
Pöytäkirja 22/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 22/2022, 14.06.2022, 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 18:06.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä
lisäyksellä, että lisättiin kohdat 13. Toimihenkilöiden
nimeäminen ja 14. Kannanotto ACREn terassisuunnitelmiin
lopettaen kokous näin kohtaan 16.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Veera Vornanen ja Sanna
Lehti.
Päätös: Esityksen mukaan.



5. Ilmoitusasiat ja posti

Postissa saapunut seuraavaa:
Verohallinto: ei maksettavaa, ei palautettavaa
ARK 3/2022
Tekijä 5/2022
Kauneinen modulen 2/2022

Töitä, aurinkoa, Uppsalaa, valokuvausta, sitseistä selvitty,
reili odottaa, ihan jees, moottoripyörällä ajelua,
kajakkimelontaa, pakastin aiheuttaa ikävyyksiä, kesäpäiviä
vähillä vahingoilla, velhojen määrä maailmankaikkeudessa kasvaa.

Kampusjaoston puheenjohtaja on esittänyt killalle toiveen
Otakaari 18 edessä olevan “Teekkarikylä” -betonikylttin
uudistamiseksi. Alkuperäinen kyltti saatu killalta lahjaksi.
Oikein ja armollista saada killalta myös uusi.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Rahastonhoitajan viikko kulunut laskuja maksellen.

Puheenjohtaja: Nordea-case: käyttäjätunnukset pankkiin eivät
toimi. Puhelimitse otettu yhteyttä ja pankki yrittää siirtää
tunnuksia manuaalisesti. Odotetaan lisätietoa pankilta. Myös
verkkopankkitunnuksia odotetaan.

Pankin vaihtoa selvitetään kesällä.

6.2. Yhteisö
Killan beachvolleyvuoro kesällä joka perjantai klo 18. Smökin
kentällä.

Killan kesäpäivät perjantaina.

Haalarimerkit haettu.

6.3. Viestintä
Tiedottaja: Killan kesäpäivät -tapahtumainfo lähetetty killan
Telegramiin ja Facebook-tapahtuma luotu. Hallituksen saapuva
sähköpostiliikenne hiljentynyt. Lomasähköposti/kesätervehdys
lähtee kiltalaisille tässä alkuviikosta.
Syyskuun abimarkkinoinnin tapahtumasta ei ole vielä tullut
lisätietoa mutta se sijoittuu syyslukukauden alkuun keskelle
arkea. En ole vielä tiedustellut & vahvistanut kysyjälle että
lähteekö killasta joku edustamaan rastikiertelyyn.



6.4. Yrityssuhteet
Haalarit etenee, mukana tähän mennessä Lamidoors ja Wienerberger.

Foundationeille lähetetty vielä kevään viimeinen ”Mitä
Arkkitehtikillalle kuuluu” -viesti. Yrityksiltä on tullut kyselyä
jo suomiekskun ajankohdasta ja tämä aiheuttaa vähän stressiä.
Suunnitellun ja toteutumattoman Kouvola-excun takia päivämääriä
ei lyöty lukkoon keväällä.

Maja otti koppia lukoista, haluavat hoitaa itse, mikä on bueno.

Tila- ja Majavastaava: Vilpe oy:n toimitusjohtajan kanssa
keskusteltu, on yrittänyt olla yhteydessä, haluavat sponsoroida
ja järjestää saunaillan. Yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan.

6.5. Tapahtumat
Palataan asiaan syksymmällä.

6.6. Uudet opiskelijat
Fuksikapteeni: Fuksiopas alkaa valmistua kovaa vauhtia ja sitä
varten ulkopuolisten tekemät tekstit ovat melkein kaikki
saapuneet perille, taiton toivotaan olevan valmis viimeistään
torstaina. Edessä lähinnä taustagrafiikan luontia. Viikonloppuna
oli kaikkien aikojen FTMK-sitsit, jotka sujuivat railakkaasti.
Foppaan budjetti tuottaa pohdintaa ja kontaktoin laitosta
asiasta. (Paperin hinnan nousu, sekä inflaatio ovat varmasti
vaikuttaneet asiaan)
Pressujen hankintaa selvitetään.

6.7. Tilat
Edustettu Vilpe:n vuosijuhlilla onnistuneesti 10.6.

Majalla tapahtuu; klapeja tilattu lisää ja majasäätiö kävi niitä
laittamassa sateensuojaan viime tiistaina, putkimiehen kanssa
keskusteltu koko tekniikkanurkkauksen uusimisesta huonosta
putkisuunnittelusta johtuvien jokavuotisten käyntien estämiseksi
sekä lukko-, terassi- ja vesivahinkoasioita pyritty viemään
eteenpäin.

Kiltahuoneen viereisessä käytävässä sijaitsevista pallomeren
palloista tullut valitusta, sillä tulevat yli niiden
turvallisesta alueestaan n. 4cm hätäpoistumistielle. Tämä
hoituisi mukavasti likaisten pallojen pesulla ja niiden
säkittämisellä pienempiin säkkeihin, mutta saatan joutua
keksimään hätäisemmän kehitelmän.

Yhteisövastaava: Metallimiehenkujan pajan naulakoilla ollut
rullakko jossa vanhan kiltahuoneen kaiuttimia ja muuta rojua
pyydetty pajamestarien toimesta siirtämään pois. Rullakko tuotu
kiltahuoneelle selvitettäväksi.



Kiltahuoneen käyttöoikeuksia selvitetään. 24/7 oikeudet koko
killalle pyritään palauttamaan.

Kokoustauko alkoi 19.03.
Kokous jatkui 19.06.

6.8. Edunvalvonta
Tyyni viikko edunvalvonnan osalta. Keskustelu laitossopimuksen
päivittämisestä on vireillä ja Pirjon kanssa pidetään tapaaminen
loppukesästä siihen liittyen.

Laitoskauden avajaisten ajankohdaksi on ehdotettu 31.8. klo 16.
Tätä ennen on maisteri-info.

Seuraava TSAK-kokous on 21.6. Siellä nuijitaan opetussuunnitelma
2022-2024 juttuja, nimetään koulutusneuvostot ja päivitetään
siirtymäohjesääntöä. Maisteriopinnäytteiden arvioimisprosessin
muutos on jälleen pöydällä.

Laitoskahvien muistiinpanot ovat vielä kääntämistä vaille
valmiita, ne lähetetään ennen syksyä.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut sekä kulukorvaukset:

Iiris Moisio, 60€, SIK100 vuosijuhlaedustus

HEF Group Oy, 1195€, haalarimerkit
Samuel Hautamäki, 88,73€, Ulliksen brunssi
Samuel Hautamäki, 80€, Vuosijuhlaedustukset TamArk ja AYY12
20+60
Kasper Luoma, 447,16€, Raadin kiitosilta + raadin härpäkkeet
Kasper Luoma, 3,98€, Killan lipun parannus

Lisäksi otettu tietoon viime tilikaudella tehdyistä ostoksista
saatu lasku, joka kaipaa lisäselvitystä.

8. Hallituskokoonpanon muutokset vuodelle 2023

Sisäänottomäärien kasvaessa Arkkitehtuurin laitoksella, on
killan vastaanottamien uusien opiskelijoiden määrä nousemassa
120:een. Fuksien määrän ollessa niin suuri, katsotaan tehtävään
tarvittavan kaksi fuksikapteenia. Päätetään, millä
suunnitelmalla hallituskokoonpanon muutosta lähdetään edistämään
syksyn aikana.

Alustavasti kolmena pohjaehdotuksena ovat:



1. ISOneuvoksen pestin muuttaminen toimihenkilöpestiksi
2. Kahden tämänhetkisen hallituspestin yhdistäminen
3. Sääntömuutos, jolla hallituksen maksimikoko nostettaisiin

14:sta.

Hallitus päätti, ettei hallituksen kokoa kasvateta. Hallituksen
sisäistä tehtävienjakoa tarkastellaan ja vastuita
uudelleenallokoidaan. Fuksikapteenien ja ISOneuvoksen läheistä
yhteistyötä ei vaaranneta.

9. Teekkarius 150

Kuultiin uutisia Teekkarius 150 -toimikunnalta.

Hallitus otti tiedoksi T150-juhlavuoden uutiset.

Juuso Määttä saapui 19.33.
Juuso Määtälle myönnettiin puheoikeus.

10. Hallituskysely

Tulosten läpikäynti pöydättiin seuraavaan kokoukseen.

11. Killan kesäpäivät

Jaettiin killan kesäpäivien lopulliset vastuut. Hallitus
keskusteli kesäpäivien järjestelyistä.

Pinja Lindholm saapui kokoukseen ajassa 19.48
Elina Aydemir saapui kokoukseen ajassa 19.48
Helmi Anttila saapui kokoukseen ajassa 19.49
Kaisla Soljanto saapui kokoukseen ajassa 19.49
Aino Niekkamaa saapui kokoukseen ajassa 19.49

12. Vuosijuhlaedustajat

Lähetettiin vuosijuhlaedustajia.

TPJ: Samuel Hautamäki

13. Toimihenkilöiden nimeäminen

Nimettiin seuraavia toimihenkilöitä:

Wähätoimikunta 2022:
Maija Moberg
Kitty Zheng
Elina Loisa
Aune Nieminen
Elisa Koivisto



Aaron Löfgren
Heidi Kivistö
Aino Hautala
Amantia Leinonen
Ellen Heikkilä
Iiris Moisio
Aaro Lustman
Fredrika Hallenberg

14. Kannanotto ACRE:n terassisuunnitelmiin

ACRE:lta saapunut ehdotus ARTS-terden kalusteiksi ja
järjestelyksi. Hallitus keskusteli ehdotuksesta. Keskustelun
pohjalta lähetetään kannanotto ACRE:lle.

Kalusteiden tulee sopia A. Aallon arkkitehtuuriin. Nyt
ehdotettujen sopivuus kyseenalaistetaan. Tärkeää on etteivät
selkänojat nouse kaiteen reunan yli. Pöytäryhmissä halutaan
erilliset penkit ja pöydät eikä kiinteitä
penkki-pöytä-yhdistelmiä. Korotettu puinen terassi on tulossa
terassin perälle. Nyt terassin on piirretty irti kaikista
istutuslaatikoista. Tätä ei nähdä tarpeellisena ja puinen terassi
halutaan mahdollisimman ISOksi. Toivotaan myös säilytystilaa
terassille.

15. Muut esille tulevat asiat

Hallituksen virkistykset sovitaan erikseen.
Hallitus: vastatkaa hallituskyselyyn!
Keskusteltiin jäärätoiminnasta.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.05.


