
Pöytäkirja 4/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 4/2022, 25.01.2021, klo. 18:00.

Paikka: Kelohongantie 9, 02120 Espoo sekä Zoom-etäyhteys

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, saapui ajassa 18.26.

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että lisättiin
kohdat 11. Laitossopimus, 12. Toimihenkilöiden nimitys sekä 13.
Uudet jäsenet.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Topias Suokas ja Niko
Toivonen.
Esitetyt tarkastajat eivät ole paikalla, joten tarkastajiksi
valittiin Amanda Puerto-Lichtenberg sekä Veera Vornanen.



5. Ilmoitusasiat ja posti

Postissa saapunut Tekijä 01/2022.

Sairastelu sekä koulutehtävien suma ovat pitäneet huolen
hallituksen jäsenten kiireisyydestä.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viikko on sujunut hyvin kontaktointien parissa:
Mestan, eli Urban studies and planning -ohjelman
opiskelijajärjestön, tämänhetkiseen puheenjohtajaan on saatu
yhteys, ja toivottavasti tapaammekin heitä pian. Tapasimme myös
laitoksen johtaja Pirjo Sanaksenahon kanssa laitossopimuksen
tiimoilta, ja loin yhteisen ryhmän Sistan, Vistan ja AK:n
puheenjohtajille esim. laitoskokouksiin valmistautumiseen. Myös
ensimmäinen vuoden dekaanin lounas pidetään oletettavasti
lähiviikkoina.

Rahastonhoitaja: Viikon aikana olen perehtynyt killan
edellisvuosien budjetteihin ja niiden toteutumisiin sekä
laskuttanut muutamaa yritystä työpaikkailmoituksesta ja AK
Foundation sopimuksesta. Lisäksi olen suunnitellut rastia raadin
koulutukseen.

6.2. Yhteisö
Raadin koulutus järjestetään 27.1. klo 18 Zoomissa. Lisää omassa
kokouskohdassa.

Yhteisövastaava on kokoustanut kulttuuri- sekä
liikuntatoimikunnan kanssa. Molempien toiminta on lähtenyt hyvin
käyntiin ja ideoita tapahtumiin on.

Ajokkimestareihin on oltu yhteydessä ja Laskiaisriehan ajokin
rakentamisesta kiinnostuneiden kokoonkasaaminen on lähtenyt
käyntiin.

Wappumestari on löytänyt itselleen parin ja mahdollisen Wapun
suunnittelu on lähtenyt käyntiin.

6.3. Viestintä

Sihteerin viikko on sisältänyt raatikarvan leikkelyä, muuten on
ollut hallituspuuhien suhteen hiljaista. Postia hakiessa
iloisena yllätyksenä tuli huomattua AYY:n keskustoimiston
aukioloaikojen supistus - tästedes postia pääsee noutamaan vain
keskiviikkoisin.



Tiedottaja: Julkaisin ensimmäisen viikkotiedotteen pari päivää
sitten sunnuntaina, seuraavien viikkojen tiedotteet lähtevät
valmiin pohjan avulla kuin vettä vain! Englanniksi en kuitenkaan
ole sitä vielä julkaissut. Jos kääntäminen vie minulta liikaa
aikaa saatan pyytää apua nettisivutiimiltä.
Otan myös viikkotiedotteista mielelläni palautetta vastaan.

Muille hallituslaisille: onko nettisivuilla omaan pestiinne
liittyvää välilehteä, ja tarvitseeko se päivitystä? Tarkistakaa
kun teillä on aikaa, niin voin auttaa sivujen päivityksessä (tai
mahdollisesti ohjata teidät nettisivutiimille).
Ja jos omiin toimikuntiinne on tullut lisää jäseniä, kertokaa
niin käyn lisäämässä heidät Yhteystiedot 2022-sivulle.

Samuel Hautamäki saapui ajassa 18.26.

6.4. Yrityssuhteet

AK Foundation sopimuskeskustelut ovat pyörähtäneet
menestyksekkäästi käyntiin! Olen tavannut kahta yritystä
Teamsissa tällä ja viime viikolla, ja molemmat ovat näyttäneet
vihreää valoa vuoden sponsorisopimukselle. Tulevina viikkoina
luvassa vielä lisää tapaamisia. Tämän pohjalta
Foundation-yritysten logot täytyykin tarkistaa ja tarvittaessa
päivittää killan nettisivuille uudet tilalle.

Lisäksi kun ensimmäisen Paperin suunnittelu saadaan käyntiin,
voidaan aloittaa Sponsorien haku assarien kanssa ja päivittää
Foundationien logot samalla. Sitä ennen päästään toivottavasti
tutustumaan ja orientoitumaan uusien assarien kanssa.

6.5. Tapahtumat
Suunniteltu virkkisrasti sekä hupirasti raadin koulutukseen.
Herkkupussit suunniteltu, niiden sisältö hankitaan ke 26.1. ja
pussit kootaan to 27.1. aamupäivällä kiltiksellä. Pusseja
jaetaan torstaina 12-18 kiltiksellä. Pidämme etärastit yhdessä
sieltä käsin.

Hupikonnien briiffaus / tutumisilta suunniteltu, tapahtuu
näillä näkymin ma 31.1. zoomissa.

Koska sitsejä on jouduttu siirtämään maaliskuulle asti
mutta tapahtumajalkaa vipattaa, ovat hupikset pähkäilleet jotain
kivaa killalle jo helmikuussa. Tällä hetkellä suunnitteilla on
AS:n kanssa toivottu r-AK-AS talviriehatapahtuma 21./24./26.2.,
joka järjestettäisiin todennäköisimmin ulkona. Tästä vielä lisää
myöhemmin, kun ollaan saatu kokoustettua ja konsepti tarkentuu.
Kiltasitsien 16.3. haalarimerkki tilauksessa.



Käymme AYY:n järjestämän häirintäyhdyshenkilökoulutuksen to 3.2.

6.6. Uudet opiskelijat

ISO-vastaava: ei mainittavaa

Fuksikapteeni: FTMK vaihdon suunnittelu etenee, ei muuta
mainittavaa.

6.7. Tilat

Viime torstaina majasäätiöläisiä kävi laittamassa paikkoja
kuntoon ja Maja saatiin virallisesti takaisin käyttöön. Kaksi
vuokralaista oli viikonloppuna ja lisää tulossa.

6.8. Edunvalvonta

Yliopistolta tuli “Koronavirukseen liittyvää tietoa
24.1”-sähköposti. Huomionarvoista on, että nykyistä
etäopetussuositusta ei jatketa helmikuussa. Kokoustimme
hyvinvointivastaavien kanssa viime perjantaina ja juuri ennen
kokousta hyvinvointitoimikunnan kanssa. Aamulla oli myös vuoden
ensimmäinen TSAK-kokous. Opintovastaava ei päässyt paikalle,
joten päivitän kokouksesta tarkemmin seuraavassa pöytäkirjassa
;)

Opintomouhossa käytiin tänään paljon keskustelua USP-ohjelmasta
(Urban Studies and Planning). Kyseisestä ohjelmasta ei enää ole
mahdollista valmistua maisema-arkkitehdiksi, mutta USPin
erilaisiin ohjelmiin on ilmeisesti mahdollista hakea
maisema-arkkitehtuurin kanditutkinnolla ja valmistua toiseen
tutkintoon (esim. filosofian maisteri). Arkkitehtuurin
kanditutkinnolla voi hakea USPiin ja valmistua arkkitehdiksi.

KoPo-sektorin kokous pidettiin eilen tiistaina. Edunvalvonnan
viestintästrategian lisäksi keskustelussa nousi esiin
yksittäisiä aiheita, joita haluaisimme viedä eteenpäin tänä
vuonna:

- Katsottiin, että välipalautteet yli periodin kestävillä
kursseilla olisivat tarpeelliset. Käytäntö ei ole tällä
hetkellä käytössä kaikilla laitoksen kursseilla.

- Keskusteltiin maisteriopiskelijoiden tiedottamisen ja
yhteenkuuluvuuden parantamisesta.

- Koulun ylläpitämiin sähköpostilistoihin (kuten ark-kandi)
liittyy ongelmia: ei ole ideaalia, että opiskelijat
joutuvat pyytämään lupaa päästä listoille tai pois tietyltä



listalta. Vastuu näistä sähköpostilistoista on koululla, ei
killalla, mutta ongelmaa olisi hyvä lähestyä koulun
suuntaan esim. ehdottamalla vakiokonseptin laatimista.

- Akateemiset ohjaajat ja niiden rooli puhututti paljon.
Harva KoPo-sektorin kokoukseen osallistuneista osasi nimetä
akateemisen ohjaajansa ja aihe koettiin melko vieraaksi.
Pohdimme, että asiaa olisi syytä lähteä selvittämään.
Akateemisesta ohjauksesta voi lukea lisää täältä:
https://www.aalto.fi/fi/palvelut/akateeminen-ohjaus-aalto-y
liopistossa

- MyCourses-sivut ja niiden rakenteet vaihtelevat hyvin
paljon laitoksen kursseilla. Keskusteltiin, kannattaisiko
ongelmaa lähestyä ehdottamalla esim. yhteistä pohjaa, jonka
kautta kurssisivut luotaisiin. Sisustusarkkitehtuurin
kursseilla ei käytetä juurikaan MyCoursesia, vaan kurssien
viestintä tapahtuu WhatsAppin välityksellä. Pohdimme, että
myös sisustusarkkitehtuurin kursseille olisi hyvä olla
MyCourses-sivut, jossa lukisi vähintään esim. tehtävänannot
ja tärkeät päivämäärät.

Viime keskiviikon keskustelutilaisuus 2vsk excusta sujui oikein
hyvin. Zoomiin saapui noin 30 henkilöä Jenni ja Tuomas mukaan
lukien. Kuten odotettua, ulkomaille ei päästä laitoksen
toimesta, lyhyelle kotimaan excursiolle ehkä. Keskusteltiin myös
erikoistyöpisteistä, kurssiexcuista laitoksella, yliopiston
linjauksista ja aikaisempien 2vsk excujen järjestelyistä.

Miten sitten kävi? Jos joku pöytäkirjaa lukeva miettii, kävi
seuraavasti: Kyseisessä keskustelutilaisuudessa ei lyöty lukkoon
mitään. Excuilijoiden kesken äänestimme keskenämme, miten
tehtäisiin excun suhteen, ja päädyimme siihen, että menisimme
mieluummin keskenämme ulkomaille, jolloin emme tee yhteistyötä
laitoksen kanssa.

7. Talous

Ei hyväksyttäviä laskuja.

8. Raadin koulutus

Keskusteltiin raadin koulutuksen toteuttamisesta Zoom-rastein
sekä vastuiden jakamisesta.

9. Hallituksen kesäpäivät

Demokraattisella päätöksellä valittiin kesäpäivien ajankohdaksi
29.-31.7.2022.

https://www.aalto.fi/fi/palvelut/akateeminen-ohjaus-aalto-yliopistossa
https://www.aalto.fi/fi/palvelut/akateeminen-ohjaus-aalto-yliopistossa


Kokoustauko alkoi 19.06.
Kokoustauko päättyi 19.09.

10. Killan kesäpäivät

Killan kesäpäivät päätettiin pitää 17.6.2022.

11. Laitossopimus

Hallitus kävi läpi laitossopimuksen.

12. Toimihenkilöiden nimitys

Nimitettiin seuraavat toimihenkilöt vuodelle 2022:

Wappumestari: Matias Murole
Hyvinvointitiimi: Moby Siivonen, Amanda Simola, Kajsa Lindholm

13. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Karolína Hustá.

14. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin siirtyneestä hallituksen kuvauksesta. Korvaaviksi
kuvaustilaisuuksiksi sovittiin torstai, jolloin kokoonnutaan
kiltikselle pitämään raadin koulutusta, sekä seuraava
hallituksen kokous, joka pidetään livenä.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.44.


