
Pöytäkirja 17/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 17/2019, 23.04.2019, 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, poistui kohdassa 5, palasi 
kohdassa 9 

Tilava Majava Julia Hermans, poistui ja palasi kohdassa 9 
Viestintävastaava Netta Siljander 

Yrityssuhdevastaava Linda Valkama  

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:02. 

 

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 Meeri Pitkänen ja 

Anna Suominen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut postikortti Matiakselta Japanista, 

Tekijä-lehti, Tekniikka&talous-lehti, sekä kevään ja 

kesän näyttelyjulisteita Arkkitehtuurimuseolta. 

 



Fredrika: Wappu on täällä! Olen ihan super iloinen. 

Hommia hoituu ja ja ja. 

 

Aimi: Pääsiäisenä oli pitkästä aikaa aikaa kattoa 

netflixiä ja ottaa vähän rennosti. Lomalla tuli myös 

kokoustettua ITMKn kanssa ja sovittua muutamat 

tapahtumat ISOille syksyä varten sekä suunniteltua 

Aalto-tutor sitsejä. Tällä viikolla vähän äpyn myyntiä 

ja fuksispeksin valmistelua! 

 

Meeri: Kaks viikkoa kipsin kanssa takana ja arki 

vakiintuu pikku hiljaa sen kanssa. Samalla koulu ja 

wappukiireet painaa yhä enemmän. Turhauttaa miten paljon 

kepit vaikuttaa liikkumiseen, eikä sille voi mitään, mut 

samalla itelleen ei osaa antaa yhtään armoo sen suhteen. 

Tällä viikolla tehtävälistalla päällimmäisenä koulua, 

äpy-myyntiä, koulua, wappua ja vielä lisää koulua. 

Terassi näyttää aivan huikeelta, sitsikisan voittoa 

ootellaan ja äpyä jännätään! 

 

Matias: Harmillisesti pari projektia on jäänyt nyt 

taka-alalle töiden alettua. Projektit ois olleet ihan 

kiinnostavia vapaa-ajan hommia. Kuitenkin wappu tulee 

kohta joka on mukavaa. Tänään on myös Äpygaala -jee! 

Jännittää myös millainen Äpy tulee, ja miten myydä 

300kpl. Ennakkomyyntiä on onneks ollut jo vähän. 

Koulukursseja vois kai jatkaa joskus Wapun jälkeen.. 

Wappupaperin (serpentiinin) tekeminen oli hauskaa! 

Hakekaa omanne kiltikseltä!  

 

Elina: Viininpunaisesta jäi aika huikea fiilis (hyvii 

hetkii jne). Orientaation aikataulu etenee viimein, ja 

oon tästä todella innoissani. Elämää on ilostuttanut 

kissa-arki. Pääsiäisenä siivosin mun parvekkeen, nyt on 

kiva lueskella auringossa kirjoja ja työstää fopasta. 

FTMK:n diodi-lähetys oli menestys.  

 

Anna P.: Viininpunainen antoi, Viininpunainen otti, 

mutta oloista on pikkuhiljaa selvitty ja kaiken 

kaikkiaan tapahtumasta ja Adjun manttelista luopumisesta 

jäi hyvä, joskin vähän haikea fiilis. Kiitos vielä 

kerran ISOt <3 Pääsiäisloma meni vahvoissa 

lomafiiliksissä ja nyt viimeistään alkaa wapputunnelma 

olla erittäin korkealla! Vielä pitäis jaksaa puuhailla 

taidejakson hommia, kokoustella muutamaankin otteeseen 

ja päivittää haalaria wappukuntoon. Tänään päivän 



teemana on lisäksi ollut modernin ihmisen painajainen: 

puoli päivää ilman puhelinta. Onneksi on Tiedottaja, 

joka kaiken muun ohella osaa vaihtaa sirpaloituneet 

näytötkin.  

 

Maija: Viininpunaisesta ja Skumppatastingista on 

selvitty, hauskaa oli! Tällä viikolla edessä 

Brunssisitsit, muutama isompikin asia vielä auki, 

stressaa hiukan. Kaikesta on kuitenkin ennenkin 

suoriuduttu kunnialla. Pääsiäisenä olin isoisän 

80-vuotis synttäreillä ja samalla tapaamassa muuta 

perhettä Turussa, sekä poikaystävän vanhemmilla 

juhlimassa toisia synttäreitä ja pääsiäistä myös. 

Ihanalla fuksikapteenillamme oli tietenkin myös 

syntymäpäivät! 

 

Heini: Tänään taas kokousteltiin koulutusryhmän kanssa. 

Isoina aiheina ollut muun muassa opiskelujen ja työn 

yhdistäminen sekä opiskelijoiden englanninkielen 

osaaminen. 

 

Anna S.: Ihanan rentouttava pääsiäinen! Heiluin metsässä 

puunkaatohommissa. Wappufiilis ja jääräkummi-tapaamisen 

ja auringonpaisteen aikaansaama inspiraatio rahisteluun! 

 

Netta: Viime perjantaina olin lappoamassa Killan 

Wappusimaa! Tiukkaa settiä tulossa. Sen lisäksi 

tiedotuksen liekkiä pitäisi vähän kohentaa, mutta 

lyhyellä varoitusajalla kasaantuvat työt estävät moisen.  

 

Kitty: Pääsiäisen vietin Tallinnassa, oli hauskaa! Myös 

eilen vietettiin hyvii hetkii Elinalla ja pizzalla. 

Viime viikon stressi Viininpunaisesta ja 

Skumppatastingista lähti lomalla, nyt stressaa taas 

Brunssisitsit. 

 

Julia: Crazy viikko! ARTSin WappuTERDE muuttui 

suunnitelmista konkreettiseksi!! Aivan uskomaton fiilis. 

Yhteistyö muiden ARTSin järjestöjen kanssa on ollut 

tooosi siistiä! Kiitos myös kiltiskätyreille ja 

puutarhureille! Näin jääräkummiani, mikä oli tosi 

ihanaa! HvTMK:n kanssa suunnittelimme Walpurin 

kierrosta. Siitä on tulossa hauska tapahtuma!! Tällä 

viikolla Radio Diodiin HvTMK:n sekä Majasäätiön kanssa. 

Toivon että ARTSilaiset löytävät WappuTERDE:lle ja 

siellä järkättäviin tapahtumiin! 



6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Mariia Voronkova killan jäseneksi 

jäsenhakemuksen perusteella.  

 

7. Talousasiat 

Päätös: hyväksytään uudet laskut. 

 

Kulukorvaukset: 

Meeri Pitkänen, 60€, vuosijuhlaedustus 

Meeri Pitkänen, 48€, vuosijuhlaedustus 

Julius Peltonen, 15€, Viininpunaisen bensat 

Julia Hermans, 75,29€, Majatalkoot 

Ellen Heikkilä, 41,95€, Sitsikisat  

 

8. Maja-avustuksen maksaminen 

Keskusteltiin budjetoidun 2500€ Maja-avustuksen 

maksamisesta. Päätettiin maksaa avustus kahdessa yhtä 

suuressa erässä, toinen keväällä koulujen päättyessä ja 

toinen syksyllä.  

 

9. Pääsykoepiknik 

Keskusteltiin kevään Pääsykoepiknikin järjestelyistä. 

Piknik järjestetään pääsykokeiden viimeisenä päivänä, 

torstaina 6.6. Suomenlinnassa.  

 

10. Killan tiedotuskanava  

Keskusteltiinn killan tiedotuskanavan tilanteesta. 

Päätettiin avata tiedotuskanava killan ja laajemmin 

Otaniemen tapahtumia koskevaksi kanavaksi, johon 

hallituksella ja tapahtumia järjestävillä 

toimihenkilöillä on kirjoitusoikeus. Päätettiin myös 

päivittää tapahtumanjärjestäjän ohje. 

 

11. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia kutsuja kokousvälillä. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Fuksiopas ja hallituksen valokuvaus 

Wappubrunssin FB-tapahtuma 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:02. 
 
 


