
Pöytäkirja 30/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 30/2020, 12.10.2020, klo. 7:30 

Paikka: Otakaari 1A, 02150 Espoo sekä Zoom-etäyhteys 

 

Paikalla: 

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 8. 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

AYY-hallituskummi Joel Himanen, saapui kohdassa 9, poistui kohdassa 10. 
Vanha Jäärä Emma Savela, saapui kohdassa 10, poistui kohdassa 11. 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 07:30. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 



Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emma Numminen ja Pinja      

Sormunen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postia ei oltu haettu. 

 

Hallitukselle kuuluu hieman maanantaiaamuna, ja kilta- sekä       

kouluhommat ovat kummitelleet itse kunkin unessa. Intoa uuteen        

(koulu)viikkoon kuitenkin löytyy. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Syksyn suunnittelemista ja aikataulujen sovittelemista      

yhteen. Toiminnantarkastajien vinkkien pureskelua ja uusien      

toimintamallien pohtimista. Nopeampaa reagointia vaativia     

asioita: 4 tietokonetta kuudesta meinataan viedä pois 2.        

vuosikurssin luokasta, toivoin mailitse että ei viedä. Acre        

muistutti kiltahuoneiden siisteydestä. 

 

Rahis: Hiljaista on. Valmistelu seuraavaa tilikautta varten       

jatkuu.  

 

6.2. Yhteisö 

AK:n ajokki voitti Otatarhan ajot WOOP! Kiltarastikiertely       

pidetään etänä 29.10 toimariesittely-zoomina. Toimarit tekevät      

myös instastoori-esittelyä varten kuvat. Kiltavaatteista     

lähetetään vedoskappaleet maanantaina, joten loppuviikosta     

nähdään miltä tuotteet näyttävät! 

 

6.3. Viestintä 

Hallituksen esittelyjä valmisteltu, kiinnostavia työtarjouksia,     

viestinnän sektoreita herätelty esittelemään killalle pestejä      

syssymmällä. 

 

6.4. Yrityssuhteet 

Haalarisponsorit on lyöty lukkoon, myös AO-pävien toteutuneeseen       

näkyvyyteen oltiin tyytyväisiä. Suomi Ekskursio -viikon toteutus       

on mietinnässä. Wähäjouluun mukaan lähteneitä sponsoreita pitää       

informoida tapahtuman tilanteesta. 

 

6.5. Tapahtumat 

Kiltakahvit järjestetään 16.10.  



IE-toimikunta on myös juonimassa muutamaa tapahtumaa, joista       

infoillaan myöhemmin konkreettisemmin. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Fukseille on tällä viikolla luvassa rastikiertelyä ARTSin       

toimesta fuksiaisten muodossa! Ensi viikolla luvassa vähän       

killan Historian läpikäyntiä sekä tutustumista opiskelijoiden      

laulukulttuuriin. 

 

ISOt pääsivät virkistäytymään ISOseikkailussa viikko sitten!      

Hommiin päästään taas tällä viikolla, kun ISOt vetävät rastia         

tulevissa fuksiaisissa.  

 

Haalarit lähtevät tilaukseen tänään ja saadaan toivottavasti       

pian fukseille jakoon. 

 

Maistereille kuuluu ehkä ihan hyvää, mutta tapahtumiin ei        

osallistu kuin yksittäisiä henkilöitä. Maistereiden toiveita      

omaan tutorointiinsa täytyisi selvittää esimerkiksi kyselyn      

avulla. 

 

6.7. Tilat 

Killan tavarat on siivottu pois K-siiven käytävästä yliopiston        

(Acren) pyynnöstä, mutta pyyntöön vastatessa kilta huomautti       

Acrelle myös siitä, ettei killalla ole käytössään helposti        

saavutettavaa varastoa. Osa Wapputerden tavaroista odottaa      

pääsyä TOKYO:n varastoon. 

Majasäätiö kokoustaa tiistaina. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Valmistaudumme hallopedien kanssa syksyn ekaan koulutusryhmään.      

Halloped-haku lähestyy, ja siihen haluttaisiin panostaa.      

Seuraillaan koronatilannetta, kohta varmaan taas rytisee      

kopo-puolella... 

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut: 

OUBS ry, 400€ (AO-päivien stream-palvelu) 

AYY, 100€ (OUBS-studio ja Otarannan kerhotila)  

 

 

8. Projektirahan maksaminen You Tell Me -kollektiiville 

 

Esitys: Maksetaan You Tell Me -kollektiiville kokouksessa       

27/2020 myönnetty projektiraha ennakkoon maksamisen sijaan      

kulukorvauksina jälkikäteen ja/tai maksamalla laskuja.  



 

Päätös: Kumottiin kokouksen 27/2020 päätös myöntää You Tell Me         

-kollektiiville projektirahaa etukäteen. Päätettiin myöntää     

kollektiiville 1000€ projektirahaa jälkikäteen ja/tai maksamalla      

laskuja ympäristötietoisuuskampanjaa varten. Muutos    

projektirahan antotapaan tehtiin kollektiivin jäsenten pyynnöstä      

sekä hallinnollisten monimutkaisuuksien välttämiseksi. 

 

Kuisma Kyyhkynen saapui ajassa 7:56. 

 

9. Wähäjoulun 112 järjestäminen 

 

COVID-19 (Corona virus disease 19) tilanteen pahenemisen takia        

Wähäjoulun järjestäminen aiheuttaisi sekä terveydellisiä että      

taloudellisia riskejä. 

 

Esitys: perutaan Wähäjoulu 112:n yhteiset, fyysiset tapahtumat,       

mutta annetaan ohjeet kiltalaisille ja Killan ystäville pienen        

puurojuhlan järjestämiseen kotosalla.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

Joel Himanen saapui ajassa 8:04. 

 

10. AYY:n kuulumiset 

 

Hallituskummi Joel Himanen kertoi AYY:n viimeisimmät kuulumiset.       

AYY:llä on tällä hetkellä seuraava vuosi näkökentässä, ja vuoden         

2021 budjetti ja toimintasuunnitelma ovat kovasti työn alla.        

Lisäksi AYY on pohtinut yhteisön yhdistystoiminnan jatkuvuutta.       

Suurimpia teemoja edustajistossa ovat olleet Opiskelijamedia      

(Aino-lehti, joka päätettiin jättää toteuttamatta, sillä lehteen       

kulunut raha ei ollut linjassa yhteisön kokemaan arvoon) sekä         

Opiskelijakeskus (KY on ottanut tauon projektista). 

 

Yhdistystoiminnan jatkuvuuden takaaminen tuottaa haasteita     

koronatilanteen vuoksi: kuinka paljon vapaaehtoisia saadaan      

rekrytoitua, kun killalla/AYY:llä ei ole ollut lähes vuoteen        

tapahtumia, ja seuraavan vuoden ennalta-arvaamaton luonne on       

tiedossa jo vaalikokouksessa. Osa toimihenkilöistä saattaa myös       

toivoa jatkokautta vuoden 2020 vajavaisuuden takia, mikä       

nostaakin kysymyksiä toimihenkilöhakuun: voiko kilta taata      

halukkaille toisen kauden (esim. Wähä-tirehtöörille, joka ei       

pääse vuonna 2020 järjestämään valmistelemaansa juhlaa)?      

Kannattaisiko haettavia toimihenkilöpestejä muuttaa kaudelle     

2021? (Esim. ei haeta niin paljoa hupikonnia, vaan panostetaan         

viestintään.) 

 



Emma Savela saapui ajassa 8:24. 

Joel Himanen poistui ajassa 8:29. 

 

11. PTK Arwoisien ehdottaminen 

 

Huomionosoitustoimikunnan puheenjohtaja sekä Vanha jäärä Emma      

Savela esitti hallitukselle vanhojen jäärien koostamat      

ehdotuksen PTK:n arwoisiksi. 

 

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä Emma Savelan ja Vanhojen        

jäärien ehdotuksen, ja allekirjoittaa neljän henkilön ehdotuksen       

Pyöreän Tornin Killan uusiksi Arwoisiksi. 

 

Emma Savela poistui ajassa 8:53. 

 

12. Katsaus syksyn tapahtumista liittyen vaalikokoukseen 

 

Käydään läpi syksyn tapahtumat ja vastuut. 

 

12.10. Pestiesittelyt instagramiin alkaa: kuvat + tekstit.  

(14.10. Arkistokäynti) 

(24.10. Arkkinihilistityöpaja) 

28.10. Hallitus-Pestikestit Zoomissa 

29.10. Toimihenkilö-Pestikestit Zoomissa  

30.10. Toimariesittelyt instgramiin alkaa  

2.11. Ehdokkaat killan nettisivuille 

4.11. Testamenttien DL 

(7.11. Kämppäkierros) 

9.11. Ehdokasilta (ehdokkaat esittäytyvät Zoomissa) 

11./12.11. Vaalikokous (pvm päätetään tilan varmistuessa) 

 

Toimaripestien valinta käyntiin Majan, Vistan ja      

Sistan vaalikokousten jälkeen 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 

Kurssipalaute: Killan kanavilla muistutellaan kurssipalautteen     

täyttämisestä palautelomakkeiden avautuessa. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 9:04. 


