
Pöytäkirja 28/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 28/2020, 28.9.2020, 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 

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,  saapui kohdassa 3. 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

Huomionosoitustoimikunnan puheenjohtaja Ellen Heikkilä, saapui     

kohdassa  

6.5. ja poistui kohdassa 8. 

 

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. 



 

Kuisma Kyyhkynen saapui ajassa 18:02. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pietari Sulonen ja Eeva      

Rosenqvist. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postissa oli saapunut: 

 

Hallitukselle kuuluu yllättäen melko kiireistä, ja koulutehtävät       

kummittelevat unissakin. Kyllä tästä selvitään (vähintäänkin      

punaviinillä). 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Killan drive on melkoinen viidakko: se täytyy tehdä         

gdpr-ystävälliseksi sekä käyttöoikeudet tsekata kertaalleen.     

Samalla kopioidaan tiedostot killan kahdelle ulkoiselle      

kovalevylle. Emma Savela lupasi auttaa, ihanaa. Wähäjoulun       

valmisteluissa käydään keskustelua messukeskuksen kanssa siitä,      

saataisiinko sieltä vuokrattua pienempiä tiloja jotka ovat       

yhdistetty keskenään videoyhteyksillä. Musta neliö hyväksyttiin      

jo kokouksessa, mutta sitä ei olla tilattu; sen kokoisia kirjoja          

ei enää tehdäkään kuulemma. Pinsseistä ei ole vieläkään kuulunut         

mitään. 

 

Rahis: Kokoustettiin wähistirren kanssa Wähäjoulun     

taloudellisesta tilanteesta. Palaveri oli myös puhiksen kanssa       

Nordean valtakirjan allekirjoittamisesta. TEKiä laskutettu     

AO-päivistä.  

 

 

6.2. Yhteisö 

Raadin äänestyksen mukaan 20% haluaisi pitää rastikiertelyn       

etänä. Keskustellaan siitä miten rastikiertely järjestetään.      

Kiltavaatteista saatavilla vedokset seuraavaksi. 

 

Päätös: Rastikiertely järjestetään torstaina 29.10.     

virtuaalisesti, sillä tautitilanne kuukauden päästä on epävarma.       

On parempi, että toimikunnille annetaan tarpeeksi aikaa       



valmistella virtuaalirasteja, sen sijaan että fyysinen tapahtuma       

peruttaisiin viime hetkellä.  

 

 

6.3. Viestintä 

AO-pöhinät kuntoon hallituksen kanssa, hallitusesittelyvideon     

premieri ja muut siihen liittyvä asiat selvitettävä. Viesti        

kulkee ja sana liikkuu jne jne.  

 

Hallituksen pestiesittelyjen (instagram-julkaisuja) yhteydessä    

esitellään myös kyseisen jäsenen alaiset toimikunnat. Kuvat       

pestiesittelyihin otetaan Majalla, ja esittelyjen tulee olla       

valmiina 9.10. 

 

6.4. Yrityssuhteet 

Tällä hetkellä työpöydällä perjantain AO -päivien      

yritysesittelyjen järjestelyä sekä haalarisponsorien haalimista.  

 

6.5. Tapahtumat 

Hallituksen kämppäkierros järjestetään 7.11., ja     

hallitushengailu 8.10. 

 

Ellen Heikkilä saapui ajassa 18:58. 

Siirryttiin kohtaan 8. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Fuksien haalareiden logoäänestys on päässy toiselle kierrokselle       

ja virallinen logo selviää tämän viikon perjantaihin mennessä.        

Tällä viikolla luvassa haalareiden sovitusta organisoidusti      

Otaniemessä. Haalarifirmaan on myös oltu yhteydessä ja kyselty        

tarjousta. 

 

Syksyn tapahtumien/asioiden suunnittelu jatkuu… 

 

Maisteritutorit kokoustivat ja suunniteltiin videokampanjaa     

opiskelija elämästä kuten haalareista, teekkarilakista ja      

vapusta. Lisäksi suunniteltiin syksyn tapahtumakirjo. Ensi      

sunnuntaina lähdetään sienimetsään!  

 

6.7. Tilat 

AYY:n vuokratilojen varaajien täytyy lähettää 3 vrk ennen        

tapahtumaa lomake AYY:lle, jossa sitoudutaan     

henkilömäärärajoituksiin sekä tapahtumaturvallisuuden   

suunnittelemiseen. 

Kiltahuoneelle pääsystä oltu yhteydessä Kenrick Binghamiin, joka       

hoitaa koko koulun avaimia. Hän suhtautuu nuivasti mihinkään        

tilojen käytön helpottamiseen. 



Majatalkoot olivat pienet, mutta varmasti historian tehokkaimmat       

osallistujamäärään nähden. 

 

 

6.8. Edunvalvonta 

Dekaanilounaalla on puhuttu tänään mm. työskentelytilantarpeesta      

pandemian aikana, Väreen työpajahenkilökunnan tavoitettavuudesta     

sekä huonosti palkattujen työpaikkojen markkinoimisesta     

opiskelijoille. Työskentelytilojen ja laitteiden puutteeseen     

liittyvä ongelma on nyt viety siis dekaanitasolle. Asiaa aiotaan         

myös lähestyä eri korkeakoulujen suunnasta keskustelemalla      

kunkin dekaanin kanssa, jotta Crisis Management Team voisi        

katsoa tilaongelmaa yksityiskohtaisemmin eri alojen     

näkökulmista. AYY:ltä saatiin template kirjeeseen dekaanille,      

nyt koitan saada muita yhdistyksiä lähtemään kirjoittaa sitä mun         

kanssa. 

 

7. Talous 

 

Ei hyväksyttäviä laskuja. 

 

Siirtosaamisia (killalle maksamattomia laskuja kuten Wähäjoulun      

osallistumismaksuja) pyritään vielä haalimaan. 

 

Siirryttiin kohtaan 9. 

 

8. Huomionosoitustoimikunnan kokoonpano kaudelle 2020-2021 

 

Huomionosoitustoimikunnan kauden 2019-2020 puheenjohtaja Ellen     

Heikkilä ehdottaa hallitukselle kauden 2020-2021 toimikunnan      

kokoonpanon, ja hallitus tekee lopullisen päätöksen      

kokoonpanosta. 

 

Ellen Heikkilä ja Julia Hermans siirtyivät erilliseen       

virtuaaliseen kokoustilaan jääviytensä vuoksi ajassa 19:13. 

 

Päätös: Huomionosoitustoimikunnan jäseniksi kaudelle 2020-2021     

nimettiin Emma Savela (PJ), Eeva-Maija Ekman, Julia Hermans,        

Suvi Vendelin, Sanna Lehti, Ellen Heikkilä ja Aapo Niinikoski. 

 

Ellen Heikkilä ja Julia Hermans palasivat ajassa 19:14. 

Palattiin kohtaan 6.6. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

 

Hallitus käsitteli muut esille tulevat asiat. 

 



Hallituksen seuraava kokous: Ossinkulma varattu 17-21, ja tilaan        

saa tulla vain 12 henkilöä. Toiminnantarkastajat tulevat mukaan        

kokoukseen joko etänä tai läsnä, ja sen mukaan päätetään etä- ja           

fyysisistä läsnäolijoista tilarajoitusta kunnioittaen. 

Hallituskeskustelut: Käydään vielä viimeisetkin.  
Kalenterit: Muistakaa päivittää killan ja hallituksen kalenteria. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:53. 


