
Pöytäkirja 2/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 2/2020, 15.01.2020, klo. 18:00 

Paikka: Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

Hupimestari Taru Niemenperä 

Hupimestari Emma Numminen 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala 

Opintovastaava Aino Hukkanen, poistui hetkellisesti kohdassa 11. 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

Erno Laakso, poistui kohdassa 9. 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:01. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä     

muutoksella, että lisättiin kohta 16. Vuosijuhlaedustukset      

siten, että kokous päätetään kohdassa 18. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 



Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anna Uusihärkälä ja      

Eeva Rosenqvist. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postiin oli saapunut: Kvantti Mystique 4/2019, Odulem 4/2019,        

Arkkitehtiuutiset 11/2019, Finago:n lasku, Tekniikka ja Talous       

1/2020, kutsu Sähköinsinöörikillan vuosijuhlaan sekä kutsu      

Puunjalostajakillan vuosijuhlaan. 

 

 

Hallituksen jäsenten kuulumiset: 

 

Julia: Viikko on sujunut vauhdikkaasti mm. Majasäätiön       

kokouksessa, Sauna in Transitia herättelemässä, HvTmk-vaihdossa,      

talvipäivässä, sekä hallitus- ja raadinwaihtoa suunnitellessa!      

PRH-lomake on täytetty ja Nordeaan soitettu, toivottavasti pian        

saadaan asiat rullaamaan oikeilla nimillä! Hallituskuvaus      

maanantai-aamuna oli onnistunut keissi ajankohdasta huolimatta      

;)  

 

Eeva: Kuuluu hyvää, mutta kiirettä pitää! Olen nyt onnellinen ja          

saanut perehdytyksen, joten voin pureutua paremmin roolini       

rahastonhoitajana! Kiire ei onneksi myöskään haittaa, sillä       

muuten en millään malttaisi odottaa mitä viikonlopun       

Hallituksen- ja Raadinwaihto pitävät sisällänsä!  

 

Aino Huu: Opettajat pikkuhiljaa ymmärtävät, että vuosi, hallitus        

ja hallopedit ovat vaihtuneet, ja sähköpostit alkavat tulla        

oikeaan osoitteeseen. Tällä viikolla on myös ensimmäinen       

opetussuunnitelmaan liittyvä tapaaminen, jännää!  

 

Kuisma: kiire on käsite joka on; tuttu, aktiivinen, väistämätön         

ja läsnä. Muuuutta tähän on totuttu joten alles gut (kultturel).          

Paljon tapahtuu ja ajankäyttö on taitolaji missä kehityn hetki         

hetkeltä. Se on vain ajan kysymys kun pesti sujuu kuin mäkihyppy           

Ahosen Jannelta konsanaan vuodelta 2008. Peukku. 

 

Aimi: Koulu on lähtenyt pikkuhiljaa taas rullaamaan ja        

opiskeluintoakin löytyy! Viime viikolla tuli haalarigaalat      

taputeltu ja fuksit ovat saaneet omat haalarinsa vihdoin, jee         

jee. Eilen tuli oltua apukätenä fuksien talvipäivässä ja        

viikonloppuna vielä viimeiset vaihdot. Odotan innolla. 

 

Taru: IE hommiin on nyt jo huolella kasteltu sukat. Talvipäivän          

järkkääminen sujui hyvin, sillä ongelmista selvittiin hyvän       

porukan vuoksi menestyksellä. Ryhmähenki kerääntyy tapahtuma      



tapahtumalta, mutta jo nyt ihana nähdä että on jengiä joka haluu           

ja jaksaa duunaa. 

 

Aino Haa: Studion palautus häämöttää torstai yönä ja samalla         

siis vaihto-opintojen virallinen päätös. Työmaa, mutta      

tuleepahan tehtyä. KVTMKn kokousti ensimmäistä kertaa      

sunnuntaina ja pidettiin Mister Master Murolen kanssa rastia        

haalariseikkailussa. Torstaina lounasmiitti   

maisterimestarinadjutanttipotentiaalin kanssa.  

 

Emma: IE hommat ovat alkaneet hyvin. Porukka vaikuttaa mukavalta         

ja vastoinkäymisistä huolimatta talvipäivästä selvittiin     

kunnialla. Huomenna edessä on hupikonnakokous ja kiltasitsien       

järkkäilyä. jännää :D 

 

Kaisla: Ysviteami on kerätty kokoon ja perehdytyspäivää       

sumplitaan parhaillaan. Ensi viikolla otan yhteyttä      

Foundationeihin, jotta saadaan hommat kunnolla rullaamaan.      

Vaihtoja odotellessa! 

 

Pisu: Kova sähinä ollut päällä, kun kaiken maailman rattaat         

laitetaan pyörimään. Majasäätiö piti maanantaina ensimmäisen      

kokouksensa, ja ensi viikolle on sovittu jo lisää rattaiden         

pyöritystä! Selvitystyöt Sauna in Transitin kunnostamiseksi on       

aloitettu. Nyt pitäis luoda järjestelmä kiltiksen ylläpitoon ja        

laittaa kiltistoimikunnankin rattaat rullaamaan! 

 

Pinja: Odotan innolla viikonlopun hallitus- ja ITMK-vaihtoja,       

jälkimmäisen parissa on rehkitty kovasti tällä viikolla. Eilinen        

talvipäivä piristi työntäyteistä kouluviikkoa, ja oli parasta       

vihdoin seikkailla haalareissa! :D 

 

Anna: Mulla menee tosi hyvin! Koko ajan tulee jotain kivaa          

tekemistä. Toimikuntawaihto oli viikonloppuna ja porukka vaikutti       

tosi kivalta! Kulttuurivastaavien kanssa ehdin jo kokoustaa ja        

ideoita vuodelle on paljon! Odotan jo budjetin tekemistä ja         

varmistumista, jotta voi päästää toimarit kunnolla vauhtiin.  

 

Sara: Viikko on ollut melko työntäyteinen, mutta myös mukava         

(talvipäivä piristi myös sihteerin mieltä). Tällä viikolla pääsin        

aloittamaan myös urheilun vahtimestarijahdin muodossa, mutta      

vastapainoksi toki pepullakin on tullut istuttua naamaläsyä       

editoitaessa. 

 

6. Talousasiat 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan maksun takautuvasti: 

Haalariseikkailun Rantasaunan tilavarauksen (300€) 



 

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut: 

 

AYY: 8€, parkkipaikkamaksu 

AYY: 50€, Otarannan kerhotila 

Heinon Tukku oy: 1542,59€, Wähäjoulun tarjoilut 

Accountor Finago oy: 27,28€, Procountor palveluveloitus 

Accountor Finago oy: 35,28€ Procountor palveluveloitus 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat kulukorvaukset: 

 

Anttoni Niskanen: 120,32€, Wähäjoulun tarjoilu  

Anttoni Niskanen: 36,04€, Wähäjoulun irtaimisto 

 

7. Uudet jäsenet 

 

Hallitukselle ei ollut tullut uusia jäsenhakemuksia. 

 

8. Killan toimihenkilöt 

 

Hallitus hyväksyi toimihenkilöiksi 2020 

 

Lukkareiksi Saana Rossin, Suvi Vendelinin, Erno Laakson, Emma        

Savelan, Ellen Heikkilän, Heidi Välisalmen, Remi Leskelän ja        

Aino Hukkasen, 

 

Kulttuuritoimikuntaan Santeri Clavertin,  

 

Yrityssuhdeassistentiksi Santeri Clavertin, 

 

sekä hupikonnaksi Mila Raudaskosken. 

 

9. Killan vuosikello 

 

Hallitus kokosi vuosikelloon vuoden 2020 tärkeimmät tapahtumat       

kuten vuosikokouksen, kesätapahtumat, uudet opiskelijat,     

vaalikokouksen, Wähäjoulun ja yhdistysasioihin liittyvät     

ajankohdat. 

 

Erno Laakso poistui ajassa 18:53. 

 

Killan hallitus kävi myös läpi vastuuvapauden merkityksen ja jäi         

pohtimaan, mitä tarkalleen tapahtuikaan Wähäjoulussa vuonna      

2008. Tilinpäätöksen valmistaminen, sekä sitä kautta      

vastuuvapauden saaminen ovat vaatimuksia AYY:n avustukselle. 

 

10. Sektorijako 



 

Hallitus kävi läpi sektorijaon ja sektorin sisäisen viestinnän        

vinkkejä (uuden Telegram-ryhmän sijaan voi käyttää edellisen       

vuoden ryhmää, jotta vanhat keskustelut säilyvät).  

 

11. Raadin koulutus 

 

Raadin koulutuksessa käydään ennen kaikkea läpi tapahtumien       

järjestämisen käytännöt. Koulutus järjestetään Kiltapäiväkerhon     

muodossa nimellä “Tapahtumanjärjestäjän ABC” 27.1. kello 18:00. 

 

Aino Hukkanen poistui kokouksesta ajassa 19:40. 

Aino Hukkanen palasi kokoukseen ajassa 19:42. 

 

12. Toimihenkilöiden perehdytys 

 

Kukin sektorista vastaava hallituksen jäsen valmistelee pian       

toimikuntiensa kanssa vuoden 2020 toimintasuunnitelman.     

Sektorivastaavat myös perehdyttävät toimikunnat tehtäviinsä. 

 

13. Killan vuosikokouksen päivämäärä 

 

Arkkitehtikillan vuosikokous järjestetään alustavasti    

keskiviikkona 11.3. kello 16:00. 

 

14. Budjetin suunnittelu ja budjettiriihen ajankohta 

 

Budjettia työstetään hallituksen kokouksen jälkeen tiistaina      

4.2., ja budjettiriihi järjestetään keskiviikkona 12.2. kello       

18:00. 

 

15. Vuosijuhlakäytännöt 

 

Vuosijuhliin saa ensisijaisesti mennä hallituksen jäsen, jonka       

toimikunnalla on kasa kyseisissä vuosijuhlissa, toissijaisesti      

hallituksen jäsen, sitten killan toimihenkilö ja lopuksi muu        

kiltalainen. 

 

Kilta kustantaa 1,5 illalliskorttia, mikäli vähintään kaksi       

kiltalaista osallistuu vuosijuhliin (kuitenkin maks. 120€).      

Mikäli vuosijuhliin osallistuu yksi henkilö, kilta kustantaa       

0,75 illalliskorttia (kuitenkin maks. 60€).  

 

Vuosijuhlille killan kustantamana päässyt hankkii vuosijuhlille      

vietävän, killan arvojen mukaisen lahjan. 

 



 

16. Vuosijuhlaedustukset 

 

Hallitus kustantaa Elina Loisalle ja Aimi Kärnälle yhteensä 1,5         

illalliskorttia Sähköinsinöörikillan vuosijuhliin.  

Hallitus kustantaa Sara Soimasuolle ja Pietari Suloselle       

yhteensä 1,5 illalliskorttia Puunjalostajakillan vuosijuhliin. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

 

Naamaläsy: Sara Soimasuo lähetti linkin kuviin hallitukselle. 

Nettisivujen päivittäminen: Kuisma Kyyhkynen päivittää     

nettisivuja, Sara Soimasuo toimittaa tälle kuvat.      

Hallituslaisten on valittava omat kuvansa sunnuntaihin 19.1.       

kello 20:00 mennessä. 

Mailiosoitteet: Hallituksen sähköpostit ovat ajan tasalla. 

Vaihdot: Hallituksen vaihto alkaa kello 11:00 Dipolissa, ja        

vaihto alkaa lounaalla. Ensimmäinen virallinen ohjelma alkaa       

kello 11:50. Varustus on sama kuin Raadinwaihdossa. 

Jäärälomake: Hallituksen tulee täyttää jäärälomake niin pian       

kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään sunnuntaina 19.1. 

Seuraavan kokouksen päivämäärä: Seuraava hallituksen kokous      

pidetään 22.1. kello 7:30. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:41. 

 


