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Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 20/2019, 27.08.2019, klo 07.00  

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 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 7:02. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisättiin uudet kokouskohdat 9 ja 10 ja hyväksyttiin 

päivitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matias Murole ja 

Heini Vuorelma. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Tekniikka & talous. 

 

Fredrika: Viime perjantaina oli viimeinen päivä töissä, 

sunnuntaina alkoi yksinasumisen aikakausi ja eilen 

maanantaina sain ihan tosi monta to do -asiaa hoidetuksi 



sekä ainakin kilon salkopapuja poimittua. Hain myös 

vahingossa Vistan postit, olin niin tehokas ja 

ystävällinen. Tämä viikko menee tyhjillä päivillä ja 

täysillä illoilla, mutta ehkä sen avulla kerkeän vähän 

siivota muuton aikaansaamaa sekasortoa.  

 

Meeri: Viikonlopun varaslähtö oli menestys, paikalla oli 

ennätyksellisesti 135 ihmistä ja meidänkin fukseja 

aiempaa enemmän! Nyt menossa vika viikko täyspäiväisesti 

töissä. Tänää julkastaan Vista 30: vespertine 

-juhlagaalan fb-tapahtuma ja nettisivuilta se on löytyny 

jo muutaman päivän. Huomenna kokoustetaan HvTMK:n kanssa 

Otatarhan ajoista ja mun täytys saada sinnekkin 

fb-tapahtuma ulos ja haalarimerkki tilauksen. Oon 

innoissani kaikesta mitä syksy tuo tullessaan! 

 

Netta: Viimeinen työviikko käynnissä. Viimeisenä 

työpäivänä tulemme osuvasti työpaikan 

arkkitehtuuritiimin kanssa Otaniemeen exculle jonka 

allekirjoittanut on järjestänyt. Olen tällä hetkellä 

todella innoissani tulevasta IKEA-excursiosta, syksystä, 

fukseista ja tiedotuksen uusista tuulista. Tuulta päin!  

 

Maija: Sairaudet on toistaiseksi selätetty! Uusia 

fukseja, jee! Teitä on odotettu. Kiltahommat lähtee taas 

kunnolla rullaamaan, hupikonniin on otettu kontaktia 

pitkän kesän jälkeen ja sitsiaikataulut alkavat muistua 

mieleen. Ensi viikon lomamatkaa vielä odotellessa. 

 

Kitty: Wihuu, tervetuloa uudet fuksit! Hyviä hetkiä on 

vietetty kavereiden kanssa joita en ole nähnyt pitkään 

aikaan sekä (loma)arkeen totuttelun parissa. 

Viikonloppuna mökkeiltiin ja käytiin ihailemassa Alvar 

Aallon suunnittelemaa Muuramen kirkkoa ja Säynätsalon 

kunnantaloa. Mietinnässä on myös edelleen syksyn 

tapahtumat ja Polin approjen järkkäilyt. 

 

Matias: Toiseksi viimeinen työviikko käynnissä ja viikon 

päästä alkaa myös meidän maistereilla orientaatio. 

Koitan yhteensovittaa työt ja orientaation ja pari 

arkkitehtuuriskabaa. Niitä onneks voi tehdä myös kun 

mafut orientoituu. Myös assarinhommat on alkaneet. 

Mafuilla yhä melko vähän kysyttävää, mikä tuntuu 

mukavalt. Ilmeisesti tarvittavat tiedot on sitten 

menneet perille. :) 

 



Heini: Super kiva tavata meidän uusia fukseja! Ja kiva 

lähipäivinä tavata lisää eri tapahtumissa. Muutoin elämä 

on ollut lähinnä töitä ja henkistä valmistautumista 

syksyyn. 

 

Elina: Varaslähdöt best! Fuksit best! Orientaatio best! 

Väsy ei ihan best mut menettelee. (Hyvii hetkii?) 

 

Aimi: Fuksit on aivan mahtavia ja iha super mahti 

orientaatio tulossa. Vähän on atm väsynyt olo mutta 

samalla hyvin levollinen ja iloinen.  

 

Linda: Töitä, foundation-yhteistyökuvioita ja 

orientaatio-orientoitumista.  

 

Anna P.: Kivaa olla taas Otaniemessä! Eilinen 

Kapselisauna vakuutti, tämän aamuinen 5:50 herätys ei. 

Toivottavasti nää helpottuu sitä mukaan, kun tottuu taas 

tiukempaan arkirytmiin! Syksy saa virallisesti alkaa. 

 

Anna S: Olipa ihana nähdä fuksit! 

 

Julia: Ihanaa kun uudet opiskelijat ovat täällä! 

Keskiviikkona heidän kanssa majailtaan :) 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia kokousvälillä.  

 

7. Talousasiat 

Ei uusia laskuja kokousvälillä. 

 

8. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen 

Nimitettiin Siiri Virransola kiltiskätyriksi. 

 

9. Termarit 

Keskusteltiin kadonneen termoksen korvaamisesta uudella 

9,5l termoksella.  

 

10. Aalto Afterpartyn lipunmyynti 

Keskusteltiin Aalto Afterpartyn kiltakohtaisen 

lipunmyynnin organisoinnista ja rahaliikenteen 

ohjaamisesta killan tilin kautta.  

 

11. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin vuosijuhlaedustajia:  

Diskonttaus 53 Matias Murole ja Netta Siljander, 



päätettiin tarjota Lämmönsiirron edustuspaikkoja killan 

toimihenkilöille.  

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Kiljava 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 8:01. 
 


