
Pöytäkirja 6/2021 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 6/2021, 15.2.2021, klo. 18:00. 

Paikka: Jämeräntaival 5 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, saapui kohdassa 4. 

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 

 

Puheenjohtaja 2020 Julia Hermans, saapui ja poistui kohdassa 

7. 

Rahastonhoitaja 2020 Eeva Rosenqvist, saapui ja poistui 

kohdassa 7. 

 

Kiltalehti Paperin päätoimittaja Pihla Tammisto. 

 

Huomionosoitustoimikunnan puheenjohtaja Emma Savela, saapui 

ja poistui kohdassa 11. 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:01. 

 

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 Pinja Lindholm ja     

Aino Hukkanen. 

 

Antti Lammi saapui ajassa 18:02. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Hallituksen jäsenet kertoivat kuulumisensa, ja hallitus      

kävi läpi saapuneen postin. 

 

Hallituslaisten viikkoon on kuulunut mm. toimikuntien      

tapaamisia ja koulutöitä. Kirpeistä pakkassäistä on myös       

nautittu luistelun, hiihtämisen, laskiaisen ja     

ystävänpäivän merkeissä. 

 

Postissa oli saapunut: 

 

Tekijä 02/21 

Tekniikka ja Talous 04/21 

Kutsu Maanmittarikillan 120. Kevätpäiväntasaukseen 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

Puheenjohtaja: Viikonloppuna oli Neuvoston vaihto, oli      

mukavaa tutustua puhiskollegoihin. Lähestyvän    

vuosikokouksen materiaalit työllistävät.  

 

Rahastonhoitaja: Ensimmäiset Foundation-laskut   

lähetetty. Sovin jääräkummini Heidin kanssa jäärämiitin. 

 

Ensi viikon maanantaina 22.2.2021 on     

Budjettiriihi-kiltapäiväkerho Zoomissa klo 17,    

lämpimästi tervetuloa mukaan seuraamaan ja vaikuttamaan!  

 

6.2. Yhteisö 

MAIK ry:n vuosikokous pidetään 25.2. Tervetuloa! 

 

Arkkitehtikillan vuosimerkki 2021 on tilattu, ja      

julkistus lienee maaliskuun lopulla…  

 



Yhteisösektorin toimikunnille on tiedotettu    

mahdollisuudesta vaikuttaa toimintansa budjettiin.  

 

6.3. Viestintä 

Killan sivuille päivitetty nettisivuvastaavan kanssa     

vuoden 2021 yhteystiedot. Abitiimi kokoontuu     

päivittämään opintojen esittelyyn liittyvät materiaalit     

sekä on menossa esittelemään opintoja Aallon      

järjestämään webinaariin uusille opiskelijoille.  

Sihteeri: Tällä viikolla on ollut hiljaista oman       

sektorin osalta. Olen tehnyt perusasioita, hakenut      

postin ja kirjoittanut sähköpostin. 

 

6.4. Yrityssuhteet  

Paperin mainosmyynti jatkuu. Viikolla 6     

kokoustettiin sekä YTMKn että TEK-yhdyshenkilöiden     

kanssa. 

 

 

6.5. Tapahtumat  

PePua suunnitellaan tämän viikon perjantaille ja      

IE-vaihdon suunnittelu jatkuu. Hupikonnien kanssa     

virkistäydytään myös perjantaina. Sini on miettinyt      

paljon varastoja ja sitä, että olisi kiva miettiä,        

mitä sellaisen hankkimisen eteen voisi tehdä. 

 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

Fuksikapteenin puolella hiljaista. Jäärämiitti Petran     

kanssa sovittu, fuksiopasta aloiteltu. ISO-haun     

alkaminen on jännittävää! 

 

ISOhaku alkoi tänään ja lomake on auki 2 viikkoa!         

Jäärämiitti sovittu ja keskiviikkona on tapaaminen      

Artsin tutorkoordinaattorin kanssa. 

 

Study Guiden pohjatyö aloitettu, olis mahtavaa saada       

tänä vuonna kaikki samat terveiset englanniksi, jotka       

löytyy fuksioppaasta suomeksi! 

 

Viime viikolla fukseille järjestettiin luento liittyen      

varainkeruuseen, Kiimaan sekä kakkosten excursioon.     

Tämän lisäksi torstai-iltana hengailtiin Zoomissa     

haalarimerkkien ompelun sekä pelailun merkeissä! Tällä      

viikolla luvassa on keskiviikkona historiapisteen     

osaluento fukseille, jotta he ovat valmiita      

museokierrokseen myöhemmin keväällä. 



 

 

6.7. Tilat 

Tilojen puolella ollut hiljaisempi viikko. 

Alettu selvittää kiltahuoneen kulunvalvonta-asioita,    

tavoitteena saada hallitukselle pääsy kiltahuoneelle     

Otakaari 1 aukiolon puitteissa ja poikkeustilan jälkeen       

koko jäsenistölle 24/7. 

 

Majasäätiö kokoustaa keskiviikkona 17.2.2021. Maja on      

auki vuokrauksille alle 10 henkilön varauksille. 

 

 

6.8. Edunvalvonta 

Edunvalvonta on kokoustanut viime viikolla     

sisustusarkkitehtuurin professoreiden kanssa   

pajakäytännöistä. Yritämme lähteä viemään eteenpäin     

viestiä, että Väreen puupajoille saataisi yksi      

pajamestari lisää.  

Julia Hermans ja opintovastaava keskustelivat yhdessä      

Saara Kanteleen kanssa Väreen luokista. Julia laittoi       

eteenpäin tiedoston, jossa on kehitysehdotuksia koskien      

arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja   

sisustusarkkitehtuurin tiloja.  

AllWell?-kysely julkaistiin ja siihen voi vastata      

10.-24.2. Sitä on nyt mainostettu Telegramissa. Tulevina       

päivinä mainostetaan vielä instagram storyssa.  

 

7. Talous 

 

Hallitus käsitteli mahdolliset hyväksyttävät laskut ja      

otti tietoon muut talouteen liittyvät asiat. 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan lasku: 

Ayy, 16€, Parkkipaikkamaksu tammikuu ja helmikuu.  

 

Hallitus hyväksyi takautuvasti seuraavan kulukorvauksen 

Aimi Kärnä, 195,65 €, Fuksi-Kiljavan kuljetukset 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat kulukorvaukset 

Aino Hautala, 24,88€, Hallituswaihdon ruoat ja PePu. 

Aino Hautala, 27,9€, Haalariseikkailun 

kertakäyttöhaalari 

 

Kokoustauko alkoi ajassa 18:32 

Kokoustauko päättyi ajassa 18:47 

 

Julia Hermans saapui ajassa 18:45 



Eeva Rosenqvist saapui ajassa 18:47 

Julia Hermansille ja Eeva Rosenqvistille myönnettiin      

puheoikeus. 

 

8. Tilinpäätös 2020 

 

Esitys: Käydään läpi vuoden 2020 pääkirja vuoden 2020        

rahastonhoitajan Eeva Rosenqvistin johdolla ja     

hyväksytään tilinpäätös esiteltäväksi vuosikokouksessa.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

9. Toimintakertomus 2020 

 

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2020 esiteltäväksi     

vuosikokouksessa. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

Eeva Rosenqvist ja Julia Hermans poistuivat ajassa 19:11 

 

10. Paperin päätoimittajien vierailu 

 

Pihla Tammistolle myönnettiin puheoikeus. 

 

Paperin päätoimittajat Pihla Tammisto ja Catrin Edlund       

kertoivat Kiltalehti Paperin toimittamisesta yleisesti.     

Lehden tekeminen on lähtenyt hyvin käyntiin ja       

toimituksessa on syntynyt runsaasti ideoita. Ensimmäinen      

Paperi pyritään julkaisemaan maaliskuun lopulla     

hyvinvointiteemalla. 

  

11. AYY:n huomionosoitukset 

 

Emma Savela saapui ajassa 19:20 

Emma Savelalle myönnettiin puheoikeus 

 

Huomionosoitustoimikunnan puheenjohtaja Emma Savela    

esitteli hallitukselle ehdotuksen killan puollettavista     

ehdotettavista AYY:n huomionosoitusten saajista.  

 

Hallitus hyväksyi puollettaviksi esitetyt ehdokkaat     

huomionosoitusten saajiksi liitteen mukaisesti. 

 

Emma Savela poistui ajassa 19:36 

 

 



 

12. Muut esille tulevat asiat 

 

Hallitus käsitteli muut esille tulevat asiat. 

Hallitus keskusteli luisteluvirkistäytymisen   

ajankohdasta. 

 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:42. 

 


