
Pöytäkirja 22/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 22/2020, 18.08.2020, klo. 18:30 

Paikka: Otakaari 18, 02150 Espoo, sekä Zoom-etäyhteys 

 

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 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

AO-päivätirehtööri Suvi Rantamäki, paikalla kohdassa 11. 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:40. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä     

muutoksella, että poistettiin kohta 6. AYY:n kuulumiset siten,        

että kokous päätetään kohdassa 15. 

 

 

 



4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anna Uusihärkälä ja      

Eeva Rosenqvist. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Monelle hallituslaiselle muutto on ajankohtainen sana, ja       

tulevan syksyn kuumat raudat vähän kuumottelee, mutta myös        

innostaa. 

 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat: 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Laitoksen kokouksessa keskusteltiin mm. tietokoneista,      

ohjelmista ja tiloista; niihin halutaan selvyyttä. Aallon       

tietokoneiden käyttöä opettajat pyytävät priorisoimaan niille,      

joilla ei ole mitään tietokonetta/ohjelmia käytössään (tätä ei        

kuitenkaan valvota mitenkään). Vaihto-opiskelijoiden    

karanteenista selviytyminen luvattiin viedä Aallolle eteenpäin.      

Wappusimulaattorin tapahtumia on peruttu (KY ei järjestä       

Kaivohuoneella isoa tapahtumaa), eikä kilta osallistu      

loppuihinkaan yhdistyksenä, mutta yksilöinä voi niihin tietysti       

osallistua. Roman Tavastin kanssa keskusteltu hallituksen      

pinsseistä, sekä huomionosoitustoimikunnan kanssa mahdollisesta     

pinssitilauksesta (ansiomerkki ja kiltahenkimerkki).  

 

Rahastonhoitaja Eeva: Kesän hiljaisuus loppui laulukirjan      

laskujen lähettämiseen. PJ nimenkirjoitusoikeuksineen on myös      

selvitellyt Procountorin ongelmaa jälleen kerran. Procountorin      

salaisuus saattaa siis vihdoin raueta.   

 

6.2. Yhteisö 

Yhteisön puolesta ollaan päästy ihmisten ilmoille TKTMK:n       

järjestämän smökkiaftereiden parissa. Seuraavana    

yhteisöllisyyttä on tarjolla MAIK-varaslähdön merkeissä ensi      

viikonloppuna, joka ilmoittautumisten perusteella jatkaa     

suosiotaan. Tämän jälkeen luvassa olisi kiltavaateprojekti.      

Upeat haalarimerkit ovat myös saapuneet. 

 

 



 

6.3. Viestintä 

Runosuonta on ladattu koko kesän ajan jotta uuden lukuvuoden         

viikkotiedotteet saisivat entistä värikkäämpää sisältöä     

tapahtumien vähäisen preesenssin toimiessa keskeisenä teemana      

alkavalle sesongille. Viikkotiedotteen todellista merkitystä/     

tarvetta myös mietittävä uudelleen (kerran 2 viikossa?).       

Toimivan viestinnän merkitystä tulevalla lukuvuodella on tuskin       

tarvetta painottaa sen enempää minkä takia on syytä luoda         

suunnitelma viestinnän varalle.  

 

6.4. Yrityssuhteet 

Kesän aikana on haettu varoja Mustan Laulukirjan uutta painosta         

varten. Sponsori- ja avustusrahaa on saatu tarvittava määrä.  

Tällä hetkellä työn alla ovat sponsorit fuksien haalareihin ja         

Wähäjouluun.  

 

6.5. Tapahtumat 

Tähän mennessä hupimestarit ovat vielä suhteellisen työttömiä.       

Polin approjen grafiikkaa on suunniteltu ja killan tilavarauksia        

sumplittu. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Orientaatio on miljoonannen kerran muokkauksen kohteena ja       

toivottavasti pian saataisiin koronaturvallinen kokonaisuus     

siten, että fukseilla kuitenkin olisi mahdollisuus tutustua       

toisiinsa. Tällä viikolla PreStart picnic jonka sijainti on        

vaihtunut Suomenlinnasta kaivopuistoon. Myös Maik-varaslähtö     

pitää MAIK-kipparit kiireisenä. 

 

Maisterien studiot ovat kysytyttäneet ja se voiko opinnot        

tosiaan suorittaa kokonaisuudessaan etänä. Keskusteltu Toni      

Kotnikin kanssa, että mikä tilanne todellisuudessa on studioiden        

kanssa. Kolme professuuria preferoi lähiopetusta, mutta ovat       

ilmeisesti valmiita suorittamaan myös etänä. Puustudio on haaste        

koska vaatii paja-fasiliteetit jokaisen opiskelijan käyttöön.  

Tällä hetkellä noin 10/60 on ilmoittanut osallistuvansa       

orientaatioon kampuksella.  

 

ISOkaste koittaa vihdoin keskiviikkona, ja tänä vuonna uutena        

juttuna on ISOvala! ISOjen mielipiteitä orientaatioon ja       

kasteeseen liittyen on kyselty, ja kävi ilmi, että aika montaa          

huolettaa tapahtumien turvallisuus. Samasta syystä osa jää myös        

ISOkasteesta pois. Siksipä kasteen tärkeimpään osuuteen      

järjestetään etäosallistuminen.  

 

 



 

6.7. Tilat 

Maja kokoustaa ens maanantaina. Kesällä oli vuokralaisia, mut        

rahat on vähissä. Koitetaan saada syksyllä kaikki vuokraukset        

toteutumaan. Kiltis: varmaan pitäis funtsaa et jos se aukee ni          

jotenki rajottais sumppuja ja pöpöjä. Fuksit varmaa ny ainaski         

haluu oloilla kiltiksellä. Toisaalta kiltis tullaan avaamaan       

vain pienelle joukolle (esim. hallitus), jos kenellekään. Laitos        

on ilmeisesti myös järjestämässä Majakurssin saunakurssin      

tilalla, ja jossain kohtaa puhuivat, että majavastaavaa       

voitaisiin kuulla. Majavastaavalta tai -säätiöltä ei olla       

tiedusteltu mitään esittelyitä :( rip 

 

 

6.8. Edunvalvonta 

Kokoustin tänään ARKPERin asioista Reuterin ja Siitosen kanssa,        

ja vaikka moni asia on vielä epävarma, fuksien Tila 1 -kurssin           

järjestelyt tuntuivat olevan hyvässä vaiheessa.  

 

Jännitys tiivistyy pidetäänkö lupaus järkätä koulutusryhmän      

kokous ennen kuin opetus alkaa. Muistutuskirje lähtee huomenna,        

ja siinä toivotaan käsiteltäväksi mm. näitä asioita, ja muilta         

hallituslaisilta ilmeneviä asioita: 

- kurssisuoritusten ja -arvioinnin toistuva myöhästyminen     

koko laitoksen laajuudella 

- arvosteluperusteiden toistuva puuttuminen 

- mitä toimintatapoja poikkeusajalta voitaisiin tuoda 

opetuksen arkipäivään? 

- kurssien käytännöt siitä, miten huolehditaan ettei kukaan 

tipu kursseilta turhaan oireilun tai karanteenin takia 

 

7. Talous 

 

Ei hyväksyttäviä laskuja. 

 

8. Talouden kvartaalikatsaus 2/4 

 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist esitteli killan taloustilanteen.      

Killan tilillä on tällä hetkellä hyvin rahaa, mutta mikäli         

Foundation-yrityksille ei saada järjestettyä luvattua     

näkyvyyttä, voidaan rahoja joutua maksamaan takaisin tai       

pahimmassa tapauksessa seuraavalle vuodelle ei saada uutta       

Foundation-rahaa. 

 

Siirryttiin kohtaan 11. 

 

 



 

 

9. Maja-avustuksen maksaminen 

 

Esitys: Maksetaan Majasäätiölle budjetoidusta kehitysrahasta     

(2500e) puolet eli 1250e. Aiemmin keväällä (kokous 17/2020)        

hyväksyttiin ensimmäisen erän maksamisesta, ja nyt kyseessä on        

toinen eli viimeinen erä.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

10. Laulukirja  

 

Laulukirjatoimikunta on saanut valmiiksi uuden version Mustasta.       

Projektiin haettiin sponsoreita yhdessä Tampereen     

arkkitehtikillan kanssa, ja sponsorituloilla (niin ennakkoon      

kuin takautuvasti haettavilla) sekä suunnitellulla laulukirjojen      

myyntituloilla pystytään kattamaan laulukirjan kustannukset. 

 

Päätös: Tilataan 700 laulukirjaa. 

 

Siirryttiin kohtaan 12. 

 

11. Arkkitehtiopiskelijapäivät 2020 

 

Suvi Rantamäki saapui ajassa 19:35, ja hänelle annettiin        

puheoikeus. 

 

Arkkitehtiopiskelijapäivät 2020 on suunniteltu järjestettäväksi     

2.-4.10.2020 Otaniemessä. Tilat eri osuuksiin on varattu, ja        

suunnitelmat ovat pitkällä. Vallitsevan pandemian takia      

tilaisuuden järjestämistä harkitaan uudelleen. AO-tirehtöörit     

Anu Juvonen, Suvi Rantamäki ja Heidi Välisalmi kertoivat        

vaihtoehdoista, joita he ovat punninneet: Koska      

ulkopaikkakuntalaisia ei voisi tänä vuonna majoittaa koulun       

tiloissa ja bussi-/junakyydit ovat riski, voitaisiin tänä vuonna        

järjestää seminaarityyppinen tapahtuma etänä ja seuraavana      

vuonna kunnolla. Myös pientä tutustumista kiltojen välillä       

voitaisiin yrittää kannustaa. 

 

Päätös: AO-päiviä ei järjestetä fyysisesti tänä vuonna, vaan        

Arkkitehtikilta järjestää korvaavan tapahtuman etänä. Aallon      

järjestämisvuoro siirtyy seuraavalle vuodelle. 

 

Suvi Rantamäki poistui ajassa 19:57. 

Palattiin kohtaan 9. 

 



 

 

12. Uudet jäsenet 

 

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet jäsenmaksujen perusteella.  

 

Päätös: Arkkitehtikilta hyväksyi uusiksi jäsenikseen: 

 

Mai Multimäki 

Olavi Pietiäinen 

Laura Salminen 

Saimi Erämäki 

Saara Miettunen 

Mika Hautamäki 

 

13. Vakiokokousaika  

 

Päätettiin syksyn ensimmäisen periodin vakiokokousajaksi     

maanantai kello 18:00. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 

AK:n Niemisuunnistus: Hallitus pitää rastin tiistaina 1.9. klo        

17-20 fukseille pidettävässä tapahtumassa. 

PreStart ARTS: Järjestetään ARTSin pikniktapahtuma     

Kaivopuistossa. 

MAIK-varaslähtö: Järjestetään 21.-23.8. 
Kapseli-ilta: Järjestetään 31.8. klo 18-21, hallitusta toivotaan       

paikalle. 

Kiltapäivä: Järjestetään Kiljavan korvaajaksi 5.9. Otaniemessä. 
 

15. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:20. 


