
Pöytäkirja 12/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 12/2020, 18.03.2020, klo. 17:00 

Paikka: Otakaari 18B, 02150 Espoo / etäyhteys 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

Hupimestari Tiitus Niemenperä, saapui kohdassa 6 

Hupimestari Emma Numminen, saapui kohdassa 6 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen, poistui hetkellisesti kohdassa 6 

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 17:08. 

 

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 Kuisma Kyyhkynen ja      

Eeva Rosenqvist.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 



 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postissa oli saapunut: Betoni 1/2020, AYY:n ohjeet       

vuosikokouksiin ja TTER:n avustusilmoitus. 

 

Corona on yllättäen muuttanut lähes jokaisen toimenkuvaa, mutta        

suhteellisen hyvää kuuluu. 

 

6. Sektorit 

 

Killan toimintaan vaikuttaa radikaalisti Corona (covid-19)      

-viruksen ehkäisytoimista johtuva valtakunnallinen valmiustila,     

jonka johdosta mm. kokoontumiset on kielletty ja yliopisto on         

sulkenut ovensa. Arkkitehtikillan kannalta suurimpia muutoksia      

kevääseen ovat vuosikokouksen ja Wapun järjestämisen ongelmat.       

Tässä tilanteessa hallitus ottaa tiedoksi sektoreiden asiat ja        

päättää sektoreiden toimintaan liittyvistä asioista. 

 

6.1. Hallinto 

Rahastonhoitaja: Vaikka työni määrä on vähentynyt, koska enää ei         

tule juurikaan uutta maksettavaa, niin myös tulonlähteet       

muuttuivat epävarmemmiksi. Tämä tietää yrityssuhdevastaavalle     

lisää työtä. Joudun myös siirtämään aikomieni uudistusten tekoa,        

harmi.  

 

Emma Numminen saapui ajassa 17:18. 

Tiitus Niemenperä saapui ajassa 17:21. 

 

Pinja Sormunen poistui hetkellisesti ajassa 17:25. 

 

Esitys: Hallituksen kokouksia jatketaan etänä kerran viikossa,       

ja hallituksen sisäisiä vastuita jaetaan uudelleen siten, että        

poikkeustilanne ei kuormita ketään kohtuuttomasti.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti, ja lisäksi päätettiin,       

että nettisivutiimi työstää sähköistä menotositepohjaa     

rahastonhoitajan kanssa. 

 

6.2. Yhteisö 

Esitys: Esimerkiksi Kulttuuritoimikunta ja Sportklubb     

järjestävät toimintaa (esim. Päivän treeni, Skissaa näkymä       

ikkunastasi, Päivän resepti…), joka pitää yllä kiltalaisten       

yhteyttä toisiinsa, vaikka fyysinen kokoontuminen on mahdotonta.  

 

Pinja Sormunen palasi ajassa 17:29. 

 



Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti, ja lisäksi päätettiin,       

että Anna Uusihärkälä koostaa raadille ohjeet etätapahtumien       

järjestämisestä. 

 

6.3. Viestintä 

Killalla on nyt kuvapalvelu Flickr-käyttäjätili, ja killan       

nettisivuja käytiin ja tullaan käymään läpi vanhojen/turhien       

sivujen poistamiseksi. 

 

Esitys: Killan some-tileillä tiedotetaan yleisistä AYY:n ja       

arkkitehtuurin laitoksen linjauksista, sekä siitä, että kilta on        

perunut kaikki tapahtumansa. Poikkeustoiminnasta tiedottamiselle     

tehdään oma graafinen ilme. 

 

Päätös: Päätettiin esitykseksen mukaisesti. 

 

6.4. Yrityssuhteet 

Tällä hetkellä killalla on nyt 5 allekirjoitettua       

Foundation-sopimusta. Poikkeustilasta johtuvaa menetettyä    

näkyvyyttä voitaisiin tarjota takaisin AO-päivillä. 

 

Esitys: Kartoitetaan, miten yritysten kanssa tehtyjen sopimusten       

kanssa toimitaan. Pyritään tuomaan sponsoreille näkyvyyttä      

uusilla tavoilla esimerkiksi killan someissa. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti, ja lisäksi päätettiin       

kartoittaa Paperi-lehden tilannetta. 

 

Tiitus Niemenperä poistui hetkellisesti ajassa 17:44. 

 

6.5. Tapahtumat 

Tiitus Niemenperä palasi ajassa 17:49. 

 

Esitys: Järjestetään virtuaalisia tapahtumia peleissä, kuten      

esim. Minecraft tai Fortnite, kiltalaisten kesken tai       

yhteistyössä muiden kiltojen kanssa.  

 

Päätös: Kilta ei lähde järjestämään vielä itsekseen suurempia        

tapahtumia peleissä, vaan odottaa muiden kiltojen ja       

toimikuntien suunnitelmia. Habbossa tai Minecraftissa voitaisiin      

kuitenkin rakentaa esim. kiltis. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

UO-sektorilla ei hirveästi uutta ole tapahtunut. Valitettavan       

monet tapahtumat keväältä on jouduttu perumaan ja tästä johtuen         

UO19-20-tiimin kanssa olemme aloittaneet pohtimaan voidaanko      

joitain tapahtumia vielä huhtikuun loppupuolella tai toukokuussa       



järjestää. Aika näyttää mahdollistuvatko kyseiset tapahtumat.      

ISOkoulutuksia ei tulla myöskään järjestämään samaan tapaan,       

mutta toivottavasti jotain vaihtoehtoista keksitään.  

 

Maisterimestarihakijoita on tullut 11 kappaletta! Kaikki linjat       

edustettuina. Ryhmää ei ole vielä tehty. Odotetaan ensin että         

tulee tarkempaa informaatiota tutortoiminnan kohtalosta, jotta      

voi välittää kerralla oikeat tiedot heti kommunikaation       

alkaessa.  

 

6.7. Tilat 

Tiedoksi: Kiltahuone menee yliopiston ovien sulkeutuessa lukkoon       

18.4.-13.4. AYY:n kertavuokrattavat tilat ovat kiinni, joten       

myös Majan toiminta on tauolla.  

 

6.8. Edunvalvonta 

Esitys: Kartoitetaan miten etäopetus toteutuu eri kursseilla. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Telegramiin laitetaan      

ensi viikolla kyselyä siitä, ovatko kurssijärjestelyt tuntuneet       

oikeudenmukaisilta. 

 

7. Talous 

 

Ei hyväksyttäviä laskuja. 

 

8. Vuosikokouksen peruminen 

 

Esitys: Vuosikokous, joka on määrä kokoontua 27.3.2020 kello        

17:00 paikassa Otakaari 1X, A1, perutaan, sillä voimassa oleva         

Suomen laki (valmiuslaki) kieltää kokoontumisen.  

 

Päätös: Sisäministeriön tulkinnan mukaan yhdistyksien kokouksia      

voidaan pitää. Hallitus tulee esittämään vuosikokouksessa      

asioiden käsittelyn lykkäämistä ylimääräiseen killan kokoukseen,      

joka järjestetään, joka järjestetään ajankohtana, jolloin      

tapaaminen on turvallista ja kiltalaisilla on yhdenvertaiset       

mahdollisuudet osallistua kokoukseen. 

 

9. Toimintasuunnitelma 2020 

 

Poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta killan toimintaa     

joudutaan muuttamaan radikaalisti hetkellisesti, ja 4.3.      

hallituksen kokouksessa 10/2020 laadittua toimintasuunnitelmaa     

ei pystytä suurilta osin toteuttamaan keväällä 2020. 

 



Esitys: Hallitus kokoaa toimintasuunnitelmaan liitteen kevään      

2020 toiminnasta.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Anna Uusihärkälä ja       

Julia Hermans kokoavat liitteen. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita esille tulleita asioita. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:40. 

 

 

 

 

 

 


