
 

Pöytäkirja 03/2021 

  
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 03/2021, 27.1.2021, klo. 07:00. 

Paikka: Otakaari 1 A, 02150 Espoo ja Zoom etäyhteys 

  
Jakelu: 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet 

  
Puheenjohtaja Kaisla Soljanto 

Yhteisövastaava Aino Hukkanen, saapui kohdassa 3 
Sihteeri Catrin Edlund 

Rahastonhoitaja Mai Multimäki, saapui kohdassa 5 
Hupimestari Antti Lammi 

Hupimestari Sini Hintsala 

Fuksikapteeni 2021-2022 Aino Niekkamaa 

ISOneuvos 2021-2022 Helmi Anttila 

Maisterimestari 2021-2022 Sara Soimasuo 

Opintovastaava Vilma Vanhanen 

Tilava Majava Kasper Luoma 

Viestintävastaava Elina Aydemir 

Yrityssuhdevastaava Pinja Lindholm 

  
 

 

 

1.Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 07:00. 

  
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

  
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Aino Hukkanen saapui ajassa 07:01 

 



 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilma Vanhanen ja     

Sini Hintsala. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti  
 

Mai Multimäki saapui ajassa 07:05 

 

Koulu on ollut monelle aikaa vievää, mutta muuten kuuluu         

hyvää. Maanantain haalariseikkailu oli sujunut mukavasti      

ja tulevia kiltasitsejä odotetaan innolla. 

 

Postia ei ollut saapunut. 

 

6. Sektorit 

  
Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat ja päätti       

mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä    

asioista. 

 

6.1. Hallinto 

Puheenjohtaja: PRH-ilmoitus on hyväksytty, ja voin alkaa       

sopimaan tapaamista Nordean kanssa pankkitilin     

käyttöoikeuksien muuttamista varten. Vuoden    

ensimmäisessä Laitoskokouksessa keskusteltiin Designs    

for a Cooler Planet -ohjelmasta ja ARTSin kesäkoulusta.        

Vuosikokouksen valmisteleminen ja aikataulutus on myös      

alkanut. 

 

Rahastonhoitaja: Edeltäjäni piti minulle    

Procountor-perehdytyksen ja sain maksettua vuoden     

ensimmäisen laskun sekä kulukorvaukset. Sain     

perehdytyksessä lisäksi tietooni maksamattomat haalari-     

ja Wähäjoulumaksut: Haalareiden kohdalla asia on      

korjaantumassa, mutta edellisten vuosien Wähismaksuja on      

alettava karhuamaan piakkoin. 

 

6.2. Yhteisö 

Yhteisösektorin toimikunnat on kontaktoitu ja     

suunnitelmat vuoden toiminnasta lähteneet rullaamaan.     

Seuraavaksi yhteisön kalenterissa on tietysti raadin      

koulutus 1.2, jolla palautetaan myös kiltapäiväkerhot      

päiväjärjestykseen. Raadin koulutuksen valmisteluiden    

yhteydessä päivitetään tapahtumanjärjestäjän ABC myös     

killan nettisivuille. Kiltapäiväkerhot hallituksen    

päätöksiä valmistelevina ja neuvovina avoimina     



 

tapahtumina onkin konsepti, joka taipuu etäaikaan hyvin!       

Keväällä luvassa ainakin killan lippuprojektin startti,      

johon toivotaan paljon kiltalaisia mukaan! 

MAIK ry:lle valittiin virallisesti hallitus vuodelle      

2021, ja varaslähdön sijaintia pohdiskellaan. Kiva vuosi       

tulossa! Teekkarikulttuuritoimikunta TKTMK:n kokous on     

tulossa parin viikon sisään, jolloin selvinnee kevään       

ajokkitarpeet. S-Business -korttia odotellaan. Vieläkin.  

 

6.3. Viestintä 

Sihteeri: Historiatoimikunnan kanssa sovittiin 

ensimmäinen tapaaminen ajankohdalle, 2.2.2021. AYY:ltä 

ei olla vielä vastattu, mahdollisten 

erityisjärjestelyjen sopimisesta postin noutamista 

varten. 

 

Tiedottaja: Kokoukset on nyt pidetty paperin,      

influenssereiden ja nettisivuvastaavan kanssa.    

Valokuvaajat ja graafikot pitävät kokoukset tällä      

viikolla ennen raadin koulutusta ja abitiimi ja etsivät        

ovat muuten esittäytyneet ja jutelleet telegramin      

välityksellä ja saaneet toimintaa käyntiin.  

  
6.4. Yrityssuhteet 

Maanantain Pukkilan yritysesittely meni hyvin, paikalla 

noin 30 fuksia. Ensimmäinen zoom assareiden kanssa 

pidetty, joka myös meni oikein hyvin. Ensimmäiset 

foundation yritystapaamiset kalenterissa, ja paperin 

mainosmyynti alkaa helmikuussa, kunhan valmistelut on 

tehty omalta osaltani. 

 

6.5. Tapahtumat 

Hupimestareilla on ollut kiirettä ylihuomisten (28.1.) 

Kiltasitsien suunnittelun kanssa. Olemme muun muassa 

tehneet ostoksia sitsikasseja varten, puuhanneet läsyt 

kasaan, ja selvitelleet sitsien lukkaroinnin kulkua. 

Olemme saamassa 64 kiltalaista kanssamme sitsaamaan,mikä 

vähän jänskättää. Hupikonnien apu on tullut tarpeeseen! 

IETMK:lla on ollut jo kaksi kokousta, joissa on 

sumplittu lähinnä tämänvuotisen IE-vaihdon 

järjestämistä. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

ISOneuvos: ISOrekry täytyy aloittaa pian, olen jo vähän 

luonnostellut aikatauluja ja infotilaisuutta, vielä 

täytyy kysellä TF:n ISOvastaavalta haluaako hän pitää 

yhteisen infon. ITMK koulutuksen aika selvinnee pian, 



 

siellä tulee varmasti myös ISOrekryinfoa ja muuta 

tärkeää.  

 

Fuksikapteeni: Eilinen haalariseikkailu sujui hyvin, 

vihdoin fukseilla 2020 on omat maalarinvalkoiset 

haalarit! FTMKn pöhinä on lähtenyt hyvin käyntiin 

muutamalla kokouksella, loppuviikolla suunnitellaan 

vielä viikonlopun vaihtoa! 

 

Maisterimestari: Haalariseikkailuun osallistui myös 

muutama KV-opiskelija! Jihuu! Kokoustelu ja pöhinä 

pyörähtänyt käyntiin myös maisteripuolella. 

  
6.7. Tilat 

Tilasektorilla ei ole tapahtunut paljoa viikon 

takaiseen. Majasäätiön tiliasiat jatkuvat agendalla. 

Killan peräkärry ole enää majasäätiön jatkuvassa 

käytössä ja sitä voi vuokrata normaalisti. 

 

6.8. Edunvalvonta  
Viime viikolla kokoustin vuoden ensimmäisessä     

SARK-kokouksessa. Hallopedit kutsuttiin mukaan laitoksen     

keskusteluun opetuksesta ja sen resursseista. Hallopedit      

ja maisterikonsultit myös kokoontuivat ensimmäistä     

kertaa keskustelemaan: Kävimme läpi mm. tärkeitä tulevia       

päivämääriä, viestintäkanavia ja kandistrategia    

kokouksessa puhuttuja asioita sekä opetuksesta ja sen       

resursseista nousseita aiheita. Pohdimme hallopedien     

kanssa, että voisi olla hyvä kokoustaa säännöllisesti       

noin kerran kuukaudessa, jotta viestintä sujuisi.  

Vuosikello on päivitetty helmikuun loppuun ja      

toimintasuunnitelma on aloitettu.  

Hallopedien joukosta noussut ajatus opintopsykologien     

koordinoimisesta hyvinvoinnista liittyen erityisesti    

zoom-luentoihin. Opiskelijoiden keskuudessa noussut    

huoli mm. taukojen vähäisyydestä ja ihmiskontaktien      

puutteesta luentojen aikana. Edunvalvonta kokoustaa     

tänään opintopsykologien kontaktoimiseen liittyen. 

Hyvinvointitoimikunta olisi kiinnostunut   

hyvinvointikampanjan tekemisestä sosiaaliseen mediaan. 

Hyvinvointivastaava Pinjan kanssa puhuttu perjantain     

virkistyspäivästä, jonka toteutusta vielä pohditaan     

riippuen osallistujamäärästä. 

 

7. Talous 

 

Kokoustauko alkoi ajassa 07:33 

Kokoustauko päättyi ajassa 07:38 



 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat kulunkorvaukset: 

Kaisla Soljanto, 20 euroa, PRH-ilmoitus 

Eeva Rosenqvist, 10 euroa, hallitusvaihto 

Mai Multimäki, 2,66 euroa, haalariseikkailu  

 

Hallitus hyväksyi laulukirjatoimikunnan kuudelle    

jäsenelle laulukirjat maksutta. 

 

8. Hallinnon vuosikello 

  
Hallitus perehtyi yhdessä hallinnon vuosikelloon. 

Hallitus keskusteli toimintasuunnitelman 

kirjoittamisesta. 

  

9. Killan vuosikokouksen päivämäärä 

 

Vuosikokouksen 2021 alustavaksi päivämääräksi valittiin     

24.03.2021. 

  
10. Budjetin suunnittelu ja budjettiriihen ajankohta 

 

Hallitus valitsi budjetin suunnittelulle ajankohdaksi     

08.02.2021, 17:00. 

Hallitus valitsi budjettiriihen ajankohdaksi 22.02.2021,     

17:00. 

 

11. Arkkitehtikillan haalarimerkki 

 

Hallitus päätti Arkkitehtikillan haalarimerkin 2021 

väristä.  

 

12. Hallituksen TO DO 

 

Hallitus kävi läpi yhteisen TO DO listan ja sopi, että 

hallitusvaatteen hankinnasta vastaa Catrin. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

  
Hallituksen virkistykselle valittiin ajankohdaksi    

05.02.2021, 19:00. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 08:56. 

 


