
Pöytäkirja 14/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 14/2021, 12.4.2021, 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
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, poistui kohdassa 13.
Yrityssuhdevastaava Pinja Lindholm

Alumniyhdistyksen edustajat:
Anna Uusihärkälä, saapui ja poistui kohdassa 8.
Erno Laakso, saapui ja poistui kohdassa 8.
Pipsa Penttinen, saapui ja poistui kohdassa 8.
Tuomas Perttula, saapui ja poistui kohdassa 8.

Teekkari 150-ohjausryhmän edustajat:
Johanna Vuorelma, saapui kohdassa 8., poistui kohdassa 9.
Heidi Välisalmi, saapui kohdassa 8., poistui kohdassa 9.

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.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilma Vanhanen ja
Aino Hukkanen.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Arkkitehtikilta voitti Äpyn 50h-Skaban! Woohoo!
Wappufiilis on nousussa.
Dedikset ovat tuntuneet kuormittavilta ja
etäkommunikaatio on ajoittain raskaalta. Onneksi
kurssitöiden aineistojen palauttaminen on helpottanut
kuormittuneisuuden tunnetta.
Innostunut energia on nousussa, etenkin Otaniemi
paikkana ja tulevan vitos-periodin taidejakso
innostavat.
Toivottavasti päästään pian naatiskelemaan wabusta.

Postissa  oli saapunut:
S-Business kortti
S-Business tunnusluvut
Tekniikka ja Talous 11/21 ja 12/21
Libero 1/21

6. Sektorit

Hallitus ottaa tiedoksi sektoreiden asiat ja päättää
mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä
asioista.

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Wapun suunnitelmat ovat jo pitkällä, ja
myös tapahtumat pyörähtävät toden teolla käyntiin viikon
päästä. Nevosto kokousti viime viikolla. Tällä viikolla
luvassa myös Laitoksen kokous.
Rahastonhoitaja: Viime viikolla maksoin laskuja, pyysin
Ayy:n kassanhoitajalta Sauna in Transitin
parkkipaikkamaksun ja ilmoitin killan
verkkolaskutustiedot Pohjola Vakuutukseen.

6.2. Yhteisö

Wappupaketteja tilattiin 140 kpl! Ihanaa, että niin moni
innostui siitä!



Wapun tapahtumat on julkistettu. Ohjelmassa mm.
Koktail-iltama, afterworkit, WappuXQ ja brunssisitsit!

AK-logomerkkejä saapui pieni erä.

Suunnitelmissa kesälle hallituksen nettisivu- ja
kiltistalkoita.

Wähäjoulun rekry etenee, ja Instagram-kampanja on
poikinut sekä kiitoksia että hakemuksia!

6.3. Viestintä
Sihteeri: Historioitsijat tapasivat 7.4 ja keskustelivat
mm. muisteloiltaman järjestämisestä toukokuun alkuun.

Tiedottaja: Päivitin nettisivuille englanninkieliset
yhteystiedot ja tietosuojaselosteet. Nettisivuvastaava
on päivittänyt sivuille sieltä puuttuneet Paperit.

6.4. Yrityssuhteet
Hiljaista ollut, aletaan suunnittelemaan haalareita
Fuksikapteenin kanssa kunhan pahimmat dedikset on ohi.
TEK-yhdyshenkilöt kokoustivat 12.4.
Lokki hyödynsi killan instagram tarinaa viime torstaina.

6.5. Tapahtumat
Viime viikolla julkaistiin Facebook-tapahtumat
Drinksu-iltamalle Athenen ja Inkubion kanssa, sekä
Höpömestareiden WappuXQ:lle. Tänään 12.4. aukesi myös
ilmoittautuminen aiemmin mainittuun. Kokoustamme
Wappumestarien kanssa tällä viikolla brunssisitseistä,
joiden suhteen meitä työllistää lähinnä lukkareiden
löytäminen.

Aloitimme suunnittelemaan wappuaaton Wappusimoja, joihin
toivoisimme saavamme osallistujiksi myös alumneja.

Lisäksi IETMK:n kanssa alkoi toissapäivänä AYYxOUBS
streamiin tulevan ohjelman suunnittelu.

Viime aikoina on tullut paljon harmiteltua varaston
uupumista, ja sen hankkimiseen voisi olla sopivaa
kiinnittää huomiota Wapun kiireiden jälkeen.

6.6. Uudet opiskelijat
Fuksikapteeni: Hiljaista. Pari fuksiopastekstiä on jo
saapunut! Fukseilla erittäin hyvä peijaismeininki.



Maisterimestari: Viime viikolla tavattiin taas
jääräkummi Ernon kanssa, ja koko ensi vuoden
maisterifuksitoiminnan pohtiminen yleisellä tasolla
yhdessä tuntui todella hedelmälliseltä!

ISOneuvos: Viimeviikon ISOkoulutukset sujuivat pienistä
teknisistä vaikeuksista huolimatta hyvin. Nyt on
agendalla ISOkasteen ajankohdan päättäminen.

FuksiMama:
Tällä hetkellä peijaisissa menossa Peliviikko 2, jossa
fukseilla on tehtävänä pelailla koukuttavia
telegrampelejä! Pientä viihdykettä opiskeluarkeen
kotosalla.

Myös Speksien deadline on tällä viikolla, joten
etuoikeutetusti FTMK pääsee niitä jo hieman etukäteen
ihastelemaan ensi viikolla! Koko Otaniemen kansalle
speksit esitetään 29.4. Klo. 16.00 -> joten ehdottomasti
katseet OUBSin streamin suuntaan silloin ja katsomaan
myös meidän fuksien teosta!

Pistekortit on myös palautettu viime viikon aikana ja
olemme saaneet ennätyksellisen paljon superfukseja!
Fuksikapteeni on hyvin iloinen ja ylpeä!

Lakkienjakoasiat selkiytyvät tässä tulevien viikkojen
aikana ja tulemme niistä piakkoin FTMKn kanssa
kokoustamaan!

6.7. Tilat
Majasäätiön ylimääräinen kokous 21.4.2021 klo 18.
Asialistalla vuosikokouksessa 30.3. käsittelemättä
jääneet tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat.

6.8. Edunvalvonta
Viime viikolla opintovastaava kokousti Väreen pajoista
Tokyon, NUDEn ja SISTAn kanssa. Kyselyyn pajoista tuli
32 vastausta, jotka kootaan tulevalla viikolla.
Suurimmat ongelmat näkyvät siinä, etteivät opiskelijat
koe saavansa apua ja sen pyytäminen tuntuu hankalalta.
Vastaukset on tarkoitus esittää pajamestareille sekä
esimiehille ja laitokselle ja kehittää yhdessä
toimivampia ratkaisuja.

ARTSin programme portfolio -uudistuksen myötä
perustetaan uusi koulutusneuvosto arkkitehtuurin
laitokselle. Uudistuksen myötä opintovastaava on saanut



hieman ristiriitaista informaatiota nykyisen
koulutusryhmän osalta. Tokyo on selvittämässä AYY:n
Teemu Palkin kanssa tilannetta. Haluamme varmistaa, että
opiskelijoiden ääni kuullaan jatkossakin.

Hyvinvointitoimikunta ahkeroi Serpentiinin parissa ja
sai aikaiseksi jopa kolme aukeamaa! <3

OPNssä on puhuttu kesäpäivistä ja tulevista
afterworkeistä.

Torstaina 15.4. Maisema-arkkitehtuurin
apulaisprofessuurin hakijoiden näyteluennot klo
13:30-14:00 (Outi Tahvonen) ja klo 14:45-15:15 (Elisa
Lähde).

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun:
AYY, 8€, Sauna in Transit parkkipaikkamaksu

8. Alumniyhdistys A-lumnin vierailu

Alumniyhdistyksen edustajat esittäytyivät ja kertoivat
A-lumnin toiminnasta.
-Toukokuulle Alumniyhdistys on suunnittelemassa
opiskelijoille suunnattua ura-iltaa, johon on kutsuttu
arkkitehtuurin alalla monipuolisesti työskenteleviä
ammattilaisia keskustelemaan ja kertomaan omasta
työstään.
-Dippakummi-konseptin ajatuksena on antaa tukea
diplomityötä tekeville opiskelijoille.
-Toimistoexcursio toivotaan pystyttävän järjestämään
syyskuussa.

Anna Uusihärkälä saapui ajassa 18:39
Anna Uusihärkälälle myönnettiin puheoikeus.

Kokoustauko alkoi ajassa 18:40.
kokoustauko päättyi ajassa 18:44.

Pipsa Penttinen saapui ajassa 18:45.
Erno Laakso saapui ajassa 18:45.
Tuomas Perttula saapui ajassa 18:45.
Pipsa Penttiselle, Erno Laaksolle ja Tuomas Perttulalle
myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Pipsa Penttinen poistui ajassa 19:12.



Erno Laakso poistui ajassa 19:12.
Tuomas Perttula poistui ajassa 19:12.
Anna Uusihärkälä poistui ajassa 19:12.

Johanna Vuorelma saapui ajassa 19:05.
Heidi Välisalmi saapui ajassa 19:05.

Johanna Vuorelmalle ja Heidi Välisalmelle myönnettiin
puheoikeus.

9. Teekkarius 150 workshop

Teekkarius 150 -ohjausryhmän edustajat Heidi Välisalmi
ja Johanna Vuorelma vierailivat kokouksessa ja
järjestivät hallitukselle Teekkarius 150 aiheisen
workshopin. Teekkarius 150 ohjausryhmä kerää ideoita
yhteisöltä juhlavuotta varten, suunnittelee juhlavuoden
rungon ja organisoi tarvittavat vapaaehtoiset.

Hallitus ideoi alustavasti, että juhlavuotena
nostettaisiin Arkkitehtikillan historiaa, perinteitä ja
tapahtumia esille. Killan kulttuuriilmentyy hyvin
esimerkiksi Wähäjoulun, Arkkitehtikillan
laulukulttuurin, toisen vuoden opiskelijoiden excursion,
Silta-kritiikin ja laitoksen valtaamisen kautta.

Johanna Vuorelma poistui ajassa 19:44.
Heidi Välisalmi poistui ajassa 19:44.

Kokoustauko alkoi ajassa 19:45.
Kokoustauko päättyi ajassa 19:50.

10. Uudet jäsenet

Hallitus käsitteli saapuneet jäsenhakemukset ja hyväksyi
kiltaan uusina jäseninä seuraavat henkilöt:

Leevi Koistinen
Paula Piirainen
Zhuang Huijia

11. Projektirahahakemus

Hallitus käsitteli You Tell Me -kollektiivilta tulleen
projektirahahakemuksen. Kollektiivi haki 1000 euroa
järjestämiensä iltakoulujen puhujanpalkkioiden
kattamiseen.



Hallitus myönsi projektirahaa 1000 euroa You Tell Me
-kollektiiville.

12. Majan kehitysraha

Hallitus keskusteli Majan kehitysrahan maksamisesta.
Hallitus myönsi Majalle 3500 euroa kehitysrahaa vuodelle
2021 budjetin mukaisesti.

13. Hallituksen TO DO

Hallitus kävi läpi yhteisen TO DO -listan.
Elina Aydemir poistui ajassa 20:13.

14. Muut esille tulevat asiat

Hallitus keskusteli alustavasti osallistuvansa yhdessä
Radio Diodiin. Etäjärjestelyt asiaan liittyen
selvitetään myöhemmin.

Ensi viikon kokouksajankohta päätetään myöhemmin
telegram-pollin avulla.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:25.


