
Pöytäkirja 3/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 3/2022, 18.01.2021, klo. 18:00.

Paikka: Otakaari 1A, 02150 Espoo sekä Zoom-etäyhteys

Paikalla:

Puheenjohtaja Sara Soimasuo

Yhteisövastaava Kasper Luoma

Sihteeri Mai Kovanen

Rahastonhoitaja Iiris Moisio

Hupimestari Heidi Siren

Hupimestari Maija Kenttämies

Fuksikapteeni 2022-2023 Topias Suokas

ISOneuvos 2022-2023 Niko Toivonen

Maisterimestari 2022-2023 Amanda Puerto-Lichtenberg

Opintovastaava Mai Multimäki

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

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, sillä
muutoksella, että lisättiin kohta 6. Jääräkummitoiminta,
päättäen kokous näin kohtaan 16.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija Kenttämies ja
Heidi Siren.

Päätettiin esityksen mukaisesti.



5. Ilmoitusasiat ja posti

Hallitukselle kuuluu hyvää - edellisen viikonlopun
hallituswaihto sujui mukavasti, ja uuden hallituksen vuosi on
näin ollen lähtenyt toden teolla käyntiin. Postia ei tällä
viikolla noudettu tartuntariskin vuoksi.

Myönnettiin puheoikeus Suvi Vendelinille, joka saapui 18.04.

6. Jääräkummitoiminta

Hallitus kuuli Suvi Vendelinin esittelyn jääräkummitoiminnasta
sekä mentoroinnista.

Suvi Vendelin poistui 18.33.

7. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

7.1. Hallinto

Puheenjohtaja: PRH-ilmoitus tehty, Nordeaa varten odottelen
vielä muutamaa allekirjoitusta. Hallituswaihto sujui ulkosalla
melko mutkattomasti, ja yhteistyötä AYY-kummin sekä Wanhimman
jäärän kanssa pistetty aluilleen.

Rahastonhoitaja: Viikon aikana olen maksanut edellisellä
viikolla tulleita laskuja sekä lähettänyt ensimmäisen
myyntilaskun. Procountorin käyttö alkaa pikkuhiljaa rutinoitua.

7.2. Yhteisö

Puheenjohtajan kanssa workshopattu kevyesti raadin koulutusta,
joka piti alunperin järjestää hybridinä torstaina 20.1.
Koulutuksen uudelleenjärjestelyistä omana kokoukskohtanaan.

Yhteisövastaava on ollut yhteydessä Wappumestariin, Mx
Worldwideihin, Alumnivastaavaan, Kulttuurivastaaviin ja
Liikuntavastaavaan. Toiminnan ja budjetin suunnittelu on
lähtenyt näiden osalta käyntiin.

Päätettiin osallistua Talvipäivään, killan rastin ideointi
jatkuu hallituksen Telegram-chatissa.

Keskusteltiin MAIK-risteilyn ajankohdasta - kilta suosittaa
MAIKille  ajankohtaa 3.-5.4.



7.3. Viestintä

Sihteerin viikko on ollut hiljainen. Jäsenrekisteriä tuli käytyä
läpi ja formatoitua hieman, mutta työsarkaa riittää vielä.

Tiedottaja: Sain päivitettyä killan nettisivuille uuden
hallituksen & raadin nimet. Kaikkien hallituslaisten pitäisi
olla nyt sekä oman pestinsä että hallituksen sähköpostilistalla.
Tavoitteenani on vastata työnantajilta tulleihin sähköposteihin
& lähettää työpaikkailmoituksista tulleet laskutustiedot
eteenpäin rahastonhoitajalle, sekä koostaa
arkkitehtikiltalaisille kohdennetut tapahtumat, muut
kiinnostavat jutut ja työpaikkailmoitukset nettisivuille, ja
tiivistää tämä linkiksi telegramiin viimeistään tänä
sunnuntaina.

Ei-kiireellinen asia, mutta pohdin AK-raadin oman
sähköpostilistan tarpeellisuutta - olisiko Telegram
pääasiallinen viestintäväline koko raadille?
Kuulisin mielelläni hallituksen mielipidettä miten killan &
kiltatoiminnan viestintäkanavia voisi parantaa, esim. viime
vuonna esille nostettiin Arkkitehtikillan tiedotuskanavan
pystytys telegramiin (kanava jossa VAIN tiedotukset, tapahtumat
- keskustelu säilyy Arkkitehtikilta-kanavalla). Tähän voidaan
palata esim yhteisessä pohdinnassa kiltiksellä tai zoomissa.

Loin toimikunnilleni tg-ryhmät, mutta myöhemmin ollessani
yhteydessä vastuutoimijoihin huomasin ettei minun pitänyt valita
koko viestintätoimikuntaani, vain graafikot ja influensserit.
Tämä johtui omasta väärinkäsityksestäni ohjeita lukiessa,
pahoittelin sattumaa vastuutoimijoille. Kuitenkin ainut
toimikunta josta karsin hakijan oli graafikoista, ja
vastuutoimijat ovat muuten tyytyväisiä omiin toimikuntiinsa.

7.4. Yrityssuhteet

Lähetin Ak Foundation -kyselyt yrityksille viime viikolla,
joihin moni on jo vastannut. Ensimmäiset tapaamiset ovat jo
tällä viikolla (jännää!) ja tarkoituksena on keskustella vuoden
sponsorisopimuksista.

Alkuvuodesta olisi tarkoitus järjestää myös perinteiset
haalarikahvit Wienerbergerin kanssa, mutta koronatilanne näyttää
erittäin huonolta. Olin yhteyksissä Wienerbergerin edustajaan ja
keskustelimme vaihtoehdoista. Kahvit olisi helpointa ja
mukavinta järjestää livenä, joten sovimme, että seuraamme
koronatilannetta ja että otan heihin uudestaan yhteyttä
kuukauden kuluttua. Mikäli tilanne näyttää edelleen pahalta,
voidaan tapahtuma järjestää etänä.



Yrityssuhdeassistentteja on saatu rekryttyä kolme kappaletta
lisää ja toiminta käynnistyy pikkuhiljaa. Soittolistat kaipaavat
läpikäyntiä ja päivitystä, ja niihin olisi tarkoitus tarttua
seuraavaksi.

7.5. Tapahtumat

Seuraillaan tilannetta IK x AK sitsien suhteen, tavoitteena
toimia mahdollisimman vastuullisesti. Odotetaan tarkempia
ohjeita tilojen käytöstä. Todennäköisimmin sitsit joudutaan
perumaan / siirtämään. Mahdollisen varapäivämäärän tilat
toukokuulle varattu. Myös vaihtoehtoisia toteutustapoja
mietitty, esimerkiksi keväällä ulkositsien muodossa.
(Hallituksen tiedotustilaisuus tänään 17.30 linjasi että
nykyiset rajoitukset jatkuvat tammikuun lopusta ainakin kaksi
viikkoa. Helmikuun puolen välin jälkeen rajoituksia pyritään
alkaa purkamaan asteittain tilanteen salliessa. Koronapassi
mahdollisesti taas käyttöön, oikeusturva huomioiden.)

Hupikonnien koulutus siirretään järjestettäväksi heti
raatikoulutuksen jälkeen, kun uusi päivämäärä saadaan tietoon.
Telegram-ryhmä luotu, virkistys- / ryhmäytymispäivämääriä
suunnitellaan. Seuraavana to do -listalla konnien koulutuksen
materiaalit. Koulutus järjestetään Zoomissa.

Ensimmäinen IETMK-kokous oli 17.1.2022, jossa käytiin läpi
kevään yhteistapahtumia ja kuulumisia.

PSK kupla kysellyt pallomeren vuokraamisesta viikonlopuksi
5.-6.3.2022, välitämme sähköpostin majavalle.

7.6. Uudet opiskelijat

Uudella maisterimestarilla hiljaista.

Fuksikapteeni: FK & AK kaukkarit sujuivat hyvin ja tapahtuma
sujui ilman isompia ongelmia. Tapahtuman järjestäminen opetti
paljon ja antoi uusia valmiuksia tulevien tapahtumien
järjestämiseen. Haalarimerkit saapuivat tänään ja niiden jaosta
tulee sopia.

-FTMK vaihto helmikuussa 19.-20. päivä. Sen suunnittelu ja
tehtävänjako aloitettu toimikunnan kanssa.

-Fuksioppaan grafiikoiden ideointi ja luonnostelu
aloitettu.

Isoneuvos: Myös ISO:t olivat pääosin tyytyväisiä kaukkareiden
järjestämiseen. ITMK aloitti vaihdon suunnittelun. Vaihto
tapahtuu 4.-6.2. viikonloppuna, ja sen teema on Kalevala.



7.7. Tilat

Putkimieskäynti majalla 13.1. meni hyvin, maja on taas
käyttökunnossa. Tämän viikon aikana tarkoituksena hakea AYY:n
toimistolta majan avaimet, jotta majaa päästään vuokraamaan
muiden vuokratilojen ollessa kiinni. Torstaina osa
majasäätiöläisistä käy siistimässä paikkoja ennen kuin vuoden
ensimmäiset majailijat saapuvat. Jee! Pääsin myös majavan
postituslistalle.

7.8. Edunvalvonta

Kuluneen viikon aikana on kontaktoitu ahkerasti sektorin
toimihenkilöitä ja suunniteltu sektorin ensimmäistä yhteistä
kokousta. TSAKin kokousten ajankohdat ovat selvillä.

Tänä keväänä alkaa puuarkkitehtuurin lehtorin rekrytointi,
mainittakoon että opintovastaava lähti mukaan
opiskelijajäseneksi työryhmään. Ensimmäinen kokous pidetään
tämän viikon perjantaina, jännittävää!

Maisterikonsultti Suvi Rantamäki nosti esille vertaistukiryhmän
perustamisen diplomityövaiheessa oleville maistereille ja
tiedusteli, voisiko ryhmä toimia killan/laitoksen kautta. Viime
vuonna vastaavaa ryhmää pidettiin omatoimisesti opiskelijoiden
kesken pystyssä. Maisterikonsultti selvittää laitoksen
kiinnostusta.

Olin yhteydessä Jenni Reuteriin ja Tuomas Siitoseen 2. vuoden
ekskursion tilanteesta. Ekskursio on perinteisesti järjestetty
laitoksen toimesta keväällä (mallilukujärjestykseen 2020-2022
ekskursiolle on varattu viikot 21-22), mutta vuosina 2020 ja
2021 ekskursiot lopulta peruuntuivat. Toukokuun lopun
pandemiatilanne mietityttää sekä exculaisia että pääjärjestäjiä,
eikä mitään olla vielä toistaiseksi sovittu. Jenni mainitsi
kuitenkin viestissään, että kotimaan ekskursio voisi olla
realistinen.

Pidämme ekskursiosta kiinnostuneiden ja Jennin sekä Tuomaksen
kanssa yhteisen Zoom-keskustelun aiheeseen liittyen ke 19.1. klo
16 alkaen, jossa käymme muun muassa eri skenaarioita läpi.

8. Talous

Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset:

Sara Soimasuo, 20€, Nimenkirjoitusoikeuksien muutosilmoitus
Markus Haapala, 2,40€, AO-päivien haalarimerkki



9. Hallinnon vuosikello

Hallitus tutustui hallinnon vuosikelloon Mirossa, ja kävi läpi
vuoden aikana olevia avaintapahtumia.

Kokoustauko alkoi 19.43.
Kokoustauko päättyi 19.47.

10. Budjettiriihen ajankohta

Esitys: Budjettiriihi järjestetään kiltapäiväkerhoille varattuna
ajankohtana tiistaina 8.2. kello 17-18 Zoomissa.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

11. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin Fanni Kangasniemi killan jäseneksi.

12. Toimihenkilöiden nimeäminen

Nimettiin killan toimihenkilöitä vuodelle 2022:

AK Sportklubb: Aune Nieminen
Hyvinvointitiimi: Fanni Kangasniemi
Bränditoimikunta: Sara Soimasuo
Yrityssuhdeassistentit: Ilari Kohtamäki, Andrea Puscasu, Reetta
Kanerva

13. Raadin koulutus

Päätettiin siirtää raadin koulutusta viikolla eteenpäin, ja
järjestää se etätapahtumana. Päätettiin jakaa herkkupusseja
osallistujille. Maija Kenttämies ja Heidi Siren ovat vastuussa
herkkupusseista, ja Sara Soimasuo sekä Kasper Luoma ohjelmasta.
Lisäksi päätettiin yksittäisten rastien vetovastuista.

14. Vuosijuhlaedustajat

Kondensatio on peruttu, joten sinne ei lähetetä edustajia.
Sähköinsinöörikillan vuosijuhlille lähtevät edustamaan Amanda
Puerto-Lichtenberg sekä Heidi Siren.

15. Muut esille tulevat asiat

Peruuntuneelle hallituksen kuvaukselle pohditaan uusi
päivämäärä.



16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.27.


