
Esityslista 21/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 21/2021, 11.8.2021, klo. 18:00.

Paikka: Otakaari 1 A, 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, poistui kohdassa 6.

Hupimestari Sini Hintsala

Fuksikapteeni 2021-2022 Aino Niekkamaa

ISOneuvos 2021-2022 Helmi Anttila

Maisterimestari 2021-2022 Sara Soimasuo

Opintovastaava Vilma Vanhanen, saapui kohdassa 5.

Tilava Majava Kasper Luoma

Viestintävastaava Elina Aydemir, saapui kohdassa 5.

Yrityssuhdevastaava Pinja Lindholm

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:03.

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 Aino Niekkamaa ja Sara
Soimasuo.

5. Ilmoitusasiat ja posti



Hallituksen jäsenet kertoivat kuulumisensa. Uutta postia ei
ollut.

Hallituslaiset odottavat syksyä sekä innokkaasti että
kauhuissaan, sillä opinnot eivät innosta mutta tulevat
tapahtumat sytyttävät. Ajatus etäopiskelusta tulee ulos
korvista. Työt ovat kivoja ja ikäviä. Kilpikonna Tatlin on
herännyt kesähorroksestaan. Hybridikokous mahdollistaa myös
Rovaniemeltä käsin osallistumisen. Monella meistä on
poikahuolia. Eräs murtunut olkapää on lähes parantunut ja
seuraavaa suunnitellaan. Tupsut suunnittelevat KIIMAa!

Vilma Vanhanen saapui ajassa 18:12.

Elina Aydemir saapui ajassa 18:19.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Loppukeväästä hallituksen jäsenet täyttivät
hallitustoimintaa koskevan kyselyn, jonka pohjalta kävimme
kahdenkeskiset kehityskeskustelut ja suunnittelimme tulevaa
toimintaa. Antoisista juttuhetkistä lähti liikkeelle monia
ideoita, esimerkiksi jo toteutettu ihana terdekesä -tapahtuma!
Kesäkuussa täytin hakemuksen AYY:n toiminta-avustusta varten.
Kokoustin kesä-heinäkuun vaihteessa EASAn edustajien kanssa
Nordplus -projektirahaan liittyen.
Viime viikon torstaina saimme yhdessä yrityssuhdevastaavan
kanssa tutustua SocialSports -sovellukseen, jonka kanssa kilta
tulee tekemään yhteistyötä. On myös ollut mukava puuhailla koko
hallituksen yhteisiä projekteja, kuten siivoilla kiltistä ja
upouutta varastoa. Syksyn toiminnan suunnittelu on jo täydessä
vauhdissa.

Rahastonhoitaja: Kesä kului pestin puolesta pitkälti laskujen,
kulukorvausten ja puolivuotiskatsauksen parissa. Lähetin
muutamia laskuja mm. Fuksioppaan mainoksista. Hoidin Kaislan
apuna EASAn Nordplus-projektirahan killan tilin kautta EASAlle.
Sain puolivuotiskatsauksen viimeisimpiä laskuja vaille valmiiksi
etuajoissa ja suhteellisen pienellä työmäärällä, mistä olen
iloinen. Esittelen sen ensi kokouksessa.
Tapasimme kokoavan toimikunnan Rahaston kanssa kerran kesäkuussa
ja seuraava tapaaminen suunniteltiin elokuun puoliväliin.



6.2. Yhteisö

Uusia yhteistyökuvioita kaverikiltojen kanssa on hierottu, ja
alkusyksystä pohditaan aletaanko uusia tapahtumia järjestää jo
tänä syksynä.

Kesäkaudella järjestettiin kolme yhteisötapahtumaa; Raadin
kiitosilta, Pitkä, kuuma terdekesä & Killan kesäpäivä.
Terdekesää järjestivät kanssamme Sista, Vista ja NuDe.
Kesäpäivän konseptia muutettiin yksipäiväiseksi ja sitä
järjestettiin hallituksen yhteisvoimin. Tapahtumapaikkana oli
Otaniemi, joten osallistujia saatiin paikalle aiempiin vuosiin
verrattuna mukavasti.

Liikuntasektori järjesti kesällä Ultimate-pelin kiltalaisille.
Lisäksi ensi viikolla 19.8 luvassa on Killan yhteislähtö
Laguuni-vesipuistoon. Tervetuloa!

MAIK-risteily tapahtuu 22h-risteilynä Tallinnaan tänä
perjantaina 13.8.

6.3. Viestintä

Kesä on viestinnän kannalta ollu melko hiljainen. Lähinnä
muutamiin sähköposteihin vastailua ja listojen ajoittaista
tsekkailua ollut kesässä, mutta ei juuri sen ihmeempiä. Muutamia
nettisivujen sivuja olen kääntänyt englanniksi ja kirjoittanut
ylös mitä pitää vielä korjailla (mitä on aika paljon) mutta itse
korjailut vielä kesken. Myöskin Flickr on nyt saatu ainakin
uusia kuvia varten käyttöön ja esimerkiksi kesäpäivien kuvat
löytyvät sieltä. Kuvien siirto sinne vielä vaiheessa vaikka
selvittely siitä miten se onnistuu on kyllä tehty.

6.4. Yrityssuhteet
Kesäkuun alussa nähtiin parin yrityssuhdeassistentin kanssa
piknikillä, olipa mukavaa.
Yrityssuhdevastaava on lomaillut vähän liikaa kesällä, ja sen
takia esimerkiksi haalariasiat ovat edenneet hieman hitaasti.
Kesä- ja heinäkuussa laitoin sähköpostia haalareista, monet
yritykset lomilla, joten en ole vielä saanut haalareihin
sponsseja. Elokuun ja syyskuun aikana yritän saada kaikki
haalarisponssit valmiiksi, ennen kun kurssit alkaa.

Kokoustimme viime viikolla puheenjohtaja Kaislan kanssa
yhteistyöstä Socialsportsin kanssa, jonka avulla saisimme
opiskelijoita paremmin aktivoitua ja henkistä sekä fyysistä
hyvinvointia parannettua. Yhteistyö tapahtuu elokuun
lopulla/syyskuussa. Kivaa!



Kokoustin heinäkuun lopulla wähäjoulutirehtöörien Eveliinan ja
Ennan kanssa sponssipaketeista wähikseen. Tämän viikon lopulla
saan Wähäjoulun mediakortin, joten sponssihaku alkaa elokuun
lopulla.

Pientä sohva- tai huonekalusponssia olen myös yrittänyt saada
kiltikselle, harmillisesti kaikki huonekaluliikkeet ovat
lomalla...

6.5. Tapahtumat

Kesä on ollut melkoisen tapahtumarikas. Järjestimme heinäkuussa
Kesäterde-tapahtuman yhteistyössä NuDen, Vistan ja Sistan
kanssa, ja ilta oli menestys. Alkukesästä saimme vihdoin AYY:ltä
vuokrattua varaston! Tilaa on siivoiltu ja järjestelty
porukalla, mutta paljon on vielä tekemistä. Hupimestarien
seuraava projekti on siivota kiltikseltä löytyvä
kuivaruokakaappi. Olemme myös aloittaneet täydentävän
Hupikonnahaun, jotta ensi syksyn sitseille riittää työvoimaa, ja
konnat pääsevät myös nauttimaan sitsaamisesta. Olemme saaneet jo
muutaman hakemuksen!

Olemme myös päässeet huolella virkistäytymään! Alkukesästä
kyhäsimme hupikonnillemme kesäpäivät Majalla, ja harjoittelimme
sitsien järjestämistä pienellä porukalla. IEkin virkistäytyi
muutama viikko sitten, myöskin Majalla.

Hupimestarien kesä on kulunut myös Polin Approja yhdessä
IE-toimikunnan kanssa suunniteltaessa.

Hallitus järjesti Arkkitehtikillan kesäpäivän Alvarinaukiolla
lauantaina 31.7. Piknikin muodossa järjestetyssä tapahtumassa
tarjottiin grilliruokaa ja naposteltavia, sekä Äpyn 50h skabassa
voitetut 30 pulloa kuohuviiniä. Ohjelmassa oli vapaata
hengailua, pihapelejä ja Paperien lueskelua. Myös killan Sauna
in Transit oli lämpimänä. Tapahtuma keräsi kiitettävästi
kiltalaisia, ja houkutteli myös uusia jäseniä kiltaan.

6.6. Uudet opiskelijat

Fuksikapteeni: Kesällä on tapahtunut paljon! Fuksiopas on
valmistunut, ja lähtee tilaukseen tällä viikolla.
Fuksipistekortin pisteet on mietittynä ja se taitetaan myöskin
tällä viikolla.



Syksyn suunnitelmat ovat täydessä vauhdissa. Orientaatioviikolla
on vielä pari pientä kysymysmerkkiä, lähinnä tilojen suhteen.
Laitoksen kanssa ollaan kokoustettu orientaatiosta kerran.
Suunnitelmissa on ottaa yhteyttä siihen suuntaan vielä ja
varmistaa, että ollaan samalla sivulla viikon kulun suhteen.
FTMK:n kanssa ollaan saatu vihreää valoa Ota- ja
Stadisuunnistusten järjestämiselle, joka on super jees!
Toivotaan että koronatilanne vaikuttaisi mahdollisimman vähän
valmiisiin suunnitelmiin.

Maisterimestari: Kesä on kulunut Student Guidea tehdessä, uusien
maisteriopiskelijoiden kysymyksiin vastaillessa ja KvTMK:n
kanssa puuhaillessa. Ymmärrys siitä, kuinka moni opiskelija on
Otaniemessä orientaation alkaessa on vielä hieman hämärä, mutta
orientaatio vedetään tarvittaessa pienemmällä porukalla, ja
kampuskierroksia, matalan kynnyksen tapahtumia, ja yleistä apua
järjestetään tarvittaessa myöhemminkin syksyllä.

ISOneuvos: Kesä on mennyt ITMK:n kanssa ISOmerkkiä ja muita
suunnitellessa, nyt on käynnissä orientaatioviikon ja muiden
hommien suunnittelu. Orientaatioviikon viikonloppu on vielä
vähän auki, ISOkasteen suunnittelu käynnissä. 2.9.21 ISOjutun
suunnittelu myös auki.

Antti Lammi poistui ajassa 18:51.

6.7. Tilat

Majalla järjestettiin heinäkuussa kahdet majatalkoot, 5. ja
29.7.
Talkoiluja pyritään jatkamaan syksyllä tilanteen salliessa.

Majalla on ollut tilanteeseen nähden kohtuullisesti vuokralaisia
ja akuuttia kassakriisiä ei tällä hetkellä ole. Kuitenkaan AYY:n
velan lyhennystä ei ole tehty kesällä, säätiö neuvottelee
lainanmaksusta syksyllä.
Rahan hankkimiseksi majasäätiö suunnittelee julisteiden ja
kannatus(haalari)merkkien myyntiä syksyksi.

Kiltahuonetta on siivottu hallituksen voimin ja tavaraa
siirretty sieltä uuteen varastoon.

Puutarhurit ovat hoitaneet kesällä killan palstaa ja ARTS-terden
istutuksia. Puutarhureille yritettiin hankkia kulkulupa
kiltahuoneen aulatilaan ja vessaan kasteluveden ottamiseksi,
mutta yliopisto ei anna muiden kuin hallituksen jäsenten kulkea
tiloihin.



SaunaInTransit lämmitettiin killan kesäpäivien yhteydessä ja
itse sauna todettiin toimivaksi. Auto puolestaan vaatisi laittoa
ennen kuin ajaminen olisi mahdollista. Harkinnassa on perustaa
Tila-sektorille ensi vuodeksi uusi toimihenkilövirka
”mekaanikko”, jotka vastaisivat Transitin korjaamisesta.

6.8. Edunvalvonta

Opintovastaava on lomaillut kesällä. Ensi viikolla on tarkoitus
virkistäytyä KOPO-sektorin kanssa ja jutella vähän menneistä ja
tulevista jutuista.

Opintomouho Telegram-ryhmä on aktivoitunut viime päivinä.
Keskusteluun on noussut Sisun hankaluudet.

Maisema-arkkitehtiopiskelijoiden keskuudessa on puhuttu
diplomitöiden arvioinneista ja kuinka tämä on epätasapainossa
arkkitehtuurin diplomitöiden arvioinnin kanssa. Tulevaisuudessa
uuden koulutusneuvoston tehtäviin kuuluu näiden arvosanojen ja
mahdollisen epätasapainon arviointi.

Kokoustauko alkoi ajassa 19:18.

Kokoustauko päättyi ajassa 19:30.

7. Talous

Hallitus käsitteli hyväksyttävät laskut ja otti tietoon muut
talouteen liittyvät asiat.

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut:
S-Business Oy, killan kesäpäivien tarjoilut, €254,80
Ayy, arkkitehtikilta.fi domainin uusiminen, €10

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut takautuvasti:
Accountor Finago Oy, käyttöliittymämaksu, €32,24
Accountor Finago Oy, käyttöliittymämaksu, €32,24
Accountor Finago Oy, käyttöliittymämaksu, €32,24
Ayy, parkkipaikkamaksu, €8
Ayy, parkkipaikkamaksu, €8
Ayy, parkkipaikkamaksu, €8
Ayy, Otarannan kerhotilan tilavuokra, €50
Merkillinen.fi, Now Boarding-tapahtuman haalarimerkit, €156,97
Picaset Oy, kiltalehti Paperi 2/2021, €237,99
Vesiurheilukeskus Laguuni Oy, Ak Goes Laguuni-tapahtuman
tilavuokra, €550

Hallitus hyväksyi seuraavat kulukorvaukset:
Kasper Luoma, killan valojen korjaus, €71,44



Kasper Luoma, killan kesäpäivien matkakulut, €4,21
Kasper Luoma, raadin kiitosafterien kulut, €22,25

Hallitus hyväksyi takautuvasti seuraavat kulukorvaukset:
Aimi Kärnä, Viininpunaisen seikkailun/Fuksigaalan pakettiauto,
€147
Aimi Kärnä, Ark’20-piknikin ruoat, €33,39
Dilek Husein, killan liikuntavastaavien liikuntatarvikkeiden
hankinta, €20,87
Julia Hermans, Pitkä kuuma terdekesä-tapahtuman kulut, €45,39

8. Uudet jäsenet

Hallitus käy läpi saapuneet jäsenhakemukset ja hyväksyy uusia
jäseniä kiltaan.

Janne Kousa
Eeti Ahola
Niklas Valuri
Juuso Määttä

9. Kiltavaatteet

Hallitus keskusteli           kiltavaatteiden tilauksesta.

Kiltavaatteita voitaisiin tilata jo heti syksyn alussa.
Tilaukset pyörisivät orientaatioviikosta alkaen. Hallitus pohti,
muutetaanko kiltapaidan designia. Viime vuonna tilatuissa
paidoissa hyvänä ja huonona puolena on logon näkymättömyys,
mutta designin muuttaminen voisi kannustaa kiltalaisia ostamaan
joka vuosi uuden paidan. Hallitus piti ohjeistavan äänestyksen
siitä, jatketaanko nykyisen paidan tuotantoa.

7 puolesta, 4 vastaan.

Merch-valikoimaan tuodaan paidan ja kangaskassin lisäksi
mahdollisesti viinilasi ja sukat. Sukkien väriä selvitetään.
Yhteisövastaava Aino selvittää uusien tuotteiden
tuotantomahdollisuudet.

10. Kiltashop

Hallitus keskustelee kiltashopin tilanteesta ja haalarimerkkien
mahdollisesta tilaamisesta.

Mustia Arkkitehtikilta-merkkejä tilattiin Wapun alla lisää, ja
niitä on jäljellä vielä 50. Tilataan kuitenkin 100-150 kpl



(hinnasta riippuen) lisää, jotta fukseille riittää kiltamerkkejä.
Ak-merkit ovat loppuneet, joten tilataan niitä 200 kpl.

11. Vakiokokousaika

Hallitus kokoustaa ennen orientaatioviikkoa seuraavasti:

Ke 18.8 klo 18
Ti 17.8 klo 18
Ke 1.9 klo 18

12. Orientaatio

Hallitus keskusteli orientaation aikatauluista ja edustuksista.
Hallituksen toivotaan sitoutuvan edustamaan kaikissa
orientaatioviikon tapahtumissa. Orientaatioviikolle tulee
rastiedustuksia, joista sovitaan myöhemmin. Hallitus pitää
orientaatioviikolla brunssin, jolla startataan syksy yhdessä.

13. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsittelee muut esille tulevat asiat.

Orientaatioradio: PaKaRa Arkkitehdit Oy palaa ääniaalloille
orientaatioviikolla.

Logouudistus: Hallitus keskusteli, pitäisikö logouudistusta
varten kerätä toimikunta, joka suunnittelee uuden logon
reunaehdot ja toteuttaa kilpailun uudesta logosta.

Syksyn työsarka: Orientaatio, vaalikokous ja Wähäjoulu vaatii
koko hallituksen panostusta. Puheenjohtaja muistuttaa
säännölliseen hallitustoimintaan sitoutumisen tärkeydestä.
Kokousten lisäksi pidetään hauskaa ja workshopataan erinäisistä
projekteista – ensimmäisenä kevään ja kesän ajan
toimintakertomusten osuudesta ja hallituksen
perintövaltaistuimien rassaamisesta.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:20.


