
Pöytäkirja 22/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 22/2021, 18.8.2021, 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, saapui kohdassa 5
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 18:00.

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 Vilma Vanhanen ja Mai
Multimäki.

5. Ilmoitusasiat ja posti



Hallituksen jäsenet kertoivat kuulumisensa, ja hallitus
kävi läpi saapuneen postin.

Laitoksen orpintoalojen esitelmöintiä vanhassa lukiossa,
kesäpäivien paikkaa on valmisteltu, kesäloman aikataulut
tihenee, uuteen työpaikkaan liittyvät käytännöt
mietityttävät, pepusta on tehty valumuotti, rapujuhlissa
viikonloppuna pirkan ravut ei ollut parhaimpia, innolla
odotetaan kesäpäiviä, tehosterokote otettu!, maik-rissen
tapahtumia muisteltiin, velourpuku on ostettu, lintsin
Taiga-laitetta testattu.

Kasper poistui ajasa 18:03
Kasper palasi ajassa 18:04

Antti saapui ajassa 18:04

Postissa oli saapunut:
Tekniikka ja Talous 19/21, 20/21, 21/21, 22/21, 23/21
Ark-lehti 3/21 “Pyhä tila”
Tekijä 6/21, 7/21
Arkkitehtiuutiset 5/21
Libero 2/21

Kirje Verohallinnolta

250kpl Skaalatikkuja

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Olen viikon aikana valmistellut
hallituksen ensimmäistä Toimintakertomustyöpajaa. Myös
Neuvosto palasi kokoustauoltaan maanantaina, jolloin
keskustelimme mm. uudistetun opiskelijakulttuurimuseon
toiminnasta ja pandemian vaikutuksesta
orientaatioviikkoon. Saamme AYY:n puolelta lisätietoa
rajoituksista ja suosituksista torstaina. Lisäksi olen
ollut yhteydessä arkistoon.

Rahastonhoitaja: Viimeistelin puolivuotiskatsauksen,
jipii! Lisäksi lähetin Wienerbergerille
haalarisponsorilaskun.



6.2. Yhteisö
Huomenna AK goes Laguuni!

Kulttuurisektori on palannut kesälomilta ja syksyn
toimintaa ryhdytään suunnittelemaan pian.

Näillä näkymin Otatarhan ajot järjestetään jossakin
muodossa, joten myös ajokkimestarit pääsevät hommiin.

Mallasapprolle ei ole vielä vahvistettu päivämäärää,
mutta tapahtuma on yleensä lokakuun puolivälissä jonakin
torstaipäivänä. Kun päivä varmistuu, tiedustellaan
tarkemmin Oulun Arkkitehtikillan kiltatalon
majoituskäyttöä, mutta arvio (listahinta) sen hinnasta
on 600€. Pyritään saamaan hyvä diili. Mikäli
Mallasapproa ei tule, lähtisi AK+PT-kokoonpano johonkin
toiseen approon myöhemmin talvella.

Koronarajoitusten vuoksi MAIK-varaslähtö järjestetään
27.29.8 siten, että IK:n fuksit ja ISOt ovat paikalla
ensimmäisen yön, ja AK+MK tulee tilalle toiseksi yöksi.
On vielä epävarmaa, kutsutaanko kaikki hallitukset
paikalle ja milloin.

6.3. Viestintä

Sihteeri: Allekirjoitusten pyytäminen pöytäkirjojen
tarkastajilta aikaisempiin pöytäkirjoihin venyi
alkuperäisistä suunnitelmista kesän kiireiden takia.
Sihteerin Drivestä löytyy nyt kansio
allekirjoitettavista pöytäkirjoista, jonne voi käydä
laittamassa oman allekirjoituksensa.

Tiedottaja: Viestinnässä on ollut hiljainen viikko, eikä
viimeisen viikon aikana ole tällä saralla tapahtunut
juuri mitään.

6.4. Yrityssuhteet

Mediakortti Wähiksen sponsorihakuihin on hieno!
Tavoittelen edelleen haalarisponsoreita, viime vuodelta
mukaan tulevat ainakin Wienerberger ja Weber.

6.5. Tapahtumat

Sini ja Antti siivoavat kiltiksen IE-kaapin ensi
maanantaina, sekä roudaavat tavaraa varastolle.



Syksyn tapahtumasuunnitelmat mietityttävät, ja
epävarmuus tuntuu vievän voimia. Syksyn ensimmäisiä
isoja sitsejä, Väärinymmärrettyjä, tulisi alkaa
suunnittelemaan aivan pian. Projekti innostaa, mutta
samalla mietityttää.

Täydentävä hupikonnahaku on saatu päätökseen! Iloksemme
seuraamme liittyy kokonaista neljä uutta konnaa. <3

Yhteisövastaava: ArkTiK-sitsejä on ryhdytty
kehittelemään AK:n IE2020 ja TiKin IE2021 kanssa.
Sopivaa ajankohtaa etsitään parhaillaan!

6.6. Uudet opiskelijat

ISOneuvos: Ensi viikon keskiviikkona on ISOkaste ja pe
StartArts picnic sekä viikonloppuna MAIK-varaslähtö.
Tällä viikolla on vielä ohjelmassa ISOkasteen ilmon
tekeminen sekä vastuuISOjen haku. ISOkasteen sijainti on
vielä vähän auki, riippuu majan henkilörajoituksista.

Fuksikapteeni: Fuksioppaat on tilattu! Pistekortin
taitto viittä vaille valmis, ja lähetän nekin painoon
vielä tällä viikolla.
ARTSin ja Tokyon kanssa kommunikaatio on ollut erittäin
haastavaa, ja fuksit saivatkin ensimmäiset kunnolliset
infoviestinsä vasta tänä maanantaina. Senkin kanssa oli
ongelmia, esimerkiksi SISTAn fuksikirje lähti kaikille,
joka on aiheuttanut hämmennystä fuksien keskuudessa.
Toivotaan, että viesti tavoittaa kaikki, sillä
telegram-ryhmiin on tipahdellut vasta huolestuttavan
vähän porukkaa. Olemme Kaislan kanssa asiasta yhteydessä
korkeammille tahoille, sillä tilanne on todella
huolestuttava. Varaslähdöt ovat jo ensi viikolla, joten
se olisi tärkeää.
AYY:n New Students Sector kokoustaa tänään, siellä on
kuulemma esityslistalla juttuja fuksilistoista.
Puhuttiin NuDen kipparin Veran kanssa, että hän ottaa
puheeksi myös ARTSin kuvioiden toimimattomuuden.
Toivottavasti saadaan ongelmia eteenpäin vähän
korkeammalla tasolla.
Uudet rajoitukset ovat mullistaneet orientaation
suunnitelmat, ja ne ovat näillä näkymin muutoksessa.
Ollaan pohdittu fuksiryhmiä ratkaisuna ainakin joihinkin
aktiviteetteihin. Huomenna meillä on FTMK:n kanssa
kokous, jossa käydään läpi orientaation kuvioita uusien
rajoitusten valossa.



Myös MAIK-varaslähdön suunnitelmat ovat muutoksessa.

6.7. Tilat

Kiltahuoneen käyttöön on saatu yliopistolta uudet ohjeet
tänään. Hallitus voi käyttää kiltahuonetta killan
asioiden hoitamiseen. Kiltahuone pysyy jäsenistöltä
suljettuna kunnes toisin todetaan.

Kiltahuoneen eurolava-”sohva” lainassa Art for All ry:n
taidetapahtumassa Malmin lentokentällä tämän viikon.

6.8. Edunvalvonta

Kopo-sektori järjesti afterwork-tapahtuman ja kävimme
viineillä. Valitettavasti hirveän moni ei päässyt
paikalle, mutta järjestämme uuden, kun ihmiset
palailevat lomilta.

Opintomouho-ryhmään on lisätty Sisubotti, josta saa
neuvoja Sisun käyttöön.

7. Talous

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

Hallitus hyväksyi seuraavan kulukorvauksen:
Aaro Timonen, Käpy-afterwork tarjoilut, 53,04€

Kokoustauko alkoi klo 19:15
Kokoustauko päättyi klo 19:20

8. Talouden puolivuotiskatsaus

Hallitus kävi läpi talouden puolivuotiskatsauksen.

9. Uudet jäsenet

Hallitus kävi läpi saapuneet jäsenhakemukset ja hyväksyi
uusina jäseniä kiltaan seuraavat henkilöt:

Louis Ferlgueroso
Alisa Peltonen



10. Uudet toimihenkilöt

Hallitus käsitteli täydentävän toimihenkilöhaun
hakemukset ja nimitti uusina toimihenkilöinä kiltaan
seuraavat henkilöt:

Iiri Repo, hupikonna
Niko Toivonen, hupikonna
Pihla Jokinen, hupikonna
Jaakko Hippinen, hupikonna

11. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsitteli muut esille tulevat asiat.

-TF on pyytänyt AK:n telttaa lainaan heidän varaslähtöä
varten tänä viikonloppuna.
-Varaston avaimien monistamista harkitaan.
-Maisterivaiheen kurssivalinnoissa ja tiedotuksessa on
ilmennyt epäselvyyksiä.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:44.


