
Pöytäkirja 23/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 23/2020, 24.08.2020, klo. 18:00 

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

 

Jakelu: 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet 

 

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 

 

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 sillä     

muutoksella, että kohta 8. AYY:n kuulumiset poistetaan siten,        

että kokous päätetään kohdassa 10. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 



Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiitus Niemenperä ja      

Emma Numminen. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Sähköpostissa oli saapunut: Avunpyyntö työnhakuun killan      

ulkopuoliselta henkilöltä. 

 

Hallitukselle kuuluu vähän stressaavaa uuden kouluvuoden      

kynnyksellä, mutta myös uusia, ihania fukseja on tavattu        

PreStart ARTS -piknikillä sekä MAIK-varaslähdössä. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Nordea-Procountor yhteyttä selvitellään edelleen; Nordeassa      

on ollut puutteellinen valtakirja, jolloin Procountor ei ole        

saanut tarvittavia tietoja. Syksyn tapahtumat mietityttävät.  

 

Rahis: Hiljalleen hommat lähtevät taas käyntiin, laskuja on taas         

tullut.  

 

6.2. Yhteisö 

Maik-varaslähtöä vietettiin viikonloppuna. Kavalahden    

leirikeskus osoittautui erittäin kivaksi! Tktmk kokoustaa      

tulevana keskiviikkona keskustelemaan mitä mahdollisuuksia on      

järjestää otatarhan ajot syksymmällä. Kiltavaatteen suunnittelu      

edistyy ja killan uudesta lipusta on ollut ideointia. 

 

6.3. Viestintä 

Viikkotiedotetta on ryhdytty päivittämään uuteen uskoon.      

Rekisteri käytävä läpi ja lisättävä uudet opiskelijat       

postituslistoille ja ottamaan valmistuneita pois. Nettisivun      

päivitys ja vanhentuneen tiedon korjaaminen myös tarpeen hoitaa        

mahd.pian kuntoon.  

 

6.4. Yrityssuhteet 

Sponsorit haalareihin ja wähikseen ovat työn alla.  

 

6.5. Tapahtumat 

ei tapahdu mitään… 

 



6.6. Uudet opiskelijat 

Sekä ARTSin että MAIKin varaslähdöt on nyt takanapäin! Mahtava         

meininki ja meno fuksien keskuudessa! Tällä viikolla luvassa        

ARK'19 tupsuille pieni wappusimulointi ja ensi viikolla alkaakin        

orientaatio. 

 

ISOkaste sujui mallikkaasti lukuunottamatta saunan putken      

räjähtämistä! Tällä viikolla luvassa ARTSin campus tour ja        

orientaatioviikon tarkempaa suunnittelua.  

 

Maisterien orientaatiota on nyt suunniteltu ja päädyttiin       

hybridi ratkaisuun jossa tarjotaan niin fyysisiä kuin zoom        

tapahtumia. Orientaation maanantaina on about 17:00 zoomissa       

welcome eve johon olisi kiva jos hallitus pääsee morjestamaan.         

Ajatuksena järjestää tällöin kampuskierros levittämällä     

tutoreita (ja halutessa hallituslaisia) ympäri kampusta      

paikkoihin jotka he sitten esittelevät zoomissa.  

 

6.7. Tilat 

Maja kokoustaa samaan aikaan tämän kokouksen kanssa. Tuodaan ne         

terveiset ensi kokoukseen. 

Kiltahuoneen käyttöön liittyen on tullut koululta tieto, että        

kiltahuoneet voidaan avata erikoisjärjestelyin. Tämä tarkoittaa,      

että tilalle annetaan enimmäiskäyttäjämäärä ja meidän täytyy       

huolehtia käyttäjämäärissä pysymisestä. Ja ehtivätpähän     

uhkaillakin, että tilan käyttö loppuu jos ei noudateta koulun         

sääntöjä. Mitään lisätietoja, kuten käyttäjämäärää, ei ole       

meille vielä annettu. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Selvitelty tupsujen opintosuoritusasioita ja maistereiden     

kurssikoodien muutoksia, mutta syksy ei ole vielä hirveän isosti         

pyörähtänyt käyntiin. TSAKin syksyn ensimmäinen kokous on       

huomenna tiistaina, silloin lisää tietoa syksyn järjestelyistä       

korkeakoulutasolla. 

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun: 

50€, AYY (Otarannan kerhotila) 

 

8. Syksyn tapahtumat  

 

Hallitus kävi läpi syksyn tapahtumat ja päätti perua        

tilavarauksia tiloista, jotka ovat vallitsevassa tilanteessa      

epäturvallisia.  

 



9. Muut esille tulevat asiat 

 

Haalarimerkit: Majasäätiö myy itse merkkinsä, ja AK:n       

vuosimerkeistä tiedotetaan killalle Instagramin ja telegramin      

välityksellä. 

Niemisuunnistus: Hallitus suunnitteli rastin Niemisuunnistusta     

varten. Tapahtumaan otetaan mukaan teltta ja hallituslaiset       

ottavat päällensä haalarin sekä lakin. 

Häirintä Otaniemessä: Otaniemessä kahta naista on häiritty, ja        

etenkin orientaation lähestyessä on hyvä olla varautunut ja        

tiedottaa kiltalaisille tapahtumista. Muiden kiltojen lähteiden      

mukaan kyseisissä tapauksissa Aalto-yhteisön ulkopuolinen     

henkilö oli yöllä yrittänyt houkutella naisia autoonsa       

Teekkarikylässä. Kiltalaisille muistutetaan myös    

poliisi-ilmoituksen tärkeydestä ja häirintäyhdyshenkilöiden    

olemassaolosta. 

Seuraava kokous: Järjestetään 31.8. kello 18:30-19:30,      

tärkeimpänä kokouskohtana AYY:n kuulumiset. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:56. 


