
Pöytäkirja 24/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 24/2022, 04.08.2022, 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, saapui ajassa 18.11.

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 18:05.

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 12. Vuosijuhlaedustukset.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija Kenttämies ja
Amanda Puerto-Lichtenberg.

Maija Kenttämies ei ollut paikalla kokouskohtaa käsiteltäessä,
joten valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Amanda
Puerto-Lichtenberg ja Niko Toivonen.



5. Ilmoitusasiat ja posti

Pitkästä aikaa kokoontuminen sai aikaan suurta hilpeyttä
hallituksen riveissä. Päätettiin kokoustaa kiltahuoneen
terassilla, jottei lopullinen siirtymä kokousarkeen suljettuine
sälekaihtimineen olisi liian raju.

Postia saapunut seuraavasti; Betoni 2/22, Libero 2/22,
Arkkitehtiuutiset 3/22, Tekijä 6-7/22 ja kiitoskortti exqun
järjestämisestä ARK20-vuosikurssilta.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Rahastonhoitaja: Heinäkuu mennyt lomaillessa pestihommista.
Pankkitunnukset sain vihdoin! Seuraava kvartaalikatsaus tulossa
ensi kokoukseen.

AYY:n toiminta-avustukset saapuneet. Nordea-hässäkkä vihdoin
selvinnyt loppuunsa. Kaikkien aikojen Neuvosto sitsaa parin
viikon kuluttua. Kesän kokoustauolta palattu.

6.2. Yhteisö
MAIK-varaslähtö järjestetään Kavalahden leirikeskuksessa
Inkoossa 19.-21.8. ISOt ja wanhemmat opiskelijat ovat
tervetulleita jo perjantaina, uudet fuksit saapuvat lauantaina.

Mx Worldwidet suunnittelevat lokakuulle exqursiota Viron
sisustusarkkitehtuurikouluun.

Killan logokilpailuun tuli määräaikaan mennessä 7 kilpailutyötä.
Prosessi jatkuu jäsenistön yleisöäänestyksellä, äänestysaikaa on
7.8. asti. Tämän jälkeen tuomaristo arvioi työt. Voittajatyö
kehitetään valmiiksi logoehdotukseksi yhteistyössä
Bränditoimikunnan kanssa. Yhdistyksen kokous päättää lopulta
uuden logon käyttöönotosta.

Smökki afterwork järjestetään TKTMKn voimin 10.8. klo 17 alkaen.

6.3. Viestintä
Tiedottaja: Tiedottajan gmaililla laitettu ensimmäinen
sähköposti uusille fukseille. Jaoin muutamia ilmoituksia killan
TG-tiedotuskanavalle tässä kesän aikana. Muuten viestintäsektori
hiljainen, kohta palataan arkeen. Viikkotiedote palaa
viimeistään orientaatioviikolla, mahdollisesti jo edeltävällä
viikolla kun orientaatioviikon tapahtumat saa kirjoitettua ylös.



Sihteerin hommista lomailtu kesällä. VTMK:n kanssa virkistytty
minigolfin parissa, menestys keskinkertaista.

6.4. Yrityssuhteet
Yrityssuhteissa paljon kesän jäljiltä kasaantuneita asioita,
yritykset palailevat hiljalleen lomilta. Tiivistetysti
akuuteimmat asiat (lisää seuraavissa kokouksissa)

Case Peab
Yhteistyökumppanimme Peab nousi otsikoihin heinäkuun lopulla
Venäjä-kytköksistään. Lyhyesti: Peab käyttää toimittajanaan
tahoa, joka tuo bitumia Venäjältä. Peab ilmoitti keväällä, että
tuonti lopetetaan, mutta heinäkuussa bitumia tulee edelleen
uusia lasteja. Peab vetoaa sopimuskauteen, joka on vuoden
loppuun asti voimassa ja on Turun Sanomissa (3.7.2022)
vakuuttanut, että vuodenvaihteen jälkeen tilanne muuttuu. Peab
on myös pessyt kätensä ja todennut, ettei voi mitään sille, että
toimittaja tuo bitumia Venäjältä. Yleisesti tätä koko keissiä on
paheksuttu mediassa paljon ja pidetty moraalittomana.

Nyt pitäisikin pohtia sitä, mikä on killan kanta tässä
tapauksessa haalarisponssin toteutumiseen. Peabilta ollaan
saamassa 1000€, mutta koetaanko tämä vahingollisena killan
maineelle ja etenkin yrityssuhteille, tai ylipäätään
epäeettisenä toimintana? (Huom. Kilta on osoittanut alkuvuodesta
tukeaan Ukrainalle.) Vaihtoehtoina tässä tilanteessa olisi esim.

A) Jatketaan yhteistyötä ja otetaan sponssi vastaan
B) Pyydetään lisäselvitystä Peabilta ennen yhteistyön

jatkamista
C) Jäädytetään yhteistyö toistaiseksi ja ilmoitetaan, että

haalarisponssi ei tapahdu tänä vuonna

Keskusteltiin asiasta hallituksen kesken. Tultiin siihen
lopputulokseen, että olisi killan aiemman Ukraina-kannanoton sekä
yleisten arvojen vastaista ottaa em. yhteistyötä nyt vastaan.
Päädyttiin valitsemaan vaihtoehto C.

Tällaisia tilanteita varten sekä muutenkin yrityssuhteiden
työskentelyä varten tulevaisuudessa helpottamaan luonnosteilla
on yleisiä ja eettisiä ohjeita mainostoimintaan ja killan
arvoihin liittyen.

Luonnosteilla myös koottu hinnasto sponsoridiileille, joka
helpottaisi yrityssuhteiden yhteydenpitoa sekä muiden toimarien
työtä saada esim. tuotesponsseja tapahtumiin. Palataan näihin
vielä myöhemmin tarkemmin.

Yhteistyöpyyntö SocialSports Oy:ltä. Heillä ainejärjestöjen ja
kiltojen kanssa laajemmin tulossa mainoskampanja, jolla halutaan
kohentaa opiskelijoiden hyvinvointia. Tarjosivat useampaa



somepostausta vastaan diiliä, jossa kiltalaisemme saisivat
kokeilla heidän premium-versiotaan sovelluksesta kuukauden
ilmaiseksi. (hyöty n. 2€/kiltalainen, käsitin, että
sovelluksesta on normiversio mainoksineen ilmaiseksi saatavissa)
Halutaanko lähteä mukaan? Tapahtuu loppukesästä/heti syyskuun
alussa. Oma mielipiteeni on, että hyötysuhde on pieni, eikä
kilta välttämättä saa suoraa hyötyä tästä, ja yritys saa joka
tapauksessa laajan mainoksen. Voisi esim. ehdottaa vastadiiliä,
eli x-summa rahaa ja tuo promoetu, jos he lähtisivät mukaan
tähän.

Tultiin tulokseen, ettei ehdotettu diili sellaisenaan ole
killalle kannattava. Asiaan palataan vastatarjouksen kanssa
asianmukaisine rahallisine korvauksineen (somepostaushinnasto).

Lisäksi ATL:n kanssa toteutunut yhteistyö kesän aikana. Pyysivät
yrityssuhteita delegoimaan puhelinmyyntiä heidän tapahtumaansa.
Resursseja ei ollut, ohjattiin viestinnälle, kilta julkaisi
lopulta työpaikkailmoituksen.

Maija Kenttämies saapui ajassa 18.11.

6.5. Tapahtumat
Polin Approjen suunnittelu IETMK:lla työn alla. Konnilla
kesäpäivät majalla ensi vklp, jee!

Orientaatioviikon tapahtumista joihin toivotaan Hupimestareita
ollaan kokoustettu Fuksikapteenin kanssa.

6.6. Uudet opiskelijat
Fuksikapteeni: Kesällä on tapahtunut paljon. Fuksiopas 2022 on
nyt valmis, niin fyysinen, kuin digitaalinenkin versio.
https://issuu.com/arkkitehtikilta4/docs/fuksiopas2022
Fuksioppaat postitetaan seuraavana maanantaina, jolloin ne
saapuvat viimeistään perjantaina 12.8. perille. Fukseille on
lähtenyt tänään 4.8. info-sähköposti, josta löytyy tärkeät
päivämäärät ja linkki digitaaliseen fuksioppaaseen, sekä
TG-ryhmiin. Fukseja on alkanut jo liittyä telegram-kanaville,
jännittävää.

Siirryttiin kokouskohtaan 9.

Maisterimestari: Student guide ja ensimmäinen infosähköposti
lähetettiin kansainvälisille fukseille heinäkuun ensimmäisellä
viikolla. Jonkin verran on tullut jo yhteydenottoja, paljon
kysymyksiä yms. mutta on kiva nähdä, että aktiivisia
opiskelijoita on saapumassa. TG-ryhmiin on myös jo liittynyt
hyvin porukkaa!

https://issuu.com/arkkitehtikilta4/docs/fuksiopas2022


Maanantaina 15.8. pidetään BIGeille iltama, jossa päästään
tutustumaan toisiimme sekä tulevan syksyn ja kevään BIG-hommiin.
Erityisesti käydään läpi orientaatioviikkoa sekä mahdollisia
lentokenttä- ja avaintenhakunakituksia.

Otettiin esille isojen kokoontumistilojen puute Otaniemessä.
Keskusteltiin, voitaisiinko tätä kompensoida hankkimalla
katostarvikkeita, esimerkiksi kuormaliinoja ja pressuja.
UO-sektori selvittää hankintojen hintoja ja esittelee ne ensi
kokouksessa.

6.7. Tilat
Otettu esille kiltahuoneen siivoaminen ennen fuksien saapumista
- uutta vuosikurssia halutaan kannustaa aiempaa aktiivisempaan
kiltahuoneen hyödyntämiseen. Vaihtoehtoina kiltakätyrien toimeen
herättely tai hallituksen virkistäytyminen.

Keskusteltiin halukkuudesta hakea killalle saunalauttaa.
Saunalautan ehtona on sen vuokraaminen muille
opiskelijajärjestöille tulevien 5 vuoden ajan. Pohdittiin, kuinka
moneen vaihtoehtosaunaan kilta tahtoo sitoa itsensä kiinni.
Pyydetään projektitoimikunnalta tarkempaa selvitystä lautasta.

6.8. Edunvalvonta

Kesällä ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä. Pirjoon pitänee
ottaa yhteyttä puheenjohtajan kanssa ennen lukukauden alkua.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut:

Accountor Finago Oy, 37,20€, Procountorin käyttömaksu
AYY, 8€, Autopaikkamaksu

Hyväksytään takautuvasti:
Otaniemen JS-Palvelu Oy, 29,80€, Astiaston vuokraus (AKH’21:n
kuluja)
Accountor Finago Oy, 37,21€, Procountorin käyttömaksu
S-Business Oy, 27,19€, Kesäkuu

8. Killan viestintäkanavat syksyllä

Käytiin läpi killan viestintäkanavia syksyn varalta.

Tiedonkulku tapahtuu pääasiallisesti Telegramissa -
yksityiskohtaisin, virallinen info kulkee tiedotuskanavalla,
yleisempää keskustelua Arkkitehtikilta- sekä
vuosikurssichateissa. Fuksien omat tapahtumat kulkevat fuksien



omien chatien kautta. Myös hallitus on tervetullut liittymään
fuksikanaville.

Koitetaan välttää saman viestin jakamista jokaiselle kanavalle.

Toimikunnille voitaisiin mainostaa Instagramia, ovat
tervetulleita postaamaan killan tilille.

Pohdittiin vanhempien opiskelijoiden parempaa sisällyttämistä
killan tapahtumiin. Viestitään orientaatiosta myös muualla kuin
fuksichatissa.

9. Orientaatioviikon edustus- ja avustustehtävät hallitukselle

Jaetaan orientaation aikaiset avustustehtävät sekä käytiin läpi
edustustilaisuuksia, joissa koko hallituksen on suotavaa olla
paikalla.

Kuultiin fuksikapteenin esittely ja läpikäynti orientaatioviikon
kulusta. Toimijoiden esittely on yleensä ollut kapseli-illan
yhteydessä, mutta hallitusten jäsenten aikataulujen salliessa
voidaan järjestää tämä jo aiemmin samana päivänä. Mestalle
viestiä vielä tästä, myös maisterivaiheen esittely olisi hyvä
järjestää samassa.

Tapahtumakohtainen suunnittelu on aloitettu ja niistä eniten
apua killalta tarvittaisiin taiteilu illan järjestelyissä.
Tarkemmin ison kanvaan rakentamisessa + maalaustarvikkeiden
hankkimisesta otetaan ideoita vastaan. Kanvaan dl. 30.8 - Sara,
Kasper, Amanda ja Veera hoitavat torstaina 25.8.

Syksyn paketti on ehdottomasti toteutettavissa ja siitä tulee
priimaa!

Palattiin kokouskohtaan 6.6.

10. Fuksioppaiden postittaminen

Koska fuksioppaita ei enää voi postittaa laitoksen kautta, on
myös postituksen taloudellinen vastuu siirtynyt killalle.

Kiitokset Heidi Joroselle fuksioppaiden hakemisesta
kiltahuoneelle! Fuksikapteeni ja isoneuvos postittavat oppaat
piakkoin. Keskustellaan laitoksen kanssa, voitaisiinko
postituskulut korvata heidän toimestaan - fuksikapteeni ostanut
nyt postitustarvikkeet.

11. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin seuraavat henkilöt killan jäseniksi:



Sini Karila, Ines Barck, Riina Vataja, Veikko Jeskanen, Rainer
Ruuskanen, Liisa Haltia

12. Vuosijuhlaedustukset

Saapunut kutsu Prosessiteekkareiden Lämmönsiirto X:n. Ei kasoja
eikä vapaaehtoisia, tiedustellaan hallituschatissa.

13. Muut esille tulevat asiat

TPJ150:ssa hallituksen kasa.

Saapunut sähköpostia Tampereelta - AO-päivät järjestetään
21.-23.10.

Hallituksen nollauskeppihevosturnaus luvassa orientaation
jälkeen.

Jämerän jäljen ilmoittautuminen sulkeutuu 10.8.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.31.


