
Pöytäkirja 17/2021

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 17/2021, 10.5.2021, klo. 18:00.

Paikka: Jämeräntaival 5, 02150 Espoo ja Zoom-etäyhteys

Jakelu:

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet

Puheenjohtaja Kaisla Soljanto
Yhteisövastaava Aino Hukkanen, saapui kohdassa 4.
Sihteeri Catrin Edlund
Rahastonhoitaja Mai Multimäki
Hupimestari Antti Lammi
Hupimestari Sini Hintsala
Fuksikapteeni 2021-2022 Aino Niekkamaa
ISOneuvos 2021-2022 Helmi Anttila
Maisterimestari 2021-2022 Sara Soimasuo
Opintovastaava Vilma Vanhanen
Tilava Majava Kasper Luoma, saapui kohdassa 6.2
Viestintävastaava Elina Aydemir
Yrityssuhdevastaava Pinja Lindholm

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pinja Lindholm ja
Sara Soimasuo

Aino Hukkanen saapui ajassa 18:02



5. Ilmoitusasiat ja posti

V-Periodissa osa hallituslaisista on päässyt
rentoutumaan, sekä tekemään töitä. Viimeistä kertaa
järjestettävä Ajatus-taidekurssi on pitänyt osan
hallituslaisista kiireisinä taideteosten ja esseiden
osalta.
Viime viikonloppuna on nähty perheenjäseniä, vietetty
äitienpäivää ja avattu veneilykausi.

Postissa oli saapunut:
Inkubiolta joulukortti
Sähköinsinöörikillalta joulukortti
Koneinsinöörikillalta joulukortti
Laminoitu Rakennusinsinöörikillan raati 2021-kortti
Arkkitehtilehti 2/21
Tekniikka ja Talous 14/21 ja 15/21

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Hiljainen viikko, hallinnollista
pikkusälää vain.
Rahastonhoitaja: Laskuja ja kulukorvauksia on tullut
jonkin verran. Tällä viikolla tavoitteena on laittaa
muistutuksia puuttuvista Wähäjoulu- ja haalarimaksuista.

6.2. Yhteisö

Wähätoimikunnassa on nyt 13 toimikuntalaista. Mahtava
juttu! Lisää kiinnostuneita otetaan yhä mukaan.
Wähätirehtöörit vierailevat kokouksessa lähiviikkoina.

Yhteisövastaava suunnittelee raadin kiitosiltaa kesäkuun
alulle.

Tiistaina 18.5 A-lumnin urailta. Tervetuloa!

MAIK goes “AATU” approhenkinen ulkotapahtuma pidetään
21.5. Myös AKH’21 toivotaan tulevan pitämään rastia.

Kasper Luoma saapui ajassa 18:20.



Hallitus keskusteli MAIK goes “AATU” rastien
järjestämisestä.

6.3. Viestintä
Sihteeri: Sain noudettua killan postit Ketolta.
Historioitsijoiden osalta viime viikolla ei ole
tapahtunut mitään uutta.
Tiedottaja: Olen päivitellyt muutamia linkkejä ja
yhteystietoja nettisivuille vastaamaan nykyisiä. Majavan
kanssa oli puhetta siitä, että majalle voisi tehdä oman
kuvagallerian killan sivuille tai sitten Flickriin kun
se saadaan toimintaan. Yritysyhteistyö pyyntö tullut
meille T-Media Oy:ltä.

6.4. Yrityssuhteet
Suunnitellaan graafikko Suvin kanssa mediakorttia
haalarisponsorihakemuksia varten tällä viikolla.
Kokoustin Innovarchin kanssa kesällä mahdollisesti
tapahtuvasta afterwork yhteistyöstä.

6.5. Tapahtumat

Hupimestareita viime viikolla työllistäneet tilakähmyt
on saatu hyvään vaiheeseen. Muutamien varausten suhteen
on vielä epävarmuutta, ja joudumme menemään useampiin
arvontoihin. Eniten huolestuttavat AO-päivien sitsien ja
silliksen varaukset. Myös Väärinymmärrettyjen sitsien
varauksen suhteen on hämmennystä.

Otamme tällä viikolla yhteyttä Acreen Alvarin aukion
käyttöön liittyvistä asioista. Päätimme männäviikolla
järjestää Inkubion kanssa Lakkifestin, kesäiset festarit
tupsuille ja vanhemmille. Olemme innoissamme!

Varastohakemusta on tullut jonkin verran pohdittua, ja
tämä viikko menee varmaankin sen parissa.

6.6. Uudet opiskelijat
ISOneuvos: ISOkoulutustapahtumat on nyt pidetty sekä
ITMK:n että ARTSin osalta. AYY:n tutorkoulutus pidetään
loppukeväällä MyCossa. Huomenna kokoustetaan SISTAn
kanssa. Syksyn suunnittelu on jo käsillä, tällä hetkellä
pohdin ISOvalaa ja muuta ISOkasteeseen liittyvää ja
uutena konseptina ajateltiin Fuksikapteenin kanssa pitää
ISOvaihtositsit, jotta uudetkin ISOt pääsisivät
sitsaamaan ennen fuksien tuloa.



Fuksikapteeni: Fuksiopas-valokuvauksia on koko viikko
täynnä ISOjen, toimikunnan ja hallituksen kanssa.
Tiistaina lounasaikaan UO-sektori kokoustaa SISTAn
kanssa, heiltä tuli pyyntöä että haluaisivat jutella
heidän roolistaan fuksikasvatuksessa. Myös ensi syksyn
suunnitelmat on jo hyvässä vauhdissa kähmyjen
innoittamana.

6.7. Tilat
Puutarhureilla toukotöiden aloitus tulossa perjantaina
14.5.

6.8. Edunvalvonta
Edunvalvonnassa on käynnissä kysely liittyen opintojen
suunnitteluun ja 5. Periodin tyhjyyteen. Kysely
sulkeutuu ke 12.5.

Koulutusneuvosto (ent. koulutusryhmä) kokousti viime
viikolla ensimmäistä kertaa. Puheenaiheena oli kokouksen
tavoitteet ja tehtävä, jota vielä kehitetään eteenpäin.
Arkkitehtuurin, maisema- ja sisustusarkkitehtuurin alat
ovat kokouksessa edustettuina. Keskustelunaiheet
ajautuvat koskemaan kuitenkin helposti arkkitehtuuria.

Tänään opintovastaava ja hallopedit Astria ja Eeva-Maija
kokoustivat laitoksen kanssa Strategy work and
curriculum planning 2022-24 kokouksessa, jossa oli
paljon asiaa. Puhuimme arkkitehtuurin BA:n
oppimistavoitteista. Keskustelussa nousi esiin kestävän
kehityksen tärkeys ja se, että oppimistavoitteiden tulee
näkyä myös käytännössä. Kävimme myös läpi tulevia
mallilukujärjestyksiä, joissa mm. Mietitty seuraavia
muutoksia (eivät siis vielä lopullisia): Kursseja
yritetään hajauttaa 5. Periodiin. Historian kurssien
ajankohtiin tulee muutoksia. 1. Vuosikurssin ensimmäinen
periodi näyttäisi olevan 14 op laajuinen, jonka takia 1.
Vsk uupumus syksyllä on viety laitoksen tietoon. 3.
Vuosikurssin elokuulle (orientaatioviikko) on
suunniteltu mittausleiri.

Halloped-Telegram ryhmässä on keskusteltu
kurssitarjonnasta. Pienempiä kursseja joudutaan
karsimaan. Hallopedit näkevät tämän kuitenkin
ongelmallisena, koska kurssi-ilmoittautumiset ovat monen
kurssin osalta täynnä. Varsinkin ARTS-valinnaisten
kurssien määrä on ollut monta vuotta laskussa.
Hallopedit vievät asiaa ARTSin johtoryhmään.



7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut:
Accountor Finago OY, käyttöliittymämaksu, €32,24
AYY, toukokuun parkkipaikkamaksu, €8

Hallitus hyväksyi seuraavat kulukorvaukset:
Suvi Haaramäki, Tokyo-kokardi €15
Aino Hukkanen, wappupakettien sisältö, €93,85
Aino Hukkanen, killan perintöretkituolit, €129,87
Maija Iiramo, kaksinkertaisen haalarimaksun palautus,
€10

8. AYY-hallituskummin vierailu

AYY-hallituskummi Otto Usvajärvi ei päässyt
osallistumaan hallituksen kokoukseen.

9. Projektirahahakemus

Hallitus käsitteli puutarhureilta saapuneen
projektirahahakemuksen. Toimikunta hakee 120€
kiltahuoneen terassin istutuksia varten.

Hallitus päätti myöntää puutarhureille 120€
projektirahaa.

10. Hallituksen TO DO

Hallitus kävi läpi yhteisen To Do -listan.
Hallitus päätti velour-asujen hankkimisen ajankohdaksi
viimeistään elokuun.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:16.


