
Pöytäkirja 16/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 16/2020, 22.4.2020, klo. 17:45 

Paikka: 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 6. 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala, poistui hetkellisesti kohdassa 

6., palasi kohdassa 7., poistui kohdassa 8. 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

Arkkitehtuurin historian ja restauroinnin professori Panu Savolainen,  

poistui kohdassa 6. 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:46. 

 

Panu Savolaiselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

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      

Anna Uusihärkälä. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

Siirryttiin kohtaan 6. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Kirjaamoon otettiin yhteyttä killan fyysiseen postiin liittyen,       

eikä heidän mukaansa fyysistä postia ole tullut. Hallitus oli         

asiasta skeptinen. 

 

Hallituksen rinnassa sikiää pieni Wappufiilis (fake it ‘til you         

make it), ja kouluhommat etäilynä aiheuttavat tunteita suuntaan        

ja toiseen. 

 

Aino Hautala palasi ajassa 19:33. 

Siirryttiin kohtaan 7. 

 

6. Panu Savolaisen vierailu 

 

Arkkitehtuurin laitoksen uusi arkkitehtuurin historian ja      

restauroinnin professori Panu Savolainen vieraili hallituksen      

kokouksessa, ja hallitus sekä Panu Savolainen tutustuivat       

toisiinsa. Keskusteltiin mm. hallituksen/opiskelijoiden ja     

arkkitehtuurin laitoksen välisestä yhteydenpidosta,    

kurssipalautteiden toimivuudesta sekä arkkitehtuurin historian     

opetukseen liittyvistä toiveista. 

Tämän lisäksi keskusteltiin myös killan kuulumisista,      

kesäopintojen järjestämisestä poikkeusaikana epävarman    

kesätyötilanteen takia, isosta kieliloikasta suomenkielisten     

kandiopintojen ja englanninkielisten maisteriopintojen välillä     

sekä maisema-arkkitehti- ja sisustusarkkitehtiopiskelijoiden    

asemasta kiltatoiminnassa. 

 

Panu Savolainen poistui ajassa 18:29. 

Kokoustauko alkoi ajassa 18:29. 

 

Kokoustauko päättyi ajassa 19:16. 

Pinja Sormunen saapui ajassa 19:16. 

Aino Hautala poistui hetkellisesti ajassa 19:16. 

Palattiin kohtaan 5. 

 

7. Sektorit 

 



Aino Hukkanen poistui hetkellisesti ajassa 19:35. 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat: 

 

7.1. Hallinto 

PJ: Rahiksen kanssa ollaan pikkuhiljaa tutustuttu procountorin       

käyttöön, ja selvitelleet raha-asioita. Laitoksen kokouksessa      

keskusteltiin SAFAn hyvinvointikyselystä, jonka tulokset ovat      

todella huolestuttavat. Opinto-aikaa halutaan kiristää, jolloin      

hyvinvoinnin parantamiseksi tehty työ ei toteudu, vaikka paljon        

parannuksia on tehty. Koulutusryhmän kokoukset pyritään saamaan       

takaisin, jotta myös opiskelijoilla on mahdollisuus päästä       

kertomaan mielipiteensä koulutusta koskeviin asioihin. 

 

Aino Hukkanen palasi ajassa 19:39. 

 

Rahis: Tilanne ei ole muuttunut juuri viime kokouksen, mutta         

olen perehtynyt nyt siirtovelkoihimme ja Procountoriin ja       

muistutellut vielä Wähis18-maksuista. Myös viitekarttaan     

tutustutaan paraikaa. 

  

7.2. Yhteisö 

Kulttuuritiimi, wapputiimi ja liikuntasektori tehnyt kivoja      

juttuja instagramiin! Walpurinkierros tulossa ja sinne etsitään       

rastinpitäjiä. 

 

7.3. Viestintä 

Eri sektorit ovat ottaneet aktiivisesti viestinnän kentän       

haltuun. Erit. maininta kulttuuri- ja Wapputoimikunta, josta       

johtuen omalle vastuulle on jäänyt killan sisäinen viestintä        

postituslistojen ja tiedotteiden merkeissä. Kesäkurssien     

muodosta poikkeusoloissa on tullut jonkin verran kysymistä.  

 

Kokoustauko alkoi ajassa 19:53. 

Kokoustauko päättyi ajassa 19:58. 

 

7.4. Yrityssuhteet 

Kokoustimme tänään Purmo Groupin edustajien kanssa. Pohdimme       

tulevaa yhteistyötä, ja lähetän sopimusehdotuksen pikimmiten.  

Jaan kaikille killan sponsoreille (Foundation ja Paperin       

sponsorit) Wapputervehdyksen, joka sisältää Julkku-mainoksen.  

 

7.5. Tapahtumat 

Perjantaina ja lauantaina IE-toimikunta järjestää     

Etäwappusitsit. Hupimestarit ovat läsnä ainakin perjantain      

tapahtumassa. 

 

7.6. Uudet opiskelijat 



Fuksiopasta on jatkettu melko pitkälle ja samoin sähköisesti        

fukseille lähetettävää miniopasta on aloitettu suunnittelemaan.  

 

Syksyn tapahtumat ovat muutamaa mahdollista päivää vaille       

valmiit ja valmiina pian järjestettäviin tilakähmyihin.      

Tapahtumia syksylle on hieman otettu aikaisempaa enemmän       

(osittain siirretty keväältä syksylle) ja tähän on varauduttu        

järjestelmällisellä aikataululla ja otettu myös fuksien ja       

järjestävien tahojen hyvinvointi huomioon.  

 

Ark'19 fukseille saadaan lähetettyä lakit piakkoin ja niiden        

olisi määrä saapua ennen wappua. 

 

Päätös: AYY:n ulkopuolisia tiloja ei varata orientaatioviikolle       

ennen tilakähmyjä, ja lyhentyneen orientaation tilavarauksiin      

lähdetään joustavin mielin. 

 

Päätettiin myös äänin puolesta-vastaan-tyhjä, 9-3-1, että      

Arkkitehtikilta lähtee ensi syksynä (2020) mukaan fuksien       

monikiltaristeilylle. Fukseille annetaan mahdollisuus lähteä     

risteilylle, sillä AK:n fukseilla ei ole ollut hyviä        

mahdollisuuksia tutustua muiden kiltojen fukseihin. Risteilystä      

ei kuitenkaan tehdä fuksipistettä eikä muutenkaan pakollista       

fukseille, sillä risteilyillä on suuret ympäristövaikutukset. 

 

7.7. Tilat 

Ainakaan fyysisissä tiloissa ei ole tapahtunut muuta kuin kukkia         

kasteltu. Habbokiltis on tyhjä, eikä pientä värähtelyä       

lukuunottamatta ole tapahtunut vielä mitään. 

 

7.8. Edunvalvonta 

Koulutusryhmätoiminnan on luvattu jatkuvan elo-syyskuussa, mutta      

toive olisi aiemmin. TSAK äänestää maanantaina ARTSin       

valintakokeisiin sallittavista muutoksista, ja    

DIA-valintakokeiden poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan 30.4.    

OPN:n kokouksessa selvisi, että muissa korkeakouluissa on       

pyritty tarjoamaan laajempaa kesäopetusta korvaamaan esim.      

menetettyjä kesätyöpaikkoja, ja Tokyon edunvalvonnassa on      

herätelty keskustelua siitä, pitäisikö samanlaisesta keskustella      

myös ARTSin kanssa. Dekaaninlounas on ensi viikon maanantaina. 

OPN:ää on pyydetty testaamaan pre-orientaatioviikon materiaalia,      

eli MyCoursesissa suoritettavaa infopakettia orientaatioviikon     

“kuivemmasta” materiaalista. 

 

8. Talous 

 

Hallitus hyväksyi takautuvasti seuraavat laskut: 



Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy, 150€ (virhemaksun      

palautus) 

Accountor Finago Oy, 27,28€ (palveluvelvoitus), 

 

seuraavan laskun: 

Otaniemen kaupunkiviljely-yhdistys Ry, 100,50€ (viljelypalsta) 

 

ja seuraavat kulukorvaukset ja maksut: 

Anna Uusihärkälä, 60€ (vuosijuhlaedustus) 

Anna Uusihärkälä, 10€ (virtuaali-kiltis) 

Ark18, 4085€ (matka-avustus) 

Ark17, 1567,5€ (matka-avustus). 

 

Aino Hautala poistui ajassa 21:24. 

 

9. ISO-henkilöt 

 

Esitys: Hallitus nimeää seuraavat henkilöt ISO-henkilöiksi      

2020-2021: 

 

Kandi-ISOt: 

Pinja Lindholm 

Noel Apell 

Anna Kivikari  

Sini Tuulia Hintsala 

Aino Niekkamaa 

Pihla Tammisto 

Mila Raudaskoski 

Vilma Vanhanen 

Ronja Chydenius 

Elina Aydemir 

Kasper Luoma 

Antti Lammi 

Helmi Anttila 

Sampo Louke 

Lotta Lipsanen 

Venla Kivikunnas 

Amanda Simola 

Lotta Nikulainen 

Väinö Heiskanen 

Pihla Jokinen 

Venla Vendelin 

Anton Ahlstedt 

Eetu Siltala 

Eeva Rosenqvist 

Anniina Sorsa 

Eeva-Maija Ekman 

Krista Seppänen 



Miira Virtanen 

Helena Päivöke 

Heta Klami 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan, ja ISO-henkilöiksi      

nimettiin lisäksi seuraavat henkilöt: 

 

Maisteritutorit: 

Pinja Lindholm 

Amantia Leinonen 

Pihla Tammisto 

Vilma Vanhanen 

Helmi Anttila 

Venla Vendelin 

Anton Ahlstedt 

Anniina Sorsa 

Heta Klami 

Huixu Li 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

 

Arkkitehtikillan haalarimerkki tilataan pian. 

Kitty Zhengiltä kysytään, voisiko hän kääntää killan       

tietosuojakäytännöt englanniksi. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21:37. 


