
Pöytäkirja 24/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 24/2021, 1.9.2021, 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 8 ja poistui kohdassa
10.
Hupimestari Sini Hintsala, poistui kohdassa 10.
Fuksikapteeni 2021-2022 Aino Niekkamaa
ISOneuvos 2021-2022 Helmi Anttila
Maisterimestari 2021-2022 Sara Soimasuo, poistui kohdassa

6.7.
Opintovastaava Vilma Vanhanen, saapui kohdassa 8.
Tilava Majava Kasper Luoma, poistui hetkellisesti ja palasi
takaisin kohdassa 8.
Viestintävastaava Elina Aydemir
Yrityssuhdevastaava Pinja Lindholm
Wähäjoulutirehtööri Eveliina Kunnaton, poistui kohdassa 8.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:00.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
sillä poikkeuksella, että lisätään kohdat 8 ja 9
Wähäjoulun kuulumiset sekä Uudet toimihenkilöt.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta



Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Aydemir ja Mai
Multimäki.

Myönnettiin puheoikeus Eveliina Kunnattomalle.

Siirryttiin kohtaan 8.

5. Ilmoitusasiat ja posti

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

Hallituslaisia innostaa niin opiskelijatoimintaan
liittyvä, kuin siihen liittymätön vapaaehtoistoiminta.
Toiset eivät ole tehneet elokuussa mitään. Pian
nostetaan perunaa, mutta ensin on korjattava traktori.
Hallituslaiset pyöräilevät, ulkoiluttavat koiria ja
minigolfaavat.

Ei uutta postia.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat ja päätti
mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä
asioista.

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Olen saanut kaikki kehityskeskustelut
käytyä, ja tehnyt esiintulleista yleisistä ajatuksista
koosteen. Käymme yhdessä koosteen läpi maanantain
workshopissa. Hallituksen orientaatioviikon aikataulu ja
ohjelma on työn alla. Lisäksi olen ollut yhteydessä
arkistoon, ja sovin toimittavani sinne killan tavaroita
15.9. Hallituksen arkistovierailun ajankohtaa
selvitetään.

Rahastonhoitaja: Muutamia laskuja tullut. Selvitin,
miten laitoksen laskuttaminen tehdään. Aloitan tällä
viikolla tulostamaan kuluneen vuoden tositteita ja
viemään niitä Kiltahuoneelle talteen.

6.2. Yhteisö
Eniten kehitystä Wähäjoulun saralla. Siitä lisää
kohdassa 8.



6.3. Viestintä
Sihteeri: Viikko on ollut hiljainen.
Tiedottaja: Hiljainen viikko, olen tehnyt nettisivuilla
muutamia sivuja talteen (ei näkyviä juttuja) valmiiksi
esim. viikkotiedotteille jne. niin ovat valmiina sivuja
joskus muutettaessa.

6.4. Yrityssuhteet
Kokoan tällä viikolla assistenteille valmiiksi
tarvittavat tiedot Wähiksen sponsorihakuja varten, joten
ne voivat aloittaa ensi viikolla.
Olen lähetellyt ensimmäisiä sähköposteja yrityksille
Wähistä koskien, ja koonnut kolmanteen Paperiin
mainoksia.
Odottelen edelleen parilta yritykseltä vastauksia
haalarisponsoreista.

6.5. Tapahtumat
Uusi lukuvuosi on ihan kulman takana ja niin ovat myös
monet tapahtumat! Hupimestareilla on työn alla ainakin
kahdet sitsit (Kekrisitsit ja Väärinymmärretyt) tälle
kuulle ja niiden suunnittelu käy nyt kuumana. Pyritään
järjestämään tapahtumia fyysisesti paikan päällä, mutta
niin, että ne pysyisivät osallistujille turvallisina.
Esimerkiksi sitsejä järjestetään ulkotiloissa ja
kannustetaan osallistumaan vain, jos on saanut rokotteet
yms.

Hupimestarit tapaavat tällä viikolla ensimmäistä kertaa
Väärinymmärrettyjä järjestävien IE:iden kesken.

Kiltasitsejä on kohdannut ongelma koskien tiloja. Emme
pääse Smökkiin sitsaamaan, emmekä tällöin välttämättä
myöskään Smökin pihalle. Meidän olisi mahdollisesti
vuokrattava pöytiä ja tuoleja, sekä etsittävä killoilta
telttoja lainaksi. Resurssit mietityttävät.

6.6. Uudet opiskelijat
Fuksikapteeni: Viikonlopun MAIK-varaslähtö meni
superhyvin ja oli kivaa! Vihdoin päästiin tapaamaan
uusia opiskelijoita. Meiltä oli paikalla 18 fuksia, joka
oli aika hyvin! Maanantaina killan omalla preStart
piknikillä oli myös paljon porukkaa, ilmossa oli 70
nimeä, joka oli myös iloinen yllätys! Porukan
jakaminenkin sujui vaivattomasti ja saatiin pidettyä
tapahtuma rajoitusten mukaisena.



Haen fuksipistekortit huomenna painosta.
Orientaatioviikon suunnitelmat alkavat olla jo kunnossa,
parina päivänä tilojen kanssa vielä miettimistä.

ISOneuvos: ISOt ovat olleet aktiivisia
MAIK-varaslähdössä ja maanantain piknikillä. Tänäänkin
muutama ISO meni ARTSin Prestart-piknikille fuksien
kanssa. Huomenna vielä ISOjen "viimeinen voitelu" ennen
orientaatiota. Siellä käydään läpi orientaation ohjelmaa
ja ryhmäjakoja sekä keskustellaan ISOna toimimisesta.

Maisterimestari: Uusia opiskelijoita on tavattu nyt
pariin otteeseen rennomman näkemisen sekä pikniköinnin
merkeissä. Myös KvTMK on kokoustanut - tirre pitää myös
huolta meidän virkistäytymisestä. ISOjen kanssa pitäisi
sopia mm. kampuskierrosten ajankohdista, homma varmistuu
varmaankin huomenna.

6.7. Tilat
Acre:n mukaan kaikilla hallituksen jäsenillä tulisi nyt
olla kulkuoikeus kiltahuoneelle.

Kiltahuoneen eurolavat on viety Majalle ja iGuzzinit
matkalla.

Killan peräkärry on hinnoiteltu kalliisti, kaupalliselta
toimijalta kärryn voi vuokrata jopa 10e/päivä. Meillä
opiskelijalle 40e/päivä ja valmistuneelle 80e/päivä.
Arkkitehtikillan jäsenille uusi hinta 10e/päivä, muut
hinnat pidetään samoina.
Lisäksi kärry vuokrataan aina vähintään vuorokaudeksi.

Sara Soimasuo poistui ajassa 19:12.

6.8. Edunvalvonta

Maisteriopiskelijoiden studioinfo-viestinnässässä on
ollut haasteita ja sähköpostit eivät ole tavoittaneet
kaikkia maistereita. Arkkitehtikilta on lähettänyt
kiltalaisille kyseisen sähköpostin.

Halloped Eevis on käynyt kokoustamassa curriculum
planning-kokouksessa, josta saamme tiivistelmän
myöhemmin.

Homebasejen ventilation houria ei olla poistamassa.
Niiden ajoiksi voi kuulemma mennä johonkin toiseen



luokkaan, jossa tuuletusta ei ilmeisesti tarvitse tehdä
(huutista).

Kokoustauko alkoi ajassa 19:32 ja päättyi 19:40.

7. Talous

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

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut:
Koneinsinöörikilta, pehmiskone, 70,00€
AYY, parkkimaksu, 8,00€
Origos Oy, fuksipistekorttien painatus, 70,31€

Hallitus hyväksyi seuraavan kulunkorvauksen:
Aino Niekkamaa, killan kesäpäivän ruoat ja tarvikkeet,
77,14€

8. Wähäjoulun kuulumiset

Wähäjoulutirehtööri Eveliina kertoi Wähäjoulun
suunnittelun etenemisestä.

Antti Lammi saapui ajassa 18:03.

Vilma Vanhanen saapui ajassa 18:04.

Kasper Luoma poistui ajassa 18:07 ja palasi ajassa 18:10.

Eveliina Kunnaton poistui ajassa 18:14.

Palattiin kohtaan 4.

9. Uudet toimihenkilöt

Hallitus hyväksyi kiltaan uusia toimihenkilöitä.

Aaro Lustman, hupikonna
Katri Pekkala, hupikonna

10. Vuosijuhlaedustajat

Hallitus kävi läpi saapuneet vuosijuhlakutsut ja lähetti
edustajia vuosijuhliin.

AYY1011 -vuosijuhlilla Arkkitehtikiltaa edustaa Kaisla
Soljanto ja Aino Niekkamaa.



Sini Hintsala ja Antti Lammi poistuivat ajassa 19:58.

11. Vakiokokousaika

Hallitus päätti 1. periodin vakiokokousajan.
Hallitus kokoustaa 1. periodissa maanantaisin klo 18.

12. Kiltavaatteet

Hallitus keskusteli kiltavaatteiden tilauksesta.

Kiltavaatteiden tilaus pyritään avaamaan syyskuun
aikana.

13. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsitteli muut esille tulevat asiat.

Hallitus ei kokousta orientaatioviikolla. Sen sijaan
hallitus workshoppaa mm. brunssin ja kiltiksen
siivouksen merkeissä.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:08.


