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Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 18/2019, 07.05.2019, klo 18.00  

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 

Viestintävastaava Netta Siljander 

Yrityssuhdevastaava Linda Valkama 

 

Anna Halsas, saapui kohdassa 8, poistui kohdassa 9 
Emma Savela, poistui kohdassa 9 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.08. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 11. Tilakähmyt ja 

kohta 12. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maija Moberg ja Kitty 

Zheng. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 



Matias: Wappu oli ja meni. Äpyt oli, meni ja jäi yli. 

Nyt ehkä viimein on aikaa keskittyä oikeisiin töihin ja 

koulun viimeisiin rästihommiin. Kesällä odottaa myös 

muutamia hallitusvastuita. Nyt kuitenkin on aika vähän 

höllätä kaasua ja ottaa rennosti. 

 

Maija: Huikee wappu <3 boolin jakaminen oli tosi mukavaa 

ja tapas paljon uusia ihmisiä. Sain myös vihdoin 

töitä! IK-AK lähenee ja sit onkin kevään sitsit 

pulkassa. 

 

Elina: Wappu täynnä hyviä hetkiä! Hommaa oli paljon, 

mutta Ulliksella hymyilytti tätäkin enemmän vallan 

vaihduttua meidän FTMK:lle <3. Myös nyt hommaa on 

paljon: en oikein tiedä, miten saan kouluhommat 

pakettiin ennen Prahan matkaa ja excua. Tänään 

kokoustettiin myös orientaatiosta, ja tänkin osalta 

hommaa tuntuis riittävän kaiken ollessa vielä aika 

epäselvää. Ja sit olis vielä se fuksiopas… Onneks 

perjantaina kaverisitsit (Vaasasta asti sitsaamaan 

tuleva kaveri on value)! 

 

Aimi: Wapusta on selvitty ja nyt päälle painaa koulu! 

Tänään kokoustettiin orientaatioasioista ja ISOt ovat 

käyneet AYYn koulutuksissa. Huomenna vielä ARTSin 

koulutus ja sitten kevään koulutukset ovatkin ohi! Ensi 

viikolla järjestän ISOille ensimmäisen 

hengailu/tutustumistapahtuman josta oon ihan super 

kikseissä! Jeee! 

 

Netta: Kiitos ihanasta Wapusta<3 Lasken jo päiviä 

seuraavaan! Hommia on tällä hetkellä liikaa, mutta sain 

eilen hellän dynaamisen ja räjähdysvoimaisen puhelun 

josta sain pontta hoitaa vielä vähän lisähommia päivän 

päätteeksi.  

 

Meeri: Melkeen koko lukuvuosi pulkassa, enää yks 

palautus jäljellä. Ens viikolla siirryn täyspäiväisesti 

toimistohommiin ja tasasempaan arkeen. Jalka taipuu jo 

90° ja vaikka toipumisesta on vasta eka kolmannes takana 

niin tuntuu et ois jo voiton puolella, koska jalkaa 

pystyy nyt jo kuntouttamaan paremmin. Vistan kanssa 

puuhastellaan kesällä 30. juhlavuotta ja MAIKin kanssa 

valmistaudutaan syksyn starttaavaan varaslähtöön. Muuten 

vapaa-ajalla oon innovoinu kotiin käytännöllisempiä 



ratkasuja ja veljen ylppäreitä. Perjantaina pääsen 

tuomaan äitin sitseille! 

 

Kitty: Wappu tuli ja meni, ja toi mukanaan erittäin 

hyvii hetkii. Ihana koira-wappupalloni lensi pois, joka 

oli wapun surullisin hetki. Luulin koulun 

loppurutistusta helpoksi hommaksi, mutta hommaa ja 

kiirettä on riittänyt. Ahdistaa, että saanko kaiken 

valmiiksi ja hoidettua ennen ensi viikon maanantaina 

alkavaa Puolanreissua ja excua. Tällä viikolla on 

perjantaina IK-AK perhe- ja kaverisitsit, joista 

kokoustetaan tänään illalla ja ensi viikolla on 

tilakähmyt, jonne en itse pääse valitettavasti reissun 

takia. Tilakähmyt tarkoittavat myös ensi syksyn 

tapahtumien fiilistelyä, wuhuu! 

 

Linda: Taas kipeänä, mutta onneksi wappu meni kivasti! 

Tällä hetkellä vaan ak-ik -sitsit mielessä.  

 

Anna P: Wappu oli ihan mieletön, ehdottomasti kaiken 

siitä aiheutuneen väsymyksen arvoinen! Perjantaina 

putosivat myös adjutantin hanskat lopullisesti viimeisen 

ITMK-tapahtuman jälkeen, joten fiilis on ollut ennen 

kaikkea haikea, mutta onnellinen. Töitä olisi vaikka 

muille jakaa ennen ensi viikon reissuun lähtöä, joten 

luonnollisesti kävin eilen hakemassa terassilta 

kevätflunssan, jota parannellessa on mennyt tämä päivä. 

Siitäkin huolimatta kevätfiilis korkeella <3  

 

Heini: Wappu otti ja antoi, huh! Nyt lähinnä mennyt 

päivät taiteillessa ja rästikouluhommia tehden.  

 

Julia: Oli kyllä upea wappu ja terassi hoiti tehtävänsä. 

Toivottavasti hyvät säät jatkuu, sillä kohta alkaa 

puuhailu puutarhureiden kanssa hyötykasvien kanssa ja 

kiltiskätyrit pääsevät konmarittamaan. 

 

Anna S: Paljon esseitä ja wapun jälkeinen haikeus. 

 

Fredrika: Työt alkoi, ehkä kuolen. Wappu onneksi 

lämmittää sydäntä.  

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia kokousvälillä.  

 

7. Talousasiat 



Esitys: hyväksytään uudet laskut. 

 

Hyväksytään takautuvasti: 

Fredrika Hallenberg, 430,05€, Ulliksen wappubrunssi 

 

AYY, 930,00€, IK-AK kaveri- ja sukulaissitsien 

tilavuokra 

AYY, 8,00€, Parkkipaikkamaksu 

Finago Oy, 23,56€, ProCountor 

Espoon Kaupunki, 60,00€, Sitsikisojen parkkisakko 

 

Kulukorvaukset: 

Matias Murole, 61€, Ulliksen taksi 

Meeri Pitkänen, 60,61€, Raadin kiitosillan tarjoilut 

Anna Suominen, 25,50€, TAMARK49 Vuosijuhlaedustus 

Anna Suominen, 3,69€, Ulliksen brunssille oliiviöljy 

Anna Suominen, 92,43€, Wappupäivän taksit 

Fredrika Hallenberg, 44,30€, Hallituksen 

kuulumiskokouksen tarjoilut 

Heini Vuorelma, 6,98€, Hallituksen kuulumiskokouksen 

hummukset 

Oliver Kärki, 64,39€, Sitsikisat 

Oliver Kärki, 16,99€, Kiltapäiväkerho 

Kasperi Kuusento, 24,70€, Holittomat juomat 

Wappulautalle 

Anna Uusi-Härkälä, 47,52€, Peijaiset 

 

8. Hallituskummin vierailu 

Hallituskummi Anna Halsas vieraili kokouksessa.  

 

9. SAFA:n edustajan vierailu 

SAFA:n edustaja Emma Savela vieraili kokouksessa. 

 

10. Hallituksen kesäpäivät 

Keskusteltiin hallituksen kesäpäivien järjestelyistä. 

Päätettiin täyttää VPJ:n kansiossa olevia taulukoita 

autojen, kauppalistan ja pakkauslistan suhteen ja 

käyttää hallitukset sakot yhteisiin tarjoiluihin. 

 

11. Tilakähmyt 

Keskusteltiin Tilakähmyistä. 

Hupimestarit kertoivat huolestaan tilojen suhteen. 

Hupimestarit pyysivät että syksyn tilavaraukset 

esitettäisiin ennen sunnuntaita. 

 

 



12. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen 

Hyväksyttiin uudeksi killan lukkariksi Tuomas Orava.  

 

13. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia kutsuja kokousvälillä. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

Nettisivu-update 

Rästi-ilta 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.56. 

 


