
Pöytäkirja 15/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 15/2020, 8.4.2020, klo. 18:00 

Paikka: Zoom-etäyhteys 

 

Jakelu: 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet 

 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist, saapui kohdassa 6.1. 

Hupimestari Tiitus Niemenperä 

Hupimestari Emma Numminen 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

Wappumestari Maria Karjalainen, saapui kohdassa 6.6., poistui kohdassa 
9, hetkellisesti poissa myös kohdissa 7 ja 9. 

Fuksikasvatuksen korkein Elin Elina Loisa, saapui kohdassa 8, poistui 
kohdassa 10. 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02. 

 

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 Pinja Sormunen ja      

Pietari Sulonen. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postissa oli saapunut: Archinfon uutiskirje sekä IE:n       

etäwappusitsien info. 

 

Hallituslaisille varmaan kuuluu hyvää, jos kuuluisi (kaikilla       

mikit mutella, eihän tästä etäilystä mitään tule :D). Mutta         

tosissaan hallituslaisten elämissä on uusia alkuja: työt       

alkavat, uusi periodi, muuttoja ja hiustenpesuja. Ja taidetaan        

tästä poikkeustilasta hyviäkin puolia löytää, kotona on       

yllättävän kivaa. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus ottaa tiedoksi sektoreiden asiat ja päättää       

mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä asioista. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Hiljaista on... mutta onneksi Wappu tulee! Käväisin        

kiltiksellä perjantaina hakemassa sinne jääneitä     

kulukorvauslomakkeita. Ihania uutisia: yliopiston kasvienhoitaja     

oli kastellut peikkistä<33  

 

Eeva Rosenqvist saapui ajassa 18:21. 

 

Rahastonhoitaja: Procountor-tunnukset on nyt saatu! Nyt voimme       

viimein perehtyä, että saamme sen toimimaan viimeistään vuoden        

2021 rahastonhoitajalle! Siinä onkin paljon hommaa. Sain myös        

siirtoveloista tiedot, joten voimme päästä viimeisistä      

niistäkin! Muuten ollut rauhallista. 

 

6.2. Yhteisö 

Habbo uusittu. Kulttuurilta pitäis tulla lähipäivinä instaan       

juttuja.  

 

6.3. Viestintä 



Viikkis etsii vielä uutta ulkoasuaan. Ayy:n suuntaan tarkoitus        

olla yhteydessä ja keskustella tulevasta vapusta  

 

6.4. Yrityssuhteet 

 

 

6.5. Tapahtumat 

EtäWappusitsit tulevat 24.4., mutta muuten toimikunnan tasolla       

ei tapahdu mitään. Kiltakahvit pidetään. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

SuperISOäänestystä on vielä jäljellä torstaihin asti, muistakaa       

fuksit käydä äänestämässä. 

 

Fuksioppaan suunnittelu etenee ja uuden FTMKn kanssa sponsoreita        

aloitettu hankkimaan. 

 

Kiljavan korvaavaa leirikeskusta on alettu etsiä, ja ainakin        

yksi potentiaalinen vaihtoehto on tiedossa.  

 

Maria Karjalainen saapui ajassa 18:40. 

 

6.7. Tilat 

Virtuaalikiltis ei ole juurikaan aktivoitunut. Ehkä tässä       

tarvittais jotain tapahtumaa mitä järjestettäis ja sit voitais        

auttaa järkkäämään. 

Majasäätiöllä on kokous 17.4. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Pohdinnassa on, miten saataisiin kursseihin liittyviä huolia       

kantautumaan edunvalvojien korviin – opintovastaavasta     

tuntuu, että kun ei tule päivittäin höpöteltyä       

vastaantulevien arkkareiden kanssa, jotain tietoa     

kurssifiiliksistä jää väistämättä saamatta. Kritiikkiviikon     

jälkeen olisi tarkoitus tehdä kysely someihin siitä, miten        

ensimmäinen social distancing -periodi on mennyt.      

Opintoneuvosto kokoontuu 20.4. 

 

Siirryttiin kohtaan 8. 

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat kulunkorvaukset: 

Elina Loisa, 60€ (vuosijuhlaedustus, Sähköinsinöörikilta) 

Aino Hukkanen, 50,41€ (laulukoesaunan tarjoilu) 

Tuomo Korjus, 100€ (Tiistai-trampoliini). 



 

Siirryttiin kohtaan 9. 

 

8. Tapahtumat All to X -kalenteriin 

 

Maria Karjalainen esitteli hallitukselle All to X -sivuston        

toimintaa sekä yhdistyksen tapahtumien rekisteröinnin hyviä      

puolia. Rekisteröimällä ja osallistumalla tapahtumiin yhdistys      

sekä yhdistyksen jäsenet kerryttävät omaa pistepottiaan, joista       

on mahdollista saada palkintoja. Pisteiden kerääminen kerryttää       

myös hyväntekeväisyyteen Pelastakaa lapset -yhdistykselle     

lahjoitettavaa rahasummaa. 

 

Elina Loisa saapui ajassa 18:45. 

 

Päätös: Arkkitehtikillan hupimestarit rekisteröivät    

Arkkitehtikillan All to X -sivustolle ja lisäävät sinne        

järjestettävät tapahtumat. 

 

Maria Karjalainen poistui ajassa 19:01. 

Palattiin kohtaan 7. 

 

9. Wapun tapahtumat 

 

Panotoimikunnalta kysytään, voisivatko he jakaa kiltalaisille      

hyviä sima-/boolireseptejä. Siman tekemiselle voitaisiin luoda      

esim. Telegram-ryhmä, jossa muistutellaan pullottamisista, ja      

ohjeistetaan hyvän volttimäärän saavuttamista. Killalla ei      

kuitenkaan ole vielä tietoa, millaisia tapahtumia AYY on        

järjestämässä. 1.5. olisi mukava järjestää edes      

hengailua/wappupiknik Zoomin välityksellä. 

 

Wapputapahtumien siirtäminen eteenpäin on myös vaikeaa, sillä       

pandemialle ei ole olemassa päätöspäivää. 

 

Maria Karjalainen palasi ajassa 19:18. 

 

Wapputirehtöörit Maria Karjalainen ja Aaro Timonen kokoustavat       

Wapun tapahtumista mahdollisimman pian. 

 

Maria Karjalainen poistui ajassa 19:25. 

 

10. Julkun yhdistysdiili 

 

Hallitus päätti, että kilta lähtee mukaan Julkun       

yhdistysdiiliin. 

Elina Loisa poistui ajassa 19:27. 



Julkusta muistutellaan kiltalaisille, sillä sitä kautta edes osa        

voi saavuttaa Wappufiiliksen. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita asioita. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:47. 


