
Pöytäkirja 02/2021 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 02/2021, 18.01.2021, klo 18.00 

Otakaari 1A, 02150 Espoo ja Zoom-etäyhteys 

  
Jakelu: 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet 

  
Paikalla: 

Puheenjohtaja Kaisla Soljanto, poistui hetkellisesti kohdassa 
5 

Yhteisövastaava Aino Hukkanen 

Sihteeri Catrin Edlund 

Rahastonhoitaja Mai Multimäki, saapui kohdassa 5 
Hupimestari Antti Lammi 

Hupimestari Sini Hintsala, saapui kohdassa 5 ja poistui 
hetkellisesti kohdassa 10 

Fuksikapteeni 2021-2022 Aino Niekkamaa 

ISOneuvos 2021-2022 Helmi Anttila 

Maisterimestari 2021-2022 Sara Soimasuo 

Opintovastaava Vilma Vanhanen, saapui kohdassa 5 ja poistui 
hetkellisesti kohdassa 10 

Tilava Majava Kasper Luoma 

Viestintävastaava Elina Aydemir 

Yrityssuhdevastaava Pinja Lindholm 

 

AYY-Hallituskummi, Otto Usvajärvi, saapui kohdassa 5 
Vanhat Jäärät, Julia Hermans ja Meeri Pitkänen, saapuivat ja 
poistuivat kohdassa 8 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:03. 

  
 



2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aino Hukkanen ja     

Helmi Anttila. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

  
Postissa oli saapunut: Teollisuusliittolaisen lehti     

Tekijä 01/21 

 

Hallituslaisille kuului yleisesti hyvää, säästä on      

nautittu ja arki rullaa. Kaukkarit sujuivat myös hyvin. 

 

Otto Usvajärvi saapui ajassa 18:04. Otto Usvajärvelle       

myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

Mai Multimäki saapui ajassa 18:05. 

 

Kaisla Soljanto poistui ajassa 18:08. 

 

Kaisla Soljanto palasi ajassa 18:09. 

 

Sini Hintsala ja Vilma Vanhanen saapuivat ajassa 18:09. 

 

 

6. Sektorit 

  
Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat ja päätti       

mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä    

asioista. 

 

6.1. Hallinto 



  
Järjestimme puheenjohtajistojen ‘20 ja ‘21 voimin      

perjantaina virtuaalisen Raadinwaihdon, joka keräsi     

Zoomin äären kattavan joukon raatilaisia. Tapasin      

tiistaina AYY-hallituskummimme Oton, joka kertoo     

itsestään lisää myöhemmin. PRH-ilmoitus on tehty ja       

tietosuojaseloste päivitetty. 

 

Rahastonhoitaja sai tunnukset Procountoriin! Viime     

viikolla on mm. tutustuttu Procountorin ohjekirjaan,      

lähetetty lasku 112. Wähäjoulun sponsorille Graphic      

Concretelle, tutkittu alkuvuoden tilitapahtumia, ja     

vastaanotettu jonkin verran kulunkorvauksia sekä yksi      

lasku. Sovin vielä erillisen Procountor-perehdytyksen     

AKH20-rahastonhoitajan kanssa tälle  viikolle.  

 

Tämän vuoden ensimmäinen haalarimerkkimyynti    

järjestettiin Kaukkareiden yhteydessä. Seuraava kerta     

taitaa olla hamassa tulevaisuudessa. 

 

 

6.2. Yhteisö 

 

Raadinwaihdosta katseet kääntyvät raadin koulutukseen.     

Muutaman onnistuneen etätapahtuman jäljiltä voidaan     

hyvillä mielin tarjota koko raadille vinkkejä niiden       

järjestämiseen. Vuoden toimintaa onkin päästy jo      

suunnittelemaan useissa yhteisösektorin toimikunnissa.  

 

6.3. Viestintä 

 

Sihteeri: Ensimmäisen pöytäkirjan lähetys sähköpostitse     

killalle onnistui hyvin ja opettelin myös lataamaan       

pöytäkirjan Arkkitehtikillan nettisivuille. Postien    

hakeminen AYY:n toimipisteeltä on ollut haastavaa, sillä       

AYY:n keskustoimisto on tällä hetkellä kiinni. Olen       

lähettänyt sähköpostia AYY:n toimistolle ja kysellyt      

olisiko mahdollisuutta erityisjärjestelyille, jotta    

posti saataisiin noudettua. 

 



Tiedottaja: Killan nettisivujen ja sähköpostilistojen     

ylläpitäjäilmoitus on täytetty. Ayy:ltä tuli viimein      

jonkin näköiset ohjeet päivittyneiden sähköpostilistojen     

käyttöön, ja niiden toiminta on siten hieman selvinnyt.        

Influensserit kokoustavat keskiviikkona ja Paperilla on      

kokous torstaina. Abitiimillä on myös lähtenyt homma       

hyvin pyörimään Annin johdolla, sekä uudet etsivät ovat        

ottaneet pestin hyvin haltuun!  

 

 

6.4. Yrityssuhteet 

 

Pidämme torstaina ensimmäisen Zoom-kokouksen assareiden 

kanssa, jossa pohjustan tulevan vuoden projekteja. Tällä 

viikolla aloitan myös Foundation-yritysten 

sähköpostipommituksen. 

  
6.5. Tapahtumat 

 

Hupimestarit ovat viime viikolla pyrkineet edistämään 

2000-luvun kiltasitsien suunnitelmaa. Hoidimme 

merkkitilausta, olimme yhteydessä lukkaritoimikuntaan ja 

pohdimme sitsien yleistä kulkua ja ohjelmaa. Tapasimme 

myös Zoomissa hupikonnien kanssa briiffihetken ja vuoden 

ensimmäisen virkistäytymisen merkeissä! Suunnittelemme 

yhteiseksi konnahärpäkkeeksi konnakravattia. Tällä 

viikolla luvassa samoja hommia. 
  
6.6. Uudet opiskelijat 

 

Viime viikon keskiviikkona pidetyt kaukkarit onnistuivat 

hyvin, fukseja tuli paikalle paljon ja ISOt hoitivat 

rastien pidon tosi hyvin! Fuksit vaikuttivat 

tyytyväisiltä tapahtumaan. Seuraavaksi tulossa 

haalariseikkailu. Vielä pitää laskuttaa menot 

Fyysikkokillalta. 

 

KvTMK 2021 kokousti ensimmäistä kertaa viime viikolla, 

ja uusi vuosi toi tullessaan myös muutaman uuden 

vaihto-oppilaan. 

 

 

6.7. Tilat 

 



Kiltahuone on suljettu jäsenistöltä kunnes toisin      

ilmoitetaan. Kuitenkin, jos eritoten hallituslaisten     

tarvitsee päästä käymään kiltahuoneella hakemassa tai      

viemässä tavaroita, vierailut ovat mahdollisia ottamalla      

yhteyttä tila- ja majavastaavaan. Avainten hankkimista      

koko hallitukselle selvitetään. 

 

Edellisen hallituksen hankkima uusi TV on saapunut ja        

odottaa asennusta.  

 

Kiltiskätyreitä on tällä hetkellä kaksi, toimikuntaa      

voitaneen täydentää sitten kun kiltahuoneelle taas      

päästään. Siivousvuorot tullaan laatimaan myös vasta      

silloin. 

 

Myös maja on suljettu vuokrauksilta AYY:n vuokratilojen       

lailla. 

 

Majasäätiön hallitus 2021 on järjestäytynyt ja      

aloittanut toimintansa. Viime vuoden tilinpäätös     

työllistää edelleen myös vanhaa hallitusta.  

Majasäätiö suunnittelee erikoisjärjestelyin tehtävää    

talkooviikonloppua maaliskuun alkuun.  
 

 

 

6.8. Edunvalvonta 

 

Kandistrategia-työpajat ovat edenneet. Haasteena on     

ollut vielä syksyn periodien aikataulut. Ne ovat       

toistaiseksi vielä liian täynnä, eikä sivuaineille ole       

tilaa. 4. ja 5. periodeissa taas on enemmän tilaa, joten          

ne tulisi varata valinnaisille kursseille.     

Mallilukujärjestyksiä tulisi suoraviivaistaa enemmän,    

vaikka paljon on jo saatukin aikaan. Seuraava kokous        

järjestetään 5.2.2021.  

 

Hyvinvointivastaava Pinjan kanssa on suunniteltu     

virkistäytymistapahtumaa koulutuspoliittiselle  

sektorille. Se järjestetään 29.1.2021. 

 

Hallopedien kanssa on myös suunniteltu ensimmäistä      

tapaamista, joka järjestetään 21.1./22.1. Tarkoituksena     

täällä käydä läpi mm. Viestintästrategiaa ja      

toimintasuunnitelmaa. 

 
Hallitus keskusteli toimikuntien virkistäytymisestä ja     

pohti turvallista henkilörajaa ryhmäkokoontumiselle. 



 

 

7. AYY-hallituskummin vierailu 

 

AYY-hallituskummi Otto Usvajärvi esittäytyi    

hallitukselle ja kertoi, hallituskummin tehtävästä     

edistää informaation kulkua AYY:n ja Kiltojen välillä.       

Otto kertoi myös AYY:n perusajatuksesta ja sen hallinnon        

toiminnasta. 

 

8. Vanhojen Jäärien vierailu 

 

Kokoustauko alkoi ajassa 18:43. 

 

Kokoustauko päättyi ajassa 18:45. 

 

Meeri Pitkänen ja Julia Hermans saapuivat ajassa 18:45. 

Meeri Pitkäselle ja Julia Hermansille myönnettiin      

puheoikeus. 

 

Vanhimmat Jäärät Meeri Pitkänen ja Julia Hermans       

esittäytyivät hallitukselle. Vanhojen Jäärien tarkoitus     

on taata jatkuvuus killassa. Jääräkummit antavat tukea       

hallituksen jäsenille. 

 

Meeri Pitkänen ja Julia Hermans poistuivat ajassa 18:55. 

  
9. Toimihenkilöiden perehdytys 

  
Hallitus keskusteli toimihenkilöiden perehdyttämisestä. 

Kukin toimikunnasta vastaava pyrkii perehdyttämään omat      

toimikuntansa ja tutustumaan heihin ennen Raadin      

koulutusta. 

 

10. Raadin koulutus 

 

Hallitus päätti Raadin koulutukselle päivämääräksi     

1.2.2021, klo 17:00, paikaksi Zoom-etäyhteyden. 

 

Sini Hintsala ja Vilma Vanhanen poistuivat ajassa 19:04. 



 

Sini Hintsala ja Vilma Vanhanen palasivat ajassa 19:05. 

 

 

11. Uudet jäsenet 

  
Hallitus hyväksyi Arkkitehtikillan jäseniksi seuraavat     

henkilöt: 

 

Silmu Valaskivi 

Emma Virtanen 

 

 

12. Killan jäsenten toteaminen 

  
Hallitus totesi killan 390 jäsentä keväälle 2021, joista        

4 on killan kunniajäsentä. 

 

13. Killan tietosuojaseloste 

  
Killan tietosuojaselosteiden suomen- ja    

englanninkieliset versiot on päivitetty. 

  
Esitys: Hyväksytään tietosuojaselosteet. 

Päätös: Hallitus hyväksyi tietosuojaselosteet ja     

päivitti rekisteriä hallinnoivan yhteyshenkilön. 

 

14. Talous 

  
 

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun: 

HEF Group Oy, 138 euroa, Kaukkarit, haalarimerkit 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat kulukorvaukset: 

Anna Huttunen 2,75 euroa, Kaukkarit ruoat 

Henri Brax 280 euroa, Kaukkarit ruoat 

 

Catrin Edlund 66,3 euroa, Raatikarva 

 

Kasper Luoma 8 euroa, Hallituswaihto 

Helmi Anttila 9,07 euroa, Hallituswaihto 



Julia Hermans ja Pietari Sulonen 20,64 euroa, 

Hallituswaihto 

Sini Hintsala 10,64 euroa, Hallituswaihto 

Mai Multimäki 7,99 euroa, Hallituswaihto 

Vilma Vanhanen 9,48 euroa,  Hallituswaihto 

Kaisla Soljanto 12,84 euroa, Hallituswaihto 

 

Sillä poikkeuksella, että Sinin, Kaislan, Julian ja 

Pietarin kulukorvaukset korvataan kymmeneen euroon 

saakka per henkilö. 

 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

  
Hallituksen sisäinen ja ulkoinen viestintä: Hallitus      

keskusteli siitä, että raadin ja toimikuntien chattiin       

ei laiteta viestiä kello kahdeksan jälkeen illalla tai        

viikonloppuisin toimihenkilöiden jaksamisen   

takaamiseksi. Muistetaan kuitenkin tapauskohtainen    

harkinta, kuten esimerkiksi toimikuntien järjestämien     

iltarientojen aikainen kommunikointi. 

Kokous 03/21: Hallituksen kokouksen seuraavaksi     

ajankohdaksi valittiin 26.1.2021 klo 7:00. 

Killan haalarimerkki 2021: Killan haalarimerkistä     

äänestetään hallituksen seuraavassa kokouksessa. 

 

16. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:58. 

 


