
Pöytäkirja 19/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 19/2020, 27.05.2020, klo. 18:00 

Paikka: Zoom 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä, poistui kohdassa 12. 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

Hupimestari Tiitus Niemenperä 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala, saapui kohdassa 6. 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto, poistui kohdassa 12. 
 

AYY-hallituskummi Joel Himanen,  saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 6. 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02. 

 

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      

Aino Hautala. 

 



Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiitus Niemenperä ja      

Aino Hukkanen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Sähköpostiin oli saapunut: Tarjous Ahvenanmaan matkasta. 

 

Joel Himanen saapui ajassa 18:10, ja hänelle myönnettiin        

puheoikeus. 

 

Hallituslaiset vääntää kilpailuehdotuksia ja vähän kriiseilee.      

Aikaa on myös kulunut sokeripaloja liimaillessa ja villapaitaa        

neuloessa. Verrattaen hyvin kuitenkin menee, myös hallituskummi       

Joelilla. 

 

6. AYY-hallituskummin vierailu 

 

Joel ja hallitus juttelivat lomailun tärkeydestä myös       

kiltahommien suhteen. Hallitus myös kertoi Joelille killan       

yleisestä menosta. Epävarma tilanne kuitenkin vaikeuttaa etenkin       

UO-sektorin mahdollisuutta suunnitella ja valmistella syksyn      

tapahtumia. 

 

Myös järjestötoiminnan lyhyttä muistia pohdittiin Wapun      

merkeissä: yhden Wapun jäädessä hieman hiljaisemmaksi, tulee       

seuraavan vuoden järjestäjäsukupolvelta uupumaan osa     

perimätiedosta. Tämän voi kuitenkin nähdä myös positiivisena       

asiana, sillä Wapun ajan tapahtumia päästään tarkastelemaan       

puhtaalta pöydältä. 

 

Aino Hautala saapui ajassa 18:36. 

 

Joel Himanen kertoi myös AYY:n kuulumisista, joista suurimpia        

olivat AYY:n strategian uudistaminen sekä ulkomaalaisten      

opiskelijoiden toimeentulon tukeminen. Jälkimmäinen ehdotus     

palautettiin edustajiston kokouksessa valmisteluun. AYY pyrkii      

myös luomaan yhdistyksille, kuten killoille, selkeämpiä      

ohjenuoria ja apua. 

 

Hallitus ja Joel keskustelivat myös AYY10-vuosijuhlien      

järjestelyistä, esiin nousivat mm. vapaaehtoisten jaksaminen ja       

ensi vuoden vuosijuhlan korvaaminen 10-vuosijuhlalla. 

 

Joel Himanen poistui ajassa 18:54. 

 

7. Sektorit 

 



Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

7.1. Hallinto 

PJ: Kevään kursseissa mennään loppumetreillä, ja kesäkursseista       

tuli juuri viestiä kaikille laitoksen opiskelijoille. Suurin osa        

pääsykoevalvojista on Aallon henkilökuntaa, mutta kiltalaisia      

pääsi mukaan ja heille on asiasta viestitty. You Tell Me sai           

ulkopuolisen rahoituksen projektiinsa, mahtavaa! Kirjaamossa ei      

postia, muillekaan killoille. Hämmennys maximus. Neuvoston      

kokouksen aiheet pyörivät syksyn skenaarioissa: AYY haluaa       

järjestää uusille opiskelijoille niin paljon kuin tilanne       

sallii. Ulkotapahtumia kannattaa suosia! Tietosuojaseloste     

englannistettu Kittyn kanssa. Hallituslaisten tapaamisia ollut      

vajaa puolet, on ollut ihana nähdä teitä livenä! 

 

Rahastonhoitaja: Sekä Paperin sponsorilaskut että 2. vsk eksku        

laskut on lähetetty. Taneli, Wähistirre'19, on muistuttanut       

wähismaksuista ja olen itse muistuttanut Wähis18-maksuista.      

Valitettavasti maksuja vielä kuitenkin uupuu merkittävästi.      

Muuten sama meininki, kirjanpitoa korjataan.  

 

7.2. Yhteisö 

Ei kummempaa yhteisön saralla. Maik-sitseille varattu tilat       

kahdelle ajankohdalle, joista vielä päätetään parempi. 

 

7.3. Viestintä 

Sähköposteihin vastailua, viestien välittämistä oikeille     

tahoille, muuten suhteellisen hiljaista. Viikkotiedotteet ovat      

jääneet hetkeksi, mutta tärkeä tieto on saatu välitettyä muita         

reittejä opiskelijoille. 

 

7.4. Yrityssuhteet 

Kokoustin tänään Saint-Gobainin kanssa, jotka uusivat AK       

Foundation-sopimuksensa. Myös Wähäjoulun sponsoriasioiden    

tiimoilta on kokoustettu. Kerään sponsoreita ja avustuksia Musta        

neliö -hankkeeseen. 

  

Kokoustauko alkoi ajassa 19:11. 

Kokoustauko päättyi ajassa 19:16. 

 

Paperin tila ja budjetti kiinnostaa. Mainoksia on myyty 2000         

eurolla.  

 

Päätös: Hallitus päätti, että Paperin 1/2020 tulee mennä painoon         

12.6. mennessä. 

 

7.5. Tapahtumat 



Tilakähmyt ovat takana, ja Kiiman Smökkivaraus on vielä        

kysymysmerkki. Myös killan #swagswagnamnam-tanssiryhmälle on     

annettu oma Tila-käyttäjä. 

 

7.6. Uudet opiskelijat 

Viime viikolla kokoustettiin laitoksen kanssa koskien      

orientaatioviikkoa ja orientaatioviikon kuviot alkavat olemaan      

melko selvät. (Vielä ei ole varmaa pidetäänkö etänä vai ei mutta           

kaikkeen varaudutaan). 

 

Fuksiopas ja miniopas ovat edenneet melko loppusuoralle ja        

fuksivideoprojekti on käynnistynyt hyvin. 

 

Maisteri-puolella ollaan vielä epävakaissa tunnelmissa, sillä ei       

ole varmaa tuleeko syksyllä lainkaan vaihto-opiskelijoita. Ei       

myöskään ole tietoa pääsevätkö tutkinto-opiskelijat saapumaan      

maahan orientaatioon mennessä.  

 

Päätös: ISO-kaste pidetään 13.8. 

 

7.7. Tilat 

Killan palsta lähtee funkkaamaan kääntötalkoilla pian! 

 

7.8. Edunvalvonta 

Kesäopintoihin saatiin vielä muutama maisterikurssi lisää, ihan       

mahtavaa! Kesäkurssit on nyt siis julkaistu, ja mukana oli         

kattava lista opettajien esimerkkejä tavoista suorittaa      

erikoistöitä. OPN kokoustaa huomenna ja ARTSin hallopedit       

kesäkuun toisella viikolla.  

 

8. Talous 

 

Hallitus hyväksyi takautuvasti seuraavan laskun: 

Otaniemen JS-palvelu Oy, 66,93€ (Wähäjoulun kuohuviinilasien      

vuokraus) 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun: 

Tuotantotalouden kilta Prodeko ry, 25€ (Väärinymmärrettyjen      

sitsit, tilavuokrat) 

 

9. Arkkitehtikillan sääntömuutosehdotukset 

 

Sara Soimasuo esitteli hallituksen kokouksessa 10/2020      

Arkkitehtikillan sääntöihin muutosehdotuksen, joka koskee     

sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden asemaa Arkkitehtikillan    

toiminnan kohderyhmänä ja sisustusarkkitehtien asemaa killan      

vanhoina jäseninä (Arkkitehtikillan säännöt, 2§ ja 6§). 



 

Koettiin tarpeelliseksi esittää vuosikokoukselle myös     

etäyhteyksiä koskevia sääntömuutosehdotuksia: “ Yhdistyksen    

kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen      

kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun       

teknisen apuvälineen avulla” (Arkkitehtikillan säännöt, 15§) sekä      

“Hallituksen kokous voidaan pitää tarvittaessa kaikkien      

hallituksen jäsenten suostumuksella tietoliikenneyhteyden tai     

muun teknisen apuvälineen avulla” (Arkkitehtikillan säännöt,      

22§). 

 

Esitys: Muutosehdotus hyväksytään esiteltäväksi Arkkitehtikillan     

vuosikokoukselle.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

10. Arkkitehtikillan ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen 

 

Arkkitehtikillan vuosikokous pidettiin koronasta aiheutuneen     

poikkeustilanteen vallitessa turvallisin etäisyyksin Otakaari 1      

amfiteatterilla 27.3. Kokoontumiset oli tuolloin rajoitettu 10       

ihmiseen, joten yhteistuumin killan kokouksessa päätettiin      

siirtää kaikki päätettävät asiat seuraavaan killan kokoukseen.       

Poikkeustila jatkuu, mutta yhdistyslakia muutettiin 30.4. niin,       

että se mahdollistaa yhdistysten vuosikokousten järjestämisen      

etäyhteyksin näin poikkeuksellisena aikana, vaikkei sitä olisi       

erikseen mahdollistettu yhdistyksen säännöissä.  

 

Esitys: Kutsutaan killan ylimääräinen kokous koolle 11.6. klo        

17:00 tietoliikenneyhteyksin Zoom-alustalla. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

11. Kiltatuotteiden tilaaminen 

 

Käydään läpi erilaiset vaihtoehdot kiltatuotteista ja niiden       

painatuksista sekä päätetään tilausajankohdasta. 

 

Päätös: hallitus keskustelee kiltavaatteen designista. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

 

Hallituksen miitti: Hallitus päättää tapaamisajankohdan, jossa      

tavataan ja valmistellaan esittelyjuttu Paperiin. 

Pääsykoepiknik: Pääsykoepiknikin järjestäminen olisi teoriassa     

mahdollista, mutta eettisesti hieman kyseenalaista. Hallitus      

päätti järjestää piknikin sijaan “päivystysterassin”, josta      



ilmoitetaan kokeeseen osallistuville koepäivien aikana.     

Päivystys tullaan järjestämään sekä tiistaina 2.6. että       

keskiviikkona 3.6., ja pisteellä tullaan jakamaan pientä       

evästä/Papereita yms., ja paikan päällä saa vaihtaa pari sanaa. 

 

Anna Uusihärkälä ja Kaisla Soljanto poistuivat ajassa 19:56. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:07. 


