
Pöytäkirja 3/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 3/2020, 22.01.2020, klo. 07:30 

Paikka: Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

Hupimestari Taru Niemenperä 

Hupimestari Emma Numminen, saapui kohdassa 5. 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen, saapui kohdassa 5. 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

AYY:n hallituskummi Joel Himanen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 7:33. 

 

Joel Himaselle annettiin läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Niemenperä ja Aimi      

Kärnä. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 



Postiin oli saapunut: Heinon tukku oy maksuvaatimus,       

Kemistikillan 129 -vuosijuhlakutsu ja KY 109 -vuosijuhlakutsu. 

 

Pietari Sulonen saapui ajassa 7:36. 

 

 

Kuulumiset: 

 

 

Julia: Kiitos hallitus- ja raadinwaihdoista, oli hauskaa!!       

Paljon puuhaa ja suunnittelemista! Johtoryhmän kokouksessa      

puhuimme mm. Väreen homebaseista ja uudesta      

opetussuunnitelmasta. Tänään tapaan ensimmäistä kertaa Neuvoston      

ja tällä viikolla on myös vaihto! 

 

Eeva: Hallituksenwaihto on nyt ohi, onneksi rakkaat muistot        

säilyvät aina kuitenkin sydämessä. Alamme kuitenkin      

vuosikurssini kanssa päästä itse tapahtumien järjestämisen      

makuun, sillä legendaarisen Kiiman valmistelu on alkanut. Se        

järjestely onkin alkanut ryminällä. Nyt saan kuitenkin vielä        

nauttia muiden upeasta työstä tapahtumien järjestämisen parissa,       

sillä tällä viikolla odottaa Mökkikiltasitsit sekä Rahanwaihto! 

 

Aimi: Viikonloppu kului kolmen vaihdon merkeissä. Olo on hieman         

väsynyt mutta vihdoin kaikki vaihdot selätetty ja uusi        

toimintakausi voi alkaa. Tällä viikolla luvassa FK&AK       

kaukkareiden suunnittelua sekä tulevan ISOtapahtuman     

suunnittelua. Ehkä johonkin väliin mahtuu myös koulua.  

 

Taru: Selvisin vahdoista menestyksekkäällä, kontroversiaalilla     

sekä rauhallisella kilpikonna taktiikalla. IE kokousta pukkaa       

tiistaina ja torstaina on ensimmäiset sitsit! Viikonloppuna       

pärähtää käyntiin myös vaihto, jossa saattaa jopa polkaistua        

käyntiin jänis taktiikka. (toivon että kaikki tuntee jäniksen ja         

kilpikonnan juoksukilpailun lastentarinan/analogian) 

 

Kaisla: Vaihdoista selvinneenä rytinällä uuteen viikkoon!      

Ysvitiimi on perehdytetty ja Foundation-sopimusten uusiminen (ja       

uusien Foundation -yritysten kahmiminen) on käynnissä.      

Majakummi-toiminta on nostettu pöydälle Majasäätiön kanssa, ja       

lopullista sponsoriformaattia pyöritellään. Uusien työkalujen     

avulla arki on helpottunut ja työskentely muuttunut       

sutjakkaammaksi.  

 

Naimo: Mahtavana vaihtoviikonloppuna taisin vakiinnuttaa uuden      

lempinimen, se olkoon lopullinen. Hallopedien perehdytys ja       

ensimmäinen opetussuunnitelmaworkshop on nyt kalenterissa!     

Hitaasti, mutta varmasti alkaa tämäkin vuosi. 



 

Pisu: Olipa kiva viikonloppu ja raskas viikon aloitus. Sovittiin         

kiltiskätyreiden kanssa kokous ens viikon tiistai-illaks, ja       

Majan kanssa kuluvan viikon torstai-illaks. Liittykää toki       

seuraan vaikka kumpaankin! Kiltiksen siivousjärjestelmä     

odotuttaa itseään. Esittelen sen ens viikolla. Mulla on tuparit         

lauantaina, tervetuloa! 

 

Aino: Kuluneeseen viikkoon ei olekkaan mahtunut muuta kuin        

vaihto ja koulua. Nyt on viimeinenkin kurssi alkanut ja elämä          

toivottavasti alkaa vakiintua raiteilleen. KV-tutor rekry lähti       

vauhdilla käyntiin jo raadinvaihdossa ja ensimmäiset verkot on        

heitetty veteen.  

 

Pinja: Flunssasta, kuumeesta ja auton hajonneesta peräpuskurista       

huolimatta vaihtoviikonloppu sujui yllättävän hyvin, mutta      

vieläkin kyllä väsyttää. Tällä viikolla on onneksi vain tasaisen         

pitkiä koulupäiviä ja monta vapaailtaa.  

 

Anna: Nukuin liian lyhyet yöunet koska nukuin eilen liian pitkät          

päiväunet. Pitäisi skarpata. Väsymys ei kuitenkaan tunnu vielä,        

vaan nyt on hyvä fiilis! Viikonlopun vaihdot oli kyllä hupaisia!          

:D Ehdin myös nähdä ja jutella lisää toimareiden kanssa tulevan          

vuoden suunnitelmista. 

 

Kuisma: Vaihdot sujui jälleen lennokkaissa merkeissä ja oli        

mukavaa tutustua entisiin sekä tuleviin toimareihin/      

hallitukseen. Uusi viikko uudet kujeet niin se taitaa mennä.         

Mitä toimipestiin tulee ensimmäistä kertaa sellainen fiilis että        

tietää mitä tekee. Perjantai ei ole ikinä tuntunut vähempää         

perjantailta. 

 

Sara: Raatikarwat: leikattu. Postit: metsästetty (melkein      

myöhässä). Sihteeri: väsynyt aamukokouksessa. 

 

Emma: Vähän raadin vaihto painaa ja kiltasitsit jännittää.        

Innoissaan suunnittelemme ruokia ja koristeluja :D 

 

Joel (AYY-kummi): Tammikuu on ollut juoksemista perehdytyksestä       

toiseen, ja niinpä tällainen aamukokous olikin hyvä juttu.        

Eilisen hauskin juttu oli Designated Survivorissa esiintynyt       

presidentti sairaalavuoteella pyytäessään: “Tuokaa minulle     

Kimble.” 

 

Emma Numminen saapui ajassa 7:49. 

 

6. Hallituskummin vierailu 



Hallituskummi Joel Himanen kertoi AYY:n toiminnasta, mukaan       

lukien hallituskummitoiminnan, jonka ydin ajatuksena on kertoa       

yhdistyksille AYY:n asioista. Tämän lisäksi Joel Himanen       

esitteli AYY:n toiminnan kolme pilaria, vaikuttaminen, yhteisö       

ja palvelut/asuminen. Ajankohtaisista asioista hallituskummi     

tiedottaa tulemalla Arkkitehtikillan hallituksen kokouksiin     

jokaisen edustajiston kokouksen jälkeen. 

 

7. Talousasiat 

Killan jäsenmaksut ovat menneet viimeiset kolme vuotta erään        

killan jäsenen tilille, joka on kuitenkin siirtänyt ne killan         

tilille. Killan tilinumero päivitetään AYY:lle niin pian kuin        

suinkin. 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat kulukorvaukset: 

Elina Loisa - Haalariseikkailu: 26,07€ 

Fredrika Hallenberg - Kiltahuone: 4,59€ 

Suvi Rantamäki - Wähäjoulu: 38,40€ 

Meeri Pitkänen - Raadin-/hallituksenwaihdon tarjoilu: 284,90€ 

Julia Hermans - Raadinwaihto: 244€ 

Julia Hermans - Hallituksenwaihto: 62,05€ 

 

sekä seuraavat maksut: 

AYY, Ossinsauna - Wähiksen kaato: 130€ 

 

8. Uudet jäsenet 

Hallitus hyväksyi seuraavat henkilöt Arkkitehtikillan jäseniksi: 

- Jiaming Liang 

- Anna Huttunen 

- Antti Lammi 

 

9. Uudet toimihenkilöt 

Hallitus hyväksyi toimihenkilöiksi 2020 

 

kulttuuritoimikuntaan Jiaming Liangin, 

 

ja hupikonniin Anna Huttusen. 

 

10. Vuosijuhlaedustajat 

Ei valittu vuosijuhlaedustajia. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Hallitus käsittelee muut esille tulevat asiat. 

Seuraavan viikon kokous: Seuraavan viikon kokoukseen saapuu       

TEK:in edustaja sekä alumni. 

Vista-Sista hengailun doodle: Julia Hermans lähettää hallituksen       

jäsenille Doodlen. 



Puheenjohtaja kertoo jutun, jonka hän lupasi “selittää sitten 

ylihuomenna”: Julia kertoi Lucia-kulkueesta. 

Uudenlainen esityslista: Kaikille sektoreille luodaan omat 

kohdat esityslistoihin. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 9:08. 


