
Pöytäkirja 21/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 21/2020, 13.08.2020, klo. 19:00 

Paikka: Otakaari 18, 02150 Espoo ja Zoom-etäyhteys 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

Hupimestari Tiitus Niemenperä, saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 11. 

Hupimestari Emma Numminen 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen 

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 19:01. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla     

muutoksilla: Lisättiin kohta 9. You tell Me Climate Action         

-projektin avustushakemus SAFA:lle ja kohta 10.      

Vuosijuhlaedustajat siten, että kokous päätetään kohdassa 12. 

 

 

 

 



4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kaisla Soljanto ja      

Anna Uusihärkälä. 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisla Soljanto ja      

Aimi Kärnä. 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Hallitus hakee postin seuraavalla viikolla yliopiston tiloista. 

 

6. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut takautuvasti: 

AYY, 8€ (Parkkipaikkamaksu) 

AYY, 8€ (Parkkipaikkamaksu) 

Acountor Finago Oy, 27,29€ (Procountor-palvelumaksu) 

Acountor Finago Oy, 27,28€ (Procountor-palvelumaksu) 

Turun Haalarimerkki Oy, 422,97€ (AK- ja Majahaalarimerkit) 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut: 

Paul Luoma, 28,00€ (Laskiaisriehan ajokki) 

Noel Apell, 35,21€ (Laskiaisriehan ajokki) 

Julia Hermans, 28,01€ (Hallituksen ja Majasäätiön      

kokoustarjoilu) 

Maanmittarikilta ry, 185,50€ (ISO-tapahtuman kuluntasaus). 

 

7. Fuksi-Kiljavan 2020 järjestäminen 

 

Kevään 2020 koronapandemia-rajoituksia alettiin purkaa kevään      

lopulla, jolloin myös uusien opiskelijoiden orientaation      

perinteikäs osio, Fuksi-Kiljava, nähtiin mahdolliseksi toteuttaa.      

Pandemian toinen aalto näyttää hiljalleen nousseen, joten       

viikonlopun järjestelyjä on arvioitava uudelleen. Edellisvuosista      

poiketen Laitos ei osallistu ohjelmaan eikä kustannuksiin. Tila        

sekä bussikuljetus on edelleen mahdollista perua. 

 

Tiitus Niemenperä saapui ajassa 19:28. 

 

Hallitus pohti, mikä Kiljavassa on merkityksellistä, ja       

laitokseen ja kiltalaisiin tutustuminen, sekä yhdessä tekeminen       

koettiin tärkeiksi elementeiksi ryhmäyttämisviikonlopun aikana.     

Koska paineet Kiljavaan osallistumiseen voivat olla korkeat       

fukseille, myös riskiryhmäläisille, ei tilanne ole reilu       



fukseille. Koska laitos ei olisi Kiljavan järjestämisessä       

mukana, olisi taloudellinen taakka killalle myös suuri. 

 

Korvaavasta päivätapahtumasta huomioitiin, että jonkinlainen     

tila on varattava fuksien WC-käyntejä varten. Esimerkiksi       

päiväolympialaisten järjestäminen olisi mahdollista, ISOilta     

kysytään vielä mielipiteitä. Myös TEKin ja SAFAn esittelyt        

pyritään sisällyttämään päivätapahtumaan. 

 

Esitys:  

 

Suunnitelma a) Kilta järjestää Fuksi-Kiljavan seuraavin toimin:       

Kiljavalle mennään yhteiskuljetuksella, ja matkustaessa kilta      

tarjoaa kaikille maskit. Osallistujia kehotetaan nukkumaan      

omissa teltoissa, ja varaudutaan olemaan ulkona sekä muutenkin        

toimimaan turvavälein ja THL:n kehotuksia noudattaen. 

 

Suunnitelma b) Kilta ei järjestä tänä vuonna Fuksi-Kiljavaa,        

mutta sen sijaan järjestää samana viikonloppuna Otaniemessä       

päivätapahtuman.  

 

Päätös: Kiljavaa ei järjestetä tänä vuonna, mutta hallitus        

sitoutuu suunnittelemaan ja toteuttamaan korvaavaa päiväohjelmaa      

fuksikapteenin ja ISOneuvoksen apuna. 

 

8. KvTMK:n eli kansainvälisyystoimikunnan kuulumiset 

 

Aino Hautala kertoi kansainvälisyystoimikunnan huomioimista     

haasteista, kuten karanteeneista, kansainvälisten opiskelijoiden     

pääsemisestä koteihinsa sekä kalusteiden hankinnasta. Koska      

kaikki Suomeen saapuvat joutuvat kahden viikon karanteeniin,       

maahan tulevat opiskelijat saapuvat kalustamattomiin asuntoihin      

ilman mahdollisuutta päästä kauppaan ostamaan ruokaa,      

vessapaperia tai huonekaluja. Heillä ei ole siis Suomessa        

tukiverkkoa tai puhelinyhteyttä, eivätkä he pääse tutustumaan       

uusiin opiskelijoihin. 

 

9. You Tell Me Climate Action -projektin avustushakemus SAFA:lle 

 

You Tell Me Climate Action -projektiin haetaan rahallista        

avustusta SAFA:lta 5000€ verran, ja projekti tulee käyttämään        

mahdollisen avustuksen mainoskampanjaan, jolla pyritään     

nostamaan keskustelua rakentamisen ympäristövaikutuksista    

pinnalle. 

 

10. Vuosijuhlaedustukset 

 



Arkkitehtikiltaa Prosessiteekkareiden vuosijuhlille Lämmönsiirto    

8 edustamaan lähetetään Kaisla Soljanto. 

  



11. Muut esille tulevat asiat 

 

Tiitus Niemenperä poistui ajassa 20:13. 

 

Wappusimulaattori-tapahtumat: Arkkitehtikilta ei lähde    

Kaivopuistoon pitämään telttaa osatapahtuma Ullissimulaattoriin,     

mutta kilta voi järjestää pienempiä, turvallisempia tapahtumia       

kyseisenä ajankohtana. 

Viininpunainen: Tapahtumaa varten varataan Rantasauna. 

Maisterien majaviikonloppu: Majavaraus perutaan.  
Kesäpäivien rahat: Kulut jaetaan WeSharessa 
Seuraava kokous: Seuraava kokous järjestetään tiistaina 18.8. klo        

18:30. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:24. 


