
Pöytäkirja 25/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 25/2022, 09.08.2022, 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

Fuksikapteeni 2022-2023 Topias Suokas, saapui kohdassa 5.

ISOneuvos 2022-2023 Niko Toivonen

Maisterimestari 2022-2023 Amanda Puerto-Lichtenberg

Opintovastaava Mai Multimäki

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti, poistui kohdassa 6.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kasper Luoma.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla
muutoksilla: lisättiin kohdat 13. Toimihenkilöiden nimeäminen ja
14. Vuosijuhlaedustajat siten, että kokous päätetään kohdassa
16.

Käsitellään 6.4. ennen muita kohdan 6 kohtia.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija Kenttämies ja
Topias Suokas.



Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mai Multimäki ja
Veera Vornanen.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Ei postia.
Ilmoitus: Oulun Arkkitehtikillan vuosijuhlat järjestetään 5.11.
Aalto-yliopiston arkkitehtikilta ei ole saamassa aikaisemmista
lupauksista huolimatta 300 edustuspaikkaa. Oulu pilaa aina
kaiken.

Kuulumiset:
Viisi päivää viime kokouksesta ja maailma ei ole mullistunut
välissä, tiskit vie aikaa ja mukanaan, perhe hylätään
kuukaudeksi. MAIK varaslähtö kutkuttelee.
Archicad summercamp käyty, synttäreitä juhlittu, mittausleirillä
mittailtu, haitaria harjoiteltu: duo tulossa, hihaa ommeltu,
kivaa olla Suomessa, kotona käyty.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viimeiset päivät ovat kuluneet lähinnä Neuvoston
hommissa, joka työllistää melko paljon. Myös osat kyselyistä
viime kokouksen pohjalta on hoidettu, osa vielä kesken.

Rahastonhoitaja: Kvartaalikatsauksen esittely, ks. kokouskohta
8.

6.2. Yhteisö
MAIK varaslähtö 19.8.-21.8. Kavalahden leirikeskuksessa. ISOt ja
vanhat tervetulleita perjantaina, fuksit lauantaina.

Smökki afterwork huomenna Smökissä TKTMKn järjestämänä.

6.3. Viestintä
Tiedottaja: Sähköposteja lueskeltu ja pistetty eteenpäin. Muuten
hiljaista.

Hallituksen postilaatikossa on 20.6. tullut palaute Oulun
arkkitehtuurikilpailusta, sivuttiin lyhyesti Telegramissa
keskellä kesää.

Hallitus keskusteli aiheesta, keskustelua jatketaan kolmen
arkkitehtikillan puheenjohtajien ja SAFAn opiskelijavastaavan
kanssa.



6.4. Yrityssuhteet
Tällä viikolla tarkoitus kokoustaa Excumestareiden kanssa ja
lyödä SuomiXQn päivämäärät lukkoon.

Myös: Wähiksen ensimmäinen sponssikierros täytyy saada aluilleen
viimeistään elokuun lopussa. Aion laittaa viestiä tällä viikolla
Wähäjoulutirehtööreille koskien Wähiksen budjettia ja järjestää
kokousta. Ensi viikon kokoukseen tulossa lisää infoa.

Haalarisponssien haun jatko-osa käynnistyy pikkuhiljaa tällä
viikolla ja jatkuu omalla painollaan yritysten vielä
lomaillessa.

Viestit Peabille ja SocialSports Oy:lle sekä eettisten ohjeiden
ja hinnaston laatiminen vielä työn alla, niistä ei tähän väliin
mitään uutta.

SAFA-TEK-yhdyshenkilö: (eli myös minä) Ollaan keskusteltu
UO-sektorin kanssa TEKin esittäytymisestä ja aikatauluista
orientaatioviikolla. Fukseille Kiljavalla muiden yritysten
kanssa samaan aikaan, maistereiden aika tarkentuu.

Sanna Lehti poistui ajassa 18.13
Palataan kohtaan 6.1.

6.5. Tapahtumat
Ei uutta.

6.6. Uudet opiskelijat
Maisterimestari: Viikon aikana olen vastaillut uusilta
opiskelijoilta tulleisiin kysymyksiin sähköpostitse ja
Telegramissa. Seuraavat vaiheet ennen orientaatioviikkoa on
suunnitella tapahtumia hieman yksityiskohtaisemmin sekä lähettää
muistutusviestiä opiskelijoille tiedotuskanaviin liittymisestä.

Fuksikapteeni: Fuksioppaat on nyt postitettu kaikille fukseille,
jotka ovat tähän mennessä ilmoittautuneet läsnä oleviksi
lukukaudelle. Tällä viikolla kokoustamme ISO-neuvoksen kanssa
viikonlopun ISO-kasteen tiimoilta. Teekkarielämää-luentoa varten
kuvattava video on edistynyt FTMK:n kanssa jo editointipöydälle.

6.7. Tilat
Kotiluokkien tavaroista tullut tietoa virastomestareilta,
viestitään asianomaista vuosikurssia.

Killan telttaa on kysytty lainaan Ota-olut tapahtumaan 26.-27.8.
ja 2.-3.9. Telttaa ei ole mahdollista lainata Ota-olut
tapahtumaan koska kilta tarvitsee telttaa itse.

6.8. Edunvalvonta



Ei tapahtunutta. Opintomouhossa on käyty keskustelua SISUn
kurssi-ilmoittautumisista.

7. Talous

Hyväksyttiin seuraavat laskut:

Rakennusinsinöörikilta, 50€, AKxENG peijaisjoukkueen kulujen
tasaus
Picaset Oy, 1008.11€, fuksiopas

8. Toinen kvartaalikatsaus

Hallitus otti tiedoksi killan talouden toteutuman syyskauden
alkuun mennessä.

9. Katteiden hankkiminen

Killan uusien opiskelijoiden ja jäsenmäärän lisääntyessä jäävät
Otaniemen pienemmät tilat liian pieniksi. Sama ilmiö koskettaa
kaikkia aloja, joten Otaniemen suuremmilla tiloilla on entistä
täydemmät varauskalenterit. Näistä olosuhteista johtuen,
joudutaan tapahtumia järjestämään tulevina vuosina etenenevissä
määrin ulkotiloissa. Näiden mukavuuden parantamiseksi,
keskustellaan ja päätetään katteiden sekä liinojen ostamisesta.

Pöydättiin seuraavaan kokoukseen.

10. Teekkarius 150 -projekti, saunalautta

Hallitus otti tiedoksi Teekkarius 150 -projektin eli saunalautan
suunnitelmat ja etenemisen. Saunalauttaprojektissa ei olla
päästy rakentamisvaiheeseen, ja lautan omistajuutta
tavoittelevat tällä hetkellä Rakennusinsinöörikilta sekä
Sähköinsinöörikilta.

Esitetty kustannuslaskelma ei vaikuta uskottavalta ja killan
jäsenistön halukkuus suurta ja jatkuvaa työskentelyä kohtaan ei
ole varmaa, joten Arkkitehtikilta ei lähde tavoittelemaan
saunalautan omistajuutta tällä erää.

11. Vierailu arkistoon

Hallitus tutustui mahdollisuuksiin arkistovierailuille.
6-10 henkilöä mahtuisi kerrallaan vierailuille. Selvitetään
mahdollisia päiviä ja ehdotetaan kahta vierailukertaa, jotta
kaikki pääsisivät käymään.

12. Uudet jäsenet



Ei jäsenhakemuksia.

13. Toimihenkilöiden nimeäminen

Nimettiin Julius Hästesko alumnivastaavaksi.

14. Vuosijuhlaedustukset

Lähetettiin Prosessiteekkarit X -vuosijuhlaan Arkkitehtikiltaa
edustamaan Kaisla Soljanto ja Aino Hukkanen.

15. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin kiltahuoneen siivouksesta.

Keskusteltiin orientaatiokokouksesta laitoksen kanssa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:01.


