
Pöytäkirja 25/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 25/2020, 07.09.2020, klo. 18:00 

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

 

Jakelu: 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet 

 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä,  poistui kohdassa 9. 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

Hupimestari Tiitus Niemenperä, saapui kohdassa 5. 

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, poistui kohdassa 8. 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:01. 

 

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 Pinja Sormunen ja Aino       

Hautala. 



Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Sähköpostissa oli saapunut: Arkkitehtikillan Huomionosoitus-     

toimikunnan hakuilmoitus (hakuaika 7.-20.9.), Kysymys     

Arkkitehtuurimuseolta ( Mitä Zoom-pakettia käytettiin Designing     

more inclusive public spaces -tapahtumassa. Kysymys on annettu        

eteenpäin EASA:lle) ja työilmoitus Arkkitehtitoimisto Sari      

Nieminen (hyväksytty).  

 

Tiitus Niemenperä saapui ajassa 18:09. 

 

Hallitukselle kuuluu ihan jees, koulujen alku on samaan aikaan         

kivaa ja vähän outoa erityisjärjestelyissä: samaan aikaan       

hymyilyttää ja stressaa. ARTSin koronatapaus hieman jännittää. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Hallitus kävi esittäytymässä sekä kandifukseille      

Kapseli-illassa, sekä Maistereille Zoomin välityksellä! Laitos      

järkkäsi kauden avajaiset myös etäyhteyksin, ja paikalla oli        

yhteensä 125 laitoksen opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä.       

Hallitus saa huomenna kulkuyhteydet kiltikselle! ARTSilaisella      

on todettu koronavirustartunta, ja asiasta on tiedotettu Aaltoa,        

HUSia, AYY:ta. 

 

Rahis: Vuoden 2020 kiltamerkki on nyt saatavilla! Kiltashop on         

ollut nyt 2:ssa fuksitapahtumassa myymässä. Sen lisäksi       

viimeisetkin Mustan neliön mainosrahat ovat nyt tilillä.       

Vastaavasti myös laskuja on tullut maksettavaksi taas runsaasti.  

 

6.2. Yhteisö 

TkTMK on aloittanut suunnittelut Otatarhan ajoille.      

Kisailijoiden lisäksi Otatarhan ajot striimataan livenä      

yleisölle. Voisi alkaa olla myös otolliset hetket suunnitella        

kulttuuri- ja liikuntavastaavien kanssa jotain kivaa syksylle!       

Myös kiltavaatteen tilaamisen aika on tullut! 

 

Päätös: Tilataan kiltavaateiksi Brändivaatteelta mustia Pure      

waste -collegepaitoja mustalla rintabrodeerauksella    

“arkkitehtikilta”, fontilla Courier New Bold. Vastaavasti      

tilataan toiseksi kiltatuotteeksi kangaskassi, jossa on sama       

teksti painettuna. 



 

6.3. Viestintä 

Ensimmäistä viikkotiedotetta saadaan odottaa vielä siihen asti       

että AYY:n jäsenrekisteristä saadaan selvitettyä, täten myös       

päivitettyä, nykyiset kiltalaiset postituslistoille. Ei tiedossa      

milloin tämä tapahtuu. 

 

Ei AYY:n jäsenmaksun yhteydessä AK:n jäsenmaksun suorittaneita       

on lisätty käsin rekisteriin sitä mukaan, kun maksusuorituksesta        

on tullut kuitteja.  

 

 

6.4. Yrityssuhteet 

Foundation-yrityksille on lähetetty infoviesti killan     

toiminnasta koronatilanteen aikana, ja ehdotettu erilaisia      

toimintamalleja näkyvyyden takaamiseksi. Osan yrityksistä kanssa      

on jo sovittu syksyn tapahtumista.  

 

AO-päiville (2.-4.10) on tulossa yritysluentoja     

webinaarimuodossa  sekä mainoksia ohjelmanumeroiden väliin. 

 

Suomi Ekskursio järjestetään muodossa Suomi Ekskursio -viikko,       

jolloin yritys- ja kohdevierailut järjestetään     

pääkaupunkiseudulla pitkin viikkoa. Suomi Ekskursio -viikon      

ajankohta tulee lyödä lukkoon. Ehdotan ajankohdaksi viikkoa 47        

(16.-22.11.). 

 

Haalarisponsoritilanne vaikuttaa kohtuulliselta. Pitää vielä     

mallailla kuinka monta mainospaikkaa haalareihin mahtuu. 

 

Päätös: Suomi Ekskursio järjestetään viikolla 47, mikäli killan        

vaalikokousta ei järjestetä tuolla viikolla.  

 

 

6.5. Tapahtumat 

AO-päivien tilojen tarve on epäselvä, joten sen tiloja ei vielä          

ole peruttu. AO-päivätirehtööreiltä kysytään, kuinka monen      

päivän tapahtuma AO-päivistä on tänä vuonna tulossa.       

Hupimestareiden tapahtumanjärjestystaidot pääsevät käyttöön    

hallituksen kämppäkierroksella! 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Orientaatioviikko tuli ja meni. Tapahtumia järjestettiin      

maanantaina, tiistaina ja lauantaina killan toimesta mm. fuksien        

rastikiertelyä sekä olympialaisia. Tämän viikon fuksitapahtumat      

joudutaan suurella todennäköisyydellä perumaan, mutta seuraavia      

innolla odotellessa. 



Maistereille järjestettiin menestyksekäs Welcome Eve niin      

fyysisesti kuin myös zoomin välityksellä, lisäksi käytiin       

ryhmälounaalla, pelattiin pelejä zoomissa ja tutustuttiin      

Helsinkiin. Osallistujia on ollu varsin vähäsen kuten osattiin        

odottaa, mutta seuran laatu korvaa määrän.  

 

6.7. Tilat 

Kiltis avataan pian ainakin hallitukselle. Kiltiskätyreiden      

kanssa suunniteltiin alustavasti mahdollista käyttörajoitusta     

ajatellen joku selkeä kenkäboksi - eli jos ei ole slottia niin           

tilaa ei ole. Kokoustetaan tilan kanssa tästä kun tää homma          

selkiytyy enemmän. 

Maja kokoustaa torstaina, siellä on hyvä meininki. Viikonlopun        

Majaillat perutaan, ja saa nähdä mitä käy talkoille myöhemmin         

tässä kuussa. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Edunvalvonnassa aikaa kuluu tällä hetkellä paljon siihen, että        

varmistetaan että kaikki tietää voimassa olevista säännöistä ja        

käytännöistä. Tällä hetkellä tuntuu, että viestintä laitoksen       

opettajien kanssa toimii aika hyvin! Fukseille on järjestetty        

työtilaa turvavälein ja myös hybridiopetuksen käytännöt tuntuu       

hyvin suunnitelluilta. Laitteiden ja työtilan riittävyys taas       

muille opiskelijoille on murheenkryyni, jota lienee syytä       

selvittää opintoasiainpäällikön kanssa. 

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulukorvaukset: 

AYY, 8€ (parkkipaikka) 

Accountor Finago Oy, 27,29€ (Procountor) 

AYY, 130€ + 170€ (Rantasauna) 

Julia Hermans, 69,90€ (Terassin kunnostus + bensa) 

Pietari Sulonen, 6,18€ (kokoustarjoilut)+ 1,09€     

(AK-Vista-Sista-ilta)+ 10€ (Bensa terassisohvan kuljetukseen) 

Lotta Lipsanen, 55,75€ (fuksiolympialaiset, päivällinen) 

Prodeko ry, 32,50€ (Wappusimulaattori-merkit) 

Origos Oy, 66,96€ (Fuksipistekortit) 

 

 

8. Uudet jäsenet 

 

Hyväksyttiin killan jäseniksi: 

Polina Nikulina 

Anette Basola 

Sandra Mirka 

Linn é a Saine 



Aarne Autio 

 

Kuisma Kyyhkynen poistui ajassa 20:03. 

 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

 

Tapahtumaidea: “Kiltatoiminta tutuksi fukseille”, AK:n     

toimikuntien järjestämä rastikiertelytyyppinen tapahtuma, jossa     

eri toimihenkilöt esittelevät toimikuntiensa tehtäviä (mukaan      

esim. lukkarit, ysviassarit, hupikonnat…) 

 

Anna Uusihärkälä poistui ajassa 20:28. 

 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:38. 


