
Pöytäkirja 11/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 11/2021, 22.03.2021, klo. 18:00.

Paikka: Jämeräntaival 5, 02150 Espoo ja Zoom-etäyhteys

Jakelu:

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet

Puheenjohtaja Kaisla Soljanto
Yhteisövastaava Aino Hukkanen poistui hetkellisesti kohdassa
13.
Sihteeri Catrin Edlund
Rahastonhoitaja Mai Multimäki saapui kohdassa 6.4., poistui
kohdassa 13.
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 18:01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi,
sillä poikkeuksella, että lisätään kohdan 7. Talous
jälkeen kohta 8.Uudet jäsenet.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta



Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Aydemir ja Aino
Niekkamaa.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Kevät on vaikuttanut boostaavasti mielialaan ja wappua
odotetaan innolla. Viikonloppuna oli kevätpäiväntasaus
ja Maanmittarikillan vuosijuhlat.
Väsymystä on ollut myös ilmassa.
Kulttuuritoimikunna kirjajulkaisu Instagramissa piristi
mieltä ja kilpikonna-projekti etenee hyvällä mallilla.
Hyvinvoinnin puolesta on puhuttu lähiaikoina paljon eri
kanavissa ja tämän vuoden ensimmäinen Paperi ilmestyy
tuota pikaa hyvinvointi-teemalla.

Killan vuosikokous pidetään tämän viikon keskiviikkona
24.3.2021 klo17:00.

Arkkitehtikilta sai sähköpostilla kutsun
Illuminati-kulttiin.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viikko on vierähtänyt vuosikokousta
valmistellessa. Nostin esiin viime viikon
laitoskokouksessa killan huolen opiskelijoiden
hyvinvoinnista sekä varsinkin sisustusarkkitehtuurin
opetukseen vaikuttavista pajakäytännöistä. Laitos otti
asiat tiedoksi, ja suhtautui niihin vakavasti. Nostamme
samoja teemoja esiin myös huomenna Dekaanin lounaalla.

Rahastonhoitaja: Hiljaista on ollut. Valmistelen ensi
kokoukseen kvartaalikatsauksen, jossa esittelen
hallitukselle tämänhetkisen taloudellisen tilanteen.

6.2. Yhteisö
Historioitsija vie keskiviikkona 24.3 arkistoon mm.
vuonna 2020 tehtyjä kiltavaatteita. Jos arkistoon on
muuta vietävää, olkaa yhteydessä Aino Hukkaseen!

Mx Worldwidet pitävät matkakuumetta parantavan
tapahtuman 14.4!



6.3. Viestintä
Sihteeri: Tällä viikolla on ollut hieman hiljaista.
Historioitsijat keräävät materiaalia some-postausta
varten.
Tiedottaja: Graafikoista Suvi otti merkin suunnittelun
itselleen sovittiin deadlineksi aiemmin sovittu 26.3.
Sovittiin valokuvaajien kanssa, että pidetään kokous
Flickriin kuvien siirtämisestä mutta ei vielä päätetty
kokous aikaa.

6.4. Yrityssuhteet

Hiljaista on.

Mai saapui ajassa 18:25

6.5. Tapahtumat
Hiljainen viikko ollut myös Tapahtumissa. Hupimestarit
kokoustavat tiistaina Wappuun liittyvistä aioista ja
muutenkin selvittelemme kevään tapahtumakalenteria.

6.6. Uudet opiskelijat

Fuksikapteeni: Fuksiopastekstit ovat nyt pyydetty ja
hoidossa, vain Pirjo Sanaksenaholle täytyy enää laittaa
sähköpostia. Muuten aika hiljaista!

ISOneuvos: ISOvalinnat on ilmotettu ja tg-ryhmät
pystyssä! Tällä hetkellä teekkari-ISOkoulutusten
suunnittelu meneillään.

6.7. Tilat
Säätiön hallitus kokoustanut viime viikolla kahdesti.
Majasäätiön sääntömääräinen vuosikokous 30.3.2021 klo.
18.00 zoomissa. Aiheena vuoden 2020 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon
esittely ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden
myöntäminen säätiön hallitukselle 2020 sekä kuluvan
vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely.

Majan vuokrausastetta pyritään nostamaan mainostamalla
majaa eri kanavissa.



Arkkitehtuurin laitoksen Väreklinikka 24.3.2020.
Käsitellään Väreen tilojen toiminnallisuuden
parantamista.

6.8. Edunvalvonta

Edunvalvonnassa on viime viikolla pohdittu TSAKissa
(taiteiden ja suunnittelun akateeminen komitea)
nousseita ajatuksia, joita viedään eteenpäin yhdessä
Tokyon kanssa.

Puhuttanut on myös sisustusarkkitehtien opetuksen laatu
pandemian aikana sekä Väreen pajojen toiminta.
Opintovastaava, SISTA ry:n sekä Arkkitehtikillan
puheenjohtajat vievät asiaa keskusteltavaksi huomiselle
dekaanin lounaalle.

Sisustusarkkitehtuurin kandiopiskelijoille: 31.3. Klo 16
järjestetään Ajatusten tuuletusta- keskustelu opettajien
kanssa. Myös sisustusarkkitehtuurin maisteriopiskelijat
ovat tervetulleita! Keskustelukielenä on tällä kertaa
suomi.

7. Talous

Hallitukselle ei ole tullut hyväksyttäviä laskuja tai
kulukorvauksia tällä viikolla.

8. Uudet jäsenet

Hyväksytään Killan uudeksi jäseneksi:

Polina Rogova

9. Killan kesäpäivien ajankohta

Hallitus keskusteli killan kesäpäivien ajankohdasta ja
järjestämisestä. Killan kesäpäivien alustavaksi
ajankohdaksi päätettiin 6.8-8.8.2021.
Tapahtuman muodosta päätetään myöhemmin.

10. Täydentävä toimihenkilöhaku

Hallitus keskusteli täydentävän toimihenkilöhaun
tuloksista ja jatkotoimenpiteistä.



Liikuntavastaaviksi hakivat Amanda Simola ja Dilek
Husein.

Hallitus päätti nimittää molemmat hakijat
liikuntavastaavaksi.

Wähäjoulutirehtööreiksi ei tullut hakemuksia, joten
tehdään Instagramiin kampanja, jossa vanhat
Wähätirehtöörit kertovat pestistä.

Uusi Wähäjoulutirehtöörihaku avataan ja samaan hakuun
yhdistetään wähäjoulutoimikunnan haku.

11. Kevään 2021 haalarimerkkimyynti

Hallitus keskusteli Teekkarijaoston järjestämään
haalarimerkkimyyntiin osallistumisesta.

Teekkarijaosto järjestää keväällä merkkimyynnin, joka
mahdollistaa kiltojen merkkien myynnin yhdistysten
ulkopuolelle. Kilta voisi toimittaa vuosimerkkejä 2020
ja 2021 myyntiin 150+150kpl, ja lisäksi esim. 100 kpl
Arkkitehtikillan mustia merkkejä.

Hallitus keskusteli, että merkkien mukaan lisätään
saateteksti, jossa voitaisiin ilmaista esimerkiksi
vuosimerkkien tarkoitus.

Vuosimerkkejä myydään hintaan 2€, mustia merkkejä
hintaan 2€.

Teekkarijaosto perii tuotoista 5% provision, joka on
kaikista merkeistä 0,068€.

Merkkimyynnin yhteyshenkilö on Aino Hukkanen.

12. Arkkitehtikillan Wappu

Hallitus keskusteli Wapun 2021 suunnitelmista,
järjestelyistä ja työnjaosta.

13. Hallituksen TO DO

Hallitus kävi läpi yhteisen TO DO -listan.
Aino H. tippui ajassa 19:12
Aino H. palasi ajassa 19:14



Mai M. poistui ajassa 19:29

14. Muut esille tulevat asiat

Hallitus keskusteli seuraavasta yhteisestä
virkistyksestä. Kiireiden takia virkistystä siirrettiin
huhtikuun puolelle.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:03.


