
Pöytäkirja 23/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 23/2021, 24.8.2021, 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
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 18:06.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi,
sillä poikkeuksella, että lisätään kohta 10. Killan
Tapahtumanjärjestyskäytännöt korona-aikana.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Lammi ja Pinja
Lindholm.



5. Ilmoitusasiat ja posti

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

Kissa on hoidossa ja flunssasta on parannuttu,
kesäpäivistä on palauduttu ja tehosterokotteesta on
väsynyt olo, syksylle on luvassa paljon tehtävää, omalle
vapaa-ajalle pyritään antamaan aikaa, ISO-kastetta
odotetaan, viikonlopun rapujuhlia odotetaan
jännityksellä, nuudelisalaattia on tullut tänään syötyä,
loppukesän tapahtumarikkaus on ollut antoisaa, työviikko
on taas alkanut, orientaatioviikolle on saatu lomaa ja
päivien produktiivisuus on ollut ailahtelevaa.

Postissa oli saapunut:
Tekijä 8/21

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Olen viimeisen viikon aikana ollut
yhteydessä dekaani Tuomas Auviseen ja
Opiskelijapalvelut-tiimin Sanna Lumikkoon arkkitehtuurin
laitoksen kandifuksien huolestuttavan epäselvästä ja
epäjohdonmukaisesta tiedotuksesta johtuen. Annoin myös
palautetta tämänhetkisestä toimintatavasta, jossa
killalla ei ole suoraa yhteyttä korkeakouluun
UO-sektorilla. Sähköpostikeskustelujen tuloksena saatiin
sovittua, että studentservices@aalto.fi -osoitteesta
lähetetään fuksikapteenin kirjoittama ja muotoilema
tervehdyskirje kaikille kandifukseille. Toimintatavoista
ja niiden kehittämisestä keskustellaan erikseen
myöhemmin.

Rahastonhoitaja: Laskutin haalarisponsseja ja olin
yhteydessä Wähätirehtööri Ennaan Wähäjoulu 113:n
laskutusasioista.

6.2. Yhteisö
AK Sportklubb pyrkii liikuttamaan fukseja syksyllä
heille kohdennettujen liikuntatapahtumien merkeissä.
Sportklubb esittäytyy orientaatioviikolla ultimaten
merkeissä!



Ajokkimestareita on valmisteltu henkisesti Otatarhan
ajojen saapumiseen (ja voittamiseen).

Wähätirehtöörit on kutsuttu hallituksen kokoukseen
lähiviikkoina. Tiloista puolet on vahvistettu ja
grafiikka on kovassa vauhdissa.

6.3. Viestintä
Sihteeri: Sain viime viikon lopulla kiltiksen avaimen
käsiini. Paperin toimitus aloittelee kolmatta lehteä
syyskuun aikana.

Tiedottaja: Perus sähköpostien eteenpäinlaittamista sun
muuta tällä viikolla. Ayyn sivuilla olevaan killan
profiiliin pitää päivittää ja kirjoittaa uusi
ajankohtaisempi teksti.

6.4. Yrityssuhteet
Haalarisponsoreiksi mukaan on lähtenyt Wienerbergerin ja
Weberin lisäksi Pukkila, Peab ja Lami-ovet, eli voiton
puolella ollaan jo!

Autoin fuksikapua suunnittelemaan miten haalareiden
tilaus, vuosikurssilogon ideointi, haalareiden sovitus
jne. etenee syksyn mittaan. Näillä näkymin haalarit
lähtee tilaukseen 1.10. ja alustavasti niiden pitäisi
saapua meille 1.11.

Kyselin wähätirehtööreiltä olisiko mahdollista saada
pari wähistiimiläistä auttamaan wähäjoulun
sponsorihakujen kanssa, jotta tehtävä ei olisi niin
kuormittava yrityssuhdesektorille.

Tiedustelin myös ekskursiomestareilta Suomixq:n
tilannetta, kokoustavat kuulemma parin viikon sisään
aiheesta.

6.5. Tapahtumat
Hupimestarit ovat siivonneet kiltahuoneen kaappeja ja
siirtäneet tavaroita uuteen varastoomme. Hyvin ollaan
asiassa edetty, vaikka vielä töitä riittää.

Väärinymmärretyt lähestyvät ja niiden suunnittelua
pitäisi aloitella asap.

6.6. Uudet opiskelijat



ISOneuvos: Huomenna on ISOkaste sekä Majalla että etänä,
tällä hetkellä ilmoittautuneita on 15 paikan päällä ja 5
etäyhteydellä. Torstaina on PreStart picnic, sinne sekä
viikonlopun MAIK-varaslähtöön on tulossa tosi hyvin
ISOja! Myös ISOmerkit saapuivat.

Fuksikapteeni: Fuksioppaat on nyt täällä! Jee!
Pistekortit tuloillaan.
Sunnuntaina vaihtui viimein virallisesti valta! Kivaa!
Kommunikaatio-ongelmat saivat väliaikaisen ratkaisun kun
saimme dekaanin kautta yhteyden ARTSiin. Nyt kaikille
fukseille pitäisi olla tänään lähtenyt järkevä ja hyvä
viesti ja telegramiin onkin tippunut jo päivän aikana
paljon uutta porukkaa!
Tänään kuvattiin Helmin kanssa fuksivideo ja editointi
on vielä edessä.
Orientaation suunnitelmat alkavat muotoutua ja aikataulu
on suunnitteilla lähettää fukseille vielä tällä
viikolla. Otasuunnistukset siirretään
orientaatioviikolta maanantaille 13.9. ja tiistaille
14.9.
Torstaina on PreStart picnic ja viikonloppuna
MAIK-varaslähtö! Vihdoin pääsee tapaamaan ekaa kertaa
fukseja, jännää!!

Maisterimestari: Maisteri-ISOjen pääsy Maik-varaslähtöön
mietityttää. Oon myös yrittänyt tutustua
maisteriohjelmien hienouksiin, kun yksityisviesteillä
tulevien kysymysten virta ei lopu.

6.7. Tilat
Sauna-in-Transit vuokrattu 27.8.-28.8.

Majasäätiön hallituksen kokous huomenna.

Pallomereen saatu uusia palloja.

Yliopisto ei ole vastannut kiltahuoneen ovilupiin
liittyvään tiedusteluun. Osa hallituksesta ei pääse
kulkemaan kiltahuoneen ovista.

6.8. Edunvalvonta

Tänään edunvalvontasektori on taas aloittanut
kokoustamisen. TSAK kokouksessa keskustelunaiheeksi
nousi tulevaisuudessa nouseva kandiopiskelijoiden
lukumäärä ja sen käytännön vaikutukset.



Kokoustauko alkoi ajassa 19:09.
Kokoustauko päättyi ajassa 19:15.

7. Talous

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

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun:
Syriana Finland Oy LEVANT, VP tarjoilut, 1000€

Hallitus hyväksyi seuraavat kulukorvaukset:
Elina Loisa, Wappuafterien palkinto 27,90€
Aimi Kärnä, Viininpunaisen ruokakulut, 282,45€

8. Uudet jäsenet

Hallitus kävi läpi saapuneet jäsenhakemukset ja hyväksyi
uusina jäseninä kiltaan seuraavat henkilöt:
Okko Riekki
Pinja Rantonen
Unto Peltola

9. Syksyn rastiedustukset

Hallitus keskusteli syksyn rastiedustuksista
orientaatioviikolla, otasuunnistuksessa ja
stadisuunnistuksessa.

10. Killan tapahtumanjärjestyskäytännöt korona-aikana

Hallitus päätti, että killan järjestämissä tapahtumissa
noudatetaan tarkasti korona-epidemiaan liittyvää
lainsäädäntöä ja suosituksia. Tilannetta seurataan.

11. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei tullut.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:41.


