
Pöytäkirja 33/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 33/2020, 9.11.2020, klo. 18:30 

Paikka: Otakaari 18, 02150 Espoo, sekä Zoom-etäyhteys 

 

Paikalla: 

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 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

O-SAFA:n edustaja Matias Murole 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:33. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Aino Hautala, Tiitus Niemenperä sekä Pietari Sulonen saapuivat        

ajassa 18:35. 



 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta  

 

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pietari Sulonen ja      

Kuisma Kyyhkynen. 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisla Soljanto ja      

Kuisma Kyyhkynen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti  

 

Postissa oli saapunut: Tekniikka ja Talous 35/2020 sekä        

Arkkitehti 5/2020. 

 

Hallitukselle kuuluu todella haipakkaa ja kiireistä ja hommaa on         

ja työ ei tekemällä lopu! Mutta hyvässä sykkeessä mennään. 

 

Siirryttiin kohtaan 8. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Vaalikokousjärjestelyt tulilla, jännitys katossa!     

Käsikirjoitus etävaalien järjestämiseen on nyt hartaudella      

koottu. Suuri kiitos avusta kuuluu Athenelle, joka       

jalomielisesti koosti omat mietintänsä kirjallisesti muille      

killoille viimeviikkoisen vaalikokouksensa jälkeen. Etäyhteys ja      

äänestäminen vaatii kaikilta tarkkuutta, keskittymistä ja      

hermoja. 

 

Hakemuksia on sadellut!! Rohkaisen vielä muitakin hakemaan,       

sillä se jouduttaa kokousta huomattavasti jos hakijoita on        

ennakkoon tiedossa.  

 

Hallituspinssit ovat tulossa tällä viikolla Suomeen!!      

Wähisluukut ja -suunnitelmat on käynnissä. Ihanat Aaro ja Heidi         

julkaisivat piparkakkutaloskaban. Jäärämiitti on myös     

suunnitteilla joulukuulle, ja laitosjohtaja on tulossa ensi       

viikolla kokoustamaan kanssamme.  

 

-Testamentit tulostetaan tiistaina aamulla. Toimitetaan asap      

uusille<3 hallituspinssit pyritään myös toimittamaan piakkoin :) 

-Nihilistin DL 20.11. (nettisivuvastaavat tarvitsevat aikaa)  

-Spektaakkeli: Swägit x hallitus 23.11. illalla  

-Spektaakkelin DL 2.12. (Wähistirre tarvitsee editointiaikaa)  



 

Rahis: Laskuja tullut pitkästä aikaa enemmän. Haalarilaskuja on        

lähetetty. Kideapp-myynti sujui odotusten mukaan.  

 

6.2. Yhteisö 

Kiltavaatteiden myynti on saatu päätökseen ja tuotteita myyntiin        

124 kappaletta! Upeaa! Seuraavaksi tilaan tuotteet      

brandivaatteelta ja ehkä joulukuun alkuun saamme pukea ne jo         

päällemme!  

 

Sekä hallituksen että toimareiden pestikestit pidettiin viime       

viikolla zoomissa ja ne onnistuivat hyvin!  

 

6.3. Viestintä 

Vaaliviikko on saapunut keskuuteemme ja sen eteen on päivitetty         

nettisivuja tiuhaan jotta informaatio olisi kaikille saatavilla       

kellon ympäri. Hakemuksia on saapunut jo mukavasti mutta vielä         

viimeinen viestintäkampanja tulossa viikkotiedotteen muodossa     

rohkaisemaan viimeisetkin empijät lähtemään mukaan raatiin.  

 

6.4. Yrityssuhteet 

Wähiksen sponsorikuvioita selvitellään, samoin mahdollisuuksia     

webinaareihin tai muihin etätapahtumiin suunnitellun Suomi      

Ekskursio -viikon peruunnuttua.  

 

 

6.5. Tapahtumat 

PePu kisavisa järjestettiin viime perjantaina hupimestareiden ja       

kulttuuritoimikunnan vastaavan yhteistyönä. Osallistujia tuli     

mukavasti (Kiitos paljon kaikille osallistuneille!) ja toinen       

tullaan järjestämään muutaman viikon sisään! Kämppäkierros meni       

myös mukavasti. 

 

Matias Murole poistui ajassa 19:22. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Huominen fuksitapahtuma pitää kipparin kiireisenä! Tänään      

luvassa kauppareissua sekä laulukirjojen perille toimituksia.      

Huomenna olisi sitten luvassa kauan odotettu sitsisimulaatio,       

jossa fuksit pääsevät nauttimaan ISOjen ja muiden asuntojen        

puitteista ja heidän tarjoamista antimistaan ihanan laulelon       

merkeissä. 

Lakkien sovitus starttaa myös tämän viikon perjantaina ja jatkuu         

aina seuraavalle viikolle. 

 

Lisäksi KVTMKn kanssa yhteistapahtuman suunnittelut ovat      

vahvasti käynnissä! Tapahtumarikas loppusyksy tulossa! 



 

6.7. Tilat 

Kiltahuoneiden käyttämisen epätasa-arvoisuus on puhuttanut: osaa      

Otaniemen kiltahuoneista saa käyttää vapaasti, kun taas osasta        

saa vain hakea tavaroita. Esimerkiksi Arkkitehtikillan      

kiltahuoneessa ei saada edes kokoustaa. Acreen ollaan       

yhteydessä.  

 

Metallimiehenkuja 4:ssa on myös tavaraa, joka on mahdollisesti        

peräisin Arkkitehtikillan vanhasta kiltahuoneesta. Roina käydään      

läpi.  

 

6.8. Edunvalvonta 

TOKYOn halloped-vastaava Jelske van de Ven on ollut yhteydessä         

uusien laitteiden hankkimisesta opiskelijoiden käyttöön.     

Alustavasti sanoin, että kaikkiaan oltais tosi onnellisia jos        

saatais n. 10 konetta lisää, paino erityisesti Otakaari 1         

fuksiluokassa ja homebasessa Väreessä. 

 

Arkkitehtuurin historian ja restauroinnin uusi lehtori selvinnee       

ennen joulua. Tervetuloa näyteluennoille 24.11.! Myös      

edunvalvontakahvit järjestetään 17.11. klo 12:30. 

 

Vuoden opettaja -äänestys on auki! Samassa lomakkeessa voi        

ehdottaa myös muita ansioituneita opettajia kunniamainintoja      

varten.  

 

7. Talous  

 

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulunkorvaukset: 

 

Kaisla Soljanto, 85,60€ (Yrityssuhdeassistenttien virkistys) 

Jaakko Viertiö, 20,44€ (Majatalkoiden ruokatarjoilu) 

AYY, 8€ (Parkkimaksu) 

Accountor Finago Oy, 27,29€ (Procountor) 

AYY, 225€ (Otarannan kerhotila ja Smökki) 

Roman Tavast Oy, 734,08€ (Hallituspinssit sekä toimitus- ja        

asetuskulut) 

Nord Printing Holding Oy, 2869,02€ (Musta neliö -laulukirjat,        

summaan saatiin hyvitystä puuttuvista seitsemästä kirjasta sekä       

väärästä paperilaadusta) 

 

Hallitus keskusteli lisätuen antamisesta Majasäätiölle. Lisätuen      

määrästä keskustellaan Majasäätiön kanssa ja päätös tehdään       

seuraavassa kokouksessa (34/2020). 

 

8. O-SAFA:n vierailu  



 

Opiskelija-SAFA:n edustaja Matias Murole esitteli O-SAFA:n      

toimintaa hallitukselle, ja viisivuotiaan toimielimen huomio on       

vuoden 2020 aikana ollut arkkitehtikoulutuksen edunvalvonta      

Suomen laajuisesti. Muuten O-SAFA tuottaa tapahtumia      

(AO-foorumi, kandiskumpat, ekskursiot, Kesä-Kiljava)    

arkkitehtiopiskelijoille. 

 

Koronatilanteesta johtuen O-SAFA:n tapahtumia on tänä vuonna       

peruttu, mutta medianäkyvyyttä on silti pyritty pitämään yllä:        

Pääsykokeiden aikaan O-SAFA tiedotti hakijoille, ja syksyllä he        

osallistuivat Podcastiin. 

 

Hallitus sekä Matias Murole keskustelivat mm. sisustus- ja        

maisema-arkkitehtien asemasta O-SAFA:n toiminnassa. Matias     

muistutti, että O-SAFA:n toimintaan esimerkiksi toimihenkilöksi      

pääsevät myös muut kuin arkkitehtiopiskelijat, vaikka virallista       

SAFA:n jäsenyyttä ei saakkaan. 

 

9. Ansiomerkkien tilaaminen  

 

Esitys: Tilataan Roman Tavastilta ansiomerkkipinsseistä. 

 

Tarjous: 

 

20 kpl erässä: 21€ / kpl + Alv (eli 1,24 x 21 = 26.04e) 

20kpl x 26.04 = 520.8e  

 

30 kpl erässä: 21€ / kpl + Alv (eli 1,24 x 21 = 26.04e) 

30kpl x 26,04e = 781.2e 

 

40 kpl erässä: 19,50€ / kpl + Alv (eli 1,24 x 19,50 = 24,18e) 

40kpl x 24.18e = 967.2e 

 

Työkalujen asetus vakio: 32€ +Alv ( = 1,24 x 32 = 39.68e)  

Lähetyskulut: 20€ + Alv (= 1,24 x 20 = 24.8e) 

 

Työkalujen asetus + lähetyskulut: 39.68e + 24.8e = 64.48e 

 

Eli:  

 

20kpl: 520.8e + 64.48e = 585.28e 

30kpl: 781.2e + 64.48e = 845.68e 

40kpl: 967.2e + 64.48e = 1031.68e 

 

Päätös: Tilataan 30 kpl Arkkitehtikillan ansiomerkkipinssejä      

Roman Tavastilta hintaan 845,68€. 

 



 

10. Vaalikokousjärjestelyt 

 

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi yli 20 hengen      

kokoontumisia ei suositella järjestettäviksi ilman turvavälien      

ja kasvosuojaimien takaamista. Killan hallitus katsoi keväällä,       

että fyysisen killan kokouksen järjestäminen asettaa killan       

jäsenet eriarvoiseen asemaan, sillä esimerkiksi taudin      

riskiryhmiin kuuluvat eivät välttämättä halua osallistua      

fyysisiin kokoontumisiin. Vaalikokouksen järjestäminen osittain     

tai täysin fyysisenä olisi myös turhaa riskinottoa. Hallitus        

päätti kokouksessa 32/2020, että Arkkitehtikillan     

vaalikokoukseen osallistutaan etäyhteydellä Zoom-palvelun avulla     

lain 677/2020 nojalla.  

 

Hallitus kävi läpi kokouksen järjestelyt ja jakoi mm. jäsenyyden         

tarkastamisen käytännöt. 

 

11. Uudet jäsenet 

 

Hallitus hyväksyi Arkkitehtikillan jäseniksi seuraavat henkilöt: 

 

Jenni Suur-Inkeroinen 

Arthur Björkman 

Valtteri Siira 

Kitty Zheng 

Kajsa Lindholm 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita asioita. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:54. 


