
Pöytäkirja 27/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 27/2022, 23.08.2022, klo. 18:00.

Paikka: Franzéninkatu 5, 00500 Helsinki

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 18:04.

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
Samuel Hautamäki.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Postia ei haettu, sillä on oltu toisaalla.



Tässä kokouksessa ei puhuta pohjoiskarjalaisittain. Ahkeraa
pyöräilyä kokouksen alla sekä moottoroidusti että ilman, tämä
miltei harventanut majavakantaa. Nukuttu toistuvasti metrossa
edestakaisin suhaten. Hallitus suosittelee Virtual Popstaria.

Kivaa ollut. Pääasiallinen asia; kaikki ovat hengissä.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Arkistovierailu sujui hyvin, ja sen perusteella
on myös helpompi pohtia, minkälaisia asioita olisi
lähihistoriasta vielä hyvä metsästää talteen (esim. raatikarwoja
ja fuksioppaita). Myös hallituskyselyn olisi tarkoitus olla
purettavissa joko ensi viikon tai sitä seuraavan viikon
kokouksessa, sillä pian kaikkien hallituslaisten vastaukset ovat
päässeet perille.

6.2. Yhteisö
MAIK varaslähtö järjestettiin. Tapahtumaan osallistui 10
Arkkitehtikillan fuksia. Hallitus keskustelee varaslähdön
tapahtumista. Petra Minkkinen on hakenut wapupalkintonsa.

6.3. Viestintä
Ei sihteeröitävää sitten viime kokouksen.

6.4. Yrityssuhteet
Koska olen tällä hetkellä toisaalla TEKin kokouksessa, päätin
sihteeriämme lainaten “ilakoida pöytäkirjan tekstin
kirjoittamisessa”, nauttikaa!

Tällä viikolla yrityssuhteisiin kuuluu sähköpostisekoilua
foundationeiden kanssa (case 1 piilokopio petti case 2 yritys ei
tiedä uusiutuuko logo vai ei ja käy keskustelua sähköpostissani
tästä), haalarirumbaa (harmikseni ilman Jorma Uotisen
kommenttiraitaa) sekä Suomi-excu-palapelin kokoamista
(aivonystyröitä kutkuttavaa).

Saint-Gobainilta otettiin yhteyttä, haluavat tulla käymään
haalarikahveilla heti syyskuussa. Sovittiin hupisten kanssa
päivämääräksi 13.9. tiistai klo 16 eteenpäin (juuri sopivasti
ennen hallituksen kokousta AHEM tulkaa kahville) Luvassa
Saint-Gobainin uuden kilpailun julkistusta ja kahvitarjoilua.
Tämä merkattu hallituksen kalenteriin jo, odottelen että saan
vielä viimeisen varmistuksen ja siunauksen ajankohdan
sopivuudesta heiltä. Foundation-sopparissa lukee ehtona, että
yritys maksaa tarjoilun. Eli voidaan varmaan laskuttaa heiltä



kahvitarjoilut, aikaisempien kahvien hinnaksi on hupisten mukaan
tullut noin 50€.

Lisäksi UO-sektori otti yhteyttä ja esitti kainon pyynnön
sponsorin hakemisesta tuleville fuksisitseille. Tätä alettu
väsäämään ja yhteystietoja tonkimaan. Hupiksia konsultoitanee
vielä rahamäärässä/tuotepaketissa myöhemmin, sillä
allekirjoittaneella eikä UO:lla täyttä varmuutta sitsien
budjetoinnista saati järjestämisestä. Mainittakoon vielä, että
UO-sektori toivoi teemaan sopivaa sponsoria, kysytään siis
matkailualan tunnettua valtion omistamaa yritystä, käytettäköön
heistä tässä vaikka koodinimeä ruotsalainen maa. (huom.
sihteeri, viimeisen lauseen voi poistaa pöytäkirjasta mikäli
teema on vielä huippusalainen)

Yritetään myös saada lauantain fuksimittelöihin Suomi-excun
promotehtävä mukaan. Paikalla tulee olemaan todennäköisesti joko
minä ja/tai excumestarit.

Vielä: hinnasto + oheismateriaali eettisyydestä jne. etenee
heikosti kiireiden takia, kokoustellaan näistä tiedottajan
kanssa vielä orientaatioviikolla, jonka jälkeen edeltäjäni
saavat halutessaan kommentoida näitä ja voidaan yhdessä vielä
käydä läpi jossain tulevassa halkossa.

6.5. Tapahtumat
Tapahtumista ei ihmeempää uutta. IE:llä oli kokous eilen, mutta
kumpikaan hupimestareista ei päässyt paikalle. :( Syksyn pöhinät
kuitenkin suunnitteilla kovaan tahtiin, lähinnä Polin Approja.
Huomenna kesän vika IE-virkkis!

Voin jakaa Tila-järjestelmään varausoikeudet niitä tarvitseville.
Laittakaa mulle (Maijalle) teidän sähköposti niin lähetän kutsun!

Fuksikapteeni: TEKin KV-kassasta tulossa rahaa Kallion
baarikierrokseen 9.9., tällä saadaan appropassit ja merkit.
Etsitään vanha kierroskartta, katsotaan sen pohjalta
pysähdyspaikkoja.

6.6. Uudet opiskelijat
MAIK-varaslähtö sujui hienosti. Paikalla oli vain 10 fuksia,
mutta emme antaneet sen haitata tai vaikuttaa tunnelmaan.
Fuksipistekortit ovat saapuneet. Fukseja tiedotetaan
aktiivisesti orientaation tapahtumista. Fuksit jaettu tänä
vuonna fuksiryhmiin, ISOt kysyvät omien ryhmiensä fukseilta
kuulumisia ja lukuvuoden alun tunnelmia. Huomenna
tutustumispiknik.

6.7. Tilat



Majalla suoritetaan kaivovesitutkimusta, minkä aikana on
suositeltavaa tuoda oma juomavesi paikalle. Naapurit vihaisia
vuokraajien möykkäämisestä. Fuksit tulossa Majalle to 25.8. ja
pe 26.8. Tapahtuman järjestelyt aloitettu.

Majamerkkejä lisää, onko killan vai Majasäätiön to do? Vanha
Majamerkki on 85. juhlavuoden juhlamerkki, uuden suunnittelua
saa mietiskellä, Majasäätiö päättää ja kilta tilaa. Pohdittiin
myös, josko vain tilattaisiin juhlamerkkiä lisää ja myytäisiin
yleisenä Majamerkkinä.

Kiltis siivottu eilen 22.8. Yhdellä Tokyo ry:n hallituslaisista
on nyt oikeus lisätä K-siipeen 24/7 kulkulupaoikeuksia, se
toimii siten, että jokainen sellaisen haluava käy sitä hakemassa
netistä löytyvän idm.aalto.fi sivuston kautta, viestikenttään
kirjoitettava, mitä tahoa edustaa tyyliin "AK:n jäsen". Tehdään
jaettavat kuvalliset ohjeet siitä, kuinka kulkulupaa voi hakea.

6.8. Edunvalvonta
TSAKin kokous huomenna klo 13. Näen siellä TOKYOn puhiksen
Totin, jolta ajattelin tiedustella, milloin dekaanin lounaat
lähtevät taas käyntiin. TSAKin Kokousmateriaaleissa ei ollut
mitään erityisen kriittistä. Ihmetystä herätti maininta Aallon
yhteistyöohjelmista Tongjin yliopiston kanssa, mutta
selvittelyjen jälkeen valkeni, että kyseinen yhteistyö on
alkanut jo vuonna 2018. Aiemmin koulutusneuvoston
sähköpostikokouksessa ollut Ark Harjoittelu-kurssikokonaisuus
menee nuijittavaksi TSAKiin.

OPN:n syksyn ensimmäinen kokous on syyskuussa. Olen muuten myös
pohtinut Vuoden opettaja-palkinnon mahdollista kehittämistä.

Valtakunnallisia terveisiä: Opiskelija-aterian enimmäishinta
nousee 0.5€ lokakuussa. Päätöksen taustalla on inflaatio ja
ruoan kallistuminen. Korotettu osuus jää aluksi opiskelijan
maksettavaksi ennen kuin eduskunta päättää, korotetaanko KELAn
ateriatukea.

7. Talous

Hallitus Hyväksyi seuraavat laskut:

Topias Suokas, 209€, Fuksioppaiden postitus
Fyysikkokilta, 193,33€, Arkkitehtikillan osuus
valkohaalarisitsien tilavuokrista
AYY, 430€, tilavuokra 27.8.
Topias Suokas, 32,95€, ISOkasteen ruokailu

8. Laitoskauden avajaiset



Keskusteltiin laitoskauden avajaisista 31.8.

Esiintyjäpyyntöön ei vielä vastattu, ei siis voida luvata
livemusiikkia. Viestintä työn alle, puheet kirjoitettavana.

9. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin seuraava henkilö uudeksi jäseneksi:
Onni Yli-Tepsa

10. Vuosijuhlaedustukset

Saatu kutsu kahdelle Aalto Economicsin vuosijuhliin 1.10.
Lähetettiin edustajiksi Sara Soimasuo ja Mai Multimäki.

11. Muut esille tulevat asiat

Palattiin hetkeksi kohtaan 6.5.

Fuksien maalauskanvas pian tekeillä.

Katseltiin kalenterimerkintöjä, löydetty teekkariperinneviikolta
mystinen “arkkarihistoriacase” - selvitellään tämän syvempää
luonnetta.

Mystinen vierailija saapui 18.57.
Käytiin nimikierros.
Katseltiin kuvaa (ei liitteenä).
Mystinen vierailija poistettiin 18.58.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.58.


