
Pöytäkirja 18/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 18/2020, 13.5.2020, klo. 18:00 

Paikka: Zoom-alusta 

 

Paikalla: 

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 

 

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. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiitus Niemenperä ja      

Emma Numminen. 

 



Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emma Numminen ja      

Pinja Sormunen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Kuisma Kyyhkynen saapui ajassa 18:03. 

Tiitus Niemenperä saapui ajassa 18:03. 

Aino Hukkanen saapui ajassa 18:06. 

 

Postia ei ollut saapunut. 

 

Hallitukselle kuuluu “ihan hyvää”. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat: 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Saimme viime vuoden vpj:ltä Meeriltä tiedot linjapaperista,        

ja aloimme Annan kanssa suunnittelemaan sen tekemistä valmiiksi.        

Myös killan ABC -paperi on tekeillä, jonka tarkoitus on toimia          

testamenttien ohella ikäänkuin sanakirjana, jossa tieto löytyisi       

nopeasti eikä katoaisi ajan kuluessa (esim. ''Kiltapinssit:       

annetaan vuosittain jokaiselle hallituslaiselle, kustantaa     

10e/kpl jonka jokainen maksaa itse, ja lisää voi tilata paikasta          

x''. Tilinpäätöksen paperit '19 on saatu takaisin. Majalla oli         

kaikki ok, siellä pientä siivoilua ja nyt pyykinpesua. 

 

Rahis: Työskentelyni keskittyy nyt laskujen lähettämiseen ja       

maksamiseen… ja kirjanpidon selvittämiseen, edelleen.  

 

6.2. Yhteisö 

Kiltahupparipohdintaa. Hyvinvointiaiheesta keskusteltiin   

hyvinvointivastaavan, opintovastaavan ja puheenjohtajan kanssa,     

ja suunnitelmat tulevaisuudelle selkiytyi! 

 

6.3. Viestintä 

Vähäinen määrä yhteydenottoja, viestinnän tämän hetkistä      

tilannetta/ merkitystä olisi hyvä miettiä yhdessä muiden       

sektoreiden kanssa ja luoda alustavat raamit tulevalle       

hakujaksolle yms. Kiltaa koskevan informaation jakamisesta 

 

6.4. Yrityssuhteet 

Hiljaista on, Mustan Neliön sponsorikuvioita selvitellään. 

 

 



6.5. Tapahtumat 

Tilakähmyt lähestyvät ja viimeinen tilaisuus ilmoittaa, jos       

haluaa tiloja varattavaksi. Kaikki ilmoitetut tilat varattu       

paitsi ao-päivien smökki varauksen päällä on myös prodekon        

varaus. Asiasta ollaan oltu yhteydessä prodekoon. 

 

Myös valkohaalarisitsejä on suunniteltu pidettäväksi 6.10., mikä       

osuu jälleen AO-päivien kanssa samalle ajalle. Hallitus       

harkitsee, osallistuuko arkkitehtikilta sitseille. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Tällä viikolla on käyty vilkaisemassa syksyn Kiljavan       

leirikeskusta sekä kuvattu lisää otoksia fuksivideoon ja vähän        

äänittelemässä. Huomenna olisi luvassa Fuksioppaan kuvien      

kuvaamista. 

 

MAIKkippareiden kanssa ollaan lähdetty suunnittelemaan     

MAIKvaraslähtöä toden teolla ja perjantaina kokoustetaan yhdessä       

MAIKin hallituksen kanssa asiasta.  

 

Maanantaina kokoustettiin myös syksyn risteilyn suhteen ja saatu        

sekin projekti hyvin käyntiin.  

 

Artsin tutor koulutus oli viimeviikolla. Tutor toiminta alkaa        

lähteä kunnolla käyntiin. Maisteritutorit tapasivat ekaa kertaa       

Zoomissa.  

 

6.7. Tilat 

Ei tapahtumia. Mahdollista funtsia olisko pääsy kiltahuoneelle       

järkevä mahdollistaa kesän ajaksi vapaammin kuin ‘access aalto’        

-systeemin kautta. 

Majatalkoiden toive muutettu 25.-27.9. viikonlopulle. Majan      

vuokraus alkaa kesäkuussa. 

 

6.8. Edunvalvonta 

TSAK päätti mm. diplomitöiden opintopisteiden rekisteröinnistä      

kolmessa osassa, eli 31.1.2021 alkaen diplomityön opintopisteet       

saadaan 10+10+10 työn edetessä, ei 30op könttänä vasta lopussa.         

Jee! Kesäkursseista päätetäänkin TSAKissa vasta     

sähköpostikokouksessa seuraavan viikon aikana, mutta laitokselta      

on tullut vihjettä että kursseja voitaisiin järjestää TSAKin        

listan ulkopuolelta ja erityisesti kehittää erikoistöitä      

helpommin lähestyttäväksi. 

 

Anu Juvonen saapui ajassa 18:25. 

 

7. Talous 



 

Hallitus käsittelee mahdolliset hyväksyttävät laskut ja ottaa       

tietoon muut talouteen liittyvät asiat. 

 

Hallitus hyväksyi takautuvasti seuraavat laskut: 

AYY, 8€ (parkkipaikkamaksu) 

Accountor Finago Oy, 27,28€ (palveluveloitus) 

 

ja seuraavat maksut: 

Aino Hukkanen, 120€ (Tamark100-illalliskortit) 

Aino Hukkanen, 60€ (KY-vuosijuhlan illalliskortti) 

Origos Oy, 136,40€ (teekkarilakkikortit). 

 

Suvi Rantamäki saapui ajassa 18:27. 

 

8. AO-päivien suunnitelmat 

 

Myönnettiin puheoikeus Anu Juvoselle ja Suvi Rantamäelle. 

 

AO-päivätirehtöörit kertoivat hallitukselle tapahtuman    

tilanteesta. AO-päivien tarvitsemia tiloja puolustetaan     

tilakähmyillä, mutta pienenä kysymyksenä vielä     

ulkopaikkakuntalaisten majoitus. Laitokselta ja Väreen     

tilapalveluilta selvitetään, saisiko esimerkiksi Väreessä yöpyä.  

 

AO-päiville oli alun perin tarkoitus järjestää      

tapahtumakohtaista yhteistyötä yritysten kanssa, mutta kevään      

tapahtumien peruuntuessa yhteistyökuvioista on alustavasti     

sovittu Foundation-yritysten kanssa. Killalla ei ole mennyt       

juuri mitään varoja keväällä tapahtumiin, joten rahaa AO-päivien        

järjestämiseen löytyy tästä huolimatta. 

 

Sofia Juntunen saapui ajassa 18:33. 

Anu Juvonen ja Suvi Rantamäki poistuivat ajassa 18:40. 

 

9. Wähäjoulun suunnitelmat 

 

Sofia Juntuselle myönnettiin puheoikeus. 

 

Wähäjoulutirehtööri kertoi hallitukselle tapahtuman    

tämänhetkisistä suunnitelmista. Wähäjoulun teema on päätetty ja       

mahdollisiin juhlapaikkoihin on oltu yhteydessä. Yöpymistä ei       

ole vielä suunniteltu. Wähistoimikuntaan on löydetty jo useita        

toimihenkilöitä, mutta osa paikoista (kokkari-, sillis-,      

logistiikka- ja tekniikkavastaava) on vielä auki. 

 

Sofia Juntunen poistui ajassa 19:22. 



 

10. Tilakähmyt 

 

AYY:n vuokrattavien tilojen ennakkovaraukset tehdään 6.5.-14.5.      

varauskalenteriin. Perinteistä tilakähmytilaisuutta   

päällekkäisten varausten välttämiseksi ei järjestetä, vaan ne       

sumplitaan erityisasemayhdistysten sekä AYY:n kesken yksitellen      

etäyhteyksin.  

 

Hallitus kävi läpi ensi syksyn tapahtumat ja tilatarpeet, ja         

varmisti, että kaikkiin tapahtumiin on tehty tilavaraus. 

 

11. Linjapaperi  

 

Linjapaperin suunnittelu aloitettiin keväällä 2019, ja sen       

työstäminen on otettu jälleen pöydälle. Yhteisövastaava ja       

puheenjohtaja toivat linjapaperin tiedoksi muille, sekä      

kertoivat jatkotoimista. Hallituksen jäsenet käyvät linjapaperin      

luonnoksen läpi ja kommentoivat sitä. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

 

Hallitus käsittelee muut esille tulevat asiat.  

Valkohaalari sitsien kohtalo. 

 

Valokuvaus Foppaseen: Aimi Kärnä jakaa ohjeet hallituksen       

telegram-keskusteluun, ja DL kuviin on 5.6. 

Kesäpäivät: hallitus pohti kesäpäivien järjestämistä väljänä,      

päivän mittaisena ulkoilmatapahtumana. 

Tilavaraukset: AYY antaa lisätietoa kertavuokrattavista tiloista      

kesää koskien 15.5.  

Hallituskysely: hallituslaiset täyttävät. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:49. 


