
Pöytäkirja 8/2021 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 8/2021, 02.03.2021, klo. 08:00. 

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, saapui kohdassa 6.2. 

Hupimestari Antti Lammi 

Hupimestari Sini Hintsala 

Fuksikapteeni 2021-2022 Aino Niekkamaa 

ISOneuvos 2021-2022 Helmi Anttila 

Maisterimestari 2021-2022 Sara Soimasuo, saapui kohdassa 5. 

ja poistui kohdassa 7. 

Opintovastaava Vilma Vanhanen 

Tilava Majava Kasper Luoma 

Viestintävastaava Elina Aydemir 

Yrityssuhdevastaava Pinja Lindholm, saapui kohdassa 5. 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 08:02. 

 

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 Kasper Luoma ja Sini      

Hintsala. 

 



5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Hallituksen jäsenet kertoivat kuulumisensa, ja hallitus      

kävi läpi saapuneen postin. 

 

Sara Soimasuo saapui ajassa 08:04. 

Pinja Lindholm saapui ajassa 08:06. 

 

Aamukokoukseen on herätty hieman unisena. Aurinkoisen      

kevään saapumista odotetaan ja Wapun julistusvideo on       

piristänyt monen mieltä. 

 

Postissa oli saapunut: Tekniikka ja Talous 06/21 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus ottaa tiedoksi sektoreiden asiat ja päättää       

mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä    

asioista. 

 

6.1. Hallinto 

Puheenjohtaja: Tällä hetkellä pöydällä Majan     

kehitysrahan vuosisopimus ja vuosikokouksen    

koollekutsumisen valmistelu.  

Rahastonhoitaja: Hiljaista ollut laskujen suhteen. Ekat      

Foundation-maksut ovat saapuneet killan tilille.     

Fukseille suunnattu pienimuotoinen laulukirjamyynti on     

käynnissä, josta vastaa Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi.      

Matkakulukorvausten suunnittelu jatkuu. 

 

6.2. Yhteisö 

 

Täydentävä toimikuntahaku on auki 1.-14.3, eli nyt vaan        

wähistirre- ja liikuntavastaavahakemuksia sisään!    

Haippaan vielä instafiidissä ja toki Telegramissa.  

 

Viime vuoden kiltavaatteiden viimeinen noutokerta on      

perjantaina 5.3 klo 16-19 osoitteessa Otakaari 18A.       

Noutakaahan omanne! 

 

Lipputirehtöörien kanssa on kehitteillä kiltalaisia     

lipun suunnitteluun osallistava workshop    

kiltapäiväkerhossa 15.3 klo 17. 

 

Mai Multimäki saapui ajassa 8:10 

 

6.3. Viestintä 



 

Tiedottaja: Graafikoista Suvi teki hienon uuden ig       

viikkispohjan! Eli tästä lähin julkaistaan viikkis      

lyhennetyssä muodossa myös instagram storeina.  

Sihteeri: Historioitsijat pitävät tänään kokouksen,     

odotan sitä mielenkiinnolla. 

 

6.4. Yrityssuhteet 

 

Maanantain kiltakahvit Innovarchin kanssa meni hyvin,      

enimmäkseen fukseja ja 2 vsk opiskelijoita paikalla.       

Paperin mainosmyynti lopetellaan tällä viikolla.  

 

6.5. Tapahtumat 

 

IE-vaihto työllistää. Vielä pari viikkoa! Selvittelimme      

viime viikolöa myös omaa budjettiamme ja kävimme läpi        

kiltasitsien tuloja ja menoja. Järjestimme maaliskuun      

kiltakahvit, joissa oli vieraana Innovarch.  

 

6.6. Uudet opiskelijat 

 

Fuksikapteeni: Auttelen 20-21 Fuksikapteeni Aimia     

Wappuhulinoiden koordinoinnissa, ollaan sen parissa     

kokoustettu pariin otteeseen ja eilen tartuttu toimeen!       

Tänään illalla jäärämiitti. 

 

Fuksikapteeni 2020-2021: Fuksimajuri on eilen päättänyt      

julistaa wapun!!!! Sitä innolla odotellessa! Eilen      

fukseille pidettiin myös wappuun liittyyvä luento, jossa       

kerrottiin tulevan wapun kulusta.  

 

Valitettavasti Suomen hallituksen määräämien rajoitusten     

kiristyessä on fuksikapteeninkin elettävä sen     

mukaisesti. Ensi viikolle pienryhmissä suunniteltu     

Live/Etälaulukoe on siirrettävä täysin    

etätoteutukseen... Toivottavasti vielä loppu keväästä ja      

mahdollisesti alku kesästä on mahdollisuus järjestää      

vielä viimeisiä livemeininkejä ihanille fukseille! 

ISOneuvos: ISOhaku sulkeutui sunnuntaina, eilen vielä      

kaksi myöhästynyttä haki mukaan. Kv-ISOjen rekryä taitaa       

tarvita jatkaa perjantaihin asti, sunnuntaina täytyy      

ilmota ITMK-tirrelle ISOjen määrät. 

 

Maisterimestari: KvTMK:n vaihto on pian edessä,      

kokoustelua jatkettu aktiivisesti. 

 

 



6.7. Tilat 

AYY on linjannut: “Kevään 2021 aikana AYY ei järjestä         

isoja yleisötilaisuuksia. AYY pyrkii järjestämään kevään      

aikana etätapahtumia, ja mahdollisuuksien mukaan voidaan      

järjestää myös esim. pienryhmätapahtumia, jotka ovat      

konseptinsa, tapahtumapaikkansa, kokoluokkansa ja    

osallistujamääränsä puolesta turvallisia. Tapahtumien    

järjestelyt mahdollistavat sen, että tapahtumissa     

noudatetaan ajankohtaisia AYY:n ohjeistuksia ja     

viranomaisten antamia rajoituksia.” 

Linjauksen vaikutukset Wapputerden pitämiseen avoinna. 

 

Majasäätiön toimintasuunnitelma- ja budjettiriihi    

torstaina 4.3.2021. 

  

Majatalkoot ensi viikonloppuna poikkeusjärjestelelyin.  

 

6.8. Edunvalvonta 

 

Hyvinvointiviikko on saatu päätökseen killan     

instagramissa. Hyvinvointisektori toteutti kyselyn,    

johon vastasi 19 kiltalaista. Tuloksista kävi ilmi, että        

osa on kokenut etäopinnot mukaviksi, mutta suurin osa        

koki vähintään yhtä seuraavista: ahdistusta,     

kuormittuneisuutta, uupumusta, keskittymisvaikeuksia tai    

huolestuneisuutta. Pidimme maanantaina laitoksen ja     

opintopsykologien kanssa hyvinvointitapahtuman   

suunnittelupalaverin, jossa esitimme halloped Aapon     

kanssa myös kyselyn tulokset. 

 

15.3. Klo 10:30-12:00 Järjestetään keskustelutilaisuus,     

joka on kaikille opiskelijoille sekä laitokselle avoin       

tapahtuma. Luomme tätä ennen vielä kyselyn, jossa       

kysytään opiskelijoiden mielestä hyviä sekä haastavia      

toimintamalleja, joita on tullut vastaan luennoilla.      

Tapahtuman avaa Pirjo Sanaksenaho ja tarkoituksena on       

kehitellä yhdessä hyviä  toimintamalleja luennoille. 

 

7. Talous 

 

 

Hallitukselle ei ole tullut hyväksyttäväksi laskuja tai       

kulukorvauksia. 

 

Sara Soimasuo poistui ajassa 8:31 

 

8. Hallituksen TO DO 

 



Hallitus kävi läpi yhteisen TO DO -listan. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

 

Hallitus keskusteli vastuutuutoreiden määrästä ja Killan      

tietosuojaselostetta koskevista asioista. 

 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 08:43. 

 


