
Pöytäkirja 32/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 32/2020, 26.10.2020, klo. 18:00 

Paikka: Otakaari 18, 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 

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 hyväksytiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pietari Sulonen ja      

Kuisma Kyyhkynen. 

 



Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aino Hautala ja      

Kaisla Soljanto. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti  

 

Postissa oli saapunut: Tekniikka ja Talous 32 sekä 34/2020,         

S-businesskortin -etumainos, Arkkitehtiuutiset 10/2020, Betoni     

3/2020 ja Tekijä 10/2020. 

 

Hallitukselle kuuluu syksyisää, ja hallituslaiset ovat päässeet       

uusiin alkuihin niin muuttojen kuin harrastustenkin yhteydessä!       

Jopa muutamia lomapäiviä on löydetty jakson vaihteen vilinään. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Laulukirjatoimikunta ilmoitti että uusi Musta on saapunut <3         

paketit noudetaan kiltikselle huomenna. Pinssit tilattu Roman       

Tavastilta, ja arvioitu saapumisaika on neljä viikkoa. Driven        

Arkisto-kansioon päivitettiin yhteystiedot ja ohjeet pinssien      

tilaamiseen. Nihilistiä on työstetty. AYY:n toimisto on       

toistaiseksi kiinni. Miitti MK:n ja IK:n puhisten kanssa        

vaalikokousten järjestämiseen liittyen. Mietityttää miksi     

AYY:ltä ei toiveista huolimatta ole tullut selkeitä ohjeita,        

mutta onneksi Suomen partiolaiset ohjeista saa paljon apua!  

 

Syksyn tapahtumat: miten voisi aktivoida vielä toimareita       

tekemään tapahtumia / instapostauksia tms.? 

 

Rahis: Kide.appissä myynti alkoi mallikkaasti. Olen puuhastellut       

myös Procountorissa ja kirjanpitotilikarttamme kanssa.  

 

6.2. Yhteisö 

Kiltavaatteet on saatu julkaistua ja myynti avattua       

Kide.app-sovelluksessa! Jee! Kiitokset Eevalle ja Aino      

Hukkaselle joiden kanssa ollaan näitä yhdessä tehty! Pestikestit        

lähestyy ja niihin on Facebook-tapahtumat luotu ja mainostettu        

killalle. Toimareita on tulossa paljon paikalle zoomiin       

kertomaan pesteistään ja instagram-julkaisua varten on jo hyvin        

kuvia. Muutamia vielä puuttuu, mutta tarvittaessa näilläkin       

pärjäillään hyvin!  

 

6.3. Viestintä 

Tiedottajan sektorin toimipestien kehitysehdotuksia työstetty,     

ja ne esitetään ehdolle hallituksen kokoukseen, josta, jos niin         



päätetään, muodostuu uusia toimihenkilöitä. Viikkotiedote     

siirtyy tiistaille yllättävien menojen takia mutta on tulossa.        

Sektoreille viestitelty toimarien esittelypäivästä ja     

kannustettu aktivoitumaan siihen.  

 

Nettisivuille avataan vaalisivu. 

 

6.4. Yrityssuhteet 

Wähäjouluun lähteneille sponsoreille on nyt ilmoitettu juhlien       

peruuntumisesta ja ehdotettu näkyvyyttä korvaavalla tavalla      

pienempää summaa vastaan.  

Suomi Ekskursio -viikkoa ei järjestetä suunnitellulla tavalla,       

mutta korvaavaa näkyvyyttä ja tapahtumaa mietitään. 

Torstaina oli myös yrityssuhdeassistenttien virkistäytyminen. 

 

6.5. Tapahtumat 

Pepun järkkäämiseen on saatu lupa ja odotettavasti pe 6.11.         

pamahtaa.  

 

Tiloja perutaan ja loppuihin tehdään AYY:n      

turvallisuuslomakkeet. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Fuksien historiallinen lauluilta sujui pieniä ongelmia      

lukuunottamatta todella hyvin! Fuksit ovat tosi jaksavaisia ja        

ymmärtäväisiä, mikä tekee kipparin iloiseksi <3  

 

Tänään kokoustettiin FTMK:n kanssa lisää erinäisistä      

mahdollisista syksyn asioista, joista lisää myöhemmin mikäli       

asiat tarkentuu. 

 

Lisäksi killan puolelta ollaan myös suunnittelemassa jotain       

mahdollista kivaa fukseille vielä syksyksi! 

 

ITMK järjestää vielä pientä etäkivaa jouluhaasteen muodossa       

marraskuussa! 

 

Maisteripuolella yksikään opiskelija ei ole vastannut      

tutoroinnin kehitys -kyselyyn. Maisteriopiskelijoihin on vaikea      

saada yhteyttä.  

 

6.7. Tilat 

Majalla järjestettiin sunnuntaina fukseille puuhapäivä. Seuraava      

näillä näkymin 15.11. Maja tekee somekampanjointia ennen omaa        

vaalikokoustaan, joka järjestetään 17.11. 

 



Keskusteltiin siitä, voidaanko Majan ruokabudjetti käyttää      

muuhun kuin talkoisiin. 

 

Päätös: Majan ruokabudjettia saa poikkeustilasta johtuen käyttää       

muuhunkin kuin talkoisiin, kuitenkin budjetin raamien sisällä. 

 

Avaimia kiltikselle saa Tilavastaavalta tai tarvittaessa      

puheenjohtajalta käymällä yhdessä kiltiksellä. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Päästiin vihdoin kokoustamaan koulutusryhmän kanssa! Pöydällä      

diplomityön esittelytilaisuuden kehittäminen, opiskelijoiden    

oikeus sairaslomaan, AllWell-tulosten läpikäynti,    

jälkipalautuspäivät, arvosteluperusteet kursseilla sekä    

arviointimatriisin käytön laajentaminen.  

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulunkorvaukset: 

 

Polyteknikkojen kuoro ry, 160€ (kvartetin esiintyminen      

AO-päivillä) 

Paul (Kasper) Luoma, 112,06€ (Majatalkoiden ruuat) 

 

Ark’18-vuosikurssille maksetaan 1805€ ekskursion    

matka-avustuksena. 

 

8. Killan vaalikokouksen koollekutsuminen  

 

Esitys: Kutsutaan Arkkitehtikillan vaalikokous koolle 11.11. klo       

15:30 hybridinä, eli kahdessa paikassa: osoitteessa Otakaari 1,        

sali C sekä etänä Zoomissa. 

 

Päätös: Kutsutaan Arkkitehtikillan vaalikokous koolle 11.11. klo       

15:30 osoitteessa Otakaari 18, 02150 Espoo. Jäsenet voivat        

osallistua kokoukseen etäyhteyksin Zoomissa lain 677/2020      

nojalla. 

 

 

9. Toimihenkilövirkojen päättäminen vuodelle 2021 

 

Esitys: Keskustellaan ja päätetään, mitkä toimihenkilövirat 

valitaan vaalikokouksessa.  

 

Päätös: Esitetään killan kokoukselle toimikaudelle 2021 seuraavia 

toimihenkilöpestejä: 

 



Toimikaudelta 2020 jatkuvat pestit: 

Vanhat Jäärät 

Wappumestarit 

Alumnivastaava 

MAIK-edustajat 

Ajokkimestari 

Liikuntavastaava 

Kulttuurivastaava 

Hyvinvointivastaava 

Graafikot 

Influensserit 

Valokuvaajat 

Nettisivuvastaavat 

Päätoimittajat 

Abi-vastaava 

Excumestari(t) 

Yrityssuhdeassistentit 

SAFA-TEK-yhdyshenkilö(t) 

O-SAFA:n edustajat (2) 

Käpykonnat 

Wähätirehtöörit 

Panomestari 

Lukkarimestari 

AO-päivävastaava 

Puutarhurit 

Mestaritutor 

 

Uudet toimihenkilöpestit:  

Historioitsija (auttaa sihteeriä arkistoinnissa, kerää tietoa 

historiikkia varten ja järjestää fukseille historia-illan) 

 

Lipputirehtööri (suunnittelee ja toteuttaa killalle uuden lipun 

kiltalaisten kanssa) 

 

Etsivä (auttaa tiedottajaa keräämään tietoa - etätapahtumia, 

artikkeleita, kiinnostavia uutisia yms -  joiden pohjalta 

tiedottaja koostaa viikkotiedotteen kiltalaisille) 

 

Mx Worldwide (luo ja pitää yllä suhteita alan ulkomaalaisiin 

opiskelijajärjestöihin. Huom. korvaa toimihenkilöpesti Viikingin) 

 

 

10. Arkkitehtikillan sääntömuutokset  

 

Arkkitehtikillan ylimääräisessä kokouksessa 11.6.2020 kokous     

vahvisti ensimmäisen kerran sääntömuutokset, jotka koskevat      

sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden asemaa Arkkitehtikillan    

toiminnan kohderyhmänä ja sisustusarkkitehtien asemaa killan      



vanhoina jäseninä (Arkkitehtikillan säännöt, 2§ ja 6§), sekä        

kokousten järjestämistä etäyhteyksin (Arkkitehtikillan säännöt,     

15§ ja 22§). Tarkemmat sanamuodot löytyvät esityslistan       

liitteestä. 

 

Esitys: Muutosehdotukset hyväksytään esitettäviksi    

Arkkitehtikillan vaalikokoukselle. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

11. Wähäjoulu 112  

 

Puheenjohtaja Julia Hermans kertoi hallitukselle etänä      

järjestettävän Wähäjoulun tämänhetkisistä suunnitelmista.  

 

Wähäjoulu järjestetään 5.12. kello 18:00 videona, ja sitä        

edeltää perinteinen, 10-päiväinen Wähäjoulukalenteri. Hallitus     

kyselee opettajilta sekä laitoksen johtajalta haluja ja       

mahdollisuuksia osallistua.  

 

Wähäjoulun yhteydessä ei jaeta fyysisiä paketteja kiltalaisille,       

vaan kaikki materiaali on verkossa. 

 

12. Spektaakkeli  

 

Wähäjoulun spektaakkelia suunnitellaan 3.11. kello 11-12      

lounaskokouksen merkeissä. 

 

13. Testamenttien kirjoittaminen  

 

Esitys: jokainen hallituslainen valmistelee testamentin     

edellisen testamentin pohjalta pestinsä jatkajalle, ja päivittää       

sen huolellisesti ajantasalle. DL testamenteille on 4.11.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

14. Muut esille tulevat asiat  

 

Pestiesittelyt: Järjestetään keskiviikkona 28.10. klo 17:00,      

hallituslaisia muistutettiin asiaan liittyvän excelin     

tarkistamisesta. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:52. 


