
Arkkitehtikillan kokous 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Aika: 11.6.2020, klo. 17:00 

Paikka: Aalto-yliopisto päärakennus, Otakaari 1, Amfi-teatteri, 02150       

Espoo. Etäyhteys: Zoom-alusta 

 

 

Jakelu: 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet 

 

Paikalla:  

 

Sara Soimasuo 

Julia Hermans 

Aimi Kärnä 

Pinja Sormunen  

Aino Hautala, poistui hetkellisesti ajassa 18:54-18:57 

Eeva Rosenqvist, saapui ajassa 17:05 

Kuisma Kyyhkynen, saapui ajassa 17:04 

Anna Suominen, poistui ajassa 18:35 

Kaisla Soljanto 

Sofia Juntunen, poistui ajassa 18:32 

Santeri Nuotio, poistui ajassa 18:38 

Ellen Heikkilä, poistui ajassa 17:42  

Emma Numminen, saapui ajassa 17:04 

Meeri Pitkänen, saapui ajassa 17:50, ja poistui ajassa 18:19 

Elina Loisa, saapui ajassa 17:50, ja poistui ajassa 18:19 

Heini Vuorelma, saapui ajassa 17:50, ja poistui ajassa 18:19 

Linda Valkama, saapui ajassa 17:50, ja poistui ajassa 18:19 

Anna Uusihärkälä, saapui ajassa 18:00 

Pietari Sulonen, saapui ajassa 18:24 

Aino Hukkanen, saapui ajassa 18:52 

 

  



Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Kokous avattiin ajassa 17:09. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Julia Hermans ja      

sihteeriksi Sara Soimasuo. 

 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi     

varapöytäkirjantarkastajaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisla Soljanto ja Emma      

Numminen sekä varapöytäkirjantarkastajiksi Aimi Kärnä ja Pinja       

Sormunen. 

 

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi varaääntenlaskijaa 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Aimi Kärnä ja Pinja Sormunen sekä        

varaääntenlaskijoiksi Kaisla Soljanto ja Emma Numminen. 

 

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä      

kokouskutsu on lähetetty ajoissa. Kokouskutsuja ei viety       

fyysisesti AYY:n keskustoimistolle ja killan viralliselle      

ilmoitustaululle, sillä kyseiset rakennukset eivät     

poikkeustilasta johtuen ole auki. Poikkeustilasta johtuen myös       

killan kokouksen järjestäminen etäyhteydellä on laillista, sillä       

yhdistyslakiin tehtiin väliaikainen muutos koskien     

verkkoyhteydellä toteutettuja yhdistyksien kokouksia. 

 

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

7. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto  

Sofia Juntunen esitti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja Julia        

Hermans toiminnantarkastajien lausunnon. Santeri Nuotio     

kommentoi vuoden 2018 kirjanpitoa haastavaksi, sillä juhlavuoden       

takia toiminta on ollut huomattavasti isompaa kuin aiempina        

vuosina. Kirjanpidon viime vuonna havaitut virheet oli saatu        

korjattua. 

 

8. Päätetään tilinpäätöksen 2018 vahvistamisesta 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2018. Killan hallitus 2018 oli        

päätöksessä jäävi. 

 

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 hallitukselle ja       

muille vastuuvelvollisille 



Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle ja       

muille vastuuvelvollisille. Vuoden 2018 hallitus ja muut       

vastuuvelvolliset olivat päätöksessä jäävejä. 

 

10. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja      

toiminnantarkastajien lausunto 

Anna Suominen esitti vuoden 2019 tilinpäätöksen.  

Kokoustauko alkoi ajassa 17:47. 

Kokoustauko päättyi ajassa 17:53. 

Killan hallitus 2019 esitti vuosikertomuksen. 

Santeri Nuotio esitti toiminnantarkastajien lausunnon, ja      

kommentoi myös killan toimintaa pidemmältä aikaväliltä. Vaikka       

killan toiminta on korkeatasoista ja tapahtumarikasta, on       

hallinnollisissa dokumenteissa vielä puutteita. Killan kokous      

toivoo hallitukselta organisaationa vastaisuudessa tarkempaa     

dokumentointia. 

 

11. Päätetään tilinpäätöksen 2019 vahvistamisesta 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2019. Killan hallitus 2019 oli        

päätöksessä jäävi. 

 

12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2019 hallitukselle ja       

muille vastuuvelvollisille 

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle ja       

muille vastuuvelvollisille. Vuoden 2019 hallitus sekä muut       

vastuuvelvolliset olivat päätöksessä jäävejä. 

 

13. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle     

toimikaudelle 

Julia Hermans esitti vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja       

toimintasuunnitelman liitteen koronaviruspandemian aiheuttaman    

poikkeustilan ajaksi. 

 

14. Esitetään hallituksen laatima talousarvio kuluvalle vuodelle 

Eeva Rosenqvist esitti talousarvion vuodelle 2020. 

 

15. Esitetään hallituksen laatimat muutokset killan sääntöihin 

Julia Hermans esitti hallituksen laatimat muutokset killan       

sääntöihin koskien sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden asemaa     

killan jäseninä ja entisten sisustusarkkitehtuurin     

opiskelijoiden asemaa killan alumneina. Sääntömuutosesitykseen     

sisältyi myös ehdotus killan sekä killan hallituksen kokousten        

verkossa järjestämisen salliminen. 

 

16. Päätetään sääntömuutosten ensimmäisestä vahvistamisesta 

Päätettiin vahvistaa esitetyt sääntömuutokset ensimmäisen     

kerran. Tarkemmat sanamuodot löytyvät liitteistä. 

 



17. Päätetään killan jäsenmaksujen suuruus 

Päätettiin killan jäsenmaksun olevan 8€. 

 

18. Päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä 

Päätettiin jäsenmaksujen maksamisen eräpäiväksi sama, kuin AYY:n       

jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä. Vuoden aikana killan      

jäseniksi hyväksytään uusia jäseniä hallituksen kokouksessa, kun       

hakija esittää hakemuksensa ohessa maksaneensa jäsenmaksun. 

 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Julia Hermans päätti kokouksen ajassa 18:58. 

 


