
Pöytäkirja 26/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 26/2022, 18.08.2022, 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

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 18:01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija Kenttämies ja
Heidi Sirén.



Maija Kenttämies ei ollut kokouskohtaa läpikäytäessä paikalla,
joten valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Sirén ja Kasper
Luoma.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Saatu kutsu Data Guildin kiltahuoneen avajaisiin 27.8. klo
12-18.

Posti odottaa Otaniemen postilaatikoissa vielä ensi viikkoon.

Kouluajatukset sarastavat, vähän voi vielä lomailla. Kohta
orientoidutaan. Konkursseja vältelty, pöpöjä napattu.

“Pieni märkyys on siinä ja siinä”

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Ensi maanantaina tulossa vierailu arkistoon, keskusteltiin sinne
vietävistä tavaroista ja papereista.

6.2. Yhteisö
MAIK varaslähtö järjestetään 19.8.-21.8. Kavalahden
leirikeskuksessa Inkoossa. Ilmoittautuminen on fuksien osalta
suljettu, mukaan pääsee vielä ottamalla fuksikapteeniin
yhteyttä. ISOt ja muut wanhemmat opiskelijat voivat ilmoittautua
tapahtumaan saakka, sillä heille ei tarvitse järjestää
kuljetusta MAIKin puolesta.

Keskustellaan Mx Worldwiden järjestämästä exqursiosta Viron
sisustusarkkitehtuurikouluun.

6.3. Viestintä
Edellisten sihteerin kuulumisten jälkeen avustettu logokilpailun
tuomaristoa käymällä äänestäneitä läpi jäsenrekisteristä. Mitä
Excel-ilakointia!

6.4. Yrityssuhteet
Peabille laitettu viestiä yhteistyön keskeytymisestä. Vastasivat
lyhyesti että ok, kiitos tiedosta. Myös Social Sportsilta
vastaus, eivät maksa kampanjasta rahaa eli eivät lähteneet
vastatarjoukseen.

Excumestareiden kanssa kokoustettu ja Suomi-excun päivämääriksi
valikoitui 7.-9.10. viikonloppu. Päivät tarkentuvat vielä, mutta
tod. näk. la-su.



Wähistirret kontaktoitu, sponssikokousta tulossa pian.

Haalarimyynti etenee vauhdikkaasti! Viime viikolla meillä oli
sponsoreina Fat Lizard, Vilpe, Wienerberger sekä Lamidoors ja
rahaa oli kasassa 4000 €. (Lisäksi myös Peab, joka päätettiin
kuitenkin pudottaa pois)

Tällä viikolla mukaan ovat lähteneet myös Weber, Fp-tuotteet sekä
Pukkila (viimeisenä mainittu ottaa tod. näk. kaksi logopaikkaa)
Rahaa on kasassa tällä hetkellä noin 9200€, tarkka luku täydentyy
kun Pukkila lyö valintansa lukkoon. Rahikselle tiedoksi, että
laitan pian laskutustietotaulukkoa, kunhan päästään lähemmäs
koulunalkua ja loma hupenee. Mainospaikkoja on vielä myymättä 4
kpl.

6.5. Tapahtumat
ARTS False Start
“Mon 29.8. 17-19 (+afterparty in the K-wing?)
In front of Väre and in K-wing and Wapputerrace

The aim is to introduce the new students to their associations
and their spaces (K-wing and Wapputerde) so they find them and
come again. The two hours is reserved for introductions and
activities. Some years there has been an after party in the
K-wing after the official programme.

TOKYO is organising a disco in the bicycle storage. Kooma has
something drawing related happening in their room. You can have
your activities in the K-wing or on the square.

Don't stress about the programme. If you are there, it's just
perfect!”

Varastoinventaario lähitulevaisuudessa.

Työskentelyä Polin Approjen Visuaalisen ilmeen parissa.

6.6. Uudet opiskelijat
Kiljavaa suunniteltu, bussia etsitty.

6.7. Tilat
Kiltissiivous tulevana maanantaina arkistovierailun jälkeen.
T150-projektia varten tullaan kuvaamaan kaikki kiltahuoneet, tämä
siivouksen jälkeen.

6.8. Edunvalvonta
Kokoussyksy lähti tänään käyntiin, kun tuli kutsu
koulutusneuvoston sähköpostikokoukseen. Siellä on ainoastaan



yksi päätösasia: lisätään kurssi opetussuunnitelmaan 2022-2024,
joka on ARK.harj Harjoittelu 1-12op. Koska harjoittelun voi
suorittaa sekä ylempään että alempaan tutkintoon (ark ja sark
pääaineet), tarvitaan toinen kurssikoodi (aiemmin
opetussuunnitelmassa oli vain yksi kurssikoodi).

Ensi viikolla on TSAK:in kokous ja laitoskokous. TSAKissa
päätösasioina ovat taiteiden alan valintaperusteet 2023, ARTS:in
maisteriopintojen arviointilinjaukset 2023 sekä perinteiset
kurssikuvaussäädöt.

Laitoksen sähköpostilistat eivät toimi. Studioinfot eivät olleet
tulleet perille ainakaan kaikille ark-maistereille. Välitin
studioinfon eteenpäin killan maisteriryhmään.

Osallistuin mittausleirille ja sen aikana tuli tietoa
mittausleirien tilanteesta meidän laitoksella. Niitä ei ole
järjestetty muutamaan vuoteen yliopiston toimesta. Ensi keväästä
lähtien mittausleiri tulee vapaavalintaiseksi halukkaille 3. vsk
opiskelijoille ja vuodesta 2024 lähtien mittausleiriä koitetaan
saada orientaatioviikon paikkeille 3. vsk alkuun.
Opetussuunnitelman ulkopuolella järjestetään toki myös pienempiä
leirejä, jotka pyörivät ulkoisen rahoituksen voimin.

Hyvinvointitiimi virkistäytyy lähiviikkoina.

7. Talous

Ei hyväksyttäviä laskuja.

8. Kiltatuotteet

Päätettiin pitäytyä samoissa tuotteissa joita on aiempinakin
vuosina myyty; paidat, kassit, sukat ja viinilasit. Näin on
kirjattu myös toimintasuunnitelmaan.

Aloitetaan myynti Kide.appin kautta orientaatioviikkojen
jälkeen, myyntiaikaa muutama viikko. Kasper Luoma hoitaa
tuotemyynnin Kide-osuuden.

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 enenevissä
määrin ulkotiloissa. Näiden mukavuuden parantamiseksi,
keskustellaan ja päätetään katteiden sekä liinojen ostamisesta.



Kuultiin kooste katostarvikkeiden hinnoista ja yksityiskohdista.
Keskusteltiin katosten hyvistä ja huonoista puolista.

Päätettiin ostaa kaksi pressukatosta kuormaliinoineen, hinta n.
80€/setti.

10. Vakiokokousaika I-periodissa

Päätettiin I-periodin vakiokokousajaksi tiistai klo 18-20.

11. Laitoskauden avajaiset

Keskusteltiin laitoskauden avajaisista 31.8.

Heidi Sirén hankkii tarjoilut tapahtumaan. Musiikkia pyydetty,
voidaan soittaa Spotifyn kautta Mökämasiinalla.

12. Otasuunnistus

Päätettiin osallistua Otasuunnistukseen.

Rastipaikkana A-siiven sisäpiha, otetaan Legot rastitehtäväksi.

13. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:
Maike Matheiszen, Emilia Tattari

14. Vuosijuhlat

Saapunut kutsu kahdelle Aalto Economicsin 20-vuotisjuhlille
1.10. Ei päätetty vielä edustajia, ilmoittautumisaikaa viikko
jäljellä.

15. Muut esille tulevat asiat

Laitoksen 150-vuotisjuhlat ovat tulossa syksyllä.

Infoa hallituskyselystä tulossa pian.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.59.


