
Pöytäkirja 17/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 17/2020, 28.04.2020, klo. 18:00 

Paikka: Zoom 

 

Jakelu: 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet 

 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

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 

 

Kulttuurivastaava Aapo Niinikoski 

 

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 Eeva Rosenqvist ja      

Tiitus Niemenperä. 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aimi Kärnä ja Eeva       

Rosenqvist. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Wappu alkaa hiipiä hallituslaisten elämään siman, munkinpaiston,       

ginger bugin ja haalareiden ehostamisen muodoissa. Kaikki       

mahdollista etäwappuilua odotellaan innolla.  

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Neuvoston kokouksessa toivottiin, että AYY tekisi esim.        

kolme skenaarioita ensi syksystä: syksy ilman tapahtumia, syksy        

pienin tapahtumin tai normaali syksy. Kokouksessa myös       

mietitytti jatkuvuus: löytyykö innokkaita tekijöitä ensi      

vuodeksi, ja säilyykö perinteet? Vanhojen tekijöiden ja       

testamenttien merkitys korostuu entistä enemmän. Etäwappu on       

ollut jo tähän mennessä huikea ja wapputirehtöörit Maria ja Aaro          

ovat tehneet upeaa työtä! Instagramissa voisi muistuttaa ettei        

kokoonnuttaisi isoissa porukoissa vaan pidettäisiin etäisyys      

muihin :) 

 

Rahis: Kiitos muiden rahisten, eritoten Fyysikkokillan rahiksen,       

sain nyt Procountorista paljon selvää. Niin kuin varmasti        

kuulumisista tosin huomaa, aina löytyy lisäselvitettävää.      

Tilasimme nyt Procountoriin tiliotteet päivittäin     

tarkistettaviksi. Tein siellä myös ensimmäisen kululaskun ja       

tositteen. En uskalla luvata toimivuudesta, mutta olen       

toiveikas.  

 

Pietari Sulonen saapui ajassa 18:15. 

Tiitus Niemenperä saapui ajassa 18:16. 

 

6.2. Yhteisö 

Wapputiimiltä superhyviä juttuja! Haalarimerkit kohta     

tilaukseen. Kiltavaate ideointia. 

 

 

6.3. Viestintä 



Wappulaskuri on osottautunut toimivaksi kanavaksi viestiä killan       

wapputapahtumista, laskuri on osallistuttanut kiltalaisia mutta      

kliimaksi on vielä tulossa.  

 

6.4. Yrityssuhteet 

Yhteistyökumppaneille on lähetetty wapputervehdykset. Uuden     

mustan sponsoreita pitää selvittää, TamArk kiinnostunut      

yhteistyöstä.  

 

 

6.5. Tapahtumat 

 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Wappu lähestyy ja pian Ark'19 fukseillakin on kauniit lakit         

päässään. 

 

FTMKn kanssa on ehditty kokoustamaan syksyn tapahtumista kuten        

orientaatioviikosta, teekkarielämää luennosta ja muista     

teekkaritapahtumista.  

 

ARTSin puolella on alettu keskutelemaan myös orientaatioviikosta       

sekä ARTS fuksiaisista ja niiden mahdollisista järjestelyistä. 

 

VastuuISOja on alettu kyselemään ja ISOryhmiä ruvettu pohtimaan. 

 

6.7. Tila 

Wapputerderyhmässä kyseltiin, jos ARTSilaisilla olisi     

kiinnostusta kasvattaa terdellä tänäkin vuonna kasveja      

poikkeustilasta huolimatta.  

 

 

6.8. Edunvalvonta 

TSAK päätti muutoksista pääsykokeiden käytäntöihin, mutta kävi       

ilmi että ne eivät koske arkkitehti- ja maisema-arkkitehtihakua,        

mutta sisustusarkkitehtihakua kyllä. AAK kokoustaa 27.–29.4, ja       

sen jälkeen tiedot lähtee hakijoille 30.4. Kesäkurssikysely       

olisi valmis julkaistavaksi, mutta keskustellaan vielä, millä       

aikataululla kysely tehtäisiin. 

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat maksut: 

Tokyo, 156€ (kokardit) 

Ark’17, 142,5€ (opintomatka-avustus) 

 



Aino Hautala saapui ajassa 18:35. 

 

8. Maja-avustuksen maksaminen 

 

Esitys: Maksetaan Majasäätiölle budjetoidusta kehitysrahasta     

(2500e) puolet nyt keväällä, eli 1250e.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

9. Vuosijuhlaedustajat 

 

Arkkitehtikiltaa AYY10-vuosijuhlilla edustavat Aimi Kärnä ja      

Kuisma Kyyhkynen. 

 

10. Wapputervehdys 

 

Teekkarijaosto striimaa Wappulähetyksen Wappuyönä, johon     

yhdistykset voivat osallistua lähettämällä oman     

tervehdyksensä.  

 

Esitys: Arkkitehtikilta lähettää oman tervehdyksensä. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Koko kilta sekä laitos voivat osallistua Laitoskahveille       

Zoomissa to 30.4. klo 14.30. Tapahtumasta tiedotetaan       

Telegramissa. 

Killan yhteiset skumpat vietetään perjantaina 1.5. Zoomissa. 

Keväältä joudutaan perumaan kiitosilta ja pääsykoepiknik. 

Kesällä kokoustetaan, mutta kokoustahti on harvempi. Vuosikokous       

järjestetään kesällä tilanteen salliessa. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:53. 


