
Pöytäkirja 26/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 26/2020, 14.9.2020, 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, saapui kohdassa 5. 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen, saapui kohdassa 5. 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

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 Kuisma Kyyhkynen ja      

Kaisla Soljanto. 



Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisla Soljanto ja      

Anna Uusihärkälä. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postissa oli saapunut (Huom! Vaikka Kirjaamolta kyseltiin postia        

koko kampuksen käyttökiellon ajan, oli killan postissa lehtiä        

maaliskuusta alkaen): Viking Linen mainos, Verotuspäätös,      

postikortti, Sössö 1/2020, Teknologföreningens nationstidning     

1/2020, Libero 1 ja 2/2020, Tekijä 4 ja 7/2020, Tekniikka ja           

Talous 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27/2020,              

Arkkitehtiuutiset 3, 4, 5, 8 ja /2020, Arkkitehti 2 ja 3/2020           

sekä Betoni 2/2020. 

 

Emma Numminen saapui ajassa 18:04. 

Pietari Sulonen saapui ajassa 18:06. 

 

Hallituksen jäsenten koulu on alkanut, ja kaikkea luennoista        

diplomitöihin on työn alla. Osa hallituksesta on omaehtoisessa        

karanteenissa, mutta kauniissa säässä ulkoilu piristää. Elämä on        

yllättävänkin kiireenomaista ja kaoottista, mutta vastapainoksi      

löytyy mm. viini-iltoja ja balettia. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Hallopedien pestivalinnat kuuluvat AYY:lle, mutta Neuvoston       

kokouksessa keskusteltiin pitäisikö vastuu siirtää     

opiskelijajärjestöille. Vastustin, sillä killan tekijöiden     

vaihtumisen takia en näe että systeemi pysyisi kovinkaan        

oikeudenmukaisena + se aiheuttaisi paljon lisätyötä killalle.       

Ajatus haudattiin. Arkistoon pyydetty pääsyä. PTK:n (Pyöreän       

tornin kilta) haut auki, huomionosoitustoimikunta tekee      

ehdotukset. AYY antoi uudet käyttöehdot tiloihin.  

 

Rahis: Ei mitään erityistä.  

 

6.2. Yhteisö 

Uusille opiskelijoille olisi hyvä esitellä kiltaa ja       

toimihenkilöpestejä tulevaa vaalikokousta varten. Ajatuksena on      

järjestää ulkona ja ohjeita noudattaen kiltarastikiertely.      

Kuitenkin vaihtoehtoisesti tapahtuma voidaan myös suunnitella      

järjestettäväksi etänä. Pitääkin pohtia tarkkaan eri ratkaisujen       

hyödyt ja riskit. 

 



Koska pandemian aiheuttama erikoistila ei ole poistumassa       

lähitulevaisuudessa, on killan aktiivisesti uudistettava omaa      

toimintaansa. Killalta olisi tässä tilanteessa vastuutonta      

jättää kaikki toiminta kesken. Kokouksessa pohdittiin mm.       

elokuvayhteislähdön mahdollisuutta ja sen uhkia. 

 

6.3. Viestintä 

AYY:ltä saadaan lista killan jäsenistä yhteystietoineen huomenna       

(!!), joten pian niin jäsenrekisteri kuin postituslista on taas         

ajan tasalla. 

 

Ensimmäinen viikkotiedote viimeistelyä vailla valmis. Odotetaan      

AYY:n lista vielä. Tapahtumien vähäisyydestä johtuen päätettiin       

että viikkotiedote koostetaan aina parillisin viikoin. Sisältö       

muutettu jonkin verran vanhasta. 

 

6.4. Yrityssuhteet 

To do -listalla on tällä hetkellä aika paljon, muun muassa          

haalaritukiasiat ovat pian valmiina. Lisäksi AO-päivien      

yhteistyöyritysten kanssa pohditaan käytännön järjestelyjä.     

Suomi-Ekskursioviikolle on myös osoitettu kiinnostusta     

yhteistyöyritysten puolesta. Myös Wähäjoulun sponsorihaku on      

parhaillaan lähtökuopissa. 

 

6.5. Tapahtumat 

Vaikka sitsaamista ei perinteisessä muodossaan voikaan nyt       

harjoittaa, voisi kiltalaisille koota Tee-se-itse -sitsipaketin,      

jolloin kiltalaiset voisivat harjoittaa juhlamieltään pienissä,      

turvallisissa ryhmissä. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Viikko on ollu UO-sektorille melko hiljainen. FTMKn kanssa on         

tullut suunniteltua hieman alustavasti tulevia yhteisiä      

tapahtumia fukseille mutta näiden järjestäminen on edelleen       

vielä tilanteen takia suuri kysymysmerkki.  

 

Lisäksi uusien rajoitusten tullessa killan tapahtumienkin      

kohdalla on ruvettu pohtimaan uusia muutoksia, jotta ne olisivat         

mahdollisia. Mm. historia- ja lauluilta voitaisiin järjestää       

osittain etänä, jotta fuksit pääsevät kiinni myös       

laulukulttuuriin. Näissä oloissa halutaan pyrkiä siihen,      

etteivät fuksit jää tyhjän päälle ja ettei kukaan jää täysin          

ulkopuolelle. 

 

Myös sitsien järjestämistä pienemmissä porukoissa pohdittiin.      

Jos fuksit olisivat muutaman hengen ryhmissä, ja jokaisessa        

ryhmässä olisi yksi “sitsikummi” (esim. ISO tai hallituslainen),        



niin etäsitsikonsepti voisi toimia. Koko porukan yhteen       

kokoavassa Zoomissa Lukkarit johtaisivat tilannetta ja      

yhdistäisivät kaikki muutaman hengen porukat yhtenäiseksi      

sitsikansaksi. 

 

Tällä viikolla järjestetään Vista-ilta zoomissa! 

 

6.7. Tilat 

Kiltahuoneen käytön aloitus antaa vielä odottaa itseään       

epäselvyyksien vuoksi. Tilapoppoo tapaa kiltahuoneella     

mahdollisimman pian mahollisuuksien mukaan ja suunnittelee      

järjestelyt erikoistilannetta varten. 

 

Majasäätiö suunnittelee erikoisjärjestelyin tehtävää    

talkooviikonloppua kouralliselle uusia opiskelijoita. Lopuille     

pyritään järjestämään mahdollisuuksia Majatalkoiluun pitkin     

syksyä ja kevättä. 

 

Sauna in Transit on saanut maalia kylkeensä vandalismin        

muodossa. Koko auton kohtalosta pitäisi päättää jotakin, ja        

esimerkiksi paremmalla parkkipaikalla sitä voisi käyttää      

saunana. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Viime viikko oli paljon opintosäätöä ja      

uudelleenaikatauluttamista. Pikku hiljaa alkaa seljetä miten      

syksy etenee tila- ja opetusasioiden kannalta.  

 

7. Talous 

 

Ei hyväksyttäviä laskuja. 

 

 

8. Kiltahuoneen käyttö 

 

Koronatilanteen aikana kiltahuoneelle ei ole päässyt muuten kuin        

vahtimestareiden mukana. Tilanne muuttuu, ja nyt sinne saavat        

oikeudet järjestöjen hallitukset. Koronan jälkeen pääsy      

kiltahuoneelle uudistuu jälleen, ja kiltahuone tulee olemaan       

auki hsl-kortilla Kandikeskuksen aukioloaikojen mukaan     

järjestöjen jäsenille. Acre kuitenkin pyytää kiltaa nimeämään       

vastuuhenkilön, joka selvittää Acrelle, keille tarvitaan oikeus       

päästä kiltahuoneelle vuorokauden ympäri. 

 

Esitys: Vastuuhenkilöksi valitaan tilavastaava Pietari Sulonen,      

joka hallinnoi ja päivittää listaa kiltahuoneen 24/7 käyttöön        



oikeutetuista henkilöistä (Arkkitehtikillan, Vistan ja Sistan      

hallitus). 

 

Päätös: Vastuuhenkilö valittiin esityksen mukaan, mutta mikäli       

24/7-käyttöoikeus on mahdollista saada koko killan jäsenistölle,       

siihen pyritään. Muussa tapauksessa käyttöoikeutta haetaan      

ainakin killan, Sistan ja Vistan hallituksille sekä       

toimihenkilöille. 

 

 

9. AO-päivien hallitustervehdys 

 

Hallitus valmistelee AO-päiville videotervehdyksen. ;) Tervehdys      

kuvataan 22.9. klo 17:00, ja Kuisma Kyyhkynen leikkaa videon. 

 

10. Kiltarastikiertely 

 

Hallitus pohti toimikuntien kanssa yhdessä organisoitavan      

rastikiertelytyyppisen tapahtuman järjestämistä, jossa    

esitellään eri toimikuntien tehtäviä (mukaan esim. lukkarit,       

ysviassarit ja hupikonnat). Ideana on jakaa tietoa eri        

toimikunnista ennen Killan vaalikokousta. Tapahtuma     

järjestettäisiin turvavälein, pienissä ryhmissä ja ulkona, ja       

maskia suositeltaisiin aivan kaikille. Yksi turvallisuusriski on       

osallistujien omaehtoinen jatkoille lähteminen, jonka     

todennäköisyyden laskemiseksi hallitus pohti seuraavia keinoja:      

tapahtuma on aidosti alkoholiton (tölkki kädessä ei       

osallistuta), tapahtuma päättyy jo aikaisin illalla (esim. klo        

19) ja tapahtumaa seuraavana päivänä fukseilla on aikaisin        

koulua. 

 

Toimihenkilöiltä kysytään anonyymillä kyselyllä, haluavatko he      

lähteä mukaan järjestämään rastikiertelyä. Tapahtuman ydin on       

siinä, että fuksit pääsisivät näkemään killan “normaalia       

toimintaa”, jolloin killan toiminnan jatkuvuus on myös       

turvatumpi. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita asioita. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:13. 


