
Pöytäkirja 27/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 27/2020, 21.09.2020, klo. 18:00 

Paikka: Otakaari 18, 02150 Espoo sekä Zoom-etäyhteys 

 

Jakelu: 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet 

 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

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, saapui kohdassa 6.4. 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

Matti Jänkälä, saapui kohdassa 6.6., poistui kohdassa 8. 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02. 

 

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      

Eeva Rosenqvist. 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kuisma Kyyhkynen ja      

Aino Hautala. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postissa oli saapunut: Nordean maksuliikepalvelusopimus,     

Arkkitehti 4/2020 ja Tekijä 9/2020. 

 

Hallitukselle kuuluu koulupainotteista, muttei vielä ihan      

stressiä (ehkä). Myös monen karanteeni on päässyt päätyynsä, ja         

pienet arkea tasapainottavat ilot kuten liikunta, kuoro,       

Korkeasaaren kissat ja neulominen piristävät. Ilmassa on hieman        

syksyn kaihoa. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Laitoksen kokouksesta kuulumisia: opettajille pedagogisia      

koulutuksia tarjolla, jes! Kerroin laitokselle syksyn      

tapahtumista, Wähiksestä lähetetään vielä erikseen infoa. Myös       

AYY:n kummiin on oltu Wähiksen järjestelyistä yhteydessä, vielä        

otetaan yhteyttä AYY:n muuhun hallitukseen. Tilavan kanssa       

selvitelty kiltiksen kulkulupia, AO-tirrejen kanssa     

kokonaiskuvaa tapahtumasta. Ylipäätään selvitelty syksyn     

temmellyksiä eri toimareiden kanssa. Nyt kun isompia tapahtumia        

on peruttu, on tiloja vapautunut muihin, mahdollisiin pienempiin        

tapahtumiin. Huomiset AO-päivien hallitusvideon kuvaukset     

sattuvat päällekkäin AS:n haalariesittelyn kanssa Amfilla.      

Arkkitehtikillan historiaan on myös mahdollista päästä      

tutustumaan arkistolle jonakin keskiviikkona päivällä. 

 

Päätös: Arkistoon mennään vierailemaan 14.10. klo 16.  

 

Rahis: Eipä erityisiä. SAFAlle lasku AO-päivistä.  

 

6.2. Yhteisö 

Kiltarastikiertelystä käynnissä raadin kesken anonyymi äänestys      

siitä, järjestetäänkö tapahtuma etänä vai ulkona Otaniemessä.       

Tällä hetkellä 20% haluaisi tapahtuman pidettävän etänä. Puolet        

ovat tähän mennessä äänestäneet.  

 

Ajokkimestarit ovat keränneet porukan suunnittelemaan ajokkia      

otatarhan ajoihin.  



 

Kiltavaate etenee, seuraavaksi lähetän logot eteenpäin, jonka       

jälkeen saamme vedokset tuotteista. Tämän jälkeen kerätään       

tilaukset kiltalaisilta.  

 

Muiden toimikuntien kanssa suunnitellaan ja keskustellaan vielä       

syksyn jutuista, joista suurimpana nousee jälleen kysymys       

paikasta, livenä vai etänä. 

 

6.3. Viestintä 

Viestit liikkuu ja sana kulkee. AO-päivistä tullut eri kanavilta         

viestiä mihin on vastailtu ao-tiimin kanssa. Vuoroviikoin       

ilmestyvä viikkotiedote antaa aikaa kerätä materiaalia jotta       

viikkotiedotteesta on hyötyä. 

 

6.4. Yrityssuhteet 

Työn alla yhä haalarit, AO-päivät, Suomi Ekskursio -viikko ja         

Wähäjoulu.  

 

Aino Hukkanen saapui ajassa 18:38. 

 

6.5. Tapahtumat 

Tapahtumien saralla on muuten tasaista, mutta hallituksen       

virkistäytymiseen luodaan kysely. Smökkivaraus 14.10. perutaan. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Tällä viikolla on luvassa muutamia tutustumisasioita sekä       

majatalkoot viikonloppuna fukseille! Suunniteltu on myös syksyn       

ISOja fuksitapahtumia ja kaikki asiat alkavat loksahtelemaan       

kohdalleen ja tilanne näyttää todella hyvältä! Haalaritkin       

edistyvät pikkuhiljaa kun fukseilta on tullut paljon logo        

ideoita niihin, kiitos siitä mun ihanille fukseille :). 

 

Matti Jänkälä saapui ajassa 18:52, ja hänelle myönnettiin        

läsnäolo- sekä puheoikeus. 

 

Maisteritutorit kokoustavat tällä viikolla ja pohditaan miten       

voidaan aktivoida vuosikurssia, joka on hajaantunut eri       

studioihin ja eri maihin. 28.9. osallistutaan SCI + ARTS         

Helsinki Adventure tapahtumaan, jossa maisterit pääsevät      

erilaisten tehtävien muodossa kiertämään Helsinkiä.  

 

6.7. Tilat 

Kiltahuoneelle pääsy onkin odotettua hankalampaa. Ulko-ovesta      

pääsee uudella tägillä, jonka hallituksen jäsenet saa Dipolista.        

Kiltahuoneen oveen tarvitaan erillinen avain, jonka saa Otakaari        

1 vahtimestareilta. Tämä avain täytyy sitten aktivoida       



aktivointikoneessa 20 tunniksi kerrallaan. Näitä koneita on mm.        

Väreessä. 

Majatalkoot pidetään viikonloppuna 10 + 10 fuksille.       

Majamahiksia puuhataan lisää syksyllä ja keväällä. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Kommentteja pyydetty siihen, mitä tehdään nykyään pakolliselle       

maisterin opinnäytetyön / diplomityön arviointiseminaarin kanssa      

- irroitetaanko tilaisuus arvioinnista, jolloin valmistumisajat      

eivät venyisi? Olisi kiva kuulla valmistuneiden mielipiteitä       

valmistumisen sujuvuudesta! Tehdään kysely instaan, ja      

debytoidaan tällä samalla uusi opintomouhoryhmä Telegramiin. 

Väreen Finlandiaehdokkuus on nostanut toivottua keskustelua      

tilojen riittävyydestä. Myös poikkeusajan aiheuttamia     

tilahaasteita ilmaantuu vähän väliä, ja Väreen 3 krs        

käyttöastetta ja -valmiutta voisi tarkastaa.  

Iloksemme mfavdi-etäkäyttö on toiminut hienosti Adoben ja Rhinon        

kanssa, ja fuksit ovat päässeet hommiin omilla koneillaan.        

Kuitenkin joiltain puuttuu omia laitteita, eikä koulun tarjoamat        

laitteet riitä millään kaikille.  

Koulutusryhmä kokoustaa ensimmäistä kertaa lokakuun lopulla!      

Opiskelijajäseniltä on vietty liuta keskusteluasioita, mutta      

opettajien aiheita ei ole vielä kerrottu – toivotaan että         

heiltäkin tulee jotain. Mielestäni koulutusryhmän tehtävien      

kuvaus pitäisi kyseenalaistaa suhteessa nykyiseen     

kokoustamismalliin, koska tällainen on kirjattu mutta sitä ei        

noudateta.  

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat maksut: 

Aimi Kärnä: 72,44€ (Fuksioppaiden postitus) 

Sofia Juntunen: 31,01€ (Wähäjoulukokouksen tarjoilu) 

 

Arkkitehtuurin laitoksen myöntämä Kiljavan tuki päätettiin      

siirtää vuodelle 2021, jolloin vuoden 2020 fukseille       

pystyttäisiin toteuttamaan tapahtumia keväällä. Tämä ei vaikuta       

vuoden 2021 laitossopimukseen. 

 

Edelleenkään kaikkia Wähisten -18 ja -19 osallistujamaksuja ei        

ole maksettu.  

 

8. Projektirahan myöntäminen 

 

Matti Jänkälä esitteli hallitukselle You Tell Me -kollektiivin        

tiedotuskampanjan, jonka tarkoituksena on herättää ihmisiä      

ajattelemaan rakennetun ympäristön ympäristövaikutuksia. You     



Tell Me täyttää vertaisopetuksen keinoin sen aukon, jonka        

yliopiston opetussuunnitelma jättää arkkitehtiopiskelijoiden    

ammatilliseen työkalupakkiin. Kampanjan, jolle projektirahaa     

haetaan, on kuitenkin tarkoitus myös kohdistua arkkitehtien       

ammattikunnan ulkopuolisille ihmisille, ja se tapahtuu      

lokakuussa. Jänkälä esittää killalle osoitetun     

projektiraha-anomuksen, jonka suuruus on 1000€. 

 

Matti Jänkälä poistui ajassa 19:31. 

Siirryttiin kohtaan 9. 

 

Palaamisen jälkeen käsitellyt asiat: 

 

Päätös: You Tell Me -kollektiiville myönnettiin 1000€       

projektirahaa, ja se maksetaan poikkeuksellisesti ennen      

kampanjan päättymistä. 

 

Siirryttiin kohtaan 12. 

 

9. Insinöörien ilmastorintaman koulutuspoliittinen manifesti 

Insinöörien ilmastorintama on tänä vuonna organisoitunut uusi,       

tekniikan alan korkeakoulutetuille suunnattu ilmastoliike.     

Kopomanifestin allekirjoittajiksi on kutsuttu sekä     

organisaatioita että yksittäisiä, vahvoja vaikuttajia tekniikan      

ja/tai kestävän kehityksen alalla.  

 

Esitys: Allekirjoitetaan kyseinen manifesti, joka on      

luottamuksellisesti lähetetty etukäteen hallituksen jäsenille     

luettavaksi.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

10. Uudet jäsenet  

 

Arkkitehtikillan jäseniksi hyväksyttiin: 

Ann-Mari Homan 

Matti Jänkälä 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Seuraava kokous: Pyritään järjestämään fyysisessä paikassa. 
AO-päivien tervehdys: Kaikki hallituslaiset tutustuvat     

käsikirjoitukseen ja osallistuvat kuvauksen yhteisosioon. 

 

Palattiin kohtaan 8. 

 



12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:02. 


