
Pöytäkirja 31/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 31/2020, 19.10.2020, klo. 18:00 

Paikka: Otakaari 18 B, 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,  saapui kohdassa 5. 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen, poistui kohdassa 6.4. 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:00. 

 

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 Aino Hukkanen ja Aimi       

Kärnä. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 



 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postissa oli saapunut: Tekniikka ja Talous 30, 31 ja 33/2020. 

 

Aino Hautala saapui ajassa 18:09. 

 

Hallituksella on ollut viikon aikana erilaisia puhteita, kaikkea        

on väsätty Skodan katoksesta kurssitöihin ja sukellusreissuihin.       

Lähestyvä killan vaalikokous myös jännittää - mutta hyvällä        

tavalla. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Viime viikolla päiviteltiin Emma Savelan kanssa Driven        

oikeuksia yms., mutta työ jatkuu edelleen tällä viikolla.        

Pääsääntöisesti kaikki kansiot pyritään saamaan puheenjohtajan      

mailiosoitteen alle, jotta yksittäisten henkilöiden omat Drivet       

eivät täyttyisi.  

 

Viime viikolla TOKYO perui ARTS fuksi Questin (fuksiaiset).  

 

Kävimme Arkistoviiitillä hallituksen kanssa ❤ Lueskelin killan       

sääntöjä ja perinneohjesääntöjä, myös viimeisimpänä mainittua      

pitäisi päivittää ajantasalle. Killan vaalikokoukseen saatiinkin      

tila Otakaari 1:stä, C-salista 11.11. 

 

-Pestikestit lähestyvät (5.10.)! Jokaisen pitäisi kertoa omasta       

pestistään n. 5-10min ja valmistautua vastaamaan kysymyksiin! 

-Toimari+hallituspestien tehtävät kirjoitetaan nettisivuille!    

Tiivistys omasta pestistä 5:llä ranskalaisella viivalla docsiin.  

-Lauantaina Nihilistityöpaja!  

 

Päätös: Nihilistityöpaja järjestetään Otarannan kerhotilassa     

24.10., ja se aloitetaan kello 11 yhteislounaalla. 

 

 

Rahis: ¾ vuosikatsaus on nyt täällä. Kideappin aletaan myös         

käyttää ensimmäistä kertaa. Haalarilaskut odottavat lähetystään.  

 

6.2. Yhteisö 

Kiltavaatteet ovat saapuneet ja ne ovat upeat! Kuvasimme        

viikolla yhteisvoimin myös upean esittelyvideon instagramiin.      

Vielä on kuitenkin pohdittavaa, miten esimerkiksi toimitukset       



hoidetaan, ennen kuin saadaan tuotteet myyntiin. Sekä       

hallituksen, että toimarien pestikestit ovat tulossa pian.       

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle! Toimareita on       

myös pyydetty tekemään instagramin feedissä julkaistavat kuvat,       

joissa esittelevät pestiään tuleville hakijoille. Paljon kaikkea       

pientä ja suurta liittyy tuleviin vaaleihin, kuten       

pestikuvausten ja grafiikoiden päivittämistä, sekä monien      

facebook-eventtien luomista. 

 

Päätös: Kiltavaatteita myydään KideAppin kautta, ja ostajat       

voivat hakea tilauksensa noutopisteeltä kolmena eri ajankohtana       

(tuotteita ei siis postiteta). Killalle ei myöskään tilata        

ylimääräisiä myyntikappaleita varastoon, vaan tilaus     

Brändivaatteelle tehdään KideApp-ostojen pohjalta. Paidan hinta      

kiltalaisille on 45€ ja kangaskassin 15€. 

 

6.3. Viestintä 

Pestiesittelyt instagramissa ovat lähteneet mukavasti     

liikkeelle, muuten tiedotettavaa maltillisesti. Käsittelyssä     

ideointi miten tiedottajan toimenkuvaa voisi seuraaville      

seuraajille muokata paremmin palvelemaan tämän hetkisiä      

tarpeita. Killan sisäisen viestinnän tiedottaminen toteutetaan      

istuvan hallituksen sopimin käytännöin myös ns. työajan       

ulkopuolella.  

 

6.4. Yrityssuhteet 

Suomi Ekskursio -viikon järjestäminen mietityttää. Onko      

tämänhetkisen suunnitelman toteuttaminen turvallista?    

Keksitäänkö järkeviä vierailukohteita? Miten yritykset     

suhtautuvat? M.A.D perui 20.11 sovitun vierailun, mutta ehdotti        

uutta päivämäärää 11-31.1.2021 ajalta. Mikä olisi hyvä aika        

visiitille?  

 

Päätös: M.A.D.:lle ehdotetaan vierailuajankohdaksi tammikuun     

viimeistä viikkoa. 

 

Kuisma Kyyhkynen poistui ajassa 19:01. 

 

6.5. Tapahtumat 

Kiltakahvit järkättiin perjantaina ja onnistuivat todella      

mukavasti. IE-toimikunnan pikku-IE:iden (hupikonnat)    

rastikiertely peruttiin, ja vaikka osa Otaniemen killoista on        

järjestämässä korvaavia sitsejä, Arkkitehtikilta ei ole      

järjestämässä 20:n hengen sisätapahtumaa hupikonnille. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 



Tällä viikolla luvassa ensimmäistä kertaa fuksien Historiallinen       

lauluilta (yhdistelmä Historiailtaa sekä laulusaunan     

lauluosuutta). Tapahtuma on järjestetty puoliksi etänä ja       

puoliksi livenä, jolloin fukseilla on mahdollisuus liveilyyn       

mikäli sitä haluavat mutta turvavälit huomioon ottaen sekä        

maskit naamalla. Jännittävää <3 

 

FTMKn kanssa pohdiskeltu mahdollisia tapahtumavaihtoehtoja vielä      

syksylle mutta myös jo alustavasti keväälle.  

 

ITMKn kanssa pohditaan tänään loppusyksyn mahdollisia      

ISOtapahtumia. 

 

KVTMKn kanssa kokoustetaan loppusyksyn suunnitelmista     

keskiviikkona. Killan maisteritutorit pitävät oman     

tutorvirkistyksen keskiviikkona, tarkat suunnitelmat vielä auki.  

 

6.7. Tilat 

Avaimia kiltikselle saa Pisun tai Julian kautta. Kiltistä voi         

käyttää tavaran säilyttämiseen.  

 

Sunnuntaisia puuhasettejä Majalle pidetään nyt mahdollisuuksien      

mukaan useana sunnuntaina säätiöläisten pääsemisen mukaan. Nyt       

sunnuntaina vain yksi fuksi ilmoittautui, joten skipattiin. Ensi        

viikolle on jo useampi tulossa. 

 

Majan vaalikokous järjestetään 17.11. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Digitaalisten työkalujen tietokannan kehittäminen on alkanut      

opintokoordinaattori Eino Paanasen johdolla, ja siellä on mukana        

kaksi opiskelijajäsentä killasta.  

 

Arkkitehtuurin historian professori Panu Savolainen kertoi viime       

viikolla kehittävänsä yhdessä Paanasen kanssa     

arviointimatriisia, jonka käyttö pyritään ulottamaan kaikille      

laitoksen kursseille. Tässä olisi jo iso harppaus eteenpäin        

arviointiperusteiden läpinäkyvyyden kannalta! 

 

Kurssipalautteista lähti fukseille muistutus, jossa selostetaan      

palautteen antamisen tärkeyttä. Myös muihin vuosikurssiryhmiin      

lähtee muikkarit tällä viikolla. Kehittelemme hallopedien kanssa       

vielä lähiaikoina Instagram-storyyn sopivan posterin, jota voi       

luukuttaa aina periodivaihteissa muistutuksena. 

 

Halloped-haun ajasta on tullut alustavat päivämäärät, sen       

alkaessa paukutetaan instaan mainoksia. 

 



7. Talous 

 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist esitteli hallitukselle vuoden      

2020 kolmannen kvartaalin talouskatsauksen. Killan talous voi       

tällä hetkellä hyvin, ja hallitus pyrkiikin luomaan killan        

tilille pientä pelivaraa seuraavien vuosien yllättäviä menoja       

varten (liite 15). 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan kulukorvauksen: 

 

Elina Loisa, 112,99€ (Viininpunertava ilta) 

 

8. Viimeinen ehtoollinen 

 

Arkkitehtikillan hallitukselle on perinteisesti kustannettu yksi      

ravintolaillallinen hallituskauden lopuksi. Ravintolaehdotuksia    

saapui kokoukseen kaksi, Passio Keittiö ja Baari sekä Farang. 

 

Aino Hukkanen todettiin jääviksi äänestyksessä ravintolaa      

valittaessa sukulaissuhteen takia.  

 

Päätös: Passio voitti äänin 6-2-1, Passio-Farang-tyhjä.      

Viimeinen ehtoollinen järjestetään alustavasti 11.12. Passio      

Keittiö ja Baari -ravintolassa. 

 

9. Hallituspinssien tilaaminen 

 

Hallitus päättää hallituspinssien tilaamisesta. 

 

pinssi, hopea, 10 x 10 mm = 13,50 kpl + Alv 40 kpl erässä =               

669,6e 

pinssi, hopea, 10 x 10 mm = 12,90 kpl + Alv 80 kpl erässä =               

1279,68e 

Työkalujen asetus ei riipu määrästä = 32€ +Alv = 39,68 e 

Lähetyskulut = 20€ + Alv = 24.8 e  

 

Päätös: Hallitus päätti tilata 40 kpl hallituksen hopeapinssejä        

Roman Tavastilta. Pienempään tilausmäärään päädyttiin sillä      

perusteella, että killan muistissa säilyisi pinssien tilaamisen       

käytännöt. 

 

10. Killan jäsenten toteaminen 

 

Hallitus totesi killan jäsenistön kaudelle syksy 2020 - kevät         

2021. Killassa on tällä hetkellä 374 varsinaista ja 4         

kunniajäsentä. 

 



11. Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita asioita. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:54. 


