
Pöytäkirja 39/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 39/2020, 21.12.2021, klo. 17:00. 

Paikka: Otakaari 18 B, 02150 Espoo sekä Zoom-etäyhteys 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

Hupimestari Tiitus Niemenperä 

Hupimestari Emma Numminen, saapui kohdassa 6.1. ja poistui kohdassa 7. 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen, poistui kohdassa 13. ja palasi  

kohdassa 12. 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:15. 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Anna Uusihärkälä. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisla Soljanto ja Eeva      

Rosenqvist. 



 

Siirryttiin kohtaan 13. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postissa oli saapunut: Betoni 4/2020 sekä ilmoitus Finnfoam        

OY:ssä toteutettavasta rakennejärjestelystä. 

 

Julia: Haikein ja samaan aikaan huojentunein fiiliksin vikaan        

kokoukseen. Kaikkensa antanut olo. 

 

Kaisla: Tänään on viimeinen työpäiväni ennen joulua. Varasin        

viimein kampaajan. Kaikki 2021 hallituslaiset on perehdytetty,       

nyt on joululoman (ja Oululoman) aika.  

 

Eeva: Puursin töitä viime viikon, nyt toivottavasti viimein saan         

henkisestikin lomailtua. Noh ainakin nyt on työpaikka ja ABP:n         

seinälle maalattu logo! Uusi vuosi toivottavasti tuo paljon        

mielenkiintoista uutta mukanaan.  

 

Kuisma: Kaks viikkoa Lapin maisemia myöhemmin etelän harmaa ei         

tunnu niin harmaalta ku lähtiessä. Lomantuntua odotellessa. 

 

Anna: Alkaa kyllä pimeys ja etäelämä jo painamaan.. Mutta valoa          

kohti kai, onneks Joulu on ihan just! Aion jouluna vaan nukkua,           

syödä, lukea kirjoja ja kellua porukoitten vuokrapaljussa! 

 

Aino Huu: Tuntuu aika hankalalta koittaa hidastaa vauhtia koska         

työt ja AKH21-intoilu, mutta onneksi jouluna on pakko rauhottua.         

Viikonloppuna koetut kulinaristiset kokemukset mm. brunssin      

merkeissä oli hyvä alku. Seuraavat onkin jo edessä, enkä malta          

odottaa että pääsen joulupöytään vegaanisen camembertin ja       

porkkalan ääreen. Kissojen vieressä nukkuminen inspiroi. 

 

Pinja: Joulufiilistä ei oikein vieläkään löydy, mutta       

lomafiilistä senkin edestä! Lopetin kahvinjuonnin loman ajaks ja        

paria ekaa aamua lukuunottamatta oon selvinnyt paremmin kuin        

hyvin! :) ISOvanhempia on nähty intensiiviseen tahtiin viime        

päivät (ja myös tulevat päivät). 

 

Aimi: Joulu on jo ovella ja joulunviettoon on lähdetty Iisalmeen          

:)! Joulu ei ehkä ole sellainen kun oli toivottu mutta tilanne           

huomioonottaen melko hyvällä pohjalla. Toivottavasti loman      

aikana saa ajatuksia vähän muualle! 

 

Tiitus: Ikeassa 

 

6. Sektorit 



 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat 

 

6.1. Hallinto 

PJ: muisti katos mut minne... viime viikolla oli ainakin         

hallitusperehdytys, eli kävimme hallitustestamentin sääntöineen     

läpi uuden hallituksen kanssa. Tilinpäätöskysymyksiä aivot      

täynnä. Loppuspurtti kaiken sälän valmiiksi saamisessa oli       

hieman tahmea, ja vielä mm. pitäisi ulkoinen kovalevy päivittää         

jotta kaikki mahtavat tuotokset tästä vuodesta säilyvät       

ikuisesti arkistoituna. Vahvin pyrkimys on kuitenkin että ensi        

vuoden hallitus on saanut hyvät eväät toimintaan! Kiitokset        

tästä vuodesta on pyritty välittämään kaikille<3 

 

Rahis: Vietimme puhiksen kanssa viime perjantaina ja lauantaina        

yhteensä joku 20h tilinpäätösvalmisteluissa :D Toivomme, että       

saamme pysyvästi nyt talouden seurannan paremmalle tolalle.       

Laskut on nyt kaikki lähetetty, toivottavasti ne ehtivät        

vastaanottajilla maksuun tänä vuonna.  

 

Emma Numminen saapui ajassa 18:22. 

 

6.2. Yhteisö 

Vuosi alkaa olla paketissa! Tonttuafterit oli tosi kivat ja         

puolet kiltavaatteistakin on saatu omistajilleen. Vuoden alkuun       

vielä toimintakertomusta, vaihtojen pähkäilyä ja loppujen      

kiltavaatteiden jakelua. Killan S-business-kortin mysteeri myös      

selvityksen alla.  

 

6.3. Viestintä 

Killan postituslistat (list.ayy.fi) päivitettiin 14.12.     

Merkittävin muutos salasanoista luopuminen listojen     

moderointiin.  

 

Viestejä jää edelleen limboon, syy siihen ei tiedossa. 

 

6.4. Yrityssuhteet 

 

6.5. Tapahtumat 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Fuksijoulut on takana päin <3 Saimme iloksemme paljon fukseja         

paikalle ja fuksikapteeni saattoi jopa tirauttaa pari ilon        

kyyneltä. 

 

Myös fuksitoimikunnan joulukalenteri on muutamaa luukkua vaille       

valmis! 



 

Vielä loppuvuodesta kevään fuksitapahtumien suunnittelua ja      

sitten tämä vuosi onkin paketissa! 

 

ISOjen jouluhaasteen voittajaksi valikoitui yksi meidän ISOista!       

ITMK viettää talvipäiviä hieman kutistetulla kokoonpanolla ensi       

viikolla. 

 

6.7. Tilat 

Perehdytys järkätty. Maja on kiinni AYY:n muiden tilojen kanssa         

17.1. asti. 

Kiltikselle ostettu uus telkku. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Opetussuunnitelmakauden 2022-2024 pohjatyö jatkui arkkitehtuurin     

kandidaattiohjelman strategiakokouksessa, jossa katsastettiin    

minkälaisia streamlining-tekoja nyt on tehty opinnoissa, ja       

määriteltiin tärkeimmät arvot ohjaamaan kurssien kehitystä      

tulevaisuudessa. Opettajakunnassa nostettiin tärkeimmäksi    

ohjaavaksi tekijäksi erityisesti kestävän kehityksen. Lisäksi      

esiteltiin Eino Paanasen ja Jessica Eerikasin kanssa tekemäni        

ehdotusluonnos kandivaiheen oppimispolun sujuvoittamiseksi. 

 

Uudet hallopedit on valittu – onnea kaikille edunvalvontapestin        

napanneille!  

 

Killan hallopedit 2020 on kiitetty etä-afterworkien merkeissä.       

Vuosi alkaa olla paketissa, joten kiitos kaikille teille jotka         

olette olleet mukana tekemässä vaikuttamistyötä     

yliopistoyhteisössä tänä vuonna — ihan kaikilla tasoilla!  

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulunkorvaukset: 

H2 Ravintolat Oy, 725€ (Hallituksen viimeinen ehtoollinen) 

Fyysikkokilta ry, 143,05€ (Kaukkarit kuluntasaus) 

Aino Hukkanen, 60€ (Hallituksen AO-päivävalvomon tarjoilut) 

Julia Hermans, 308,89€ (Kiltahuoneen uusi televisio, johon       

käytettiin myös 500€ verkkokauppa.com:in lahjakortti, loput      

korvataan) 

 

Emma Numminen poistui ajassa 18:48. 

 

8. Tilinpäätöksen taseen poistot 

 

Tilinpäätöksien taseissa (eli dokumentit jotka kertovat missä       

raha on (vastaava) ja mistä raha on tullut (vastattava) on          



esiintynyt vuosina 2002-2019 lukuja, jotka ovat pysyneet       

samoina, tai lähes samoina vuodesta toiseen, mikä yhdistyksen        

vilkkaassa toiminnassa mietityttää: luvut saattavat muuttua      

vuosittain, ja lisäksi niistä tulisi olla tarkka seloste mitä         

niihin sisältyy, jos ne pysyvätkin samoina.  

 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist ja Puheenjohtaja Julia Hermans       

ovat tehneet perinpohjaista selvittelyä aina markka-aikaan      

saakka, mistä nämä luvut koostuvat, ja miten luvut saadaan         

oikein tilinpäätökseen 2020.  

 

a) Valmiit tuotteet: 4121,71 (100v. historiikit ja Struktuurit) 

 

Esitys: Poistetaan killan 100v.-historiikit (164kpl) taseesta      

kokonaisuudessaan. Poistetaan killan Struktuurit (19kpl)taseesta     

kokonaisuudessaan.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

b) Muut saamiset: 2882,71e (sponsorilasku, TTER-avustus) 

 

Esitys: Poistetaan vuosien 2013 ja 2014 aikana aiheutuneet        

‘’muut saamiset’’ pois taseesta.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

c) Peruspääoma: 11070,67e  

Yritimme selvittää, mitä killan peruspääomaan kuuluu. Pieni       

summa, 90,43e on ‘’säätiöpääomaa’’, ja se on ollut taseessa         

ainakin vuodesta 2002. Selvittelyt stoppasivat kun siirryttiin       

markka-aikaan. Loput pääomasta ovat kuitenkin tuoreempia,      

vuosilta 2013 ja 2014. Tämä summa jää kuitenkin tältä erää          

arvoitukseksi. 

 

d) Siirtosaamiset 2018 ja 2019 (Wähäjoulujen 110 ja 111        

osallistujamaksut ja sponsorit, ARK17-sponsorit,    

työpaikkailmoitukset). 

 

Esitys: poistetaan siirtosaamisista sponsorilaskut Wähäjouluista     

110 ja 111, ARK17 2. vuoden ekskursion sponsorilaskut ja         

työpaikkailmoitusmaksut, joita ei karhuamisesta huolimatta saatu      

takaisin. Sen sijaan Wähäjoulun 110 ja 111 osallistumismaksujen        

karhuamista jatketaan. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

9. Kiltalehti Paperin sponsorirahojen ennakkomaksut  

 



Esitys: Kiltalehti Paperia ei painettu paperisena tänä vuonna,        

joten sponsoreiden kanssa sovittiin, että sponsorimaksut      

siirretään ensi vuodelle. Kirjataan ne niin, että ne on saatu          

ennakkoon.  

 

Paperin toimituksessa on ollut tänä vuonna haasteita numeroiden        

ilmestymisen suhteen. Pandemian takia vuosi on ollut       

ymmärrettävästi haastava, ja hallitus on useamman kerran       

tarjonnut apuaan. 

 

Päätös: Päätettiin kirjata Paperin sponsorirahat     

ennakkomaksuina vuodelle 2021. 

 

10. Jatkuvuus talousasioissa 

 

Killan toiminta on kasvanut lähivuosina, jolloin mm.       

tilitapahtumien määrä on kasvanut ja talouden seuraaminen       

muuttunut mutkikkaammaksi. Killan lähihistoriassa talousasiat     

ovat aiheuttaneet paljon huolta, ja mm. se on ollut yksi syy           

hallitustyöskentelyn kuormittavuuteen. Hyvin harva hallitukseen     

lähtijöistä ymmärtää miten kahdenkertaista kirjanpitoa tehdään. 

 

Työskentelyä helpottavat Procountor ja Kideapp on saatu tänä        

vuonna käyttöön. Tilikarttaa on selkeytetty, ja tilille tulevat        

summat ohjaavat rahat oikeille kirjanpitotileille. Näin      

esimerkiksi sektoreiden ja toimikuntien taloutta pystytään      

seuraamaan reaaliaikaisesti, eikä manuaalista työtä ja      

osallistujamaksujen karhuamistyötä tarvitse tehdä niin paljon. 

 

Jatkuvuus ja perehdyttäminen talousasioihin on     

hallitustyöskentelyä ja hyvinvointia lisääviä tekijöitä.     

Esimerkiksi Procountorin käytössä täytyy olla tulevaisuudessa      

vahva pohja, jolla tieto ja osaaminen siirtyy seuraaville. On         

äärimmäisen tärkeää että uudet hallituslaiset pääsevät      

aloittamaan hallituskautensa sujuvasti ilman katkoksia.  

 

Killalle voitaisiin perustaa jatkuvuustoimikunta, jotta etenkin      

talousasioiden ymmärtäminen olisi kestävämmällä pohjalla, ja      

esim. keskustella Vanhojen Jäärien kanssa mahdollisesta      

yhteistyöstä. Jäärillä on valtavasti tietoa, jota olisi hyvä        

hyödyntää vielä enemmän. 

 

11. Uudet jäsenet 

 

Hyväksyttiin seuraat henkilöt Arkkitehtikillan jäseniksi: 

 

Dilek Husein 



Arttu Hintikka 

Heidi Kivistö 

 

12. Uudet toimihenkilöt toimikaudelle 2021 

 

Nimettiin uusia toimihenkilöitä seuraavasti:  

 

Hupikonnat: Arttu Hintikka 

Historiatoimikunta: Heidi Kivistö 

AK Sportklubb: Dilek Husein 

 

AYY:n nimeämät hallinnon opiskelijaedustajat 2021: 

 

Aalto-yliopiston akateeminen komitea: Jessica Eerikas (jäsen),      

Emma Savela (1. varajäsen) 

 

Tutkintolautakunta: Ellen Heikkilä (jäsen) 

 

Tohtorikoulutuksen työryhmä: Saana Rossi (jäsen) 

 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen ekomitea:      

Vilma Vanhanen (jäsen), Jessica Eerikas (jäsen) 

 

Taiteiden ja suunnittelun leadership-team: Suvi Vendelin (jäsen) 

 

Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä: Eeva-Maija Ekman     

(jäsen), Emilia Heikkinen (jäsen), Astria Excell (jäsen),       

Henriikka Salonen (varajäsen), Vilma Vanhanen (varajäsen), Aapo       

Niinikoski (varajäsen) 

 

Pietari Sulonen palasi ajassa 19:51. 

Siirryttiin kohtaan 14. 

 

13. AYY-hallituskummin vierailu 

 

AYY-hallituskummi Joel Himanen vieraili kokouksessa. Hallitus      

sekä Joel keskustelivat rennosti kuluneesta vuodesta ja pistivät        

vuoden yhteistyön pakettiin. Keskustelussa esiin nousi mm.       

killan ydintarkoituksen korostuminen poikkeusvuotena sekä     

kiitosta saaneet viestiyhteydet Arkkitehtuurin laitokseen. 

 

Pietari Sulonen poistui ajassa 17:54. 

Palattiin kohtaan 5. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 



Hallitusvaihto pidetään 9.1.2020 Zoomissa. Pidetään livenä      

korvaava tapahtuma kun rajoitukset sallii.  

 

Päätös: Hallitus 2020 suunnittelee yhdessä vaihdon, kuitenkin       

niin, etteivät uudelleen valitut osallistu suunnitteluun.      

Hallitus suunnittelee vaihtoa 7.1.2020 klo 16.00. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:04. 


