
Pöytäkirja 13/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 13/2021, 6.4.2021, 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., poistui

kohdassa 8.
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 08:01.

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 Kasper Luoma ja Sini
Hintsala



5. Ilmoitusasiat ja posti

Hallituslaisille kuuluu ihan jees. Pääsiäislomaan on
mahtunut sekä aikaa rentoutumiselle että koulutöiden
tekemiselle, ja tekemistä vielä riittää. Synteesi on
saatu palautettua (about), retriitin palautus on
edessäpäin. Pääsiäiskissa ja -koira ovat olleet
hoidossa.
Wappuun on enää neljä viikkoa.
Myrskyävät tuulet on kummastuttanut.

Mai saapui ajassa 08:07
Mai tippui 08:08
Mai saapui takaisin ajassa 08:10

Sähköpostiin oli saapunut kutsu AYY&OUBS-wappustriimiin.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Erinäisten edustustekstien ja -puheiden
laatiminen on aloitettu. Perinneohjesäännön
päivittäminen käynnistyy. Wapun valmistelu jatkuu.
Rahastonhoitaja: Laskuja on tullut, muuten on ollut
hiljaista.

6.2. Yhteisö
Killoille pidettiin perehdytystilaisuus
Teekkarikokouksesta 31.3. Kokous tulee kokoamaan yhteen
teekkarikiltojen edustajia päättämään ja oppimaan
teekkarikulttuuriin liittyvistä asioista. Kokous
kutsutaan koolle ensi kertaa todennäköisesti
orientaatioviikon jälkeen, ja kustakin killasta tulee
paikalle kaksi äänioikeutettua edustajaa. Lisäksi
kaikilla AYY:n jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Siistiä!

Killan ”viralliset” merkit loppuunmyyty teekkarijaoston
merkkimyynnissä. Uusia tulee 100kpl huhtikuun
puolivälissä.

Wähätirehtöörin ja -toimikunnan rekrylle on tehty nyt
”strategia” ja haku avataan jälleen tällä viikolla.



Vanhoja Wähiksen tekijöitä on haastateltu instagramiin
herättämään vujukaipuuta.

Laitoksen ja killan yhteisestä wapputapahtumasta
wappuaattona on sovittu, ja wapun aikataulut alkavat
muutenkin hahmottua. Wiikon wappustudioon voisi viedä
myös jotain killan ohjelmaa koko yhteisön nähtäväksi!
Ideoita?

Mx Worldwiden matkakuumetapahtuman ilmoittautuminen
aukeaa tänään!!!

6.3. Viestintä
Sihteeri: On ollut melko hiljainen viikko.
Historioitsijat postasivat maaliskuun viimeisinä päivinä
arkkitehtikillan ig:hen historia-tietoisku pläjäyksen,
joka meni hyvin. Kysymykset olivat ajoittain melko
kiperiä, mutta tieto killan historiasta levisi hyvin
arkkitehtikillan seuraajakunnalle.
Tiedottaja: Hiljainen viikko perus viikkiksen puuhailu
ym.

6.4. Yrityssuhteet
Hiljaista on ollut.

6.5. Tapahtumat
Hupimestareiden katseet ovat siirtyneet jo täysin
lähestyvään wappuun. Päät sauhuavat uusia ja toimivia
tapahtumia suunnitellessa. Suunnitelmat ovat kuitenkin
vielä melko kesken, joten niistä ei uskalleta sen
enempää tänne kertoa ;). Athenen ja Inkubion kanssa
yhteistyössä olemme suunnitelleet wapputapahtumaa, ja
kokoustimme aiheesta viime viikolla.

6.6. Uudet opiskelijat
Fuksikapteeni: Hiljaista. Pirjolle laittelin viestiä ja
hän lupasi toimittaa fuksiopastekstin myös englanniksi!
Nyt pitäisi kaikkien tekstien olla hoidossa. FTMK:n
kanssa ollaan alettu miettiä Foppaan mainoksia.

ISOneuvos: ISOsitsit meni ihan hyvin, tämän viikon
torstaina ja perjantaina on teekkari-ISOkoulutukset.

Maisterimestari: Saatiin vielä yks kv-ISOilusta
kiinnostunut, jes! Tekstejä Student Guideen saapuu
hissukseen.



6.7. Tilat

Majasäätiön vuosikokous 30.3.2021 ei pystynyt
käsittelemään vuoden 2020 tilinpäätöstä,
toimintakertomusta eikä tilintarkastajien lausuntoa,
koska mm. tilinpidon uudistuksen takia tilintarkastus
valmistuu myöhässä. Tilinpäätöstä 2020 ei vahvistettu.
Hallitukselle 2020 ja muille vastuuvelvollisille ei
samasta syystä voitu myöntää vastuuvapautta. Uusi kokous
jossa asiat käsitellään järjestetään lähiviikkoina.

Maja nuohottu 1.4.2021.

6.8. Edunvalvonta

Ajatusten tuuletusta -tapahtuma oli onnistunut!
Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat kertoivat mm.
Yksinäisyyden tunteista ja huolesta liittyen oppimisen
laatuun pandemia aikana. Puheenaiheena oli myös
sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden yhteishengen
nostattaminen. Kysely pajoista jaettiin tapahtuman
yhteydessä. Kysely jaettiin myös NUDEn toimesta
muotoilun opiskelijoille.

Hyvinvointitoimikunnan kanssa kokoustettu
Wappu-lehdestä.

7. Talous

Hallitus käsitteli mahdolliset hyväksyttävät laskut ja
ottaa tietoon muut talouteen liittyvät asiat.

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut:
S-Business Oy, €12,40, kortin uudelleen lähetys
Picaset Oy, €352,99 Paperin painokustannukset
Accountor Finago, €32,44, Procountor käyttömaksu

8. Hallituksen TO DO

Hallitus kävi läpi yhteisen TO DO -listan.

Mai poistui ajassa 08:42

9. Muut esille tulevat asiat



Hallitus käsitteli muut esille tulevat asiat.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 08:52.


