
Pöytäkirja 07/2021 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 07/2021, 22.2.2021, 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 

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 18:00. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi    

sillä poikkeuksella, että lisättiin kohta 12.      

Matkakulujen korvaaminen. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mai Multimäki ja     

Helmi Anttila. 

 



5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Hallituksen jäsenet kertoivat kuulumisensa ja hallitus      

kävi läpi saapuneen postin. 

 

Periodin loppua kohti mennään hiihtäen, pyykäten,      

auringosta nauttien ja shoppaillen. Rentoutumiselle ja      

omille projekteille on annettu myös aikaa. 

 

Tällä viikolla ei tullut postia. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat ja päätti       

mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä    

asioista. 

 

6.1. Hallinto 

 

Puheenjohtaja: Viimeistelin budjettiehdotusta viime    

viikolla sekä vuoden 2020 puheenjohtajan Julian että       

rahastonhoitajan 2021 Main kanssa. Tein siihen juuri       

budjettiriihessä esiin nousseet muutokset.  

Toiminnantarkastajien suunnalta tuli ajatus, että     

Majan vuosittaisesta kehitysrahasta tulisi olla     

kirjallinen sopimus tilinpäätöstä varten. Pidämme     

asiasta kokouksen Majasäätiön puheenjohtajan Anttoni     

Niskasen kanssa 2.3.2021. 

Arkkitehtikilta kutsuttiin Ikiteekkari Krister    

Ahlströmin ohjaamaan keskusteluun ARTS:in    

opiskelijakulttuurista. Kiltaa lähti edustamaan Suvi     

Vendelin.  

 

Rahastonhoitaja: Viimeistelimme puheenjohtajan kanssa    

vuoden 2021 talousarvion ja esittelimme sitä      

budjettiriihessä. Laskuja on lähetetty paljon. Selvitin      

matkakulukorvauksiin liittyviä käytäntöjä. 

 

6.2. Yhteisö 

 

Valmistaudutaan avaamaan täydentävä toimikuntahaku.    

Toimintasuunnitelman yhteisöosat valmistuvat.  

 

6.3. Viestintä 

 

Sihteeri: Keskustelin Historiatoimikunta-vastaavan Julia    

Hermansin kanssa killan arkistolla vierailusta ja kävi       

ilmi, että tällä hetkellä maksimissaan kaksi henkilöä       



pääsee käymään arkistolla kerrallaan. Olisi kuitenkin      

hyvä, että historiatoimikunta pääsisi käymään siellä      

tässä jossain vaiheessa, joten odotellaan, että kahden       

henkilön rajoitus muuttuisi.  

Jääräkummin kanssa sovittiin tapaaminen tämän viikon      

tiistaille. 

 

Tiedottaja: Työpaikkailmoituksia tullut paljon. Viime     

viikolla zoomailtiin jääräkummin kanssa.  

 

6.4. Yrityssuhteet 

 

Viimeinen viikko Paperin mainosmyyntiä käynnistyy.     

Tavataan jääräkummin kanssa torstaina. 

 

6.5. Tapahtumat 

 

Hupimestarit järjestivät perjantaina PePu-kisavisan, 

joka onnistui oikein hyvin! IE-vaihtoa suunnittelemme 

edelleen.  

 
6.6. Uudet opiskelijat 

 

Fuksikapteeni 2021-2022: Sovimme edeltäjäni Aimi Kärnän      

kanssa perjantaille hetki pestistä keskusteluun!     

Jäärämiitti ensiviikolla.  

 

ISOneuvos: ISOhaun lomake vielä viikon auki, hyvin on        

tullut hakemuksia! Maisteri- ja KV-ISOja täytyy rekrytä       

vielä lisää. LES ARTS:in kanssa palataan      

Tutor-sopimusasiaan hiihtoloman jälkeen eli ensi     

viikolla. Jääräkummimiitti sovittu torstaille.  

 

Fuksikapteeni 2020-2021: Viime viikolla järjestetty     

fuksien historialuento olikin JÄYNÄ! Tällä viikolla      

osallistuneille kerrotaan heidän jäynäysryhmistään,    

joiden kanssa pääsevät kuluvien viikkojen aikana      

jäynäilemään. Jäynä huipentuu sitten jäynägaalaan sekä      

mahdolliseen seikkailupäivään maaliskuun puolessa    

välissä. Tällä viikolla fukseille on annettu laulukoe       

läsyt, joista he voivat kahden viikon ajan treenata        

killalle ja opiskelijakulttuurille tärkeitä kappaleita     

ja tulla oppimansa esittämään laulukoetilaisuuteen! 

 

6.7. Tilat 

 

ACRE:n mukaan kulunvalvonta-asia on selvä ja      

hallituslaisilla on nyt pääsy kiltahuoneelle. 



 

Kevään juhlien terassirakennelmien osalta on     

kokoustettu. Yliopiston ja ylioppilaskunnan kanta     

minkään fyysistä läsnäoloa mahdollistavan elementin     

luomiseen on vielä avoin ja selvityksessä. Muut       

rakennelmia suunnittelevat osapuolet ovat kiinnostuneita     

yhteistyöstä ja keskusteluja jatketaan aiheen tiimoilta      

kun em. tahot ovat tehneet ratkaisujaan. 

 

Majatalkoot pidetään 6.-7.3.2021 rajoittaen    

osallistujamäärää 5 per päivä. Ilmoittautuminen on saatu       

täyteen, mutta lomake on yhä auki mahdollisten       

peruutusten takia. Majatalkoot pidetään fukseille     

suunnattuina fuksipisteiden ja majaan tutustuttamisen     

johdosta. Koko killan majatalkoot pidetään, kun laajempi       

osallistujajoukko on mahdollinen. 

 

Majasäätiön tilinpäätöksen laadinta on yhä kesken ja       

työllistää majan hallitusta.  

 

6.8. Edunvalvonta 

 

Hyvinvointiviikko on täällä! Instagramissa julkaistaan     

joka päivä tällä viikolla hyvinvointijuttuja esimerkkinä      

tämän päivän rannejumppavideo. 

 

AllWell?-kysely sulkeutuu 24.2.2021. Muistakaa vastata! 

 

Viime viikon tiistaina käytiin kandien ja Jenni Reuterin        

kanssa hyvinvointikeskustelu Zoomissa. Aiheita, joita     

nousi esiin: yksinäisyys, ylisuorittaminen ja     

vertaistuen puute sekä opettajien fiilikset     

etäopetuksessa. 

 

Käymme laitoksen hyvinvointikeskustelusta   

suunnittelupalaverin 1.3.2021 ja varsinainen keskustelu     

käydään 15.3.2021 klo 10:30 - 12:00.  

 

Tänään oli vuoden ensimmäinen Arkkitehtuurin laitoksen      

koulutusryhmän kokous. Kokouksessa käsiteltiin mm. Laura      

Arpiaisen johdolla PBL (problem based learning)      

arviointimenetelmää, kesäopintoja sekä tietokantaa,    

johon opettajat voisivat kirjata kurssikirjat, jotta ei       

tulisi päällekkäisyyksiä/aukkoja toisten kurssien    

kanssa. 

 

Tapahtumavinkki: 25.2.2021 klo 18.00 Torstaina EDUCATION      

SERIES PART I - Future visions for architectural        



profession and education, järjestäjänä You Tell Me       

Collective 

 

Pieni edistysaskel: Sisustusarkkitehtien   

kurssipalautelomake on muuttunut niin, että vastaukset      

kootaan, jos palautteeseen vastaa yli 2 henkilöä       

tilanteessa, jossa kurssin osallistujaluku on pieni. 

 

7. Talous 

 

Hallitukselle ei tullut hyväksyttäväksi laskuja tai      

kulukorvauksia. 

 

8. Arkkitehtikillan vastuututorit 

 

Esitys: Vastuututoreiksi nimitetään Aino Niekkamaa ja      

Sara Soimasuo. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

9. Työpaikkailmoitukset 

 

Esitys: Arkkitehtikillan tiedotuskanavilla julkaistavien    

työpaikkailmoitusten hinta on 22.2.2021 eteenpäin 30      

euroa.  

 

Päätös: Arkkitehtikillan tiedotuskanavilla julkaistavien    

työpaikkailmoitusten hinta pidetään nykyisessä 60     

eurossa. 

 

10. Toimintasuunnitelma 

 

Hallitus keskusteli toimintasuunnitelman   

kirjoittamisesta ja kokoamisesta, sekä kävi läpi      

toimintasuunnitelmalle laaditun tekstirungon. 

 

11. Täydentävä toimihenkilöhaku 

 

Esitys: Avataan haku Arkkitehtikillan liikuntavastaavan     

ja Wähäjoulutirehtöörin virkoihin. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

 

 

 

 



12.   Matkakulujen korvaaminen  

 

Hallitus keskusteli alustavasti matkakulukorvausten    

käyttöönotosta ja siihen liittyvien sääntöjen     

laatimisesta.  

  

13. Hallituksen TO DO 

 

Hallitus kävi läpi yhteisen TO DO -listan ja päätti         

hallituksen luisteluvirkistäytymisen ajankohdiksi   

keskiviikon 24.2.2021 ja perjantain 26.2.2021. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 

Hallitus keskusteli, muutetaanko periodin vaihtuessa     

kokousajankohtaa ja päätti pitää nykyisen     

kokousajankohdan sillä poikkeuksella, että tiistaisin     

voidaan pitää tarvittaessa aamukokouksia.  

 

Seuraava kokous pidetään ensi viikon tiistaina 2.3.2021       

klo 8:00. 

 

Hallituksen Zoom-kämppäkierros pidetään torstaina    

11.3.2021 klo 19:00.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:42. 

 


