
Pöytäkirja 18/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 18/2021, 17.5.2021, 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

AYY-Hallituskummi, Otto Usvajärvi

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02.

Otto Usvajärvelle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
sillä poikkeuksella, että lisättiin kokouskohta 9.
Wähätoimikunnan kysymyksiä.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta



Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Lammi ja Helmi
Anttila.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Kuulumisia:
-Rentoa lomaa on vietetty eteläisessä Lapissa
-Viikonloppuna on ollut menoa ja meininkiä. Kelit ovat
olleet mitä parhaimmat.
-Asioita on tullut hoideltua ja ukkosen jyrinä on ollut
ihanaa kuunneltavaa.
-Työvuoro pitkästä aikaa Hesburgerissa.
-Eilen oli mukava nähdä hallituslaisia. Pitkän
loppukritiikin jälkeen oli kivaa ulkoilla.
-Viime viikolla on mökkeilty ja kohta alkaa kesäloma.
-Vene saatiin vesille ja viikonloppuna on purjehdittu.
Kesätyön toimistoharjoittelu on alkanut.
-Työnteon makuun päästy, ollut hyvä päivä ja
kesävaatteiden fiilistely innostaa.
-Aino Niekkamaalle (Liekkikselle) synttärionnittelut.
Sähköpostiin oli saapunut AYY:ltä asuntotarjous.
-Herttoniemen AYY:n kämppään on saatu tuotua
viimeisetkin tavarat.
-Työasiat edistyy, ihanaa sadetta ripsinyt ja kaatanut.
Mökille pääsyy odotellaan.
-Majalla on tullut puuhailtua ja viikonloppuna
vietettiin tkt-vaihtoa.
-Kroketin peluuta ietmk:n kanssa.

Tällä viikolla ei tullut postia.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Neuvosto on laatinut lausunnon koskien
Aallon Corona exit -strategiaa. New European Bauhaus
-projektia edistetään muiden mukana olevien järjestöjen
puheenjohtajien kanssa. Myös laitoskokous on huomenna
18.5.2021.

Rahastonhoitaja: Hiljainen viikko ollut. Laitoin
viikonloppuna muistutuksia maksamattomista
Wähismaksuista.



6.2. Yhteisö
Teekkarikulttuuritoimikunnan vaihto pidettiin
viikonloppuna ja vuoden 2020 toimikuntaan oli mukava
päästä tutustumaan!

Wähäjoulutoimikunta pohtii toimikunnan sisäistä
työnjakoa kokouksessa huomenna tiistaina 18.5.2021.

Yhteisövastaava suunnittelee PT:n kulttuurivastaavan
kanssa yhteislähtöä Oulun Mallasapproille! Tapahtumaa
varten pyritään saamaan majoitustiloja sisarkiltojen
avulla, joten pääsemme myös lämmittelemään välejä Oulun
arkkitehtikiltalaisiin.

6.3. Viestintä
Sihteeri: Metsästin tänään A-siiven vahtimestareita pari
tuntia postien hakumatkalla. Lopulta, kun löysin
vahtimestarin ja pääsin postilokerolle, postilaatikko
ammotti tyhjyyttä.

Tiedottaja: Tein viimeisen viikkiksen nyt ennen kesää.
Pidetään ke 19.5.2021 valokuvaajien kanssa kokous kuvien
siirrosta sivuilta Flickriin. Aloiteltiin killan
instagram sivun siivoilua Aino Niekkamaan kanssa
poistelemalla vanhoja kohokohtia ja miettimällä mitä
uusia laitetaan tilalle.

6.4. Yrityssuhteet
Saatiin hieno mediakortti haalarisponsorihakuun, ja
aloitan yritysten tavoittelun tällä viikolla.

6.5. Tapahtumat
Tapahtumasektori on hoitanut viimeisen viikon aikana
Tilakähmyjä pakettiin. Tiloihin liittyy vielä paljon
epävarmuutta, mutta tämän viikon kuluessa saamme
todennäköisesti isoimmat solmut selvitettyä. Saatamme
joutua käyttämään tilojen suhteen hieman luovuutta, jos
häviämme arvontoja.

6.6. Uudet opiskelijat
ISOneuvos: Ei oikeastaan mitään uutta.

Fuksikapteeni: Nyt on vihdoin kaikki valokuvat otettu
opasta varten. TEK:in mainossponssia (250e) pitäisi
hakea vielä.



Maisterimestari: Maisteritutkinto-ohjelmien johtajilta
on nyt tullut esittelytekstejä Student Guideen, joka
alkaa hiljalleen tulla kokoon! Myös kuvia otettiin viime
viikonloppuna KvTMK:n kanssa.

Kokoustauko alkoi ajassa 18:27.
Kokoustauko päättyi ajassa 18:30.

6.7. Tilat
Puutarhurit saaneet palstan hoidon käyntiin. Kitkemistä
ja kääntämistä harrastettu.

Majasäätiö kävi eilen sunnuntaina majalla laittamassa
majaa kesäkuntoon ja herättämässä Majaa somessa eloon.
Myös keskustelu säätiön velan uudelleenjärjestelystä
AYY:n kanssa aloitettu.

6.8. Edunvalvonta

Edunvalvonta on käsitellyt ohjelmauudistusasiaa.
Opintovastaava kokoustaa tällä viikolla SIOn ja MARKin
kanssa ja pohtii, mitä seurauksia ohjelmauudistuksella
on. Maisema-arkkitehtuurin professorit ovat
kirjoittaneet kannanoton sen puolesta, että
maisema-arkkitehtuuria ei liitetä yhdeksi arkkitehtuurin
pääaineista. Opintovastaava on kysynyt myös
sisustusarkkitehtuurin professorien kantaa asiaan. He
uskovat muutoksen olevan enemmänkin nimellinen, mutta
jäävät seuraamaan maisema-arkkitehtuurin kantaa.

7. Talous

Hallitukselle ei ollut tullut hyväksyttäviä laskuja tai
kulukorvauksia.

8. AYY-hallituskummin vierailu

AYY-hallituskummi Otto Usvajärvi kertoi AYY:n
kuulumisia.
Viime viikon keskiviikkona saatiin allekirjoitettua
edustushankesopimus opiskelijakeskusta koskien.
Toiminta-avustushakua on pidennetty kesäkuulle. Tilahaun
prosessia on saatu uudistettua ja haku on nyt auki.
Työntekijäpuolella on saatu palkattua kesätyöntekijä.

Kokoustauko alkoi ajassa 18:43.
Kokoustauko päättyi ajassa 18:45.



9. Wähätoimikunnan kysymyksiä

Wähätoimikunta esitti hallitukselle muutamia kysymyksiä
liittyen Wähäjoulun suunnitteluun.

Yrityssuhdevastaava vastaa sponsorien hankkimisesta
yhdessä yrityssuhdeassistenttien kanssa. Wähistiimin
puolelta olisi hyvä saada vastaamaan siitä, että
sponsorit saavat ostamansa näkyvyyden juhlassa.
Yrityssuhdevastaava Pinja alkaa pohtimaan
sponsoripaketteja loppukesästä ja sponsoreita aletaan
kontaktoida alkusyksystä. Mediakortti tulee
wähistiimiltä, siinä halutaan tietää pääjuhlapaikka ja
osallistujamäärä.

Osallistujamäärä riippuu esim. juhlapaikasta ja
cateringistä ja niiden hinnoista. 250 ei ole välttämättä
liikaa, koska halukkaita juhlijoita on varmasti koronan
jälkeen paljon.

Kutsuvieraista löytyy tietoa Drivesta. Niihin kuuluu mm.
koulun henkilökunta, muut killat (2 hlö/kilta) sekä
sponsorien edustajat. Kutsuvieraita voi olla yhteensä
lähemmäs sata.

10. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsitteli muut esille tulevat asiat.

Hallitus keskusteli kämppäkierroksen ajankohdasta.
Kämppäkierroksen ajankohdaksi päätettiin 5.6.2021.

Hallitus keskusteli ensi viikon kokousajankohdasta,
koska kandidaatintöiden esittelytilaisuus on samana
päivänä.
Ensi viikon kokousajankohdaksi päätettiin keskiviikko
26.5.2021 klo 18:00.

Hallitus keskusteli, että kesän kokoustauko aloitetaan
kesäkuun alussa.

Varastohakemukseen liittyvistä järjestelyistä
keskusteltiin myös.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:12.




