
Pöytäkirja 14/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 14/2020, 1.4.2020, klo. 18:00 

Paikka: Otakaari 18B, 02150 Espoo / Zoom 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

Hupimestari Tiitus Niemenperä 

Hupimestari Emma Numminen 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen, saapui kohdassa 5. 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen, saapui kohdassa 5. 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

AYY-hallituskummi Joel Himanen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:06. 

 

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      

Pinja Sormunen. 



Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiitus Niemeperä ja      

Aino Hukkanen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Sähköpostissa oli saapunut AYY:n yleisiä toimintaohjeita. 

 

Kuisma Kyyhkynen saapui ajassa 18:10. 

 

Hallitus on ryhtynyt uusiin harrastuksiin, kuten      

ruokakauppailuun, palapeleihin, neulomiseen,   

hiuksienpesemättömyyshaasteisiin, ihmisten stalkkaamiseen ja    

juoksemiseen. 

 

Pinja Sormunen saapui ajassa 18:17. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus ottaa tiedoksi sektoreiden asiat ja päättää       

mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä asioista. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Pääministeri ilmoitti, että koronaviruksen leviämisen      

hillitsemiseen tähtääviä toimia jatketaan 13.5. asti, eli       

oppilaitokset kuten Aalto pysyvät kiinni. Keskustelimme      

Suunnittelijaksi kasvamassa -kurssin vastuuopettajien sekä     

-psykologien kanssa kurssin jatkosta. Kurssia jatketaan ainakin       

seuraavat kaksi vuotta.  

 

Rahastonhoitaja: Wähis'18 maksuja saatu, muuten hiljaista.  

 

6.2. Yhteisö 

Virtuaali-kiltis perustettu Habboon. Sen aktivoimista ja käyttöä       

olisi hyvä suunnitella paremmin. Kulttuurilta tulossa instaan       

sisältöä seuraavalla viikolla. Hyvinvointivastaava Emma Savela      

järjesti instagramissa ohjelmaa kuluneella viikolla. 

 

6.3. Viestintä 

Suunnitelmissa muuttaa viikkotiedotteen muotoa. Tarkoituksena     

kerätä ajankohtaiset ja opiskelijalle yleishyödylliset     

tiedot/tiedotteet yhdelle alustalle (viikkis) luettavaksi, näin      

kiltalaiset saisivat yhdestä paikkaa tiedot 1. opiskelua       

koskevista asioista ( esim. kurssien muuttunut tarjonta ), 2.         

tapahtumien mahdollisesta toteutumisesta uudessa muodossa     

(wappu), 3. killan toimintaa koskevista muutoksista. Kuva       

alkuun? Jotain piristävää memeilyn tapaan. 

 



6.4. Yrityssuhteet 

Sovittiin Innovarchin kanssa alustavasti vuoden 2020      

yhteistyömuodoista. Keväälle vapputervehdys killan someihin (IG      

feed ja FB) he toimittavat materiaalin. Innovarch tulee        

vieraaksi marraskuun kiltakahveille (23/24.11.?) Puhuttiin     

alustavasti kevään menetetyn näkyvyyden korvaamista AO-päivillä.      

Innovarchilla ei ole aikeita vetäytyä AK FOUNDATION-paikasta.  

Lokki-henkilöstöjen kanssa myös puhetta säpo-listasta ja      

someista, ei tarkkoja suunnitelmia. Lokki-henkilöstöillä ei ole       

aikeita vetäytyä AK FOUNDATION-paikasta.  

 

6.5. Tapahtumat 

Hupimestarin työtehtävät ovat vallitsevan tilanteen vuoksi hyvin       

vähäisiä. IE-toimikunta kokoustaa edelleen viikoittain. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

FTMK19 on tällä viikolla tehnyt kyselyn fukseille liittyen        

lakkienjakotilaisuuteen. 

Myös FTMK20 kokousti tänään liittyen wappuun. 

 

ISOneuvos ja Fuksikapteeni 2020 ovat keskustelleet keskenään       

mahdollisista fuksivideoista ja muista kesällä hoidettavista      

pestihommista ja alkanut suunnittelemaan Fuksikiljavan korvaava      

konseptia syksylle. 

 

Videomuotoisen teekkariISOkoulutuksen suunnittelu on startannut.     

Artsin isokoulutus pyritään pitämään ryhmäkoulutuksena     

esimerkiksi zoomin välityksellä. Tästä ei ole vielä tarkkaa        

suunnitelmaa. AYY:n koulutukset siirtyvät MyCoursesiin     

itseopiskelumuotoon. Suoritusaikaa läpi kesän.  

 

6.7. Tilat 

Virtuaalinen kiltis on perustettu Habbo.fi-palveluun. Tilan      

käytöoikeuksista voitaisiin tehdä helpommin lähestyttävät, ja      

tilan ylläpitoon voisi osallistaa ihmisiä (esimerkiksi      

kiltahuonekätyrit). Tapahtumien järjestämisessä   

virtuaalikiltiksessä tarvitaan vielä luovaa ajattelua. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Opintovastaava ja puheenjohtaja keskusteli Suunnittelijaksi     

kasvamassa -kurssin palautteesta opintopsykologien ja laitoksen      

vastuuopettajien kanssa keskiviikkona. On ehkä lievä huoli       

siitä, että kurssi olisi vaarassa joko muuttua muotoon, joka ei          

palvele opiskelijoita (palautteet olleet huikeita tähän      

mennessä) tai tulla lakkautetuksi kokonaan. Opintovastaava on       

mukana kurssin suunnittelussa syksyllä. KoRy-hallopedit     



haluaisivat päästä jo hommiin. :( AllWell-tuloksia odotellaan       

kuin kuuta nousevaa.  

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun: 

AYY, 8€ (parkkipaikkamaksu) 

 

ja seuraavan kulukorvauksen: 

Julia Hermans, 20€ (PRH-muutosilmoitus). 

 

8. AYY-hallituskummin vierailu 

 

Joel Himanen vastasi hallituksen kysymyksiin AYY:n      

viimeisimmistä toimista ja etenkin Wappu aiheutti kysymyksiä.       

AYY seisoo etäwappulinjauksensa takana, ja haluaa kannustaa ja        

tukea kaikkia kiltoja omissa toimissaan. Myös eri järjestöjen        

tapahtumasuunnitelmia haluttaisiin jakoon, koska silloin muut      

voisivat ottaa mallia toisilta. 

 

9. Arkkitehtikillan vastuututorit 

 

Esitys: Vastuututoreiksi nimetään Aino Hautala ja Aimi Kärnä. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

 

Hallitus käsitteli seuraavat esille tulleet asiat: 

 

Esityslistan ja pöytäkirjan vastuut: Hallitus kävi läpi       

hallinnollisen kirjanpidon vastuut. 

 

Tapahtumien järjestäjät: Mikäli tapahtuman järjestäjä pääsee      

osallistumaan itse tapahtumaan kuten osallistujatkin, ei tämän       

osallistumismaksua korvata. Kuitenkin esim. lukkarit ja      

valokuvaajat osallistuvat tapahtumiin, joissa ovat töissä,      

puoleen hintaan. 

 

Vierailu kiltahuoneella: Julia vierailee kiltahuoneella     

perjantaina kello 15, ja hänelle ilmoitetaan, mikäli       

kiltahuoneelta tarvitaan jotakin. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:00. 


