
Pöytäkirja 5/2021 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 2/2021, 8.2.2021, klo. 18:00. 

Paikka: Jämeräntaival 5 A 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 

 

TEK-opiskelijayhdyshenkilö Eero Järvinen, saapui kohdassa 6.2 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:16. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi    

sillä muutoksella, että lisätään kohta 10.      

“Kulunhallinnan tilavastaavat”. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 



Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aino Niekkamaa ja     

Elina Aydemir. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

 

Helmikuun alku on sujunut sutjakkaasti. Hallituslaisten      

arkeen kuuluu koulutöitä, hyvää ruokaa, laskettelua,      

ulkoilua ja viherkasveja. 

 

Saapuneet postit: 

 

Arkkitehtiuutiset 01/21 

Ystävänpäiväkortti Athenelta (Aino H.) 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat ja päätti       

mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä    

asioista. 

 

6.1. Hallinto 

 

Puheenjohtaja: Neuvosto kokousti ensimmäistä kertaa     

viime keskiviikkona. Toimintasuunnitelma ja talousarvion     

pohja ovat työllistäneet. Tänään oli myös vuoden       

ensimmäinen Dekaanin lounas. 

  

Rahastonhoitaja: Sain viime viikolla tunnukset killan      

MobilePay-tiliin! Tällä viikolla teemme hallituksen     

kanssa talousarviota, jota hiomme puheenjohtajan kanssa. 

 

6.2. Yhteisö 

 

Erinäisiä tarjouspyyntöjä lähetelty.  

 

Kulttuuritoimikunta on julkistanut kirjakerhon sekä     

kulttuurisuosituksille tarkoitetun Telegram-chatin.   

Kirjakerhon ensimmäinen kirja on Laura Lindstedin      

Oneiron, ja siitä keskustellaan 4.3. 

 

Hallitus päätti tilata kiltamerkkejä 300kpl. 

 

Eero Järvinen saapui ajassa 18:30 

Eero Järviselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

6.3. Viestintä 



 

Sihteeri: Historiatoimikunta kokoontui historiallisesti    

ensimmäistä kertaa viime viikon tiistaina. Tapaamisessa      

keskusteltiin ja ideoitiin historiatoimikunnalle    

yhteistä tekemistä tälle vuodelle ja päätti, että       

toimikunta kokoontuu aina kerran kuussa.  

 

Tiedottaja: Nettisivuvastaavan kanssa viestitelty    

yhteystietojen päivittämisestä sivuille.  

 

 

6.4. Yrityssuhteet 

 

YTMK ja kiltojen TEK-yhdyshenkilöt kokoustavat     

keskiviikkona. Ensimmäinen mainos paperiin myyty!!  

 

6.5. Tapahtumat 

 
Hupimestarit ovat selvinneet kiltasitseistä, ja käyvät      

taas töihin. Suunnittelemme PePu-tapahtumaa tämän viikon      

perjantaille. Lisäksi olemme mukana järjestämässä     

IE-vaihtoa. Kokoustamme tällä ja ensi viikolla      

tiimeittäin, sekä koko toimikunnan voimin. TMK-collegen      

väri on todennäköisesti veriappelsiininoranssi eikä     

antrasiitinharmaa (huh). Hupikonnat tilaavat yhdessä     

hupikravatit härpäkkeeksi!  

 

6.6. Uudet opiskelijat 

 

ISOhaku käynnistyy keskiviikkona 10.2. ISOrekryinfon     

muodossa, hakulomake aukeaa maanantaina 15.2. 

 

 

6.7. Tilat 

Majasäätiö on päättänyt avata majan vuokrauksille muista       

AYY:n tiloista poiketen. Maja on siis nyt vuokrattavissa        

alle 10 hlö pienille ryhmille. 

 

Majasäätiö on pitänyt workshopia hallituksen ja majan       

toimihenkilöiden kanssa ja ideoinut mm. majan      

varainhankinta- ja toimintamahdollisuuksia. 

 

6.8. Edunvalvonta 

 

TSAK kokoukset lähteneet käyntiin.  

 



Hallopedit ja opintovastaava kokoustaneet arkkitehtuurin     

laitoksen Department strategy dayn merkeissä. Kävimme      

läpi sisustusarkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja    

arkkitehtuurin arvoja tulevaa opintosuunnitelmaa    

silmällä pitäen. Tärkeiksi arvoiksi nousi mm.      

Taiteellinen erinomaisuus, kestävä kehitys, opetuksen     

laatu ja vaikuttaminen yhteiskuntaan ja maailmaan. 

 

Hyvinvointitoimikunta pitänyt ensimmäisen kokouksen. 

 

Halloped Aapo ja opintovastaava kokoustaneet     

opintopsykologien kanssa. Hyvinvointiteema lähtenyt    

edunvalvonnassa hyvin liikkeelle. Jenni Reuter on mm. Jo        

ottanut käyttöön hyviä toimintatapoja ja nostanut      

hyvinvointiteemaa luennoilla. 

 

Huomattu, että arkkitehtikillan edunvalvonnassa, kun     

lähestytään laitosta,keskustelu keskittyy valtaosin    

nimenomaan arkkitehtuurin opiskelijoiden edunvalvontaan,    

koska arkkitehtuurin vastuuhenkilökunta on useimmiten     

paikalla. Tähän on hyvä jatkossa kiinnittää huomiota,       

jotta muita aloja ei sivuuteta keskustelussa.  

 

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun: 

Accountor Finago Oy, 32,25 euroa. 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan kulukorvauksen: 

Heta Klami, 160,36 euroa, haalariseikkailun ruoat. 

 

 

 

8. Tekniikan akateemisten opiskelijayhdyshenkilön vierailu 

 

Eero Järvinen kertoo Tekniikan akateemisista. 

TEK:in opiskelijayhdyshenkilö Eero Järvinen esittäytyi 

hallitukselle ja kertoi TEK:in roolista 

opiskelutoiminnan tukemiseksi ja yleisesti TEKin 

toiminnasta. 

 

Eero Järvinen poistui ajassa 18:58 

 

 

 

9. Tilinpäätös 2020 

 



Esitys: Käydään läpi vuoden 2020 pääkirja vuoden 2020        

rahastonhoitajan Eeva Rosenqvistin johdolla ja     

hyväksytään tilinpäätös esiteltäväksi vuosikokouksessa.  

 

Päätös: Asia jäi pöydälle, ja käsitellään seuraavassa       

kokouksessa. 

 

10. Kulunhallinnan tilavastaavat 

 

Kulunhallinnat ns. ‘normaalina aikana’ muuttuvat, mutta      

korona-ajan rajoitukset pysyvät voimassa kunnes toisin      

päätetään.  

 

Maanantaista 30.11.2020 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: Nimetään kulunhallinnan tilavastaavaksi Tila- ja      

Majavastaava Kasper Luoma, Sihteeri Catrin Edlund, sekä       

Varapuheenjohtaja Aino Hukkanen. Sista ja Vista      

päättävät itse, ketkä ovat vastaavia.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.  

 

Selvitetään, miten asiaa edistetään. 

 

11. Hallituksen TO DO -lista 

 

Hallitus kävi läpi yhteisen TO DO -listan. 

 

Sovittiin, että Aino H. tekee Kemistikillan      

vuosijuhlatervehdyksen ja Aino N. ystävänpäiväkortin     

muille killoille jaettavaksi. 

Jääräkummi-tapaamisen diaesitykseen pitää vielä    

päivittää tarvittavat tiedot ennen tiistaita. 

 

 

12. Muut esille tulevat asiat 



 

Hallituslaiset käyvät kokouksen jälkeen    

allekirjoittamassa pöytäkirjan 1/2021. 

 

Kide-App lähettänyt sähköpostia. Sovittiin, ettei     

KIDE-appin edustajan kanssa tarvita tapaamista appin      

käytöstä, sillä viimekertaisesta tapaamisesta on vasta      

hetki. 

 

Jääräkummi-tapaaminen pidetään huomenna klo 18     

eteenpäin. 

 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:25. 

 


