
Pöytäkirja 20/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 20/2020, 10.6.2020, klo. 18:00 

Paikka: Meilahden arboretum, Helsinki 

 

Jakelu: 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet 

 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

Hupimestari Tiitus Niemenperä, saapui kohdassa 6.4. 

Hupimestari Emma Numminen 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala 

Opintovastaava Aino Hukkanen, saapui kohdassa 6.1. 

Tilava Majava Pietari Sulonen, saapui kohdassa 5. 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:00. 

 

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 Aino Hautala ja      

Pietari Sulonen. 



Päätös: Aino Hautala ja Kuisma Kyyhkynen 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postissa oli saapunut: Geometres 1/2020, ProTeesi 1/2020,       

Fyysikkokillan Raati 2020, ArchiMad 1/2020 ja Nordean       

pankkitunnukset. 

 

Pietari Sulonen saapui ajassa 18:10. 

 

Hallitus on mökkeilyt ja vähän tehnyt töitäkin. Kesä on         

yllättäen tuonut mukanaan takaisin arkisen rytmin. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Loppuspurtti ennen kesän rientoja on menossa. AYY:ltä        

haetaan avustusta, myös takautuvasti viime vuodelta. Huomenna on        

vuosikokous, ensi viikolla nähdään laitoksen kanssa, niin kuin        

myös Dekaanin kanssa. Historian oppituoli järjesti tapaamisen,       

jossa oli mukana kaksi opiskelijaedustajaa, minä ja Hugo, hissan         

assari. Lisää tällaista, muidenkin oppituolien asiat      

kiinnostavat! Hallituksen esittely Paperiin valmistunee huomenna      

:) Miitistä Majasäätiön kanssa on keskusteltu. AK voitti Julkun         

yhdistysskaban, ja saimme Verkkokauppaan 500e lahjakortin!  

 

Aino Hukkanen saapui ajassa 18:23. 

 

Rahis: 

Rahatilanne näyttää hyvältä, ja hiljaista on! Procountorin       

Käyttöönotto on edennyt. Olen myös ottanut heihin yhteyttä        

verkkolaskutusosoitteen saamiseksi. Se helpottaisi    

huomattavasti laskutusta. Rupean myös valmistelemaan     

puolivuotiskatsausta.  

 

6.2. Yhteisö 

Tilasin haalarimerkit jea. 

 

6.3. Viestintä 

Että juu,, niin eli siis.. tota juu sitten asiaan 

 

6.4. Yrityssuhteet 

Mustan Neliön uuden painoksen sponsorit ja avustukset on saatu         

kerättyä, (yli tavoitteiden) ja kirja on kulujen puolesta valmis         

painoon! 



 

Tiitus Niemenperä saapui ajassa 18:32. 

 

6.5. Tapahtumat 

 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Tutorletterit (ensimmäinen sähköposti tuleville fukseille) on      

nyt palautettu ARTSille ja fuksiopas lähenee valmistua piakkoin. 

 

Tänään suunniteltiin myös mahdollisiin syksyn tapahtumiin      

haalarimerkkejä. 

 

ARTSin kokouksessa eilen kerrottiin että orientaatio ARTSin       

osalta tulee olemaan täysin etänä mutta laitoksella ja killalla         

on oikeus pohtia omia tapahtumiaan ja niiden järjestämisiä lain         

puitteissa. 

 

Kiljavan bussikuljetukset alkavat varmistua, mutta itse Kiljavan       

järjestäminen hieman huolettaa, sillä kuluton peruutus pitää       

tehdä jo kuukautta ennen.  

 

Fuksivideota ja ISOkoulutusvideota kuvataan tulevina parina      

viikkona.  

 

Päätös: Koska Fuksioppaita ei voida välttämättä voida jakaa        

kätevästi fyysisesti, ne postitetaan. Kilta maksaa postituksen. 

 

6.7. Tilat 

Viljelypalstaa viljellään ja terde haluttais vappusimulaattori- 

kuntoon. Majasäätiö pitää kesäviikonloppuja. Hallitus käy      

tapaamassa majasäätiötä majalla 24.6./5.7. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Nyt vihdoin viimeisellekin kesäkurssille (Mark Kesäakatemia)      

tulossa rahoitus, ja päästään rummuttelemaan Vistan ja AK:n        

Käpylä-ekskun mahdollisuuksia kesäopintoina! Suuret kiitokset     

Vistan Henriikalle, joka teki huippuhienon ekskuoppaan      

opiskelijoiden käyttöön! Kevään viimeinen TSAK oli tänään, ei        

mitään ihmeellistä siellä. Paanasen ja Siitosen idea       

digitaalisten työkalujen tietokannasta sai projektituen! Työ      

jatkuu kesän aikana. Arkkitehtuurin historian lehtoraatin      

rekrytointiprosessi alkaa ennen heinäkuuta. 

 

Tiitus Niemenperä poistui ajassa 19:01 

 

7. Talous 



 

Hallitus hyväksyi takautuvasti seuraavat laskut: 

Pohjola-vakuutus Oy, 224,79€ (peräkärryn isokasko) 

Pohjola-vakuutus Oy, 43,37€ (liikennevakuutus) 

AYY, 8€ (parkkipaikkamaksu) 

Aino Hautala, 60€ (Muistinnollaus-illalliskortti) 

Aino Hautala, 60€ (TF:n vuosijuhlien illalliskortti) 

 

Ja seuraavat laskut: 

Accountor Finago Oy, 27,28€ (Procountor) 

Julia Hermans, 15€ (Terassisohvan kierrätys) 

 

Lisäksi monella yrityksellä verkkolaskutus on ainoa vaihtoehto       

laskutukselle, eikä killalla ole verkkolaskutusosoitetta. Luultavasti tämän       

takia osa laskuista on jäänyt laskuttamatta. Procountorista kyseisen        

palvelun ostaminen maksaa 295€ (avausmaksu). 

 

Päätös: Päätettiin hankkia Procountorin    

verkkolaskutusmahdollisuus. 

 

8. Killan tietosuojaseloste 

 

Killan tietosuojaselosteesta on luotu englanninkielinen versio,      

sekä päivitetty samalla suomenkielisen version tiedot. 

 

Esitys: Hyväksytään tietosuojaselosteet. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

9. AYY:n toiminta-avustus 

 

Puheenjohtaja Julia Hermans esittelee AYY:n     

toiminta-avustuslomakkeen hallitukselle. 

 

Esitys: Hyväksytään lomake ja haetaan toiminta-avustusta. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

 

Syksyn tapahtumat: Orientaation tärkeät päivämäärät     

hallitukselle: 31.8. (kapselisauna) ja 5.9. (Kiljava) 

Killan kesäpäivät: Voitaisiin toteuttaa piknik-tyyppisenä? Päivä      

päätetään myöhemmin (elokuu). 

Hallituksen kesäpäivät: Hallituksen kesäpäivät järjestetään     

7.-9.8., ellei parempaa päivää löydy. 

500€ Julkulta: Käyttökohde päätetään syksyllä. 



Perehdytys: Uusien toimijoiden perehdytystä voitaisiin kehittää,      

ja yhdistää paremmin esim. vaihtoon. 

Killan ylimääräinen kokous: Kiltalaiset päästetään     

zoom-kokoukseen yksitellen Waiting roomista. Yksi henkilö      

tarkastaa kiltalaisten jäsenyyden voimassaolon. Samalla     

kokoukseen osallistuville annetaan äänestysnumero. Toinen     

henkilö pitää huolen äänestyksen sujuvuudesta ja kokouksesta       

poistuvien äänestysnumeron lakkauttamisesta. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:52. 


