
Pöytäkirja 04/2021 

  
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 04/2021, 1.2.2021, klo. 18:00. 

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

  

Jakelu: 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet 

  

Puheenjohtaja Kaisla Soljanto 

Yhteisövastaava Aino Hukkanen 

Sihteeri Catrin Edlund 

Rahastonhoitaja Mai Multimäki 

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 

 

SAFA:n opiskelijavastaava Aino Hautala, saapui ja poistui 
kohdassa 7. 

  

1. Kokouksen avaaminen 

  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:00. 

 

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 Antti Lammi ja Kasper      

Luoma 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

  
Viime torstain kiltasitsit sujuivat mainiosti. Koulu on       

haukannut ison palasen monen kalenterista ja tekemistä       

riittää, mutta muuten kuuluu hyvää.  

 

Postissa oli saapunut:  

Tekniikka ja Talous, 1 ja 2 

 

6. Sektorit 

 
Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat ja päätti       

mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä    

asioista. 

 

6.1. Hallinto 

 

Puheenjohtaja: Kulkulätkät kiltikselle ovat yhä 

työnalla, samoin pankkitilin oikeuksien muuttaminen. 

Kävin viikonloppuna myös kertomassa Arkkitehtikillasta 

TOKYO:n hallitusvaihdossa. 

Neuvosto kokoustaa ensimmäistä kertaa keskiviikkona. 

Torstaina suunnittelemme Vanhojen Jäärien vastaavien 

kanssa Jääräkummitoimintaa.  

 
Rahastonhoitaja: Viime viikolla laskutin Fyysikkokiltaa     

kaukkareista. Tällä viikolla suunnitelmissa on     

osallistua yhteen Kide.appin perehdytykseen ja aloittaa      

Wähismaksujen karhuaminen. Budjetin suunnittelu    



lähestyy. 

 

6.2. Yhteisö 
 

Raadin koulutus pidetty ja sen materiaalit jaettu 

toimijoille. Yhteystietolomake myös tulilla. 

TkTmk on myös tulilla. 

 

6.3. Viestintä 

 

Sihteeri: Olen tutustunut tarkemmin jäsenrekisteriin ja 

tulostanut viime hallituksen rahastonhoitajalle 

jäsenrekisteri listan. Huomenna pidetään 

historiatoimikunnan ensimmäinen tapaaminen. 

 

Tiedottaja: Valokuvaajat ja graafikot kokoustivat viime 

viikolla. Valokuvaajien kokouksessa tuli puheeksi, että 

olisi hyvä saada valokuvaajille täytettäväksi kuvien 

käyttöoikeuslomake, jolla Arkkitehtikillalle hyväksytään 

oikeudet kuvien käyttöön ja jakamiseen. Puheeksi tuli 

myös mahdollinen killan vesileima kuvissa tms. sekä 

killan sivujen kuvagallerian mahdollinen siirtäminen 

Flickr palveluun. Edellisviikon influenssereiden 

kokouksessa päätettiin ottaa kokeiluun ”somekalenteri”, 

jonne voi käydä merkkaamassa tapahtumia ym. joista voisi 

laittaa tai aikoo laittaa killan someen materiaalia ja 

jonka voi jakaa myös esim. muille somea päivittäville 

toimikunnille. 

 

6.4. Yrityssuhteet 

 

Ensimmäinen foundation yritystapaaminen pidetty. Tällä 

viikolla alkaa myös Paperin mainosmyynti. Haalarikahvit 

pidetään 15.2. 

  
 6.5. Tapahtumat 
 

Viime viikon Kiltasitsit saatiin järjestettyä 

onnistuneesti etänä. Helmikuussa hupimestarit 

järjestävät Kiltakahvit 5.2., PePu-arvonnan 12.2. ja 

suunnittelevat yhdessä muiden kiltojen kanssa 

IE-vaihtoa, mutta suurempia tapahtumia ei ole tiedossa. 

Olemme kyselleet hupikonniltamme olisiko heistä joku 

kiinnostunut kahvinvartijan hommista ja kiltakahvien 

järjestämisesta, mutta vielä kiinnostuneita ei ole 



ilmaantunut. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

 

Fyysikkokillan fuksikapteenien ja ISO-vastaavan kanssa 

saatiin vihdoin sovittua aika Kaukkareiden 

purkukokoukselle! Mietittiin plussia ja 

parannusehdotuksia sekä keskusteltiin raha-asiat läpi. 

Kaiken kaikkiaan molemmille killoille jäi hyvä fiilis! 

Nyt pitäisi tapahtuman osalta olla kaikki kunnossa. 

ISOneuvos suunnittelee parhaillaan ISOhaun 

aikataulutusta, 4.2.2021 pidetään ITMK-koulutus, josta 

saa lisävinkkejä hakuun. 

 

6.7. Tilat 

  
Yhteydenpitoa aloiteltu muihin kevään mahdollisen 

terassirakennelman ja sen toimintaan osallisten kanssa. 

 

Majan tilinpäätös työllistää edelleen, Netvisor 

hämmentää. 

 

TkTmk järjestäytynyt ja ensimmäinen kokous pidetty. 

 

6.8. Edunvalvonta 

 

Edunvalvontasektorilla on laitettu liikkeelle 

hyvinvoinnin parantaminen etäopetuksessa. Halloped Aapo 

Niinikoski on laittanut viestiä opintopsykologeille ja 

pyytänyt vinkkejä etäopiskelun ja etäluentojen luomiin 

haasteisiin, joita ovat mm. yksinäisyys ja uupumus. 

Psykologit ovat olleet hyvin innoissaan yhteistyöstä ja 

luvanneet pyytää mukaan myös ARTSin pedagogisen 

kouluttajan.  

Arkkitehtuurin laitoksen kaikille kolmelle alalle on 

laitettu yhteisesti viestiä asiasta. Odotamme 

psykologien vinkkejä ja palaamme sitten keskustelemaan 

opettajien kanssa järjestämällä zoom-keskustelun. 

Hyvinvointitiimi aloittaa hyvinvointivastaavan kanssa 

hyvinvointiviikon järjestämisen. Tarkoituksena luoda 

sisältöä sosiaalisen median kanaviin erilaisista 

etäopiskelun vinkeistä. 

KOPO-sektorin virkistystilaisuus sujui oikein 

mallikkaasti ja opintovastaavalla oli ainakin oikein 

mukavaa. 

 

 



7. SAFA:n opiskelijavastaavan vierailu 
 

Aino Hautala saapui ajassa 18:27. 

Aino Hautalalle myönnettiin puheoikeus. 

 

SAFA:n opiskelijavastaava Aino Hautala esittäytyi     

hallituslaisille ja kertoi SAFA:n toiminnasta. SAFA on       

yliopistokoulutettujen arkkitehtien  

asiantuntijajärjestö, joka ottaa kantaa mm.     

arkkitehturiin liittyvässä päätöksenteossa. SAFA:lla on     

tulevana keväänä 2021 projekti, joka keskittyy      

vastavalmistuvien opiskelijoiden ohjeistukseen. 

 

Aino Hautala poistui ajassa 18:41. 

  
8. Toimintasuunnitelman tekeminen 

 
 

Hallitus keskusteli toimintasuunnitelman laatimisesta ja     

rakenteesta. Hallitus päätti, että oman sektorin      

toimihenkilöiden toimintasuunnitelma pitää olla kerätty     

24.2 mennessä.  

  
9.Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan kulukorvauksen: 

Pinja Sormunen, 22,12 euroa, Haalariseikkailun ruoat 

 

10. Hallituksen TO DO 

  
Hallitus kävi läpi yhteisen TO DO listan. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

  
Hallitus käsitteli muut esille tulevat asiat. 

 

Perjantain virkistys 

Hallitus keskusteli perjantain etävirkistyksestä, joka     

järjestetään yhteisen drinkkiresepti-illan merkeissä ja     

haalarimerkkejä ommellen. 

Budjetti 2021 



Ensi maanantaina pidettävän budjettiriihen suunnittelun     

helpottamiseksi hallituslaisten tulisi tutustua    

etukäteen viime vuoden budjettiin. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:04. 

 

 


