
Pöytäkirja 10/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 10/2020, 4.3.2020, klo. 18:00 

Paikka: Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist, saapui kohdassa 6.3. 

Hupimestari Tiitus Niemenperä 

Hupimestari Emma Numminen 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä,  poistui kohdassa 6.9. 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen, saapui kohdassa 6.3, poistui  

kohdassa 6.9. 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala, poistui ajassa 6.9. 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:03. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiitus Niemenperä ja      

Aino Hautala. 

 



Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiitus Niemenperä ja      

Aino Hukkanen. 

 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postiin saapunut: NuDen naamaläsy, Arkkitehtiuutiset 2/2020,      

Arkkitehti 1/2020, Tekniikka ja Talous 7/2020,      

Rakennusinsinöörikillan naamaläsy, Kemistikillan naamaläsy sekä     

Tekniikka ja Talous 8/2020. 

 

Hallitukselle kuului “ihan hyvää”, osalle hieman huonompaa,       

mutta myös superhyviä uutisia! Hallitus odottaa myös viikonlopun        

TamArkin vujuja. 

 

Anna Uusihärkälä poistui ajassa 18:15. 

Anna Uusihärkälä palasi ajassa 18:22. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Vuosikokouksen dokumentit ovat valmiita! Huh!      

Yhteistyösopimus Laitoksen kanssa allekirjoitettiin tämän viikon      

maanantaina ja samalla keskusteltiin ensi syksyn orientaatiosta.       

Fuksi-Kiljavan sijaan järjestetään mahdollisesti laitoksen     

puolesta päivän kestävä tapahtuma perjantaille, jonka jälkeen       

Kilta järjestää ohjelmaa viikonlopuksi. Nordeasta soitettiin      

tänään ja tilinkäyttöoikeudet saadaan vaihdettua huomenna. 

 

Rahastonhoitaja: Hyväksyimme tosiaan viime viikolla vuoden 2018       

ja 2019 tilinpäätökset. Opimme niitä tehdessä paljon mm.        

viitekartastamme ja kirjanpito-ohjelma Procountorista. Toivon     

mukaan pääsemme soveltamaan niitä tilikauteen 2020 ja       

helpottamaan myös tulevien rahastonhoitajien toimintaa.     

Tarkoituksena helpottaa maksujen saamista olemme myös      

päättämässä KideAppin käyttöönotosta. Kaiken tämän selvittämisen      

lisäksi on myös rutkasti juoksevia asioita.  

 

Keskustelua kokouksesta: Laitossopimukseen liittyy mm. sopimus      

siitä, että vastineeksi kurssipalautteen markkinoinnista     

killalla on mahdollisuus saada laitokselta 1000€ stipendi. 

 

Päätös: Viestintävastaava sekä opintovastaava ottavat vastuun      

kurssipalautteen markkinoinnista sekä sen hyötyjen viestinnästä. 



 

6.2. Yhteisö 

Wapusta on kokoustettu, ja tuleva näyttää lupaavalta!       

Liikuntasektori järkkää trampoliinireissun ensi viikolla.     

Kulttuurisektorilla on kahvitasting suunnitteilla. 

 

6.3. Viestintä 

Viesti kulkee ja innostuneita somettajia löytyy päivittäin       

lisää. Next step nettisivujen päivitys mitä varten pitää        

osallistuttaa muiden sektorien edustajia selvittämään onko      

heidän asiat ajantasalla. Viikkis sai uuden osion mitä tullaan         

jatkamaan. 

 

Pinja Sormunen saapui ajassa 18:46. 

Eeva Rosenqvist saapui ajassa 18:49. 

 

6.4. Yrityssuhteet 

Paperin mainosmyynti on hyvässä vauhdissa. Foundation-vierailuja      

on jäljellä vielä kolme. Olisi kiva kerätä killan helmikuun         

kuulumiset ja lähettää eteenpäin Foundationeille. Voiko muut       

sektorit auttaa?  

 

Keskustelua kokouksesta: muistutettiin Driven valokuvakansiosta,     

jonne kerätään vuoden mittaan valokuvia. 

 

6.5. Tapahtumat 

Hupimestarit ovat viikon aikana kokoustaneet sekä Valkohaalari-       

sitsien, että Väärinymmärrettyjen sitsien toimikuntien kanssa.      

Valkohaalarien ilmoittautuminen on auennut ja aihetta on       

mainostettu. Hupikonnien kanssa on keskusteltu härpäkkeen      

suunnitteluillasta ja viikon kruunaa pe 6.3. tapahtuvat       

Väärinymmärrettyjen sitsit, joissa killan hupitoimikunta on      

vastuussa ruuasta sekä avustaa lauantain silliksellä. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Tällä viikolla kokoustettiin laitoksen kanssa Vähä-Kiljavasta      

sekä sen tulevaisuudesta. Lopputuloksena päädyimme ainakin täksi       

vuodeksi luopumaan Vähä-Kiljavan leiristä ja korvaamaan sen       

vaihtoehtoisella leirillä.  

 

FTMK kokousti myös kuluneella viikolla. Aiheina olivat kevään        

fuksitapahtumat sekä Wappu joka on nyt virallisesti julistettu        

pidettäväksi. Tämän lisäksi FTMK kävi läpi historiakoulutuksen       

videon, Otaniemikierroksen sekä arkiston merkeissä. 

 



Eilen järjestettiin fuksien laulukoesauna ja tällä viikolla       

luvassa MK&AK ISOjen yhteiskivaa perjantaina. Tänään myös       

luvassa ITMK&FTMK&KVTMK yhteiskivaa!  

 

ISOhaku päättyi eilen, ja hakemuksia (etenkin kandiISOksi) tuli        

valtavasti. Nyt pitää pohtia, onko noin ISOa ISOjoukkoa        

mahdollista ottaa, vai pitääkö mahdollisesti haastatteluiden      

avulla karsia.  

 

Maisteritutoreiksi oli vähemmän hakijoita. Odotetaan että      

saadaan käytyä läpi kandiISO hakijat ja katsotaan saataisiinko        

sieltä täydennyksiä. Pitänee harjoittaa myös täsmämarkkinointia.      

Viimeisenä vaihtoehtona jatketaan Maisteritutor-hakua.  

 

Pinja Sormunen, Aimi Kärnä ja Aino Hautala poistuivat ajassa         

19:07. 

Kokoustauko alkoi ajassa 19:08. 

Kokoustauko päättyi ajassa 19:20. 

 

6.7. Tilat 

Sistalaiset ehdottivat että pallomeren kankaan voisi värjätä       

Back to Black -värillä.  

 

6.8. Edunvalvonta 

 

Kopo-sektori kokousti viime viikolla viestinnästä ja päätettiin       

tehdä edunvalvonnan naamaläsy. Kauniisti kieltäydytty laitoksen      

pyynnöstä tehdä pitkä, vaikeaselkoinen ja     

kuormitus/vastausprosentti-suhteeltaan järjetön opiskelijakysely   

opettajien itsearviointikyselyn pohjalta. OPN kokoustaa     

ensimmäistä kertaa ensi viikolla. 

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut: 

Tuotantotalouden kilta Prodeko ry: 265€ (Väärinymmärrettyjen      

tilavuokra, AK:n osuus) 

AYY: 8€ (parkkimaksu) 

 

ja seuraavan kulukorvauksen: 

Sofia Juntunen: 15,50€ (Kirjanpitotarvikkeet). 

 

8. Arkkitehtikillan sääntöjen sääntömuutokset 

 

Sara Soimasuo esittelee hallitukselle muutosehdotuksen     

Arkkitehtikillan sääntöihin koskien sisustusarkkitehtuurin    

opiskelijoiden asemaa Arkkitehtikillan toiminnan kohderyhmänä ja      



sisustusarkkitehtien asemaa killan vanhoina jäseninä     

(Arkkitehtikillan säännöt, 2§ ja 6§. Liite 1, muutosehdotus        

merkitty punaisella). 

 

Esitys: Muutosehdotus hyväksytään esiteltäväksi Arkkitehtikillan     

vuosikokoukselle. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

9. Toimintasuunnitelma 2020 

 

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2020 esiteltäväksi     

vuosikokoukselle. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

10. Talousarvio 2020 

 

Esitys: Hyväksytään talousarvio 2020 esiteltäväksi     

vuosikokoukselle. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

11. Kide.app 

 

Hallitus selvitti Kide.appin käyttökustannukset killalle (2,95%      

myydyn tuotteen/lipun hinnasta + 25 snt). Mm. Wähäjoulun        

osallistumismaksujen maksamatta jättäminen on ollut ongelma      

vuosia, ja maksujen karhuaminen on suuri vaiva monelle killan         

toimijalle. Jos esimerkiksi Wähäjoulun maksut maksettaisiin jo       

ilmoittautuessa, saataisiin myös tapahtumien kustannukset     

maksettua ajallaan. Kide.appia voitaisiin käyttää etenkin      

Wähäjoulun, Suomi-excursion ja AO-päivien ilmoittautumisien     

yhteydessä. 

 

Päätös: Kide.app otetaan käyttöön suurempien tapahtumien      

(Wähäjoulu, Suomi-excursio ja AO-päivät) ilmoittautumisessa. 

 

12. Vuosijuhlaedustukset 

 

Arkkitehtikiltaa edustamaan Rakennusinsinöörikillan vuosijuhliin    

lähetettiin Kaisla Soljanto ja Anna Uusihärkälä. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 

Liput ja yhteiskyydit AATUun (AAVA koordinoi): asia viedään        

kulttuuritoimikunnan tietoon. 



Teknologföreningenin Kestävyystoimikunta (HålK): perustettu    

Facebook-kirppis vuosijuhlavaatteille (mekkoja, frakkeja yms.).     

Viestintävastaava välittää killalle. 

AO-foorumi: hallituslaiset vastaavat palautekyselyyn. 

SAFA:n hyvinvointikysely: tulokset aiheuttivat keskustelua, ja      

hallitus, AO-yhteisö sekä koulutuspoliittinen sektori pohtivat      

jatkotoimia. 

Jääräkummien tapaaminen: Kyseltiin hallituslaisilta, ovatko     

tavanneet jääräkumminsa. Moni oli tavannut ja loppuja       

kehotettiin sopimaan tapaaminen piakkoin.  

Naamaläsy: Aino Hukkanen tekee testiprintit kahdelle eri       

paperille. 

Tilinpäätöskiitokset: Tilinpäätösten loppurutistukseen saatiin    

apua killan ulkopuoliselta osaajalta, jota kiitetään      

itserakennetulla viskikoneella. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:31. 


