
Pöytäkirja 35/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 35/2020, 24.11.2020, klo. 18:00 

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

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist, poistui kohdassa 8. 

Hupimestari Tiitus Niemenperä, poistui kohdassa 9. 

Hupimestari Emma Numminen, poistui kohdassa 9. 

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, poistui kohdassa 9. 
 

AYY-hallituskummi Joel Himanen, poistui kohdassa 10. 
Huomionosoitustoimikunnan puheenjohtaja Emma Savela, saapui kohdassa      

8,  

poistui kohdassa 9. 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:00. 

 

Joel Himaselle 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 

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pinja Sormunen ja Aino      

Hautala.  

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postissa oli saapunut: Arkkitehtiuutiset 11/2020, Tekijä 11/2020       

sekä Modulen 3/2020. 

 

Hallitukselle kuuluu työntäyteistä mutta tuotteliasta.     

Tiivistyneen koronatilanteen vuoksi hallituslaiset ovat jälleen      

vähentäneet kontaktejaan, mutta mieliala on silti vielä       

korkealla. 

 

Siirryttiin kohtaan 10. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Testamentit on luovutettu uusille hallituslaisille, ja       

perehdytykset ovat käynnistyneet. Majan, Vistan ja Sistan       

vaalikokoukset on pidetty, ja huomenna avataan meidän       

toimarihaku! AYY:llä myös haut auki!  

 

Selkeytystä on tehty killan erinäisissä foorumeissa, ja olisi        

hyvä vielä tehdä lisää ensi vuotta varten: Chätit järjestelty         

telegramisssa niin, että sieltä löytää ryhmät, jotka on aikojen         

saatossa tehty, mutta eivät ole toimikuntien / vuosikurssien        

omia. Tiedotuskanavaa on pitkään pohdittu, monella killalla       

sellainen on. Nettisivut täytyy tsekata läpi, nyt vuoden lopussa         

on visio mitä siellä kuuluisi olla :D Killan Driven rakennetta          

täytyy myös selkeyttää -> esim. Wähikset omiin kansioihinsa jne.  

 

Laitos järkkäsi AllWell-läpikäynnin, jossa mm. käytiin läpi       

konkreettisia keinoja joilla opiskelijoiden hyvinvointia     

voitaisiin parantaa. Edelleen muistutettu laitoksen johdolle      

kuinka tärkeää on pitää säännöllisesti koulutusryhmän kokoukset,       

joissa väylä keskusteluun pysyy auki. Lisäksi Spektaakkelin       

kuvauksia ja Wähisluukkuja. Nihilisti paketissa, jännää.      

Huomenna Deksun lounas :) 

 

Rahis: Loputkin haalari-ja laulukirjalaskut lähetetty. Olen      

tehnyt jo valmisteluita tilinpäätökseen. Loputkin     



kideapp-tilitykset maksettiin tilillemme. Perehdytys sovittu     

seuraajani kanssa. Sopisiko 13.12. kulukorvauksen viimeiseksi      

vastaanottamispäiväksi? Kyselen myös AYY:n toiminta-avustusten     

perään, hakemusten DL oli jo kesäkuussa mutta missä ovat rahat?  

 

Päätös: Kulukorvausten viimeiseksi vastaanottamispäiväksi    

valittiin 11.12. 

 

6.2. Yhteisö 

Yhteisölle kuuluu rauhaisaa. Toimarihakulomake aukeaa näillä      

näppäimillä. Kiltavaatteet on tilattu ja niiden pitäisi saapua        

kahden viikon kuluessa. 

 

6.3. Viestintä 

Laitoksen viestinnän katkonaisuutta on killan sisällä ihmetelty       

ja pyydetty viemään asiaa eteenpäin. Killan sisäinen viestintä        

muuten ok, toiveena ollut että ns. virallisempi viestintä        

saapuisi sähköpostitse nykyisen telegram viestittelyn sijaan.  

 

6.4. Yrityssuhteet 

WähäWÄHÄjoulun sponsorikuviot on lyöty lukkoon. Graphic      

Concreten kanssa on sovittu “vuosijuhlaekskursio” Zoomissa 3.12.       

klo 17-18. Tapahtuman markkinointi alkaa heti, kun saan        

yritykseltä materiaalit.  

 

Kaikki Paperin sponsorit ovat hyväksyneet vuonna 2020 maksetun        

näkyvyyden toteuttamisen vuonna 2021. 

 

6.5. Tapahtumat 

Pepu järjestetään 27.11. muita tapahtumia ei ole tällä hetkellä         

tiedossa.  

 

Tilakähmyt: 2.12. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Kipparin osalta Kippariwartit on tänään aloitettu ja ihanilla        

mielin kohti seuraavia keskusteluita. Ai, että voi tulla hyvä         

mieli keskustellessa fuksien kanssa.  

 

Stadventures rastikiertely Otaniemen ja Helsingin keskustan      

tienoilla on myös alkanut rytinällä ja ilokseni monet fuksit         

ovat lähteneet mukaan tapahtumaan.  

 

Pian on tilakähmyt, joten sitä varten on myös alettu         

suunnittelemaan kevään mahdollisia tapahtumavaihtoehtoja sekä     

uusia konsepteja vanhoille tapahtumille. Jännityksellä jääkäämme      

odottamaan lopputulosta. 



 

Myös tammikuussa saapuvien uusien opiskelijoiden orientaatio      

mietityttää: käytännössä tilanne on sama kuin syksyllä,       

orientaatio täysin etänä. 

 

6.7. Tilat 

Kiltahuoneiden 24/7 kulkuoikeuksien hallinnasta keskustellaan     

Aallon ja järjestöjen kanssa zoomissa 27.11. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Tämä päivä meni arkkitehtuurin historian lehtorikandidaattien      

näyteluennoilla. Taso on todella kova, valinnasta tulee       

jännittävä! 

 

Samassa yhteydessä ilmeni, että laitoksen tapahtumista tulevat       

sähköposti-infot eivät ilmeisesti tavoita opiskelijoita.     

Olisikin syytä selvittää, mitkä laitoksen listat ovat käytössä        

tällä hetkellä, kuka niitä hallinnoi ja miten niihin liitytään. 

 

Maanantain AllWell-koulutusryhmässä opiskelijat ja opettajat     

pääsivät yhdessä workshoppaamaan siitä, miten laitoksella      

voitaisiin ratkoa hyvinvointiin liittyviä ongelmia.     

Konkreettisia ideoita keksittiin hyvässä hengessä ja      

tapaamisesta jäi todella hyvä fiilis! Alkuvuodesta starttaavia       

hankkeita ovat ainakin tuntiopettajien pakollinen pedaopetus ja       

hyvinvointivalmennuksen integrointi perusopintoihin   

opintopsykologien avustuksella. Myös sisäisen ja ulkoisen      

viestinnän merkitystä opetuksessa peräänkuulutettiin. 

 

Tiistaiset edunvalvontakahvit eivät nyt houkutelleet hirveästi      

yleisöä. Mitä hallituslaiset toivoisivat    

edunvalvontatoiminnalta, jotta se olisi helpommin lähestyttävää? 

 

Tutkintosäännöstä keskustellaan taas, ja akateemisten asioiden      

komiteassa on tehty sääntöön lisäys, missä koko yliopiston        

käytännöt ylempään korkeakoulututkintoon siirtymisestä    

yhtenäistetään: ylemmän opinto-oikeus alkaa, kun alempi on       

suoritettu, MUTTA ylemmän kursseja saa suorittaa jatkossakin       

ennen alemman suorittamista. Opinnäytettä ei kuitenkaan saa       

aloittaa, ennen kuin alempi on valmis. Tutkintosääntö astuu        

voimaan 1.8.2021. 

 

Laitoksen ja killan yhteistä virkistystoimintaa starttaillaan      

9.12 Muisteloiltaman merkeissä - tervetuloa! 

 

Hakekaa hallopedeiksi! Viimeinen viikko hakuaikaa jäljellä!      

beta.halloped.fi  

 



7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan kulunkorvauksen: 

 

Anna Uusihärkälä, 172,26€ (vaalikokouksen tarjoilut) 

 

 

8. Maja-avustus 

 

Budjetoitu Maja-avustus on maksettu kokonaisuudessaan tältä      

vuodelta, eli yhteensä 2500e. Päätökset on tehty kokouksissa        

17/2020 sekä 22/2020. Vuonna 2019 Majalle ei maksettu avustusta         

ollenkaan, joten tämän vuoden viimeisimmän kvartaalikatsauksen      

(3/4) perusteella Majaa voidaan tukea enemmän kuin mitä        

alunperin budjetoitiin.  

 

Esitys: Maksetaan Majalle 1500e lisäavustuksena.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

8. Projektirahahakemus 

 

Käsitellään Aaro Timosen projektirahahakemus Piparkakkutalo- 

kilpailun palkintoihin (yht. 200e). Liite 16. 

 

Päätös: Myönnetään Aaro Timoselle projektirahaa 200€      

Piparkakkutalokilpailun palkintolahjakortteihin.  

 

Emma Savela saapui ajassa 19:07. 

Eeva Rosenqvist poistui ajassa 19:09. 

 

9. Huomionosoitusten jako 

 

Emma Numminen, Tiitus Niemenperä ja Kaisla Soljanto poistuivat        

ajassa 19:20. 

 

Huomionosoitustoimikunnan puheenjohtaja Emma Savela vieraili     

kokouksessa ja toi hallitukselle tiedoksi esityksen vuoden 2020        

huomionosoitusten saajista. Hallitus keskusteli esityksestä ja      

päätti henkilöt, joille myönnetään ansiomerkkejä sekä      

kiltahenkimerkkejä. 

 

Emma Savela poistui ajassa 20:02. 

Siirryttiin kohtaan 11. 

 

10. AYY:n kuulumiset 

 



AYY-hallituskummi Joel Himanen kertoi AYY:n viimeisimpiä      

kuulumisia: Tällä hetkellä ajankohtaisimpia aiheita ovat uuden       

hallituksen nimeäminen sekä uudet koronaohjeet. Tänä vuonna myös        

yhdistystuet ovat koronan vuoksi vasta lähtökuopissaan, mutta ne        

saapuvat yhdistyksille ennen vuoden loppua. 

 

Joel Himanen poistui ajassa 18:29. 

Palattiin kohtaan 6. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Seuraajien perehdytys: Muistakaa sopia aika perehdytykselle      

yhdessä seuraajanne ja Kaislan kanssa.  

Toimihenkilöhaku: Aukeaa huomenna (25.11.), pestien esittelyt      

lisätään killan verkkosivuille. 

Spektaakkeli: Maanantain kuvauksesta estyneet kuvaavat itsestään      

lyhyen videon spektaakkelia varten. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:09. 


