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Hallituksen kokous 40/2022, 14.11.2022, klo. 17:30.

Paikka: Otakaari 1 A, 02150 Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Sara Soimasuo

Yhteisövastaava Kasper Luoma

Sihteeri Mai Kovanen

Rahastonhoitaja Iiris Moisio

Hupimestari Heidi Siren

Hupimestari Maija Kenttämies, saapui ajassa 17.35, poistui ajassa 18.13.

Fuksikapteeni 2022-2023 Topias Suokas

ISOneuvos 2022-2023 Niko Toivonen, saapui ajassa 17.36.

Maisterimestari 2022-2023 Amanda Puerto-Lichtenberg

Opintovastaava Mai Multimäki

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

Elian Salmimaa, saapui ajassa 19.18.

Liitteenä tiedottajan ja yrityssuhdevastaavan koostama esitys killan

mainoshinnastouudistuksesta.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:31.

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 13. Killan lipun käyttöönotto,
päättäen kokous näin kohtaan 17.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta



Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Topias Suokas ja Heidi
Sirén.

Topias Suokas ei ollut paikalla kokouskohtaa käsiteltäessä,
joten valittiin tarkastajiksi Heidi Sirén ja Mai Multimäki.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Postia on! Jämerän Taival 4/4 kertaa kaksi, S’napsi 3/22,
Modulen 3/22 ja mitä hilpein reissutervehdys ARK21’n
Venetsian-reissulta.

Vaalihakemuksia valmisteltu, T150-pisteitä tavoiteltu. Haalari
hajottanut ompelukoneita. Kadonneiden korvakorujen suhteen ei
luovutettu, löytyivät. A Blocin falafelpyörykät saavat
kannatusta. Yleistä pööpöilyä pahoitellaan, hyväksytään.
Lukiomenneisyys rantautuu A Blocin toiselle puolen. Vauhti
kiihtyy (kiihtyvää hytkyntää). Saatu uusi eläkepäivien
bussikuskiehdokas killalle. Paljon odotettavaa ja jännitettävää.

Maija Kenttämies saapui ajassa 17.35.
Niko Toivonen saapui ajassa 17.36.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat ja teki niiden suhteen
päätöksiä.

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viime viikolla killan vaalikokous kutsuttiin
koolle. Pidimme myös Neuvoston kanssa pienen “Mitä killoille
kuuluu”-hetken spagetin merkeissä. Wähäjoulua varten yhteyttä on
pidetty myös laitosjohtoon, ja samoihin pippaloihin hallituksen
“kontsan” valmistelu aloitettu. Vanhojen jäärien ehdotuslomake
avautunee huomenna.

Rahastonhoitaja: Killan viitekarttaan luotu uusia viitteitä.

6.2. Yhteisö
Uusia sukkia on todennäköisesti matkalla, lähetys hyvin
epämääräinen, kummallisesti firman puolesta viestitty.
Paita- ja kassifirma vastannut viimein, koska tilauserä on
pieni, hinta voi muuttua. Kasseja on tilattava vähintään 10 kpl.
Paitojen vähimmäistilaus on 5 kpl.

Killan uusi lippu on saapunut ja se naulataan huomenna.

Kiltakoitokset 17.11. Päätettiin kaljacroquis’n vetäjät. Minni
Auranen ilmoittanut kiinnostuksensa. Menossa myös Veera Vornanen
ja Sara Soimasuo.



Athenen hallituksen kanssa hengailua huomenna.

Tuli kutsu ensimmäiseen luovien alojen opiskelijoiden
seminaariin, joka järjestetään 3-4.2.2023 TaiYo:n ja TOKYO:n
toimesta. Tapahtuma on kaksipäiväinen: ensimmäinen päivä on
tarkoitus järjestää Musiikkitalolla ja toinen Väreessä.
Päätettiin alustavasti olla Arkkitehtikiltana mukana.

6.3. Viestintä
Tiedottaja: aababababaababaaabaaaa
Edeltävä viikko sujunut pitkälti sähköpostien tarkastelun ja
vaalihakemusten nettisivuille lisäilyn parissa.
Lisäksi, Viikkis ja Weekly Digest odottelee vielä täydennystä
Vaalisaunan speksien suhteen.
Yrityssuhdevastaavan kanssa tehty pieni diaesitys hinnaston
suhteen.

Sihteerin kanssa sovittu sihteeri-tiedottajan testamentin
kirjoitustreffit tulevalle keskiviikko-aamupäivälle. Jatkot
spagun äärellä.

Sihteeri: Pöytäkirjoja tuotu jälleen fyysisiksi. Täten
Ilmoitettakoon hallituksen riveille, että ensi kokouksen jälkeen
olisi erinomaista varata aikaa Suurelle
Allekirjoitus-Extravaganzalle. Voin tuoda pullaa, jos se
jouduttaa kynäkäsiä. Myös: abaababaaabababaabababa

6.4. Yrityssuhteet

(sihteerin toiveesta: oispa (sponssi)kaljaa.)

Kuultiin tiedottajan ja yrityssuhdevastaavan koostama diaesitys
killan mainoshinnastosta. Keskusteltiin sen jälkeen
mainostamisen etiikasta ja yleisistä ohjenuorista. Tehdään
hinnaston suhteen päätöksiä ensi viikolla, pyydetään
graafikoilta muokattavaa mediakorttipohjaa.

Oras-excu toteutui onnistuneesti viime perjantaina.
Osallistujilta tuli hyvää palautetta, Oras kiitteli
osallistumisesta. Tarjoilut olivat runsaat ja päitä lämmittää
nyt Oras-pipot.

Käytiin viime tiistaina 8.11. Wähistirre Julia Hermansin kanssa
vierailulla A-insinööreillä hakemassa bussisponsoria varten
juttuja. A-inssit kertoivat myös olevansa kiinnostuneita
yksittäisten tapahtumien, esim. kuplafutiksen, sponsoroimisesta.



Muuten Wähiksen sponsseissa ei uutta, myynnit tällä hetkellä 12
250€. Tällä ja ensi viikolla paljon järjestelyä ja
tsekkauslistojen tekoa.

Nordic BIM groupin excu tulossa 25.11., mukaan ilmoittautui
vähäisellä markkinoinnilla huikeat 26 ihmistä. Kyselin
mahdollisuutta myös osin englanninkieliseen esittelyyn, koska
vaihtareilta tuli paljon kiinnostusta. Vastaus “yritysesittely
tulee valitettavasti vain suomeksi”. (Tyhmää, laitetaan ensi
vuoden ysvi tiedottamaan yrityksiä alkuvuodesta että pitää olla
myös englanniksi)

Sweco (Huom! Ei Afry niinkuin edellisessä kokouksessa
virheellisesti mainitsin) halusi sähköpostimainoksen jollekin
tapahtumalle. Maksavat 120€. Halusivat myös hissipuheen
yritysjutuista killassa, kerroin ja pyysivät kutsumaan keväällä
yrityskeskusteluihin. Ovat siis potentiaalinen Foundation ensi
vuonna!

Saint-Gobainilta kutsu yrityspöhinätapahtuma Futureconiin 23.11.
Sain ottaa pari kiltalaista mukaan, mainostin assistenteille ja
hallitukselle, rahis-Iiris lähtee ilokseni mukaan edustamaan!

SAFA-soppari otetaan työn alle vaalikokouksen jälkeen.

Maija Kenttämies poistui ajassa 18.13.

6.5. Tapahtumat
Kiltakahvit 17.11., ei tule pistokasvaihtoa, koska ei ole
sesongissa. Kulttuuritoimikunnalla ei ole aikaa suunnitella
myöskään ohjelmaa, joten mennään ihan tavallisilla, matalan
kynnyksen kiltakahveilla.

PikkuIE sitsit ensi viikon keskiviikkona 23.11., kaikki
Hupikonnat jotka halusivat paikan, saivat sen.

Hupikonnien kämppäpämppä 25.11. lähestyy.

AA-vujujen suunnittelu aloitetaan huomenna, markkinointi
pyritään aloittamaan ajoissa, jotta saadaan mahdollisimman
paljon osallistujia ja haippia!

Polin Appro on nyt ohi.

6.6. Uudet opiskelijat
ISOneuvos: ISOjoulu suunnitteilla 7.12. AK:n osallistumisesta
oletetaan siis vähäistä.



Haalarihulabaloo tekeillä fuksikapteenin ja maisterimestarin
kanssa. Konseptia muutettu edellisvuosiin verrattuna vähän:
tilaisuus on entistä juhlavampi.

6.7. Tilat
Majasäätiö kokousti AYY:n kanssa pitkän odotuksen jälkeen.
Kokouksen pääpointtina se, että koetaan fiksuksi siirtää nyt
AYY:n hallinnoimia asioita, kuten vuokralaisten laskuttaminen ja
kontaktointi, Majasäätiön tehtäviksi. Tämä tarkoittaisi sitä,
että AYY ei saisi enää ilmaisvarauksia Majalla, mikä tarkoittaa
potentiaalisesti vuokratulojen kasvua. Muutos on todennäköisesti
vaiheittainen, ja aloitammekin ensin tiedustelemalla Saunaonline
nimisen palvelun mahdollisuuksista tila-järjestelmän sijaan.
(Tila-järjestelmä vanha, kömpelö ja joustamaton)

Majan vesi ei ole myrkyllistä, siinä on vain huikea määrä
rautaa. Raudan saa pois ostamalla n. 1300e maksava suodatin ja
vuoden ehkä tuhannes putkimiespalvelu.

Yritämme siivota kiltiksen kunnolla ainakin kerran vielä tänä
vuona Kiltiskätyreiden kanssa. Sopivan ajan löytäminen hankalaa,
kuten hallituksena olemme jo muiden ajankohtien suhteen
todennut.

Äljöttelykilpailu etenee ajalla. Vauhti ei ole tässä kilpailussa
merkittävä yksikkö.

6.8. Edunvalvonta
Viime viikolla oli laitoskokous. Laitoksen puolelta sanottiin,
että voitaisiin järjestää erillinen tapaaminen
ohjelmisto-opetuksen kehittämisestä laitoksella! Kerrattiin
maisteriopinnäyteinfossa esiin nousseita kysymyksiä.
Keskusteltiin tila-asioista: kerrottiin, että kolmosten luokassa
eniten kritiikkiä herättää luentojen järjestäminen. Tilanahtaus
nousi jälleen esiin. Laitoksen puolelta kerrottiin, että MMK4
pajaa saa käyttää työskentelyyn: sinne mahtuu 60 opiskelijaa ja
tilaa käyttää n. 15 Wood Program-opiskelijaa. Tuotiin esiin myös
se, että kauppisopiskelijat ovat hengailleet Väreen 3. kerroksen
kotiluokassa.

Halloped-haku on auennut tänään. Killan suuntaan aion promota
ainakin tg:n kautta, viikkiksen ja ig-storyn puolella. Saatan
vilahtaa halloped-haun mainoskuvissa, jännää.

Huomenna on TSAK-kokous, siellä käydään läpi ARTSin
hakijatilastoja, muutoksia opetussuunnitelmaan ja
kandiopinnäyteohjeen päivittämistä.

Tällä viikolla on ARTS:in edunvalvontatoimijoiden tapaaminen,
käydään läpi kulunutta vuotta ja muuta sellaista.



Seuraava What’s Going on ARTS?-tapahtuma järjestetään 13.12.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun:

AYY, 130€, Tilavuokra 16.11. Ossinsauna

8. Ehdokasilta

Ehdokasilta luvassa Ossinsaunalla. Ovet auki klo 17 ja kiinni
20.30, sauna lämpenee klo 18 eteenpäin. Luvassa saunan lisäksi
nachopeltiä, jutustelua, pöhinää ja pestipuffausta. Kasper Luoma
käy ostoksilla, ei osta pelkkää kesäkurpitsaa.

9. Hallituksen 2022 kesäpäivät 2023

Päätettiin pitää AKH22-kesäpäivät 16.-18.6.2023, alustava
sijainti Sannan Pomarkun-mökki.

10. Hallituksen edustus loppusyksyn tapahtumissa

Keskusteltiin edustamisesta Laitos 150 -juhlissa 18.11. ja
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun valmistujaisjuhlissa
20.11.

Keskusteltiin ja tehtiin päätös laitokselle vietävästä lahjasta.

Sara Soimasuo pitää valmistujaispuheen.

11. Viimeinen ehtoollinen

Keskusteltiin, minkälainen viimeinen ehtoollinen hallitusta
kiinnostaisi.

Ehdotuksia:
Hill’s Dumplings
Vanhan Polin pyöreä torni, tullen sisään hevosella (Nihilistiin)
Lucy in the Sky
The Cock

Tehdään vaihtoehdoista poll hallituksen TG-ryhmään.

12. Spektaakkeli ja Nihilisti

Käsiteltiin kokouskohta suljetuin ovin. (Mutta ovia ei kyllä
laitettu lukkoon, ihan vaan kiinni).



Päätettiin spektaakkelin selkäranka ja harjoitusajankohdat.
Keskusteltiin Nihilistin olomuodosta.

13. Killan lipun käyttöönotto

Uuden lipun naulaustilaisuus luvassa huomenna.
Lisäksi lippu tulee julkistaa ja vihkiä.

Todettiin, ettei haluta viedä räyhälippua
Teekkariperinnejuhlaan. Näin ollen päätettiin vihkiä lippu
Wähäjoulussa, mutta julkistaa se jo Teekkariperinnejuhlassa
edustuslippuna.

14. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Julia Sippala.

15. Vuosijuhlaedustukset

Hallitus edustaa tulevan perjantain Laitos 150-juhlassa.

16. Muut esille tulevat asiat

Laatikoiden poisto on lyöty viimein kalenteriin ja varasto
tyhjenee niiden osalta perjantaina! Kiitos Topias, kiitos
Transbox, kiitos yksityisautoilu!

Pikkulaskiaisen yhdistysilmoittautuminen on nyt auki.
Keskusteltiin siitä, lähteekö AK. Keskustellaan huomenna Athenen
kanssa, josko olisivat kiinnostuneita yhteislähdöstä. Päätetään
asiasta ensi kokouksessa.

Huomisen naulauskyselyyn kaivataan hallitukselta vastauksia.

Päätettiin esittää Wähäjoulu-lahjatoiveeksi laitoksen
historiikkia.

Elian Salmimaa saapui ajassa 19.18.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.26.


