
Pöytäkirja 19/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 19/2019, 21.08.2019, klo 17.30  

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 8. 
Viestintävastaava Netta Siljander 

Yrityssuhdevastaava Linda Valkama 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:36. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisättiin uusi kokouskohta 11 ja hyväksyttiin muutettu 

esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aimi Kärnä ja Elina 

Loisa. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut kutsu Oulun Arkkitehtikillan 

vuosijuhliin, kutsu Aalto Day Oneen, Libero 2/2019, 

Arkkitehtiuutiset 6-7/2019, ark 3/2019, Tekijä 6/2019 ja 

Tekijä 7/2019, kolme Tekniikka & Talous-lehteä ja Snapsi 

2/2019. 



 

Fredrika: Ahh vika viikko röitä ja sit taas elämää. 

Kesän jälkeinen olo vähän sekava ja tunteet syksyn 

suhteen melko uudenlaiset, kun elämä muuttuu. Odotan 

kuitenkin kiltasyksyä ja uusia tuulia innolla.  

 

Matias: Kesä on mennyt mukavammissa ja vähemmän 

mukavammissa merkeissä. Nyt kuitenkin on sellainen olo 

että kaikki kesään liittyneet asiat on käsitelty ja 

koulu voi alkaa taas pian. Maisterit tulee pian ja oon 

pyrkinyt valmistamaan itseäni ja heitä orientaatioon 

parhaani mukaan. Tästä lisää myöhemmässä kokouskohdassa. 

Koulun + töiden + hallitushommien yhdistely vähän 

jännittää. 

 

Netta: Huh! Kesä meni kolisten, seuraavaksi syksyn 

haasteiden (kandidaatintyön) kimppuun. Lähempänä 

lähitulevaisuudessa häämöttää kuitenkin vielä arkisemmat 

asiat kuten kesäharkan loppuminen, nettisivu-uudistuksen 

valmistuminen, syksyn ensimmäinen viikkotiedote ja 

assarihommien aloitus. Aion palkita itseni kesätöiden 

päättymisen jälkeen IKEA-excursiolla, jos uusi HYLLIS® 

toisi tarvittavaa tarmoa syksyn aloitukseen. 

 

Aimi: Kesä meni yllättävän nopeasti. Onneksi oli pari 

viikkoa aikaa rentoutuakin. ISOt on nyt kastettu kesän 

aikana ja meillä on 24 aivan mahtavaa ISOa tulevalle 

vuodelle. Kiljavan suunnittelut etenee pienien 

takaiskujen jälkeen. Kohta alkaa orientaatioviikko. En 

malta odottaa uusia fukseja! 

 

Meeri: Kesä on menny hurjan nopsaa ja monen monta 

proggistakin on ollu kyllä vireillä! Töitten ohella 

suunniteltiin ja toteutettiin teos Flow-festivaaleille, 

järjestettiin ELASA, saatiin Vistan hallituspinssit 

painoon, koottiin Vista 30-juhlagaalatoimikunta, 

suunniteltii Oslon excu, vietettiin after workejä 

smökissä, pohdin kandiaihetta ja ehdin vielä 

purjehtimaanki kolmeks viikkoo. Heinäkuun alusta oon 

saanu kävellä mun murtuneella jalalla ja viikon päästä 

loppuu viimenenki urheilukielto. Tulevana viikonloppuna 

järjestetään MAIK-varaslähtö, jonne on tulossa 

ennätysmäärä meiän uusia fukseja! 

 

Anna S: Ihana kesä, nyt alkaa kouluun palaaminen 

kurssivalinnoilla, kokoustamalla ja MAIK-varaslähdöllä. 



 

Maija: Kesä <33333 eli töitä, lyhyitä kotimaan matkoja, 

sukujuhlia ja ideointia. Brexcustakin jäi ihania 

muistoja! Oon taas ollu kipeenä, tosin tällä kertaa oli 

aika pitkäkin väli edeltävään kertaan. Varattiin myös 

erikoisempi lomamatka toiselle orientaatioviikolle (sori 

siitä toimikunta) ja sitä ootan innolla. 

 

Anna P: Kesä opetti monta asiaa, toiset hyvällä, toiset 

vähemmän hyvällä. Kaiken kaikkiaan olo on hyvä, 

inspiroitunut, jopa levännytkin. Flow-viikonlopun 

jälkeen syksyn saapuminen on aavistuksen helpompi 

hyväksyä, joten lähden hyvällä mielellä alkavaan 

vuoteen, joka on toivottavasti hieman edellistä 

mutkattomampi! 

 

Elina: Kesästä ison osan vei työt, ja pestihommista ei 

meinannut päästä irtoamaan kovinkaan pitkiksi ajoiksi. 

Eilen kuitenkin vietin tarpeellista ja rentouttavaa 

minilomaa Tallinnassa. Kesään on kumminkin mahtunut 

paljon paljon hyviä hetkiä, mm. Brexcu, flow, Edin 

keikka ja kaikki kesäpäivät! Oon myös taas aloitellut 

kiipeilyharrastusta. Nyt pitää vielä hoitaa viimehetken 

orientaatiohommia, ja huomenna onkin jo artsin 

varaslähtö! Alkaa olemaan aika hyvä orientaatiojännä 

päällä. Ens viikolla pitäisi ehtiä myös muuttaa ja 

suunnitella ensi vuoden kurssivalintoja, mikä stressaa 

jonkin verran. 

 

Heini: Huh, kesä meni tosi nopsaa, tuli reissattua 

ulkomailla ja Suomessa. Innolla odotan kaikkia koulun 

tapahtumia. 

 

Linda: Kiva kesä, kiltahommat lähdössä uudelleen 

käyntiin.  

 

Kitty: Kivaa palata taas säännöllisesti hallitushommiin 

rentouttavan loman jälkeen! Kesään on mahtunut kaikkea 

lomapuuhasteltavaa ja hyviä hetkiä, kuten autokoulun 

aloittaminen, Kiinan reissu, mökkeily (mukaanlukien 

kesäpäivät) ja tietenkin katon tuijottaminen sängyn 

pohjalta. Hommia on ollut myös toimikunnan puolesta, 

olemme suunnitelleet Polin ja Dipolin approja ja 

miettineet ehkä jotain jännää tapahtumaa  

syksylle… Kesän päätteeksi leikkasin vihdoin kesätukan 

tänään. 



 

Julia: Kesä oli ihana! Nyt innolla syksyn tapahtumia ja 

uusia kursseja kohti :) hauskaa tavata pian uudet 

kiltalaiset! 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin henkilöt Ada Markkanen, Eetu Siltala, 

Elaine Banks, Luka Piskorec, Jutta Tepponen, Heta Klami 

ja Husein Dilek jäsenmaksujen perusteella.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut sekä takautuvasti kesällä 

maksetut laskut. 

 

Takautuvasti: 

Otaniemen kaupunkiviljely-yhdistys : 92,50€, 

palstavuokra 

Ramudden Oy: 71,42€, Sitsikisojen aitavuokra 

Hertz: 264,93, yj-auton vuokra 

Julius Hästesko: 59,98€, vp, esteettömyystodistukset 

Matti Jänkälä: 100€, Lund, lennot 

Matti Jänkälä: 300€, Lund, majoitus 

Andreas Sode: 100€, Lund, lennot 

Laura Betz: 250,10€, Lund, lennot 

Anna Brandl: 137,96, Lund, lennot 

Janne Keskinen: 35€, vujuedustus 

Finago Oy: 23,56€, Procountor 

AYY: 8€, Parkkipaikka 

AYY: 8€, Parkkipaikka 

Finago Oy: 31,56€, Procountor 

Finago Oy: 23,56€, Procountor 

 

Uudet: 

Iha-lines Oy: 880€, Wappulautta, vuokra 

AYY: 8€, Parkkipaikka 

AYY: 300€, rantasaunan vuokra 

AYY: 50€, Otarannan kerhotilan vuokra 

Kirjapaino Bookcover Oy: 565€, Paperin paino 

Origos oy: 66,96€, fuksipistekortin paino 

 

Meeri Pitkänen: 52,00€, Ullistaksi 

Hilda Uusitalo: 22,77€, Sexy centerfold 

Julia Hermans: 20,82€, Puutarha/kiltis 

Emma Savela: 60€, KY vujuedustus 

Netta Siljander: 13,20€, Ullistaksin tilaus 

Aimi Kärnä: 40,88€, Pääsykoepiknik  



Aimi Kärnä: 68,85€, ISO-kasteen tarjoilut + 

ISOhärpäkkeet 

 

8. Uudet opiskelijat 

Fuksikapteeni ja Maisterimestari esittelivät UO-sektorin 

kuulumiset. Maisterisektorilla ajankohtaista on ollut 

uusien opiskelijoiden saapuminen ja kotiutuminen Suomeen 

ja pääkaupunkiseudulle, fuksisektorilla fuksioppaiden 

postitus, alati muuttuva orientaatioaikataulu ja 

Kiljava. Käytiin läpi orientaation ja syksyn tapahtumia 

ja hallituksen läsnäoloa esim. Kapselisaunassa ja 

Welcome evessä.  

 

9. Syksyn aikataulu 

Käytiin läpi killan kalenteria ja tulevia tapahtumia. 

Päätettiin, että kilta osallistuu Aalto Partyyn, 

Otasuunnistukseen ja Stadisuunnistukseen. 

 

Pidettiin kokoustauko klo 19:12 - 19:22. 

 

10. Kiljava 

Keskusteltiin Kiljavan järjestelyistä ja niihin 

liittyvistä haasteista, viikonlopun aikataulusta ja 

hallituksen osallistumisesta. 

 

11. Vakiokokousaika 

Päätettiin ensimmäisen periodin vakiokokousajankohdaksi 

tiistai kello 7. 

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin vuosijuhlaedustajia Oulun Arkkitehtikillan 

vuosijuhlille: Fredrika Hallenberg, Ellen Heikkilä, Aaro 

Timonen, Petra Minkkinen ja Lassi Luotonen. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Kide-app 

Kokouskäytännöt 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:33. 
 
 


