
Pöytäkirja 13/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 13/2020, 25.3.2020, klo. 18:00. 

Paikka: Etäkokous Zoom-alustalla 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

Hupimestari Tiitus Niemenperä, saapui kohdassa 5. 

Hupimestari Emma Numminen 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala 

Opintovastaava Aino Hukkanen, poistui hetkellisesti kohdassa 6.1. 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:08. 

 

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 Tiitus Niemenperä ja      

Emma Numminen. 

 



Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aimi Kärnä ja Emma       

Numminen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postia ei ollut saapunut. 

 

Tiitus Niemenperä saapui ajassa 18:09. 

 

Hallitukselle kuuluu kiireistä (aika tuntuu välillä valuvan       

sormien välistä), eristäytymisarki on tuonut mukanaan mm.       

porrastreenejä ja ruuanlaittoa, mutta silti vihdoin mahdollisuus       

rentoutumiselle ja pysähtymiselle. Vaikka erakkoelämä on      

tuntunutkin osalle melko rankalta, hiljalleen tähänkin tottuu. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus ottaa tiedoksi sektoreiden asiat ja päättää       

mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä asioista. 

 

6.1. Hallinto 

AYY järjestää etäwapun, mutta ei ole aikeissa järjestää        

vastaavaa tapahtumaa myöhemmin. Kirjasto ja Aalto TakeOut ovat        

auki osittain. Laitokselle on välitetty kiitosta etäopintojen       

mahdollistamisesta. Myös arkistoimisen tärkeydestä    

muistutettiin. 

 

Foundation-laskut ja Wähäjoulu18-muistutukset lähetetty.  

 

Aino Hukkanen poistui väliaikaisesti ajassa 18:29. 

Aino Hukkanen palasi ajassa 18:31. 

 

6.2. Yhteisö 

Sometapahtumat ovat ottamassa tuulta siipiensä alle ja       

perjantaina ehkä tiedossa etä-PePu! Anna Uusihärkälä lähtee       

selvittämään Habbohotel-asioita.  

 

6.3. Viestintä 

Viestintä etsii uusia raiteita eristystilanteessa. Esim.      

viikkotiedotteeseen voitaisiin koostaa hyödyllisiä linkkejä,     

juttuja ja neuvoja.  

 

6.4. Yrityssuhteet 

Mustan neliön sponsorirahojen hankkiminen on mahdollisesti      

haastavaa, mutta niitä pyritään saamaan. Vastaisuudessa      

toimikuntia pyydetään selvittämään, kenen vastuulla raha-asiat      

ovat ja hoitamaan niitä raha-asioitaan itse/jo vuoden alussa.        



(Mustan neliön tapauksessa myös Tampereen ja Oulun       

Arkkitehtikillat) 

 

6.5. Tapahtumat 

IE-toimikunta on pitänyt etäkokouksia koko ryhmän ja pienempien        

osastojen kokoonpanoilla miettien, miten    

tapahtumanjärjestämistä pystyy suorittamaan poikkeustilanteen    

alla. Toimikunta on miettinyt erilaisten tuttujen      

sitsitajanvietteiden yhdistämistä online-peleihin ja kokeilee     

huomenna torstaina viritelmää. Hupitoimikuntaa on vaikea      

aktivoida, mutta painotus on härpäkkeiden ja essujen       

työstämisessä. Hupimestarit poistivat kaikki turhaksi jääneet      

maksulliset tilavaraukset. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

ITMK kokousti ISOkoulutuksista, ja tämänhetkisenä ajatuksena on       

toteuttaa koulutus videomuodossa.  

 

FTMK2019 pyrkii edelleen keksimään wapulle jotakin. 

 

6.7. Tilat 

Etäkiltis? Zoom-kiltis?  

 

Majasäätiö pitää vuosikokouksensa kuun loppuun mennessä. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Edunvalvonnan nopeat asiat hieman vähenemään päin. Killan       

innokkaat hallopeditkin ovat päässeet hommiin! 

 

7. Talous 

 

Ei hyväksyttäviä laskuja.  

 

2018-vuosikurssin keräämät sponsorirahat excursioon siirretään     

vuosikurssille myöhemmässä ajankohdassa. 

 

8. Talouden kvartaalikatsaus 1/4 

 

Eeva Rosenqvist esitteli killan taloustilanteen, ja hallitus       

otti tilanteen tiedoksi.  

 

 

9. Liite toimintasuunnitelmaan 2020 

 

Hallitus hyväksyi Julia Hermansin esittelemän liitteen      

toimintasuunnitelmaan 2020 ja lisäksi hallitus päätti, että       

hallitusta edustamaan vuosikokoukseen 2020 osallistuvat Julia      



Hermans, Sara Soimasuo, Anna Uusihärkälä, Kaisla Soljanto, Aino        

Hautala ja Emma Numminen.  

 

10. Muut esille tulevat asiat 

 

Hallituksen virkistysilta: Hallitus pitää etävirkistyksen     

mahdollisesti seuraavalla viikolla. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:49. 


