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Paikka: Jämeräntaival 5, 02150 Espoo

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
Yrityssuhdevastaava Pinja Lindholm

Wähäjoulutirehtöörit Enna Asp ja Eveliina Kunnaton

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02.

Enna Aspille ja Eveliina Kunnattomalle myönnettiin
puheoikeus.

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 Sini Hintsala ja
Elina Aydemir.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Kuulumisia:

On ollut hektistä juuri nyt, kun kämpässä on
lattiaremppa meneillään ja täyspäiväiset työt alkaa ensi
viikolla. MAIK goes “AATU”-tapahtumassa oli kiva nähdä
muita ihmisiä ja tapahtuma sujui hyvin. Euroviisuhuuma
on vielä päällä ja kouluhommat on saatu melkein
pakettiin kohta. Viime viikolla oli mökkeilyä ja kuuluu
silleen jebuliz-jebs. Kissojen hoitoa ja muuton
suunnittelua.

Postissa oli tullut:
Tekniikka ja Talous 16/21 ja 17/21
Tekijä 05/21
Arkkitehtiuutiset 04/21

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Portfoliouudistus on työllistänyt
laajasti, ja aiheesta on tiedotettu opiskelijoille ja
kokoustettu erilaisilla kokoonpanoilla. Moneen
kysymykseen ollaan saatu selvennystä. On ollut hienoa
työskennellä Vistan ja Sistan kanssa yhteisten asioiden
selvittämiseksi.

Hallituskysely on ulkona, muistakaa vastailla!

Rahastonhoitaja: Laskujen suhteen edelleen hiljaista.
MAIK Goes “AAtu”-tapahtumassa Arkkitehtikilta myi
pitkästä aikaa kangasmerkkejä hyvällä menestyksellä!
Rahaston kesäpäivät saatiin sovittua päiville 11.6 ja
13.6.

6.2. Yhteisö
Viime perjantainen MAIK goes “AATU” onnistui
loistavasti! MAIK jatkaa uusien merkkien ja loppuvuoden
tapahtumien suunnittelua.



Lipputierhtöörit työstävät ehdotusta killan uudesta
lipusta kiltalaisten nähtäväksi ja mahdollisesti
äänestettäväksi.

Yhteisövastaava ja wapputirehtöörit kirjoittavat
lähiaikoina yhdessä vuosikertomuksen wapun osuuden.

Raadin kiitosilta pidetään toimikuntien piknikien
merkeissä 10.6. Tervetuloa!

6.3. Viestintä
Sihteeri: Puoliväli-arkistointia varten ajattelin pyytää
digitaalisten allekirjoitusten pyytämistä pöytäkirjoihin
nyt toukokuun loppupuolella. Historioitsijoiden kanssa
ei ole tapahtunut viime viikolla mitään uutta.

Tiedottaja: Viime viikolla pidettiin kokous
valokuvaajien kanssa kuvien siirtämisestä killan
sivuilta Flickriin. Olin aiheesta viikolla vielä
yhteydessä tietotekniikkaan killan sivujen ylläpitoon ja
he antoivat ohjeet kuvien lataamiseen sivuilta. Pyritään
saamaan kuvat ladattua alku syksyksi, jotta uusi
galleria saadaan käyttöön.

6.4. Yrityssuhteet
Olen ottanut yhteyttä yrityksiin haalarisponsorointiin
liittyen, Wienerberger on ainakin mukana. Suunnitteilla
myös pientä kesähengailua ysviassareiden kanssa
varmaankin kesäkuussa.

6.5. Tapahtumat
Tilakähmyt on saatettu kunnialla päätökseen, ja kaikille
suunnitelluille tapahtumille löydettiin tilat. Tämän
viikon agendana on päivitellä kaikki tulevat tapahtumat
tapahtumakelentereihin.

6.6. Uudet opiskelijat
Fuksikapteeni: Laitoksen kanssa kokoustettiin aammulla
orientaatiosta. Kaikki laitoksen ohjelma tulee olemaan
etänä, mutta poislukien perjantain Suomenlinnapäivä.
ARTSin puolelta täytyy vielä selvitellä asioita. Koska
Fuksiopasta ei todennäköisesti postiteta tänä vuonna,
täytyy ARTSin puolesta lähetettävästä tutor-kirjeestä
tehdä mahdollisimman hyvä paketti.
Eilen näin jääräkummia Petraa.



ISOneuvos: Tämän päivän kokouksessa laitoksen kanssa
todettiin myös, että Kiljava ei onnistu nykyisillä
suunnitelmilla. Fuksikapteenin kanssa ehdittiin jo
hieman suunnitella toista vaihtoehtoa, joka
todennäköisesti on jonkinnäköinen
rastikiertely/olympialaiset tms.

6.7. Tilat

Väreen tilojen toiminnallisuuden parantamisen
projektitapaaminen tänään. Enemmän tästä kohdassa 6.8.

Hallitus keskusteli Arkkitehtikillan nettisivuille
päivityksen tekemisestä peräkärryn vuokraamiseen
liittyen.

6.8. Edunvalvonta
Edunvalvonta on ollut pinnalla viimeisen viikon ajan.
Edunvalvonta haluaa kiittää opiskelijoita todella
aktiivisesta osallistumisesta ja hyvästä keskustelusta.
Portfoliouudistuksesta on käyty kokouksia dekaanien,
laitoksen väen, opiskelijoiden sekä ammattijärjestöjen
SIOn, ORNAMOn, SAFAn ja MARKin kanssa. Keskustelut ovat
edenneet ja edunvalvonta sekä toivottavasti myös
opiskelijat ovat saaneet luottamusta palautettua
liittyen aiheen tulevaan edistymiseen. Dekaanit ja
laitos on luvannut edistää opiskelijoiden etua niin
akkreditoinnin kuin tasa-arvokysymystenkin kannalta.
Tänään jatkoimme puheenjohtajien sekä hallopedien kanssa
vielä keskustelua, jossa oli mukana AYY: edustajia.
Pohdimme, miten tällaisilta tilanteilta vältytään
jatkossa ja miten viestinnästä saadaan läpinäkyvämpää.
Pohdimme myös koulutusneuvoston tehtäviä ja rooleja.

Myös Arkkitehtuurin kandidaattiohjelman nimelle on
etsitty vaihtoehtoa. Suosituin vaihtoehto on tällä
hetkellä “Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja
sisustusarkkitehtuurin kandidaatti- ja maisteriohjelma”.

Tänään on kokoustettu myös kotiluokkien toiminnasta ja
sijainnista Saara Kanteleen ja laitoksen kanssa.
Suunnitelma on tällä hetkellä seuraava: Arkkitehtuurin,
maisema- ja sisustusarkkitehtuurin kotiluokka tulisi
olemaan Otakaari 1:ssä A-siivessä ja Väreessä sijaitsisi
tila, jossa on pieni tila sisustusarkkitehtuurille ja
yhteinen tila maisteristudioille opetuskäyttöön.



Ma 31.5.2021 Klo 17-19 järjestetään You tell me-
workshop opiskelijoille ja laitokselle, jossa
käsitellään kestävän kehityksen arvojen ja aiheiden
lisäämistä kursseille. Tervetuloa!

7. Talous

Hallitukselle ei tullut käsiteltäväksi mahdollisia
hyväksyttäviä laskuja.

8. Wähätirehtöörien vierailu

Wähäjoulutirehtöörit 2021 kertoivat ja keskustelivat
hallituksen kanssa suunnitelmistaan Wähäjoulu 113:n
suhteen. Keskustelun aiheiksi nousivat teema,
juhlapaikka ja budjetti.

9. Pääsykoepiknik

Hallitus keskusteli pääsykoepiknikin tai sen korvaajan
järjestämisestä.
Kilta tiedottaa hakijoille killan olemassaolosta ja
toiminnasta flyereillä, joita jaetaan piirustuskokeiden
viimeisenä päivänä. Mahdollisuuksia killan päivystykseen
A-siiven läheisyydessä ulkotilassa selvitetään.

10. Kesän kiltaworkshopit

Hallitus keskusteli kesällä järjestettävistä
kiltaworkshopeista, joiden avulla helpotetaan
loppuvuoden työmäärää. Päivämääristä päätetään
myöhemmin.

11. Tutkintouudistus

Hallitus keskusteli tutkintouudistuksen tilanteesta.
AYY:n hallitus on pyytänyt tutkintouudistuksen
allekirjoituksen lykkäämistä, jotta ilmi tulleita
ongelmia voitaisiin selvittää tarkemmin.

12. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsitteli muut esille tulevat asiat:
-Arkkitehtikillan facebookin moderaattorien hallinnointi
-Ensi maanantaina kevään viimeisen kokouksen jälkeen
pidetään sään salliessa alustavasti virkistys.



13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:49.


