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Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 15/2019, 09.04.2019, klo 16.00  

Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Fredrika Hallenberg 

Yhteisövastaava Meeri Pitkänen 

Sihteeri Anna Poikulainen 

Rahastonhoitaja Anna Suominen 

Hupimestari Maija Moberg  

Hupimestari Kitty Zheng  

Fuksikapteeni 2019-2020 Elina Loisa 

ISOneuvos 2019-2020 Aimi Kärnä 

Maisterimestari 2019-2020 Matias Murole 

Opintovastaava Heini Vuorelma 

Tilava Majava Julia Hermans, saapui kohdassa 5. 
Viestintävastaava Netta Siljander 

Yrityssuhdevastaava Linda Valkama 

 

Anna Halsas, poistui kohdassa 9. 
Lionel Irrmann, poistui kohdassa 9. 
Meeri Pitkäsen kipsi 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:01. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Elina Loisa ja Netta 

Siljander. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 



Postiin oli tullut Prosessiteekkarien ja Vuorimieskillan 

hallitusten naamaläsyt ja Kolehti-lehti 1/2019 

 

Fredrika: Viime viikko oli tehokas, mutta rentouttava. 

Juttutuokioita ja turhanpäiväisiä pikkukokouksia on 

ollut ja vaikuttaa myös olevan yhä tulossa. Ja wappu, 

sekin on ja on tulossa. Ihanan sateinen päivä 

maanantaina, sai uutta rauhaa. 

 

Matias: Japanissa on edelleen mukavaa. Eilen pääsin 

paijaamaan pienen pientä shibanpentua joka oli aivan 

yhtä innoissaan kuin minä. Nyt myös kaupunki on 

vaihtunut Kyotosta Osakaan. Työt alkaa viikon päästä. 

Jännää mennä uuteen työpaikkaan. Tällä viikolla aion 

jatkaa lomaan keskittymistä ja mennä myös Naraan 

katsomaan peuroja. Tein lisäksi 300 Äpyn diilin. 

Myytävää siis riittää! 

 

Julia: Viime viikolla kokoustimme kiltiskätyreiden 

kanssa. Peikkistä, “Monstera Mc Aa Monsterafacea” 

kunnostettiin ja pistokkaista järkättiin kiltalaisille 

bingo. Wapputerde-suunnitelmat etenivät ARTSilaisten 

kanssa. Viikonloppuna kävin maalla, jossa koulutöiden 

ohella ehdin käväistä ulkona, ja näin kaksi kurkea 

tallustelemassa pellolla. Tällä viikolla MAJAtalkoot!! 

<3 

 

Aimi: Elämäni ensimmäinen kunnollinen pienoismalli 

melkein kasassa! Se meinaa syödä mut elävältä eikä 

päässä liiku mitään muuta kuin kyseinen työ. Onneksi 

loppuviikosta pääsen sukuloimaan Keski-Suomeen ottamaan 

vähän lomaa! ISOjen kanssa sovittiin ensimmäinen 

virkistäytymis/tutustumispäivä toukokuulle! Ihanaa 

vihdoin päästä näkemään koko ISOporukka 

kokonaisuudessaan.  

 

Netta: Tänään on tämän kevään viimeinen kritiikki! Sen 

jälkeen voi keskittyä taas täysillä töihin ja 

tiedotukseen, jihuu. 

 

Heini: Koulua ja töitä. Koulua ja töitä. Onneksi tänään 

viimeinen kritiikki.  

 

Anna P.: Viime viikko oli aika huono. Kärsin taas 

kasvavasta maailmantuskasta, eikä alkuviikon harmaus ole 

luvannut sen parempaa, mutta onneksi eilinen 



arvo-workshop oli mukava ja tänään avaamani 

superISOäänestys on kerännyt jo paljon herttaisia 

vastauksia fukseilta. Lisäksi tein aamulla sämpylöitä ja 

vaihdoin kukkia uusiin multiin, joten ehkä tämä tästä! 

 

Meeri: Väärinymmärretyt vaihtu sairaalavuoteeseen 

sääriluun pirstaloitumisen myötä. Nyt on uus raudalla 

vahvistettu polvi ja kävelykieltoo kesäkuun loppuun 

asti. Saa nähä miten tää kevät tulee sujumaan. Onneks 

pääsen jo tänään kotiutumaan sairaalasta ja kepeillä 

liikkuminenkin tuntuu sujuvan. Netin kautta pystyn hyvin 

hoitaa juttuja ja energiaa riittää, mut fyysisten 

tapaamisten järjestäminen voi tuottaa ainakin alkuun 

vähän haasteita. Yritän kuitenkin osallistuu 

mahollisimman paljon ja löytää sieltä energiaa 

kuntouttaa itteeni. 

 

Maija: Elämä voittaa. Väärinymmärretyt meni tosi hyvin, 

mun varpaassaki on tunto jo takasin. (Liika kävely 

samoilla kengillä putkeen aiheuttaa jänniä juttuja…) 

Kiitos meiän ihanille hupikonnille <3 Tällä viikolla 

koulujutut pakettiin ja Skumppatastingin, 

Brunssisitsien, IK-AK kaverisitsien ja kaikkien 

muidenkin wapputapahtumien järjestäminen on yhä 

intensiivisempää. 

 

Elina: Wapputempaus oli siisti! Muuten viikko meni aika 

tiiviisti kouluhommien parissa, mutta isoimmat dedikset 

nyt selätetty. Väsymys on kova, mutta kevätpäivät on 

pistänyt hymyilyttämään. Myös rantsun palju ja skumppa 

hymyilytti sunnuntaina, erittäin hyvii hetkii! Kohta 

vois aloittaa pyöräilykauden… 

 

Kitty: Järkyttävän kiireen takia pari koulujuttua on 

myöhässä, mut yritän saada ne tällä viikolla pakettiin 

(muiden hulinoinden lomassa). Sen sijaan wapun 

lähestyessä tulee kaikkea kivakivaa tekemistä pestin 

puolesta, kuten AK-Inkubio skumppatasting, brunssisitsit 

yms. muuta kivaa puuhaa. Viime viikolla satuin myös 

näkemään silmäyksen wappusimasta… nams! Lauantaina oli 

Väärinymmärrettyjen sitsit jotka meni tosi hyvin, kiitos 

hupikonnille avusta! Sunnuntaina pääsin lepyyttämään 

kipeitä lihaksiani lämpimään paljuun silliksellä, tosi 

hyvii hetkii. 

 



Linda: Tapasin M.A.D.n pari edustajaa yhdessä Kaislan 

kanssa. Perjantaina järjestin Wienerbergerin 

haalarikahvit fukseille. Kokoustimme muiden ARTSilaisten 

kanssa lyhyesti terdestä ja kävin katsomassa Retuperän 

WBK:n juhlakonsertin. Hupikonnien ja -mestarien voimin 

järjestettiin huikeat sitsit ja sillistettiin 

sunnuntaina. 

 

Anna S.: Kaverin tuparit ja väärinymmärrettyjen sillis 

takana! Seuraavaks pitää vähän perehtyä mitä meidän 

peräkärry- ja pallomerilomakkeissa tapahtuu. 

 

Anna H.: Kuuluu oikein hyvää! Väsyttää, koska hommia on 

paljon ja sää on harmaa. Äsken aktivoin kaupunkipyörän, 

jee! Töissä toiminta-apuhakemuksia ja ensi viikolla 

ensimmäisiä tutorkoulutuksia. 

 

Lionel: Moi kaikki! Olen raksan isäntä ja tulin tänään 

esittäytymään kokoukseen. Koulussa vikoja tenttejä, 

minkä lisäksi wappuun valmistautumista, jee! 

 

Kipsi: Vietän kanssanne seuraavat kolme viikkoa, minkä 

jälkeen poistun keskuudestanne Meerin vaihtaessa 

keväisempään malliin :) 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin uudet jäsenet jäsenmaksujen perusteella.  

 

Lionel Olivier Irrmann 

Solrun Skiple Fjær 

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Bookcover: 595€, Kiltalehti Paperin paino 

Prodeko: 351€, Väärinymmärrettyjen vuokran tasaus 

 

Kulukorvaukset:  

Fredrika Hallenberg: 20,11€, Arvo-workshopin tarjoilut 

Petra Minkkinen: 12,70€, Paperin kokouksen tarjoilut 

Kaapo Lipasti: 31,68€, Wappujuomaa Espalle 

Aapo Niinikoski: 10,65€, Kiltakahvien tarjoilut 

Netta Siljander: 40,44€, Wappusimatarpeet 

Heini Vuorelma: 60€, Vuosijuhlaedustus 

 



8. AYY:n hallituskummi Anna Halsas vierailee 

Hallituskummi Anna Halsas vieraili kokouksessa 

kertomassa toimiston kuulumisia. Käytiin läpi uudet 

rekryt, kiinteistöuutiset, vaaliaiheita, kuten Suomen 

ylioppilaskuntien liiton #koulutustaprkl-teemoja ja 

tuleviin Europarlamenttivaaleihin liittyviä tapahtumia, 

sekä muuta ajankohtaista.  

  

9. Wähätirehtöörit vierailevat 

Wähätirehtöörit vierailivat kokouksessa kertomassa 

kuluvan vuoden vuosijuhlasuunnitelmista. 

 

10. Arvo-workshopin läpikäynti 

Käytiin läpi Arvo-workshopin tulokset. Workshopin teemat 

olivat Yhdenvertaisuus, Hyvinvointi, Kestävä kehitys ja 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, joiden ympärillä 

käytiin keskustelua ja nostettiin esille muun muassa 

paljon kierrätykseen, killan hyvään ilmapiiriin, yhdessä 

tekemiseen, kielelliseen yhdenvertaisuuteen, 

moninaisuuteen, häirinnän torjumiseen ja 

Aalto-yhteisössä vaikuttamiseen liittyviä pointteja.  

 

11. Äpyn yhdistysprovikan käyttö 

Keskusteltiin Äpyn yhdistysprovikan käytöstä. Suuri 

diilimäärä toi odotettua suuremman 555€ 

yhdistysprovikan, jonka käyttöä Wappubrunssin lisäksi 

päätettiin miettiä vielä ensi kokoukseen. 

 

12. Kiitosilta 

Päätettiin kevään raadin kiitosillan päivämääräksi 

maanantai 6.5. 

  

13. Toimihenkilöiden nimittäminen 

Nimitettiin Enna Asp uudeksi toimihenkilöksi. 

 

14. Arkkitehtuurin laitoksen Nils Erik Wickberg-rahasto 

Valittiin Fredrika Hallenberg killan edustajaksi 

Arkkitehtuurin laitoksen NEW-rahaston toimikuntaan. 

  

15. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin vuosijuhlaedustajia 

 



Kannunvalajien vuosijuhlat: päätettiin tarjota 

edustuspaikkaa Siiri Hänniselle, joka on ilmaissut 

kiinnostuksensa. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

Kiltanauha 

Kylän siivoustalkoot 

Wapputerassi 

Ööpinen 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:47. 


