
Pöytäkirja 10/2021 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 10/2021, 16.03.2021, klo. 08:00. 

Paikka: Jämeräntaival 5, 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 5. 

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 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 Pinja Lindholm ja     

Aino Hukkanen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 



Hallituksen jäsenet kertovat kuulumisensa, ja hallitus      

käy läpi saapuneen postin. 

Aamukokous lähti käyntiin hieman aamupöpperöisenä.     

Maaliskuun keskelle on mahtunut lomailua. Viime viikon       

hallituksen etäkämppäkierros on antanut voimia jaksaa      

tällä viikolla. IE-vaihdon onnistumisesta on tullut hyvä       

fiilis. 

 

Sähköpostissa oli saapunut kutsu Rakennusinsinöörikillan     

108. Vuosijuhlaan Hermannistreamiin. 

 

Mai Multimäki saapui ajassa 08:03. 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat. 

 

6.1. Hallinto 

Puheenjohtaja: Ensi viikolla järjestettävän    

vuosikokouksen valmistelu jatkuu. Nordean    

pankkitunnukset saapuvat luultavasti tällä viikolla.     

Myös Arkkitehtikillan Wapun suunnittelu on alkanut.  

 

Rahastonhoitaja: Laskutin Paperin sponsoreita ja     

Foundation-yrityksiä. Tapaamme Rahasto ‘20 ja ‘21 kanssa       

Zoomissa ensimmäistä kertaa tämän viikon sunnuntaina!  

 

6.2. Yhteisö 

 

Killan lippua suunniteltiin Kiltapäiväkerhossa    

maanantaina 15.3, ja oli ihanaa nähdä lippu-unelmien       

syntyvän. Workshopin sato jaettiin Miro-boardina myös      

killan telegramissa, jotta kaikki pääsisivät     

vaikuttamaan. Kiitokset lipputirehtööreille   

onnistuneesta pöhinähetkestä! 

 

Wapun suunnittelu on käynnistynyt! Toimikunnat voivat      

odottaa kutsua wappuhypen toteuttamiseen lähiviikkoina. 

 

Muistutus kaikille killan tapahtumakalenterista, käykää     

lisäämässä se omiin kalentereihin! Toimikunnat voivat      

olla yhteydessä Aino Hukkaseen, kun on lisättäviä       

tapahtumia kalenteriin – pyritään saamaan se kattavaksi       

kuvaukseksi killan toiminnasta. 

 

6.3. Viestintä 



Sihteeri: A-siiven ollessa kiinni nyt kolmen viikon       

sulkutilan myötä, en ole käynyt hakemassa postia.       

Historioitsijoiden seuraava miitti pidetään 7.4. 

Tiedottaja: Flickrin perustaminen ei ole vielä edennyt       

koitetaan saada siihen potkua tällä viikolla.      

Sähköpostit jäävät ilmeisesti edelleen valikoivasti     

roikkumaan tai tulevat viiveellä moderoitavaksi – pitää       

selvittää josko sille löytyisi jokin syy.  

 

6.4. Yrityssuhteet 

Paperin mainokset viimeistellään tällä viikolla. Paperin      

sivukoon muuttuminen, ja se, että viime vuoden mainokset        

tulevat tämän vuoden Paperiin työllisti hieman lisää       

ainakin tässä loppuvaiheilla, mutta onneksi tämä koitos       

on kohta suurimmaksi osaksi ohi. Yrityssuhdeassistentit      

ovat tehneet hyvää duunia! 

M.A.D ja Saint-Gobain lähtivät mukaan     

Foundation-yhteistyöhön, ja sopimukset allekirjoitettiin    

maanantaina. 

 

   

6.5. Tapahtumat 

Hupimestarit saivat IE-vaihdon purkkiin. Se meni todella       

hyvin! Kokoustimme eilen maanantaina Wappumestareiden,     

FuksiMama Aimin, sekä puheenjohtaja Kaislan ja      

yhteisövastaava Ainon kanssa Wapun 2021 tapahtumista.  

 

Uudet opiskelijat 

Maisterimestari: Viime viikolla kokoustettiin    

ensimmäistä kertaa ARTS-vastuututoreiden kesken.    

Keskustelunaiheina olivat tutorrekry, tutoreiden vastuut     

sekä orientaatioviikon alustava ohjelma. Pääsin     

tapaamaan myös oikein mukavaa jääräkummiani, ja viikon       

kruunasi lauantainen KvTMK:n vaihto! 

 

ISOneuvos: Viime viikonloppuna oli epäilyistä huolimatta      

tosi onnistunut ITMK:n vaihto! Tällä viikolla ilmoitan       

ISOhaun tulokset ja teekkari-ISO -koulutusten     

suunnittelu on alkanut.  

 

Fuksikapteeni: Vastuututormiitti oli mielenkiintoinen!    

Lauantaina hääräilin fuksijäynäfinaalin striimin    

taustalla auttamassa vanhoja kippareita. Lähiaikoina     

tarkoituksena olisi alkaa kyselemään tekstejä     

fuksiopasta varten.  

 

 

 



6.6. Tilat 

Majasäätiön hallituksen kokous 18.3. klo 18. Kutsutaan       

vuosikokous koolle.  

 

6.7. Edunvalvonta 

 

Kopo- sektori järjesti eilen 15.3. Remote teaching and        

wellbeing discussion tilaisuuden, jossa oli hyvin      

ihmisiä paikalla. <3 

Sisustusarkkitehtuurin opetushenkilökunta kuitenkin   

valitettavasti loisti poissaolollaan.   

Sisustusarkkitehtuurin oma samankaltainen tapahtuma    

”Ajatusten tuuletusta” on tulossa onneksi 31.3. 

 

7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi takautuvasti seuraavan laskun: 

8€, AYY:n parkkipaikka maksu 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun: 

100,50€, Viljelypalstan vuokra 

 

8. Uudet jäsenet 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan henkilön killan uudeksi      

jäseneksi: Nuria Keeve 

 

9. Vuosikokouksen järjestelyt 

 

Hallitus keskusteli vuosikokouksen järjestelyistä ja     

työnjaosta. Kohtien 8 ja 9 aikana vaihdetaan       

puheenjohtajaa, sillä kokouksen puheenjohtaja on jäävi      

hallituksen 2020 vastuuvapauteen liittyvissä asioissa.     

Vuosikokoukseen tarvitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa    

ja kaksi ääntenlaskijaa, jotka voivat toimia toistensa       

varahenkilöinä. 

 

10. Kannanotto korkeakouluopiskelijoiden pandemia-ajan   

hyvinvointia edistävien toimien puolesta 

 

Turun yliopiston aine- ja tiedekuntajärjestöjen     

edustajat ovat valmistelleet kannanoton    

korkeakouluopiskelijoiden pandemia-ajan hyvinvointia ja    

jaksamista edistävien toimien puolesta.  

 



Arkkitehtikiltaan oltiin monien kiltojen,    

ainejärjestöjen ja ylioppilaskuntien tavoin yhteydessä     

kannanoton allekirjoittamisesta. 

 

Hallitus keskusteli Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto:    

Selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia -kannanotosta. 
Kannanoton lähteissä on epämääräisyyttä.  

AYY ei ole allekirjoittanut kannanottoa.  

Suomen ylioppilasliitto (SYL) ajaa Suomen hallituksen      

kehysriihessä samankaltaista sisältöä.  

Hallitus kokee aiheen tärkeäksi – joskin tekstin       

ympäripyöreys herätti epäilyjä –, mutta keskusteli      

millaisen kuvan allekirjoittamatta jättäminen voi antaa. 

Hallitus keskusteli, voisiko kannanoton tekijöitä ohjata      

yhteiseen keskusteluun ja yhteistyöhön SYL:in kanssa, ja       

päätti kehottaa sähköpostitse kannanoton tekijää     

käyttämään kannanoton saamaa huomiota tukemaan SYL:in      

vaatimuksia.  

Kannanotto allekirjoitetaan torstaihin mennessä. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Hallitus keskusteli yhteisen Zoom-lounaan    

järjestämisestä, jossa voitaisiin keskustella wappuun     

liittyvistä asioista. Hallitus tapaa torstaina klo      

12-13. 

 

Vaihtoehtoja hallituksen velour-asujen suhteen tutkitaan     

vielä tarkemmin. 

 

Väreen pajan varauskäytännöt ovat toimineet huonosti ja       

pajalla on ollut ahdistava ilmapiiri, mikä haittaa       

oppimista. Materiaalinkäsittely metallin osalta on     

jäänyt sisustusarkkitehtuurin 2. vuosikurssin    

kandiopiskelijoilta kokonaan tekemettä. Puheenjohtaja    

nostaa asian esille laitoksen kokouksessa. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 09:07. 

 


