
Pöytäkirja 25/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 25/2021, 13.9.2021, klo. 08:00.

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 08:06.

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 Sini Hintsala ja Kasper
Luoma.

5. Ilmoitusasiat ja posti



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

Kandidaattikeskuksen kulkuoikeudet aiheuttavat yhä päänvaivaa ja
siksi kokouksen alkua edeltävät minuutit olivat melko hektisiä.
Tuntuu, että nyt hommat ovat todella alkamassa. Jälleen yhdestä
tulehduksesta on parannuttu. Fuksikapteeni pääsee palautumaan
vähäisen koulun merkeissä. Joiltain hallituslaisilta on kadonnut
ääni viikonloppuisten sitsien seurauksena. Viikonlopusta jäi
käteen hyvä fiilis ja viisi kiloa perunoita. Vielä kuitenkin
hieman väsyttää. Tästäkin viikosta tulee mayhem –
orientaatioviikko 2.0.

Ei saapunutta postia.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viikko on vierähtänyt orientaation pyörteissä,
nyt takaisin tavanomaisempien puuhien pariin! Hallitus edusti
maanantaina Kapseli-illassa ja Welcome Evessä, keskiviikkona
rastinpidon merkeissä Niemiturnajaisissa ja lauantain
“Kiljavalla”. Hallitus on orientaatio-ohjelman lisäksi
työskennellyt erilaisten workshoppien parissa. Olemme mm.
ideoineet syksyn toimintaa, siivonneet kiltahuonetta ja
suunnitelleet nettisivuja.

Rahastonhoitaja: Pari laskua ja kulukorvausta tullut.
Orientaatioviikolla oli myös syksyn ensimmäinen KiltaShop.
Seuraava palailee, kunhan saadaan lisää haalarimerkkejä.

S-Business-korttia on alettu käyttämään aktiivisesti.
Kätevyydestään huolimatta S-Business-kortin laskut tulevat
kuitenkin vasta viikkoja myöhemmin Procountoriin. Ehdotan, että
jokaisella ostoskerralla, jossa käytetään S-Business-korttia, on
ilmoitettava ainakin rahastonhoitajalle, mihin tarkoitukseen
ostetaan ja mitä ostetaan.

6.2. Yhteisö

Tilattu haalarimerkkejä AK-logolla 200kpl ja Alko-logolla 200 kpl.

Brändivaatteelta saatu tarjous collegepuserosta ja kangaskassista.
Tuotteiden hinnat ovat samat kuin viime vuonna – paita 45€, kassi 15€.
Näitä tuotteita tilataan kiltalaisten kide.appissa tekemien tilausten



perusteella. Tilaus avataan keskiviikkona 15.9 ja suljetaan kahden viikon
kuluttua tästä 29.9. Tilaukseen tulee myös kaksi uutta tuotetta!

Otatarhan ajot järjestetään tänä vuonna jälleen Alvarin aukiolla! Teema on
yhteisövastaavan ja majavan mieleen.

6.3. Viestintä
Tiedottaja: Tein loppuviikosta lukuvuoden ensimmäistä
vikkotiedotetta tänään julkaistavaksi. Hallitus piti
nettisivutyöpajaa torstaina ja sivujen “kilta” osiota saatiin
päivitettyä ajantasaisemmaksi. Killan profiili on nyt päivitetty
AYY:n nettisivuille. Tutkin eilen vähän nettisivujen etusivun
muuttamista, mutta se vaatii vielä hieman opettelua.

6.4. Yrityssuhteet

Yhteistyö SocialSportsin kanssa hoidettiin viime viikolla.
Saatiin instagramiin kuvat ja killan sisäisiin Telegram-kanaviin
viestit liittymisestä. Hauska appi, kannattaa liittyä!
Wähiksen sponsorihaku jatkuu, tällä hetkellä mukaan on lähtenyt
kolme yritystä.

Muutamia logopaikkoja vielä haalareissa jäljellä. Yritän saada
ne täyteen, mutta voi olla että jää hieman vajaaksi.

6.5. Tapahtumat
Hupimestarit ovat viime viikolla orientaatioviikon puuhien
lisäksi kokoustelleet Kekrisitsien, sekä Väärinymmärrettyjen
sitsien suunnittelun merkeissä eri henkilöiden kanssa. Kummatkin
sitsit ovat hyvässä vaiheessa. Lisäksi meitä työllistävät Polin
ja Dipolin Approt, sekä apuIE-sitsit.

Kekrisitsejä juhlitaan 18.9., Väärinymmärrettyjä 24.9., Dipolin
Approja 12.10., apuIE-sitsejä 20.10. ja Polin Approja 10.11.

Helmi Anttila poistui ajassa 8:35.

Helmi Anttila palasi ajassa 8:37.

6.6. Uudet opiskelijat

Fuksikapteeni: Orientaatioviikosta selvitty! Olo on väsynyt
mutta onnellinen, viikko meni tosi hyvin. Maanantaina
aloiteltiin perinteisesti kapseli-illalla, ja viikkoon kuului
myös kampuskierroksia, rastikiertelyä ja logosuunnittelua.
Viikon kruunasi lauantain mysteeritapahtuma, joka olosuhteista



huolimatta pystyttiin järjestämään perinteisin menoin. Super
ISO kiitos kaikille jotka mahdollisti kaiken onnistumisen!
Jottei hauska loppuisi ihan tähän, niin tänään ja huomenna
jatketaan Otasuunnistuksilla! Tällä viikolla fukseille
järjestetään myös muun muassa SISTA-, Vista- sekä Majaillat.

ISOneuvos: Orientaatioviikko saatiin pakettiin todella hyvällä
menestyksellä. Tällä viikolla on Otasuunnistukset, joihin ISOt
pääsevät kiertelemään, ja tiistaina ja torstaina on majaillat,
joihin ISOt pääsevät puuhailemaan. ITMK:n kanssa on myös
ISOskaban sekä ISOsitsien suunnittelut lähteneet käyntiin.

Maisterimestari: Orientaatioviikon jälkeen olo väsynyt mutta
tyytyväinen. Maanantai aloitettiin Welcome Eve:llä, johon
osallistuttiin sekä etänä että fyysisesti. Koska moni uusista
maisteriopiskelijoista oli viikon alkaessa yhä etänä, tiistaina
järjestettiin etänä peli-ilta, jossa jutusteltiin ja pelattiin
skribbliota. Keskiviikko ja torstai pyörivät kampuskierroksissa,
perjantaina lähdettiin Majalle noin kolmenkymmenen hengen
voimin, ja yöksi jäi noin parikymmentä fuksia. Kaikki Suomeen
syyskuussa saapuvat opiskelijat on myös saatu sumplittua
pajakursseille, myös muutama pajasta kiinnostunut
USP-/maisema-arkkitehtiopiskelija pääsi sitä katsomaan.
Työturvallisuuskorttikoulutukset ovat vielä mysteeri, eikä
Kotnik ole vielä vastannut kyselyyni, onko viime vuoden fuksit
otettu niissä huomioon. KvTMK on heti Orientaation jälkeen
kiireinen International sitsien järjestelyissä, ja eilen tuli
myös laulettua Songbook läpi. Ainakin tällä hetkellä,
maisterifuksirintamalla kaikki hyvin.

6.7. Tilat

Hallitus on siivonnut kiltahuoneen ja sinne on ostettu kaikkea
uutta kivaa, kuten pölynimuri ja partybox-kaiutin.

Majan esittelyilta luvassa fukseille huomenna 14.9. ja torstaina
16.9.

Majatalkoot tulossa 25.9.

Majasäätiö kokousti 9.9., majan julisteet ja uudet merkit
myyntiin viikolla 38. kide.appissa.

6.8. Edunvalvonta



Viime viikon maanantaina edunvalvonta kokusti koulutusneuvoston
kokouksessa. Kokouksessa päätettiin
maisema-arkkitehtuurinkandidaatintutkintojen pääaineen
muuttamista 126op laajuiseksi. Tämänhetkisessä
tutkintorakenteessa laajuus on 117 opintopistettä. Pääaineen
laajuuden muuttuessa vapaasti valittavista kursseista
vähennetään yhdeksän opintopistettä, jolloin uusi vapaasti
valittavien laajuus olisi 16op nykyisen 25 opintopisteen sijaan.
Muutos tulee voimaan 2022-2024 tutkintorakenteeseen. Muutoksen
on tarkoitus sujuvoittaa opintoja, helpottaa kursseille
pääsemistä ja lyhentää valmistumisaikoja sekä helpottaa
opiskelijoiden ja henkilökunnan kuormitusta.

Opintomouhossa on puhuttanut maistereiden studiot sekä SISU.
Halloped Astria on lähetellyt viestejä studioista
henkilökunnalle ja palaute on mennyt eteenpäin. SISUn ongelmista
esim. myöhäisistä kurssi-infoista sekä arvontaperiaatteesta
opintovastaava on lähestynyt OPN:ää ja vie palautetta eteenpäin.

7. Talous

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

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun
S-Business Oy, kokoustarjoilut, 9,16€

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun takautuvasti
Accountor Finago Oy, käyttömaksu, 32,25€

Hallitus hyväksyi seuraavat kulukorvaukset
Kasper Luoma, hankinnat Kiltahuoneelle, 212,2€
Mai Multimäki, tilinpäätöskansiot, 7,5€

8. Uudet jäsenet

Hallitus kävi läpi saapuneet jäsenhakemukset ja hyväksyi uusia
jäseniä kiltaan.

Onni Nurkka
Niina Isokääntä

9. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsitteli muut esille tulevat asiat.



Otasuunnistukset: hallitus pitää rastia Otasuunnistuksessa
tänään maanantaina ja huomenna tiistaina. Rastilla rakennetaan
kiltahuoneita.

Kilta edustaa Eino Paanasen läksiäisissä keskiviikkona 15.9.

Ark’17:n jäljellä olevat KIIMA- ja vuosikurssimerkit
lahjoitetaan Ark’20:lle myytäväksi.

Arkkitehtikilta tutustuu hallituksen kokouksessa USP:n uuteen
ammattiainekerho Mestaan lähiaikoina.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 9:04.


