
Pöytäkirja 36/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 36/2020, 30.11.2020, klo. 18:00 

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

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist,  saapui kohdassa 5. 

Hupimestari Tiitus Niemenperä 

Hupimestari Emma Numminen 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen, saapui kohdassa 8. 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala, saapui kohdassa 6.2. 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen, saapui kohdassa 5. 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Anna Uusihärkälä avasi kokouksen ajassa 18:01. 

 

Anna Uusihärkälä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. 

 

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 Emma Numminen ja Tiitus      

Niemenperä. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postia ei oltu haettu, sillä AYY:n keskustoimisto on kiinni         

(muilta kuin muuttoasioilta) eikä A-siiven vahtimestareita      

saavutettu. 



Eeva Rosenqvist saapui ajassa 18:07. 

 

Hallitus on jo hieman virittäytynyt joulutunnelmiin      

lahjatoiveiden, leivontojen ja loman odotuksen merkeissä.      

Joulukuu on myös projektien aikaa: on se sitten vaatteet, uuteen          

pestiin perehtyminen, palapelit tai ryijyt. 

 

Kuisma Kyyhkynen saapui ajassa 18:11. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Wähiskuvauksia ja perehdytys Kaislalle! :) Dekaanin lounas        

(Aino kertoo siitä enemmän alempana) ja kulunvalvontamiitti       

viime viikolla!  

 

Rahastonhoitaja: Hiljaista vaihteeksi. Lähetetyt laskut     

erääntyvät pian ja muutama kulukorvaus tullut. Wähistirren       

kanssa ollaan neuvoteltu budjetista.  

 

6.2. Yhteisö 

Pikkujoulut lähestyy ja ne pidetään zoomissa. Pitääkin siis        

pohtia, millaista ohjelmaa sinne halutaan. Kiltavaatteiden      

pitäisi myös saapua lähiaikoina. Kiltavaatteiden haku tulee       

suunnitella tarkasti, jotta sen toteuttaminen onnistuu ja       

hakeminen on turvallista. Jos kiltikselle ei pääse,       

kiltavaatteiden haku todennäköisesti tapahtuu Ossinkulmalta.     

Näistä lähetetään tarkemmat tiedot vaatteiden tilaajille. 

 

Päätös: “Pikkujoulut” järjestetään nimellä Tonttu- After Work       

16.12., ja illan aikana lauletaan sekä maistellaan glögiä. 

 

Aino Hautala saapui ajassa 18:22. 

 

6.3. Viestintä 

Perehdytyksistä sovittu. 

 

6.4. Yrityssuhteet 

Viimeisiä sovittuja sponsorikuvioita toteutetaan. 5.12.     

esitettävälle wähäWÄHÄJOULU videolle tulee monipuolista     

sponsorinäkyvyyttä. Torstaina on wähäWÄHÄexcu Graphic Concreten      

kanssa. Foundation-yrityksille voisi tehdä vielä jonkin      

kiitoksen, kun kiitosiltaa ei voida järjestää.  

 

6.5. Tapahtumat 



Viime perjantain PePu-kisavisa oli onnistunut. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Tällä viikolla fukseilla luvassa kippariwartteja kipparin      

johdolla. 

 

Tämän lisäksi huomenna avautuu Fuksitoimikunnan joulukalenteri,      

joka sisältää erilaisia tehtäviä, hauskoja meemejä ja sketsejä        

instagramin välityksellä! 

 

Myös seuraajan perehdytystä sekä pientä plänäilyä loppuvuodeksi! 

 

ISOjen jouluhaaste lähenee loppuaan, mutta palkinnoksi luvattu       

tila pikkujoulujen viettoon joudutaan siirtämään hamaan      

tulevaisuuteen keväälle.  

 

6.7. Tilat 

Kulunhallinnasta kohdassa 8.  

 

6.8. Edunvalvonta 

Halloped-hakua on jatkettu 3.12. klo 23.59 asti mm.        

Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmän, Taiteiden ja     

suunnittelun akateemisen komitean (TSAK) sekä Taiteiden ja       

suunnittelun opetuksen johtoryhmän kohdalla. Hakemaan siis!  

 

Viime viikon dekaanilounas oli lyhyt ja ytimekäs, mutta puheissa         

tasa-arvoasiat kuten ARTSin johdon uusi tasa-arvotyöryhmä (tänne       

saa lähteä mukaan edunvalvonnasta kiinnostuneita!), joka      

aloittaa työskentelynsä joulukuussa. Kuulimme myös, että      

sukupuolentutkimuksen kursseja tulee valittavaksi kaikkiin     

tutkintoihin (Hilma-projekti)! 

 

Vuoden opettaja -palkinto on päässyt valitun käsiin.       

wähäWähikseen enää muutama päivä! 

 

7. Talous 

Hallitus hyväksyi seuraavat kulunkorvaukset: 

 

Jaakko Viertiö, 110,39€ (majatalkoot sekä toimijoiden      

perehdytys) 

Julia Hermans, 100€ (Patentti- ja rekisterihallituksen      

sääntömuutosmaksu) 

 

8. Kulunhallinnan muutokset Aallossa  

 



Kulunhallinnat ns. ‘normaalina aikana’ muuttuvat, mutta      

korona-ajan rajoitukset pysyvät voimassa kunnes toisin      

päätetään.  

 

Maanantaista 30.11. alkaen opiskelijoiden ja henkilöstön pääsy       

yliopiston erikoistiloihin, joihin mm. kiltahuoneet lukeutuvat,      

muuttuu. Aiemmin kiltahuoneelle oli kaikilla kiltalaisilla 24/7       

pääsy koulun puolesta. 

 

Public- ja Common-oikeudet: vastaisuudessa kiltalaisilla on      

koulun puolesta pääsy rakennuksiin idm.aalto.fi -portaalissa      

rekisteröidyllä HSL-kortilla aukioloaikojen puitteissa.  

 

Oikeudet erityistiloihin: killat voivat nimetä tilavastaavia,      

jotka puolestaan nimeävät henkilöitä, joilla oikeudet      

erityistiloihin 24/7.  

 

Esitys:  

 

a) Nimetään kulunhallinnan tilavastaavaksi Tila- ja     

Majavastaava Pietari Sulonen sekä Varapuheenjohtaja Anna      

Uusihärkälä. Sista ja Vista päättävät itse, ketkä ovat        

vastaavia.  

b) Annetaan kulkuoikeudet kaikille kiltalaisille 24/7,     

lukuvuodeksi kerrallaan. Lisätään oikeuksia uusien jäsenien      

myötä. Rajoituksia lupien myöntämisten määrälle ei ole.  

c) Selvitetään onko kyse ulko-ovesta, vai tuleeko kiltahuoneen       

sisäoveenkin tunnistuslaite.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan sillä muutoksella, että       

tilavastaavaksi nimetään myös sihteeri Sara Soimasuo, sillä hän        

on killan rekisterivastaava. 

 

Pinja Sormunen saapui ajassa 19:05. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

 

Wähäjoulukatsomo: Hallitus seuraa wähäWÄHÄJOULUa yhdessä Zoomin      

välityksellä lauantaina 5.11. klo 17 alkaen. 

Spektaakkeli: Video on nyt valmis! Wähiksessä nähdään! 
 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:17. 


