
Pöytäkirja 34/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 34/2020, 16.11.2020, klo. 18:00 

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 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

Arkkitehtuurin laitoksen johtaja Pirjo Sanaksenaho 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02. 

Pirjo Sanaksenaholle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 



Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Uusihärkälä ja      

Pietari Sulonen. 

 

5. Arkkitehtuurin laitoksen johtajan vierailu 

 

Esitys: Laitoksen johtaja Pirjo Sanaksenaho ja hallitus       

keskustelevat killan ja laitoksen välisestä yhteistyöstä, sekä       

mm. pahenevasta koronatilanteesta, hyvinvoinnista ja     

fuksikiljavasta. 

 

Pirjo Sanaksenaho ja hallitus keskustelivat kuluneesta syksystä       

ja koronan aiheuttamista haasteista. Etenkin uusien      

opiskelijoiden toivottiin löytäneen ympärilleen edes pienen      

verkoston killan tapahtumien ja luokan pienryhmien avulla, mutta        

haasteita ryhmäytymisessä on ollut. Laitos ja kilta haluaisivat        

myös luoda yhteistä arkkitehtuurin opiskelun henkeä: Opiskelijat       

ja akateeminen henkilökunta ovat yhtä joukkoa. Esimerkiksi       

yhteisten iltamien järjestäminen voisi tuoda Arkkitehtuurin      

laitoksen väkeä yhteen.  

 

Myös laitoksen fyysinen sijainti pohditutti: Väreen rakennuttua       

arkkitehtuurin opiskelevat ovat entistä hajaantuneempina     

Otaniemessä, nyt kolmessa eri rakennuksessa. Väreestä      

haluttaisiinkin viihtyisämpi ja kotoisampi niin opiskelijoille      

kuin henkilökunnalle, ja Make Väre Ours -kampanja pyritään        

polkaisemaan uudestaan käyntiin koronan aiheuttaman tauon      

jälkeen. 

 

Laitos käy läpi myös All Well -kyselyn tulokset viikon päästä          

maanantaina (23.11.), ja etenkin laitosta kiinnostaa, miten       

opiskeluista saataisiin kestävästi tavoiteajassa suoritettavia     

(5 vuotta). Vaikka opintojen lukujärjestystä tiivistettäisiin,      

kokee hallitus monipuolisen kurssitarjonnan erittäin tärkeänä. 

 

Hallitus ja Sanaksenaho keskustelivat valmistumisen     

nopeuttamisen keinoista: Esimerkiksi valmistumisajaksi kirjataan     

tästä eteenpäin diplomityön palautusajankohta, eikä seminaaria      

tarvitse odottaa arvostelun alkamiseksi. Palautuksista puhuttiin      

myös kurssien tasolla, ja jälkipalautuspäivien katsottiin olevan       

tärkeitä niin opiskelijoiden terveyden kuin valmistumisen      

kannalta. 

 

Fuksikiljavasta ja sen tärkeydestä keskusteltiin, ja yksi       

tärkein huomio oli että suuremmat majoitustilat löytyi       

Partiolaisilta aivan naapurista. 

 

Päätettiin järjestää etätapahtuma, Muisteloiltama, yhteistuumin     

9.12. klo 18.  



 

Pirjo Sanaksenaho poistui ajassa 19:00. 

 

6. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postissa oli saapunut: Libero 3/2020, Tekniikka ja Talous        

36/2020, Lukkaritoimikunnan koostama the Songbook sekä      

Hallituspinssit (40kpl). 

 

Hallitukselle kuuluu hyvää. 

 

7. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat 

 

7.1. Hallinto 

PJ: Vaalikokous oli, ja saimme uuden, upean raadin! Vaalikokous         

järjestettiin killalle etäyhteyksin, mutta osa hallituslaisista      

oli pitämässä kokousta pystyssä saman katon alla. Uutta        

hallitusta emme ole vielä päässeet tapaamaan, saatika sitten        

koko raatia. Onneksi rokotteen kehittämisessä on tapahtunut       

käänteitä, joten toiveikkain mielin kohti uutta vuotta!       

Hallituspinssit saapuivat Suomenlahden toiselta puolen :) Koko       

hallitukselle annetaan tänä vuonna yhteinen testamentti      

pestikohtaisten lisäksi! Wähissuunnitelmat on täydessä     

vauhdissa!  

 

Athene pyytänyt vujutervehdystä, ja sen DL on 25.11. 

 

Rahis: Procountor näyttää lupaavalta, sain ensimmäistä kertaa       

sillä maksun läpi, jipii! Sain myös lähetettyä sillä killan         

ensimmäisen verkkolaskun! Nyt yritän saada maksut kohdistumaan       

oikein, pidetään sormet ristissä! Haalarisponsorirahaa ja      

jäsenmaksut AYY:ltä on saatu. Sain myös vihdoin       

talletuskorttimme edeltäjältäni.  

 

7.2. Yhteisö 

Tilataan extra kangaskasseja esimerkiksi killan arkistoon ja       

lahjaksi laitosjohtajalle. Lähetän tilauksen huomenna eteenpäin! 

 

Päätös: Tilataan killalle 10 kangaskassia, ja ylimääräinen paita        

ja kangaskassi (mallikappaleet) luovutetaan arkistoon. 

 

Vaalikokouksessa valittiin upea porukka uusia hallituslaisia ja       

toimareita! Seuraavana pohdittavana hallituksen- ja     

raadinvaihdot, sekä pikkujoulut. 

 



7.3. Viestintä 

Fb:n siistiminen Julian toimesta, nettisivujen putsailua ja       

sähköpostilistojen läpikäyntiä.  

 

Julia muistutti, että Fuksit täytyy lisätä AK-ryhmään ja        

vaalisivut laittaa piiloon. 

 

7.4. Yrityssuhteet 

Paperin tilannetta on pohdittu, ja ehdotan, että kaikki        

Paperille hankitut sponsorit siirretään ensi vuodelle. Vuoden       

2020 Papereita ei paineta, jolloin niistä ei synny kustannuksia.  

 

Päätös: Paperin sponsoreille ehdotetaan sponsorinäkyvyyden     

toteuttamista vuonna 2021, ja vuoden 2020 Papereita ei paineta. 

 

Laulukirjaprojekti on loppusuoralla. 

 

7.5. Tapahtumat 

Sitsisimuja todella toivottu! 

Seuraava Pepukisavisa järjestetään 27.11.  

 

7.6. Uudet opiskelijat 

Tällä viikolla jatketaan Stadventuresin suunnitteluja yhdessä      

KVTMKn kanssa. Tapahtuma saatiin myös vihdoin fuksien       

tietoisuuteen.  

 

Otaniemi live tulee tällä viikolla jonne myös FTMK on tuottanut          

oman panoksensa! Se on nähtävissä lauantaina klo. 20.00 -> 

 

Lakkisovitukset jatkuvat vielä tänään ja huomenna ja tilausaikaa        

on ensi kuun alkuun.  

 

Kippariwartit starttaa ensi viikolla! Jee jee <3 

 

ITMKn järkkäämä ISOjen jouluhaaste on pärähtänyt käyntiin! Myös        

ensi kevään tapahtumien (mm. ISOsitsien) päivämääriä on       

mietitty.  

 

7.7. Tilat 

Majan vaalikokous on huomenna (17.11.) ja vinkkejä kokoukseen        

otettiin killan kokouksesta! Tervetuloa messiin. 

 

7.8. Edunvalvonta 

Kokoustimme ARK-lehtoreiden kanssa syksyn opiskelijakyselyn     

pohjalta. Vaikuttaa, että opetussuunnitelmakaudelle tehdyt     

muutokset ovat poistaneet kuormitusta ainakin fuksivuoden      

alusta. Kakkosilla ja kolmosilla tilanne on pysynyt aika        



samanlaisena. Keskustelimme myös opettajien kuormituksesta ja      

laitoksen resurssien vaikutuksesta opettamiseen.  

 

Arkkitehtuurin historian lehtorin rekry etenee ensi viikolla       

24.11 näyteluennoilla! Lisäinfoa tulee laitokselta, tervetuloa! 

 

Ihana uusi hallitus valittu, ja myös edunvalvonta on ensi vuonna          

hyvissä käsissä! 

 

Vuoden opettaja-kysely on suljettu, valmistaudumme     

julkistukseen… 

 

Keskustelimme torstaina hyvinvointivastaava Emma Savelan kanssa      

diplomityön suorittamisesta ja hyvinvointivalmennuksen    

lisäämisestä osaksi kandidaattitutkinnon perusopetusta.    

Kehittelimme ajatusta yhdistää esimerkiksi fuksien yhteisiin      

luentoihin jonkinlaista itsensä kehittämistä suunnittelijana     

esimerkiksi opintopsykologien avulla. Seuraavaksi esitellään     

asiaa laitokselle. 

 

Ensi vuonna kiinnostaa kehittää laitoksen ja killan yhteistyötä        

matkalla parempaan hyvinvointiin kaikille! 

 

8. Talous 

 

Hyväksyttiin seuraava kulukorvaus takautuvasti: 

Eeva Rosenqvist, 3,20€ (kevään laskujen lähetyskulut) 

 

Hyväksyttiin seuraavat laskut ja kulunkorvaukset: 

Pietari Sulonen, 18,41€ (kokoustarjoilut) 

Julia Hermans, 41,78€ (hallituksen kesäpiknik) 

Julia Hermans, 18,48€ (maskit ja tarjoilut hallituksen       

kokoukseen) 

Julia Hermans, 11,08€ (Panu Savolaisen tapaamisen      

kokoustarjoilut) 

Julia Hermans, 7,84€ (hallituksen virkistys) 

AYY, 50€ + 30€ (Otarannan kerhotila + sakko tarkastuslistan         

täyttämättömyydestä) 

Aimi Kärnä, 240,62€ (Sitsiruuat) 

Pinja Sormunen, 187,23€ (Killan tapahtumapäivän ruuat) 

 

 

Päätös: Vilma Vanhanen maksoi jäsenyyden tuplasti, joten hänelle        

palautetaan 8€. 

 

9. Uuden hallituksen perehdytykset 

 



Torstaina 19.11. kello 19:30 alkaen järjestetään uuden ja vanhan         

hallituksen yhteistapahtuma, kuitenkin niin että     

turvallisuusseikat toteutuu: vain osa on kerrallaan sisällä, ja        

suurin osa on ulkona samaan aikaan. Tämän jälkeen aloitetaan         

perehdytystapaamiset: kaikki sopivat ajan oman seuraajan ja       

Kaisla Soljannon kanssa. 

 

10. Spektaakkeli 

 

Kuvaus ma 23.11. klo 20 Salmisaaressa. DL koko videolle         

editointeineen on 2.12.  

 

11. Nihilisti 

 

Esitys: keskustellaan milloin Nihilistin suunnittelua jatketaan,      

milloin se toteutetaan, vastuut, sekä mikä sen DL on.  

 

Päätös: Eeva Rosenqvist ja Julia Hermans koostavat puoliksi        

valmiin Nihilistin olemassa olevista materilaaleista loppuun, DL       

20.11. 

 

13. Killan pikkujoulut 

 

Esitys: korvataan tapahtuma etätapahtumalla 16.12. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

12. Hallituksen- ja raadinwaihto 

 

Esitys: Järjestetään hallituksenwaihto koronatilanteesta    

riippuen livenä tai etänä 9.-10.1.2021. Järjestetään      

raadinwaihto etätapahtumana 16.1.2021. 

 

Päätös: Päätettiin järjestää hallituksenwaihto 9.-10.1. ja      

raadinwaihto 15.1. siten, että hallituksenwaihto järjestetään      

mahdollisuuksien mukaan fyysisesti. 

 

13. Toimikuntien haut 

 

Esitys: avataan toimikuntatiimien haut sen jälkeen, kun       

vaalikokouksensa ovat pitäneet Maja (17.11.), Vista (18.11.) ja        

Sista (23.11.), ja pidetään se auki kaksi viikkoa: 24.11.-9.12. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

Tehdään yksi toimikuntahaku, jossa ensimmäisellä sivulla      

vastataan mihin toimikuntaan haluaa hakea, ja se ohjaa        

loppukyselyn kysymyksiin. Pyydetään sektorien vastaavilta, eli      



kulttuurivastaavalta, liikuntavastaavalta, hupimestareilta,   

lukkarimestareilta, panomestareilta, Tilava-majavalta sekä    

päätoimittajilta, hyvinvointivastaavalta ja historioitsijalta    

kysymykset mitä he haluavat omaan toimikuntahakuosioonsa. 

 

Valitaan seuraavat toimikunnat: 

 

-ABItoimikunta 

-AK Sportklubb 

-AO-päivätoimikunta 

-Historiatoimikunta 

-Hupikonnat 

-Hyvinvointitoimikunta 

-Kiltahuonetoimikunta 

-Kiltalehden toimitus 

-Kulttuuritoimikunta 

-Lukkaritoimikunta  

-Nettisivutoimikunta 

-Panotoimikunta 

-Yrityssuhdeassistentit 

-Wähätoimikunta 

 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 

Hallitus käsittelee muut esille tulevat asiat. 

Viimeinen ehtoollinen: Muistakaa merkitä viimeinen ehtoollinen      

kalenteriin! 11.12. 

Otaniemi Live: pe ja la. 

Seuraava kokous: Järjestetään tiistaina 24.11. klo 18 ->  

 

15. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:56. 


