
Pöytäkirja 45/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 45/2022, 19.12.2022, klo. 17:30.

Paikka: Otaranta 8E, 02150 Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Sara Soimasuo

Yhteisövastaava Kasper Luoma

Sihteeri Mai Kovanen

Rahastonhoitaja Iiris Moisio

Hupimestari Heidi Sirén

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

Hyttynen vesilasissa, poistui tästä maailmasta ajassa 18.02.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:45 laulattamalla Hyvät
ystävät.

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 11. Kiltakysely päättäen näin
kokous kohdassa 14.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Sirén ja Topias
Suokas.



Päätettiin esityksen mukaan.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Joulu tuli aikaisin! Postia satanut kuin pakkaslunta joulukuun
alussa.

Tämän kerran parhaat postijoululahjat: Paperi 3/22 hallituksen
esittelyineen sekä !Lautex-kynät!!!

Jaettiin Lautex-kyniä iloiten.

Lisäksi saapunut Paperi 4/22, Kehitys-lehti Ulkoministeriöltä,
Arkkitehtiuutiset 6/22, laskuja Mi-sukalta sekä Valio Aimolta ja
kirjekuori Tampereen Arkkitehtikillalta.

Käytiin kuulumiskierros muistellen kuluneen vuoden kohokohtia.
Todettiin kaoottisuuden olevan olleen ikimuistoista. Muisteltiin
yhteistä kärsimystä sekä Alvarin kuolevien hevosten syntymää.

“Mennyt sairaan nopsaan, mut tuntunut kans et kesti jotain
viistoist miljoonaa vuotta.”

Poistettiin hyttynen vesilasista ja kokouksesta ajassa 18.02.
Laulettiin ‘Ko-ko-ko-koskenkorva’ ajassa 18.07.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektorikuulumisia sekä teki niiden
suhteen päätöksiä:

6.1. Hallinto
Rahastonhoitaja: Viikko vierähtänyt koneen ääressä
tilinpäätösmateriaaleja käyden läpi ja tulostellen. Viimeinen
kvartaalikatsaus laadittu, tosin suuri osa wähiskuluista ja
loppu vuoden laskutuksista eivät ehtineet vielä siihen.

Puheenjohtajalla ollut kuluneella viikolla ohjelmassa seuraajan
perehdytys. Tammikuussa luvassa vielä toimintakertomus.
Viimeisen ehtoollisen kohteena Hill’s Dumplings.

“Kuka meistä tekee niin tärkeitä asioita viikolla ettei voi olla
vähän darrassa?”

Päätettiin pitää viimeinen ehtoollinen maanantaina 3.4.,
varavaihtoehtona 4.4.

6.2. Yhteisö



Kiltatuotteita jaettu viime viikolla ja tänään, vielä 13 ihmistä
hakematta. Yhteisövastaava 2023 jatkaa jakoja ensi vuonna.

MAIK ry:n hallitus on kutsunut yhdistyksen ylimääräisen
kokouksen koolle 29.12.2023 klo 12.00 osoitteessa Otakaari 1 A
päättämään sääntöjen muuttamisesta 1. kerran. Sääntömuutoksella
mahdollistetaan kiltojen ottaminen MAIK:in jäseneksi sekä
muutetaan henkilöjäsenten jäsenyys vuosittain uusittavaksi.
Toisen kerran sääntömuutosta käsiteltäneen MAIK:in
vuosikokouksessa tammi-helmikuussa 2023.

6.3. Viestintä
Sihteeri: Perehdytetty sekä sihteeri-tiedottajaa että
päätoimittajaa. Lisäksi ohjeistettu majavaa jäsenrekisterin
suhteen sekä kirjoitettu lisäläystäke aiheesta tämän
testamenttiin. Kaikki pöytäkirjat printattu sekä siirretty
viimein Asialliseen Oikeaan Kansioon™ Hesburgerin pahvipussista.
Pussi kuitenkin säilötty kansion takasivulle, sillä vastustan
elävän historian täyttä sensuuria.

Tiedottajalla myös takana perehdytyksiä. Tiedottajan vastuut
alkavat olla paketissa. Hallituksen sähköpostilistan
yhteystiedot päivitetään uusiin tammikuun alussa.

6.4. Yrityssuhteet
Loppuspurtti yrityssuhteiden kanssa käynnissä. Vastaan tänään
viimeisiin sähköposteihin, jonka jälkeen tulleet (uusia asioita
koskevat) viestit jäävät ensi vuodelle.

Paperit 3/22 ja 4/22 lähetetty. Foundationeille myös lähetetty
viimeinen ”Mitä AK:lle kuuluu” -viesti, jossa kiitin vuodesta ja
kerroin että jäädän lomalle.

Perehdytys meni hyvin, uusi ysvi aloittaa innokkaana tammikuussa.
Sovittiin, että siirrän sähköpostitunnukset hänelle tammikuun
ensimmäisellä viikolla. Keskusteltiin perehdytyksessä
Foundation-sopimusten tulevista hinnoista.

Tänään olen lähetellyt kiitoksia ja valokuvia Wähissponsseille.
Homma vielä kesken, mutta mekaanisena työnä saanen sen valmiiksi
viimeistään huomenna. Viime viikolla saatiin purkkiin myös
haalarikuvat.

A-Insinööreiltä tuli pyyntö välittää sähköposti eteenpäin,
pistettiin menemään Wähissponssin puitteissa, oli puhetta että
A-inssit kiinnostuneita yhteistyöstä myös ensi vuonna.

PihlaPRO lähetti myös materiaalia someen, halusivat Instagramiin
Foundation-sopimuksen mukaisen mainospostauksen.



Lautex kynät saapuivat! Myt kiltiksellä esillä, Heidi
(yrityssuhdevastaava 23) saa mainostaa alkuvuodesta että kyniä
saa ottaa.

Huomenna päivitän vielä Kaikkien Aikojen Sponssit -exceliä ja
sitten lomille!

6.5. Tapahtumat
Viimeinen tapahtuma AA-vujut nyt ohi, oli suurmenestys!
Raha-asioita Wanhojen kiltojen sitseiltä ja AA-vujuilta vielä
puimatta, mutta pian kaikki selkattu. Seuraajien perehdytys
tehty! Varastosopimus SIK:in kanssa luotu.

Luettiin varastosopimus.

Päätettiin lisätä sopimukseen kohta, jossa mainitaan sopimuksen
olevan voimassa 1.2.2023 asti/kunnes uusi sopimus
solmitaan/kunnes sopimus puretaan.

Hupimestarit 23: SIKxAK sitsien suunnittelukokous donettu,
tulossa eeppiset sitsit, valitettavasti talvipäivää edeltävänä
iltana muttei toivottavasti menoa rajoita.

Luettiin TTER-raportti Wähäjoulun videotaideteoksesta.

6.6. Uudet opiskelijat
Maisterimestari: Viimeiset tapahtumat on pidetty. Aika vähän
osallistujia, mutta silti tosi mukavat. Oli haikeaa hyvästellä
vaihtarit. Seuraajani on myös perehdytetty! KvTMK15 oli kivaa,
jee, olin ekaa kertaa kunnolla lukkaroimassa. Koulun kanssa
käyty pitkää sähköpostirumbaa, mutta nyt kaikki on kondiksessa.
Nyt on uusille tammimaistereille lähetty Student guidet ja
tammiorientaatiota suunniteltu.

Fuksikapteeni: Viimeiset haalarit toimitettu, kaikki fuksit
maksaneet haalarit. Kyselin fuksien lakkitutkinnon
suorittamisesta pollin avulla. 13/63 vastanneista ei aio
suorittaa lakkitutkintoa. Tammikuussa 11.1. FK & AK Kaukkarit,
joita uudet ovat jo kovasti suunnitelleet. Päivämäärä myös
ilmoitettu fukseille. Tarkoitus oli laittaa vielä palautekyselyä
syksyn fuksikasvatuksesta. Uudet Fuksikapteenit perehdytetty,
aika tarkalleen kolme tuntia siinä vierähti mutta jäi hyvä
fiilis perehdytyksen jälkeen. Ajatuksia myös UO-neuvoston
tulevaan toimintaan käännetty, mutta suunnitelmat ovat vielä
auki. FTMK:n vuoden viimeinen pitkä kokous taputeltu.
Järjestetty myös IK:n ja AK:n piparikakkuelementti-tapahtuma,
jonka osallistujamäärää rokotti aikaisin alkanut joululoma.

ISOneuvos: Katseet ensi vuodessa. Seuraajalle kehitysideoita
jatkossakin, joten UO-jaosto pystyyn seuraavaksi.



6.7. Tilat
Uuden Majavan perehdytys pidetty. Ylimääräiset pallot käytävästä
viety väestönsuojavarastoon.

Maja: viimeinen kokous pidetty. Majan hyvä vanha sähkösopimus
loppuu vuodenvaihteessa, uusi on niin kallis, että Maja selviää
tämän talven muttei seuraavaa, ellei jotain ilmiömäistä
ratkaisua keksitä. Mietittiin ja selviteltiin uuden
energiatehokkaan ilmalämpöpumpun hankkimista, jolloin
peruslämmöntuottoon ei tarvitse vanhoja tuhlailevia
sähköpattereita. Muut vaihtoehdot Majan "jäädytys"
talvikaudeksi, sähkön varastaminen suoraan pylväästä ja
joutuminen vankilaan, vuokraushinnan iso nostaminen ja niin
edespäin. Eiköhän jokin ratkaisu aina löydy.

6.8. Edunvalvonta
Opintovastaavan pesti päättyy virallisesti osaltani vuoden
loppuun mennessä. Kiltakuviot jatkuvat puheenjohtajan virassa
ensi vuonna. Seuraaja perehdytetty (ja muiden perehdytyksiin
osallistuttu).

Vuoden vikassa koulutusneuvoston kokouksessa käsiteltiin lähinnä
maisteriopinnäytteen arvosanojen antamista. Keskusteltiin, että
seuraava diplomityöesittely järjestetään paikan päällä ja
Zoomissa vain perustelluista syistä. Diplomitöistä tehdään
vastaisuudessa näyttelyt ja mukana kaikki kolme laitoksen
pääainetta ja käytännön järjestelyistä keskusteltiin alustavasti
(esim. verkko, fyysinen näyttely vai molemmat). Valiteltiin
vähäistä yleisömäärää diplomityöesittelyissä. Otin esille, että
laitos voisi mainostaa enemmän diplomityöesittelyjä ja sitä,
että ne ovat avoimia kaikille.

Olin aikaisemmin kirjoittanut, että TSAKissa oli ollut
keskusteluasiana kandiopinnäyteohjeen päivitys.
Laitoskokouksessa kävi ilmi, että ryhmä on jo kokoustanut ja
mukana on TOKYOn nimeämät opiskelijaedustajat. Laitosta edustaa
tällä hetkellä vain Anne Tervo eikä mukana ole ketään tekniikan
kandidaatin opiskelijaa (ts. arkkaria tai maisua), mikä on tosi
SOS. Olemme käyneet Anne Tervon ja Saran kanssa
sähköpostivaihtoa ryhmän vetäjän kanssa, joka ei tunnu suostuvan
ehdotukseemme kutsua mukaan opiskelijajäsenen laitokselta, koska
heidän silmissään TOKYO vastaa koko ARTSin edunvalvonnasta ja
“ei haittaa”, ettei alkuvalmisteluissa ole tasapuolista
edustusta ARTS:ista. Pyydettiin neuvottelemaan TOKYO:n kautta
opiskelijaedustajan saamisesta. Olemme saamassa
opiskelijaedustajan, tosi legit juttu hei!!

Suoraan sanoen asia ottaa todella paljon päähän. Tuntuu, että
tässä on heitetty romukoppaan kaikki keskustelu, jota on pidetty



esillä, kuten päätöksenteon läpinäkyvyys, Arkkitehtikillan
oikeudet tehdä edunvalvontaa ja opiskelijan äänen merkitys
päätöksenteossa. Todettakoon, että ilmeisesti tarvitaan
kirjallinen sopimus AK:n ja ARTS:in kanssa siitä, että TOKYO ei
ole Arkkitehtikillan pääsääntöinen edunvalvoja. Tämä lukee
TOKYO:n ja ARTS:in välisessä sopimuksessa, mutta näköjään asia
on tästä huolimatta epäselvä ARTS:in tärkeissä
päätöksentekoelimissä.

Mouhottiin, naurettiin, pudisteltiin päätä.
Laulettiin Se kolmas vesilaulu.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulukorvaukset
lauleskellen.

Julia Hermans, 33,83€, Wähistiimin kokoustarjoilut
Julia Hermans, 18,45€, Logistiikan bensakuluja
PIANON YSTÄVÄT RY, 500€, Flyygelin vuokra Wähäjoulussa
Koneinsinöörikilta ry, 80€, Palju Wähiksen silliksellä
Teekkarispeksi ry, 500€, Wähiksen tekniikka
Herman Media Oy, 2728€, Valotekniikka Wähäjoulu
Roudaamo Event Warehouse Oy Ltd, 45,88€, Wähiksen extralava
Roudaamo Event Warehouse Oy Ltd, 3561,28€, Wähiksen pääjuhlan
kalusteet
Valio Oy, 1525,40€, Wähäjoulu tukkuostokset

Mellansuu.
Laulettiin seuraavat Taivas lyö tulta-melodialla.

PICASET OY, 422,99€, Paperi 4/2022
Rakennusinsinöörikilta, 124,72€, Piparielementti kulujen tasaus
Veera Vornanen, 31,4€, 10x lounaslipuke, kiltakyselyarvonta
Elina Aydemir, 180€, BTMK virkistys
Kasper Luoma, 60€, Vuosijuhlaedustus tpj 150
Kasper Luoma, 107,98€, Vaalikokouksen tarjoilut
Kasper Luoma, 20€, Vuosijuhlaedustus Oulun Arkkitehtikilta
Kasper Luoma, 5,2€, Wähäjoulun siivousmatka
Kasper Luoma, 28,09€, Vuosijuhlaedustus Arkitektursektionens
Nøllegasque vid KTH
Pihla Tammisto, 9,48€, AO-pullokirjan pullon täyttö jallulla
Tampereen AO-päiville

Mellansuu.
Laulettiin seuraavat Pikku Kakkosen tunnusmelodialla.

Sara Soimasuo, 11,2€, Vuosijuhlaedustus Oulun arkkitehtikilta
Sara Soimasuo, 22,07€, Kokouseväät
Sara Soimasuo, 64,04€, Ehdokasillan tarjoilut



Sara Soimasuo, 51,39€, Kuohuviinilasit
Sara Soimasuo, 113,91€, Oras-excu tankkaus
Sara Soimasuo, 5,95€, Teippirulla Dymoon
Sara Soimasuo, 8,90€, Testamenttienjaon tarjoilut
Niko Toivonen, 66,84€, Haalarihulabaloo tarjoilut
Niko Toivonen, 75€, Vuosijuhlaedustukset TF ja PJK
Niko Toivonen, 44,40€, Vuosijuhlaedustukset Oulun
arkkitehtikilta ja Athene
Helmi Anttila, 15,35€, Kulttuuritoimikunnan ulkoilmaleffan
tarjoiluja
Helmi Anttila, 38,58€, Kulttuuritoimikunnan ulkoilmaleffan
tarjoiluja
Astiva Oy, 280,17€, Wähäjoulun kokkareiden astiat
Amanda Puerto-Lichtenberg, 13,42€, Farewell eve + pikkujoulu
ruokatarvikkeet
Aaro Timonen, 24,20€, Wähäjoulu pääjuhla tarvikkeita
Aaro Timonen, 40,34€, Wähäjoulu logistiikka bensoja
Julia Hermans, 500€, Wähiksen kaadon ruoat
Aino Hukkanen, 63,19€, Mustan neliön läpilaulannan tarjoilut
Aino Hukkanen, 60€, Vuosijuhlaedustus Vuorimieskilta
Aino Hukkanen, 20,25€, BTMK virkistys
Julius Hästesko, 225,94€, Wähiksen tarjottavia
AYY, 2820€, Tilavuokrat 24.11.-19.12.2022
Mai Kovanen, 11,90€, Wähäjoulun siivoustaksi

Mellansuu.
Ei laulettu enää.

Mi-sukka Oy, 530,10€, kiltatuotteet
AiCan Oy, 124,39€, Wähiksen JV:t
Julia Hermans, 34,39€, Wähiksen fuksien ruokia

Laulettiin taas.
Laulettiin kesäpäivien muistoksi ja byrokraattisen hekuman
kunniaksi Laulu hallituksesta.

Kokoustauko alkoi ajassa 19.06.
Kokoustauko päättyi ajassa 19.26.

8. Kvartaalikatsaus 4/2022

Valkokangas laskeutui dramaattisesti.
Todettiin kokouksen virallistuneen.
Projektori lämmitteli.
Asioita näkyi hiljalleen.

Käytiin läpi rahastonhoitaja Iiris Moision laatima
kvartaalikatsaus 4/2022.

Laulettiin kvartaalikatsaukselle.



Kirjoitettiin nopee uus biisi rahasta.
Ensiesitettiin Boheemi rahakka ja iloittiin vallitsevasta
verbaalisesta nokkeluudesta.

9. SAFA-sopimus

Käytiin läpi SAFA-kiltasopimus vuodelle 2023.

10. Joulutervehdykset Aalto-yhteisöille

Päätettiin postittaa jo väkerretyt joulukortit ja toimittaa
muille ilahduttavan jouluinen sähköpostitervehdys, jossa
kultaisilla hallitushevosilla hulmuaa päässä photoshopattu
tonttulakki.

Otettiin tiedoksi, että pääruoassa ilahduttaa natriumglutamaatti.
Siirryttiin kokoustauolle ajassa 20.15.
Kokoustauko päättyi ajassa 20.31.

11. Kiltakysely

Käytiin läpi kiltakyselyn tuloksia.
Kiltakyselyyn vastannut 50 ihmistä.

Todettiin vastaajien aloitusvuosien summan olevan 101000,0.
Huomioitiin, ettei pianoa tule siirtää, ettei se mene
epävireeseen. Tämä myös killalle tiedoksi annettakoon.
Keskusteltiin kyselyn tulosten myötä mm. luokkien
istumapaikkojen jakamisesta. Ollaan nousseiden kysymysten
tiimoilta yhteydessä laitokseen. Otettiin tiedoksi mm. se, että
killan Telegram-tiedotuskanava on suosituin tiedotusväline
kiltalaisten keskuudessa.

Toimitetaan killalle myöhemmin koonti kyselyn vastauksista.

Arvottiin lounaslipukkeita 15 kyselyyn vastanneen ja
yhteystietonsa jättäneen kesken.

5 lounaslipuketta - Nona Linnanmäki
3 - Elina A.
2 - Vilma Vanhanen

Poistettiin viinilasiin generoitunut havunneulanen ajassa 20.37.
Todettiin akkuprosentin kohonneen. Sihteeri poistui lattiatasosta
laturin ääreltä ajassa 20.39.
Koettiin sekasortoa ja kilisteltiin järjestystä kokoussaliin.

12. Uudet jäsenet



Laulettiin Servin Maijan mökki ajassa 21.44.
Laulettiin banaanista.
Sihteeri otti esiin Pisang Ambon-pullon.

Hyväksyttiin jäseneksi Bartlomiej Jakub.

13. Muut esille tulevat asiat

Pisang Ambon-kokous avattiin ajassa 21.46.
Kokous kokouksen sisällä. Huh.

Kokouksen tarjoilut todettiin poikkeuksellisen hyviksi.

Saatiin puhikselta suloisia kirjeitä.
Todettiin sentimentaalisuus. <3

Käytiin läpi vuoden alussa tehtyjen kiltavuotta koskevien
kortti- ja teenlehtiennustusten toteutuneisuutta. Huomattiin
hurjia yhteneväisyyksiä.

“Pitääks mun ryypätä!?”
Laskevan pullonavaajan lukema 12. Otettiin tiedoksi tiuha
nollaantuminen.
Vihreä banaani pyörii.

Pisang Ambon-kokous päättyi ajassa 21.59.
Otettiin kokouskuvia.
Lisättiin uudet jäsenet Pisang-ryhmään.

Luettiin horoskoopit neljännestä Paperista. Voimaannuttiin.

Jokainen kokoustaja luki ääneen oman esseensä kolmannen Paperin
tallitusesittäytymisestä.

Laulettiin Vetopasuuna.
Kasper Luoma totesi, ettei hänellä ole hallitukselle enää mitään
sanottavaa.

Laulettiin Ken ompi fuksi puoliäänisesti. Fuksilaulu oli pitkä ja
polveileva.

14. Kokouksen päättäminen

Laulettiin Arkkimatti ajassa 22.50.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys siitä, lauletaanko lopuksi
Ikuisen Teekkarin laulu.



Äänestys todettiin kyseenalaiseksi, sillä lautasliinan paloja
oli yksi liikaa. Puoltavia ääniä oli kuitenkin niin paljon, että
voitiin luottaa tulokseen.

Laulettiin Ikuisen Teekkarin laulu ajassa 22.58.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 23.00.

P.S. Todettiin, että sihteerin näytöllä on punaviiniä. Ei
tiedetä, kuinka tämä on vaikuttanut pöytäkirjaan.
Todettiin myös, että kulutusta seuraavan pullonavaajan
lopullinen tulos on 15.


