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Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 43/2022, 08.12.2022, klo. 18:00.

Paikka: Otakaari 1 A, 02150 Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Sara Soimasuo

Yhteisövastaava Kasper Luoma, kokouksen sihteeri

Sihteeri Mai Kovanen, saapui ajassa 18.26

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, poistui ajassa 18.28

Julia Hermans, Vilma Vanhanen, Aino Hautala

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:23.

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 Heidi Sirén ja Amanda
Puerto-Lichtenberg.



Heidi Sirén ei ollut kokoushetkellä paikalla, joten
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iiris Moisio ja Amanda
Puerto-Lichtenberg.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Postissa saapunut Wuorikautiset 4/22.

Mai Kovanen saapui ajassa 18.26.
Sanna Lehti poistui ajassa 18.28.

Kipeilyä ilmassa, koulutyöt alkaa olla hoidossa.

Ilmoitetaan, että tanskalaisia arkkitehtiopiskelijoita
Kööpenhaminan arkkitehtikoulusta käynyt kiltiksellä.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Loma ei kutsu vielä puheenjohtajaa,
laitossopimusta kootaan, puheenjohtajan perehdytys tulossa,
samoin testamentinjako ja waihtojen suunnittelu.

Puheenjohtaja 2023: Perinneohjesäännön päivitystä katsottu
alustavasti tänään. Hallitusperehdytykset alkaneet.

Aino Hautala saapui ajassa 18:30.

6.2. Yhteisö
Kiltapaidat ja kassit vihdoin saatu tilaukseen 28.11.,
toimitusta odotetaan vielä joulukuun aikana.

BTMK valmistelee uuden logon käyttöön ohjesääntöä ja
perinneohjesäännön päivitystä liittyen uuteen lippuun,
airutnauhoihin ja muihin näiden käyttöön liittyvään.

Vuoden 2023 yhteisövastaava perehdytetty tehtävään tänään.

6.3. Viestintä
Tiedottaja: Arkkitehtikillan Instagram kuhisee mainintoja ja
tägäyksiä Wähiksen tiimoilta, jeejee.

Kiltalaisille lähetetty Aulis Lundellin vierailuluennon aineisto
a-kilta-mailitse. Killan Flickr Pro -tilaus uusiutuu tänään
puolen yön jälkeen; maksan itse ja kulukorvaan killalta pian.

Elina Bränditoimikunnasta ilmoitti, että uutta logoa aletaan
päivittää killan eri sometilien profiilikuviin. Vaihdan



myöhemmin tällä viikolla profiilikuvat itse niihin tileihin,
joihin heillä ei satu olemaan pääsyä.

Ensi viikon Viikkotiedote / Weekly Digest on tarkoitus olla myös
viimeinen tälle vuotta, mm. sen takia että yleinen
tapahtumatarjonta vähenee joulua kohti. Päräyttävä? Katsotaan.

Sihteeri-Tiedottajan testamentti on vielä kirjoituspöydällä.
Yritän tehdä seuraajallemme muita helpottavia valmisteluja oman
jaksamisen mukaan testamentti-dediksen jälkeen.

Toivon, etten sairastu Wähisruttoon. Godspeed to our fallen
soldiers.

6.4. Yrityssuhteet
Poden tällä hetkellä jotain Wähiksen jälkeistä ruttoa, joten
loppuviikko menee varmaan nukkuessa.

Wähis ohi! Ihanaa! Sponsorinäkyvyys toteutui hyvin, tosin
Lautexin kynät jäivät postiin. Sovittiin yrityksen kanssa
korvaavasta näkyvyydestä, ja että kynät jaetaan kiltalaisille,
kunhan saapuvat postista. Yritysvieraista vain Wienerberger
saapui paikalle.

Lähettelen kiitokset ja kuvat kaikille mukana olleille, kunhan
valokuvaustiimi saa juhlakuvat ulos.

Aulis Lundellin ja Teräsrakenneyhdistyksen luento meni viime
viikolla kivasti, osallistujia oli paikalla hyvä määrä. Tarjolla
oli skumppaa pienen lupaväännön jälkeen.

Eilen pidettiin PihlaPROn kanssa kiltakahvit, jotka menivät myös
mukavasti.

Viestittelin Paperin päätoimittajan kanssa lehden
julkaisuajankohdasta. Kolmas lehti on jo tullut ja odottaa hakua
painosta, haetaan logistiikkasyistä vasta yhtä aikaa neljännen
lehden kanssa.

Yrityksille pitäisi hoitaa vielä kuvat haalareista, kyselin
valokuvaajia, mutta kukaan ei ilmoittanut pääsevänsä. Nappaan
siis todennäköisesti kuvat ensi viikolla itse, tätä varten
tarvitaan muutama vapaaehtoinen fuksi.

6.5. Tapahtumat
Hupimestarit 2023: Kevään tilakähmyt meni hyvin, saatiin kaikki
haluamamme tilat keväälle. 16.1. SIKxAK sitsien valmistelu ja
ideointi aluillaan.



6.6. Uudet opiskelijat
Maisterimestari: Maisteriopiskelijoista melkein kaikki ovat nyt
hakeneet haalarinsa. Vielä pari kiltiksellä odottelee.
Maistereiden pikkujoulut siirtyivät alhaisen osallistujamäärän
ja Amandan kipeytymisen takia. Maisteriopiskelijoilla jäljellä
vielä Farewell eve 12.12. mutta sielläkin aika vähän
osallistujia… motivaatio järjestää tapahtumia hieman laskussa,
kun osallistujamäärä on niin heikko. Tammikuun opiskelijoista
tai tammiorientaation aikataulusta ei ole vielä mitään tietoa,
mutta toivottavasti tulee pian.

6.7. Tilat
Pikkujallut 2.12. sujuivat hyvin, osallistujia lopulta huimat
noin 40. Ylimääräiset kauramaidot tuotu kiltahuoneelle, saa
käyttää.

ARTS-tilakokous oli 30.11., ensivuoden Tila- ja Majavastaava
Katri Halkonen pääsi myös mukaan.

Lisähuomio: Kiltahuone palautui melko normaaliin tilaan erittäin
ripeästi Wähäjoulun jälkeen! Kiitokset siivoajille.

Aino Hautala poistui 18:37.

6.8. Edunvalvonta
Vuoden opettaja vuosimallia 2022 on sisustusarkkitehtuurin
lehtori Esa Vesmanen! Paljon onnea!

Tänään oli laitoskahvit ennen kokouksen alkua. Tilaisuudessa
nautittiin glögiä, keksejä, leipää ja vihreitä kuulia.
Keskusteltiin digiopetuksesta, tilojen riittävyydestä,
excursioista, kurssitapahtumien päällekkäisyyksistä Wähiksen
kanssa, kurssien aikatauluista ja niiden tiedottamisesta sekä
luentotallenteista. Digiopetuksessa erityisinä
keskustelunaiheina oli sissarien CAD-opetus (nostettiin esiin,
että jatkossa tehdään yhteistyötä muun ohjelmistotarjoajan
kanssa) ja mahdollinen yhteistyön tekeminen ENGin kanssa, eli
pyörää ei välttämättä tarvitse keksiä uudelleen. Keskustelua
jatketaan erillisessä tapaamisessa, jossa kehitetään
digiopetusta.

Annoin lausunnot halloped-hakijoista AYY:lle.

Tällä viikolla on hyvinvointitiimin järjestämä yhteislähtö
Porvoon joulumarkkinoille.

Ensi viikolla on vuoden viimeinen TSAK-kokous, koulutusneuvoston
kokous sekä Laitoskokous.



What’s Going on ARTS?-keskustelutapahtuma järjestetään 13.12.,
itse en ole näillä näkymin pääsemässä sinne harmillisesti.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulukorvaukset:

Accountor Finago Oy, 48,67€, Procountorin käyttömaksu
Mai Multimäki, 60€, Vuosijuhlaedustus Stimulaatio
Bertta Jouhki, 129,14€, Haalarihulabaloo tarvikkeita
Mai Multimäki, 35€, Vuoden opettaja -palkinnon kaiverrus
Mirka Pellikka, 56,01€, Wähäjoulun vuokrapakun tankkaus
Elian Salmimaa, 49,7€, Kiltakahvien tarjoilut
Heidi Kivistö, 20,75€, Wähiksen pääjuhla, holittomien drinkkien
ainekset
Eliel Kytömäki, 27,9€, Halkoja wähikseen
S-Business Oy, 517,14, Käpy x alumni sitsien ruokaostokset
Ostosikkuna Oy, 3100€, Projektorit Wähikseen
Katariina Viljamaa, 275€, Esiintymispalkkio Wähäjoulu
Åbergin Linja Oy, 1650€, Wähiksen bussit
Iiris Moisio, 38,45€, Wähiksen kuluja, teippiä ja spraymaalia

8. Uudet toimihenkilöt

Hallitus ei nimennyt uusia toimihenkilöitä.

9. Projektirahahakemus

Vuoden 2023 Wähätirehtööri Kaisla Soljanto on hakenut 500€
projektirahaa AK:n ja AS:n yhteiseen, kummankin järjestön
puolipyöreiden juhlavuosien aloitustapahtumaan. Hallitus päättää
projektirahan myöntämisestä.

Päätös: Myönnettiin haetusti. Huomiona, että projektiraha on
käytettävä tapahtumassa vuoden 2022 aikana. Tapahtuma jatkuu 2h
seuraavan vuoden puolelle, jolloin rahaa ei tule käyttää.

10. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin killan jäseneksi Sini Karila.

11. Vuosijuhlaedustukset

Lähetettiin Hammaslääketieteenkandidaattiseuran vuosijuhlille
edustajiksi Amanda Puerto-Lichtenberg ja Heidi Siren.

12. Muut esille tulevat asiat

Kvartaalikatsaus tulossa 19.12.



20.12. ARTSin valmistujaiset, Sara vie kiitosta valmistuneille.

Muistakaa kirjoittaa testamentit, niiden jako seuraajille 14.12.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:58.


