
Pöytäkirja 16/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 16/2021, 3.5.2021, 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
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 lisättiin kohta 9. Uudet
toimihenkilöt.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mai Multimäki ja
Kasper Luoma.



5. Ilmoitusasiat ja posti

Wappu meni todella hyvin ja muotoutui hallituslaisille
monipuolisena: rauhallinen, railakas ja pitkä, ystävien
ja tuttavien täyttämä, saaristolaishenkinen ja
ilontäyteinen. Muutamat postissa saapuneet Wappukortit
ovat ilahduttaneet ja Wapusta palaudutaan
kokonaisuudessaan pikkuhiljaa.
Kouluhommat ahdistaa jokseenkin ja töiden pariin ollaan
palattu.

Postissa oli saapunut:
Tekniikka ja Talous 13/21
Arkkitehtiuutiset 3/21

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Puhiksen keskusteluhetket on tulossa
toukokuussa, niiden valmistelu on alkanut. Myös
varastohakemus ja TAHLO työllistävät.

Rahastonhoitaja: Pari laskua ja kulukorvausta on tullut.
MobilePayn yritysten käyttöehtoja on hieman muutettu:
MobilePayta ei saa käyttää ennakkomyyntiin tai
tilaussopimukseen perustuvien maksujen
vastaanottamiseen.

6.2. Yhteisö

Viikko on ollut railakas. Teekkarikulttuuritoimikunnan
järjestämä Walpurin kierros oli onnistunut ja
järjestäjillä oli ainakin mukavaa!

MAIK-risteily järjestetään 13.-15.8. mikäli
koronatilanne sallii. MAIK-varaslähtö järjestetään
Vallitun leirikeskuksessa 27.-28.8. MAIK-sitsien
ajankohta selviää tilakähmyjen jälkeen, mutta tapahtuma
järjestetään marraskuussa Otakaari 20:ssä.

Yhteisövastaava jatkaa yhteydenpitoa Wähätoimikunnan
kanssa.



6.3. Viestintä

Sihteeri: Viikko on ollut hiljainen.
Tiedottaja: Hiljaiset pari viikkoa ollut. Sovittiin
valokuvaajien kanssa, että pidetään kokous ja yritetään
saada Flickr asiaa etenemään nyt Wapun jälkeen.

6.4. Yrityssuhteet

Aloitettiin yhdessä fuksikapu Ainon kanssa suunnitella
haalareita. Kilpailutetaan haalarifirmat tällä viikolla,
jonka jälkeen alkaa sponsorihaku.

6.5. Tapahtumat

Hupimestarit ovat selvinneet Wapun ajasta kunnialla.
Järjestämiimme tapahtumiin kuuluivat Inkubio X AK
Koktaililtamat, Höpömestarien hupaisa WappuXQ, sekä
Hupimestarien Wappubooli aattona. Kaikki onnistuivat
oikein hyvin, ja olemme saaneet paljon positiivista
palautetta. IETMK järjesti Wappustriimissä oman
ohjelmanumeronsa IE:n Wappushown, joka oli myös oikein
onnistunut.

Lisäksi aatto alkoi Hupimestarien ja Hupikonnien
tapaamisella niemenkärjessä. Seikkailimme Rantasaunan
laiturille, ja nostimme maljat Wapun kunniaksi.

Tulevina viikkoina tulisi kehitellä varastohakemus.
Keskiviikkona alkavat myös Tilakähmyt, jotka
työllistävät Hupimestareita.

6.6. Uudet opiskelijat

ISOneuvos: Tällä viikolla on ARTSin tutorkoulutus. Myös
Kiljavan homma pitäisi ratkaista mahdollisimman pian.
ISOkasteen suunnittelu on jo aluillaan.

Maisterimestari: Tapasin Wapun aikaan muutaman kv-ISO:n,
joilta kyselin, mitä he haluaisivat tehdä niin
tutoroinnin kuin virkistyksenkin parissa.
Maisteripuolella uudet opiskelijat eivät ole vissiin
päässeet tutustumaan toisiin opiskelijoihin lainkaan,
joten osa uusista maisteriopiskelijoista on ollut nyt
puolisen vuotta yksin Otaniemessä :(



Fuksikapteeni: Fuksiopasduuni alkaa nyt toden teolla!
Valokuvausaikoja pitäisi sopia itse kunkin kanssa ja
tekstejä karhuilla. Ensi syksyn tiloja täytyy nyt
katsella kuntoon ja haalarien suunnittelukin on
aloitettu!

6.7. Tilat

Puutarhurit kokoustaneet 19.4. palstan viljelyn
järjestelyiden tiimoilta. Periaatteena viljelyssä tänä
vuonna se, ettei kenelläkään juuri ole täysin
henkilökohtaista alaa, vaan kaikki viljely ja hoito
tapahtuu yhteisesti. Viljelyä tarkoitus myös laajentaa
kiltahuoneen terassin viljelylaatikoihin, jotka tulevat
niin ikään puutarhurien hoidettavaksi. Killan
telegrammissa ilmoitettu mahdollisuudesta ryhtyä
viljelemään ja hoitamaan palstaa vaalikokouksessa
valittujen puutarhurien kanssa ja muutama innokas saatu
mukaan toimintaan.

Majava on vihdoin saanut kiertohäntänsä haalariin
toimitettuaan uuden edeltäjälleen.

Sauna In Transit:in käyttötarkoitusta ja mahdollista
kunnostusta selvitetään.

6.8. Edunvalvonta

Edunvalvonta odottelee vastausta Väreen pajoja koskevaan
keskusteluun pajamestareiden ja esimiesten kanssa.
Halloped Eeviksellä on tekeillä kysely koskien 5.
periodia.

OPN kokousti viime viikolla. Muutkin killat ovat tehneet
hyvinvointikyselyitä ja tulokset ovat pitkälti
samanlaisia kuin meilläkin.

Huomenna 4.5. on ensimmäinen koulutusneuvoston kokous
(korvaa entisen koulutusryhmän). Huomenna on myös What´s
going on ARTS? ,jossa mm. dekaani ja varadekaani
kertovat, mitä on odotettavissa syksyn
covid-rajoituksilta. Opiskelijat ovat myös saaneet
lähettää kysymyksiä etukäteen, johon nyt vastataan.

Opintomouho toivoi omaa Telegram-ryhmää “akateemiselle
nörtteilylle”, jossa voisi kysellä esim. kandeihin,
diplomitöihin, kursseihin ja suunnittelutöiden käytännön
juttuihin liittyvistä asioista.



7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut:
Origos Oy, Esteettömyystodistuksia, €44,64
Picaset Oy, Serpentiini-lehti, €369,51
M01 Restaurants Oy, Wappudonitsit, €152,50

Hallitus hyväksyi seuraavat kulukorvaukset:
Moby Siivonen, Fuksipeijaisten materiaaleja, €17,40
Sampo Aura, Fuksipeijaisten materiaaleja, €27,93

8. Uudet jäsenet

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

Teo Rinne
Mia Lahtinen
Sampo Sainio

9. Uudet toimihenkilöt

Hallitus käsitteli saapuneet toimihenkilöhakemukset ja
hyväksyi kiltaan uusina toimihenkilöinä:

Enna Asp, Wähätirehtööri
Eveliina Kunnaton, Wähätirehtööri

Aapo Niinikoski, Wähätoimikuntalainen
Verona Katajisto, Wähätoimikuntalainen
Helmi Häkkinen, Wähätoimikuntalainen
Werneri Vähä-Impola, Wähätoimikuntalainen
Heidi Välisalmi, Wähätoimikuntalainen

10. Varastot

Hallitus keskusteli AYY:n varastojen hausta, joka aukeaa
17.5. ja hakemuksen kirjoittamisesta asiaa koskien.
Hakemuksen kirjoittamisen suhteen pidetään hallituksen
kesken Zoom-tapaaminen.

11. Muut esille tulevat asiat



Hallitus keskusteli Wappuapu-keräykseen lahjoittamisesta
ja siihen liittyvistä käytännöistä. Hallitus päätti
lähettää yhteisellä nimellä lahjoituksen
Wappuapu-keräykseen, johon halukkaat hallituslaiset
saavat osallistua.

Hallitus keskusteli fuksiopasta varten järjestettävästä
hallituksen valokuvaamisesta. Ajankohdan sopimisesta
tehdään poll-kysely.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:18.


