
Pöytäkirja 12/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 12/2021, 29.3.2021, klo. 18:00.

Paikka: Jämeräntaival 5, 02150 Espoo ja Zoom-etäyhteys

Jakelu:

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet

Puheenjohtaja Kaisla Soljanto
Yhteisövastaava Aino Hukkanen
Sihteeri Catrin Edlund
Rahastonhoitaja Mai Multimäki
Hupimestari Antti Lammi
Hupimestari Sini Hintsala saapui kohdassa 5.
Fuksikapteeni 2021-2022 Aino Niekkamaa saapui kohdassa 5.
ISOneuvos 2021-2022 Helmi Anttila
Maisterimestari 2021-2022 Sara Soimasuo saapui kohdassa 5.
Opintovastaava Vilma Vanhanen poistui kohdassa 10.
Tilava Majava Kasper Luoma saapui kohdassa 5.
Viestintävastaava Elina Aydemir
Yrityssuhdevastaava Pinja Lindholm

Anttoni Niskanen saapui kohdassa 6.6 poistui kohdassa 10.
Kalle Copeland saapui kohdassa 6.6 poistui kohdassa 10.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02.

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 Antti Lammi ja Helmi
Anttila.



5. Ilmoitusasiat ja posti

Kandin tekeminen on sujunut ja hiihtokelit alkaa olla
lopuillan Helsingin päässä. Jäätävä koulustressi on
vaivannut tässä nelosperiodin lopussa. Kouluhommat
valtaavat toiminnan ja ajattelun ja ujuttautuvat myös
uniin.
Kilppari on kotiutunut ja tervehti hallitusta
torkuiltaan.

Sara Soimasuo saapui ajassa 18:04.
Kasper Luoma saapui ajassa 18:04.
Aino Niekkamaa saapui ajassa 18:05.
Sini Hintsala saapui ajassa 18:05.

Postissa oli saapunut:
Tekniikka ja talous 8/21
Tekniikka ja talous 9/21
Pohjolan Vakuutus, vakuutusturvalasku
Pohjolan Vakuutus, vakuutusturvalasku
Betoni 1/21
Arkkitehtiuutiset 2/21
ARK-lehti 1/21

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat ja päätti
mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä
asioista.

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Viime viikon vuosikokous saatiin pidettyä
onnistuneesti etäyhteyksin. Nordeaan on vihdoin saatu
yhteys, ja killan edustajien yhteystiedot on päivitetty.
Tiistain Dekaanin lounaalla nostettiin esiin huoli
sisustusarkkitehturin opinnoista pandemia-aikana.

Rahastonhoitaja: Sain viime viikolla vihdoin Nordean
tunnukset! Muuten olen tarkistanut kirjanpitomerkintöjä
ja viimeistellyt killan talouden kvartaalikatsausta,
jota esittelen tässä kokouksessa.

6.2. Yhteisö



Arkkitehtikilta ilmoitti Teekkarijaoston merkkimyyntiin
neljää eri merkkiä – AK-logo-, AlKo-, 2020- ja 2021-
merkit. Varapuheenjohtajalle tuli tosin yllätyksenä,
että merkkejä ei postiteta, vaan ostajat noutavat ne
Otaniemestä. En siis usko, että myynnin saavutettavuus
on jäsenistöllemme kovin hyvä. Ehdottaisin siis, että
palataan osittain aiempaan suunnitelmaan myydä
vuosimerkkejä kide.appin kautta postituksin, ja
poistetaan ne Teekkarijaoston merkkimyynnistä. Näin
kaikilla olisi mahdollisuus saada merkki turvallisesti
ja vuosimerkit saataisiin myytyä todelliselle
kohderyhmälle eli kiltalaisille.

Tilataan myös lisää merkkejä. Muun muassa AK-logomerkit
uhkaavat loppua.

Hallitus päätti, että AK-logo-merkkejä ja wappumerkkejä
tilataan kumpiakin yhteensä 200 kpl. Teekkarijaoston
merkkimyyntiin laitetaan vain AK-logo -merkkejä ja
AlKo-merkkejä.

Mx Worldwide pitää 14.4.2021 matkailuaiheisen tapahtuman
Now Boarding: The Safest Trip Of 2021! Tapahtumaan
ilmoittaudutaan 6.-11.4.2021, ja ilmoittautumisten
perusteella osallistujat saavat myös tapahtuman
haalarimerkin. Kivaa englanninkielistä ohjelmaa siis
tulossa!

TkTmk kokousti Walpurin kierroksesta, ja suunnittelutyö
on aloitettu. Arkkarit jälleen grafiikkahommissa!

Historioitsija Julia Hermans vei vuoden 2020
kiltavaatteita arkistoon.

6.3. Viestintä

Sihteeri: Viime viikolla vuosikokouksen ohessa huomasin,
että A-siivessä on päivystämässä vahtimestari, joka
tarkoittaisi sitä, että postin pääsee sutjakasti
hakemaan tulevilla viikoilla, mutta muuten on ollut
melko hiljaista.

Tiedottaja: Päivittelin viime viikolla raadin
sähköpostilistan vastaamaan nykyistä raatia. Muutama ei
ollut vastannut kyselyyn ja puuttuu listalta. Muuten
hiljainen viikko ollut.



6.4. Yrityssuhteet

Hiljaista on ollut, pikkuhiljaa voisin alkaa
suunnittelemaan haalareita, jotta saadaan ne syksyn
fukseille aikaisin.

6.5. Tapahtumat

Hupimestarit alkoivat kuluneen viikon aikana
suunnittelemaan Wapputapahtumia ja kokoustavat myös nyt
viikolla 13. Myös IETMK kokousti sunnuntaina 28.3.2021
ja sovimme ohjelman järjestämisestä Wappustriimiin.
Mahdolliset liikkumisrajoitukset saattavat sotkea
suunnitelmia, mutta seuraamme tilannetta ja sopeudumme
mahdollisuuksien mukaan. Iloista on, että hupikonnien
hupikravatit eli tilaamamme härpäke saapui!

6.6. Uudet opiskelijat

ISOneuvos: Aika hiljaista, tämän viikon torstaina
1.4.2021 on ISOsitsit nykyisille ISOille ja ensi
viikolla ITMK:n järjestämä ISOkoulutus uusille. LES ARTS
ehdotti, että palataan tutorsopimusasiaan syksyllä.

Fuksikapteeni: Hiljaista myös. Pirjo Sanaksenaholle
pitäisi vielä laittaa viestiä fuksiopastekstistä.
Peijaisjutut jatkuvat, tosin mahdolliset
liikkumisrajoitukset mietityttävät toteuttamista.

FuksiMama: Ensi viikon maanantaina on fuksien
pistekortin palautus ja sitä varten pistekortteja on
ropissut jo pitkin viikkoa ja superfuksejakin on
havaittavissa!
Viime ja tällä viikolla fukseille on järjestetty
virtuaalimuseokierroksia, jotka ovat olleet viimeisenä
pakollisena suoritettavana etappina fuksipistekortissa.

Tilanne maailmalla on taas kiristymässä ja FTMK:n
kokoustuslistalla pyörii vahvasti tilanteen
huomioonottaminen sekä siihen liittyen tehtävien
muokkauksia sekä peijaisteen uusiojärjestelyitä.

Fuksit ovat kuitekin jo tähän mennessä kerenneet
tekemään muutamia peijaisen osatehtäviä kuten kortteja
vanhustentaloon lähetettäviksi, joista mahdollisesti
myös instagram-materiaalia tulevaisuudessa!



Tällä viikolla myös tärkeän asian julkistus
keskiviikkona liittyen wappuun, joten pitäkäähän somea
silmällä vink vink!

Anttoni Niskanen ja Kalle Copeland saapuivat ajassa
18:47.
Anttoni Niskaselle ja Kalle Copelandille myönnettiin
läsnäolo- ja puheoikeus.

6.7. Tilat

Majasäätiön sääntömääräinen vuosikokous on 30.3.2021 klo
18.00.

Majan savupiipuille on tilattu nuohous 1.4.2021.

Puutarhurit on saatu osaksi Otaniemen
kaupunkiviljely-yhdistyksen tiedotuskanavia.

Väreen arkkariluokkien toiminnallisuuden parantamisen
tiimoilta on kokoustettu laitoksen henkilökunnan,
ARTS-infran ja killan edustajien kesken. Killan puolesta
tapaamisessa oli tila- ja majavastaava ja asiaa aiemmin
hoitanut Julia Hermans. On pohdittu muun muassa tilojen
saavutettavuutta ja säilytystiloja töille,
materiaaleille ja välineille. Viherkasvien saaminen
luokkiin on myös puhututtanut. Opiskelijakyselyä on
tulossa huhtikuussa.

6.8. Edunvalvonta

Dekaanin lounaalla toimme esille ongelmat Väreen
pajoilla sekä etäopetuksessa, erityisesti
sisustusarkkitehtuurin kannalta. SISTA ry on luomassa
kyselyä pajoista ja niiden käytänteistä. Kysely jaetaan
myös NUDE:n avulla muotoilun opiskelijoille.
Puhuimme aiheesta myös yhdessä ARTSin opintovastaavien
kanssa ja TOKYOn opintovastaava vei pajojen tilannetta
eteenpäin myös AYY:lle.

Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmän kokouksia ei
olla järjestetty yli kuukauteen. Opintovastaava kyselee
asiasta.



Edunvalvonnan chateissa on käyty keskustelua
maisema-arkkitehtuurin kanditöiden ohjauksesta, johon on
käytetty maisteriopiskelijoita. Maisteriopiskelijoiden
ohjauksesta tuli hyvää palautetta. Kysymys
tasa-arvoisesta ohjauksen saannista on kuitenkin
aiheellinen ja tilanne johtuu selvästi huonoista
resursseista.

Ajatusten tuuletusta sisustusarkkitehtuurin
opiskelijoille 31.3.2021 Klo 16!

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut:
Pohjolan Vakuutus, peräkärryn vakuutusturva, 34,37 euroa
Pohjolan Vakuutus, peräkärryn vakuutusturva, 221,23
euroa

8. Talouden 1. kvartaalikatsaus

Rahastonhoitaja Mai Multimäki esitteli hallitukselle
talouden  kvartaalikatsauksen.

9. Uudet jäsenet

Hallitus käsitteli saapuneet jäsenhakemukset ja hyväksyi
kiltaan uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Ellen Pallas
Aino Vaarno

10. Wappulehti Äpyn vierailu

Wappulehti Äpyn edustus vieraili kokouksessa kertomassa
kevään toiminnasta.

Hallitus päätti, että kilta lähtee mukaan wappulehti
Äpyn Wolt-yhteistyöhön.

Kun Arkkitehtikilta voittaa 50h-skaban, palkinnoksi
päätettiin valita 30 skumppapulloa.

Vilma Vanhanen poistui ajassa 19:01.
Anttoni Niskanen ja Kalle Copeland poistuivat ajassa
19:10.

11. Teekkarius 150 juhlavuosi



Hallitus keskusteli Teekkarius 150 -juhlavuodesta
tulleesta kyselystä ja vastasi kyselyyn.

12. Projektirahahakemus

Hallitus käsitteli Mx Worldwide -toimikunnalta tulleen
projektirahahakemuksen.
Toimikunta hakee 130 euroa engalnninkielisen
etätapahtumaan, jonka teema on matkailu.

Hallitus päätti myöntää 130 euroa tapahtuman
järjestämiseen.
Haalarimerkit voi tilata killan laskuun ja muihin
kuluihin voi hakea kulukorvausta.

13. Hallituksen TO DO

Hallitus kävi läpi yhteisen TO DO -listan.

14. Muut esille tulevat asiat

Ensi viikon kokousajankohdaksi valittiin tiistai
6.4.2021 klo 08:00-09:00.
Hallitus keskusteli sähköpostiin saapuneista
työpaikkailmoituksista.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:56.


