
Pöytäkirja 5/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 5/2022, 01.02.2021, klo. 18:00.

Paikka: Otakaari 1A, 02150 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

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:04.

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 10. Toimintasuunnitelman ja
talousarvion suunnittelu, päättäen kokous näin kohtaan 15.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Topias Suokas ja Niko
Toivonen.

Päätettiin esityksen mukaisesti.



5. Ilmoitusasiat ja posti

Hallituksen viikkoon on kuulunut loistavia laskettelukelejä
Alpeilla, railakasta viikonlopun viettoa sekä kuten tavallista,
koulu- ja kokouskiireitä.

Ei läpikäytävää postia tällä kertaa, Vistan kirje eksynyt
Arkkitehtikillan postilokeroon.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viikon aikana on valmisteltu sekä
toimintasuunnitelmaa että talousarviota, ja vuoden teemat
alkavat selkeytyä. Olemme puhuneet myös Tokyon puheenjohtajiston
kanssa Arkkitehtikillan ja arkkitehtiopiskelijoiden
ajankohtaisista teemoista ja ongelmista. Ensimmäinen dekaanin
lounas on torstaina 3.2., ja asialistalla on mm.
korkeakoulusopimusten solmiminen.

Rahastonhoitaja: Kokoustimme eilen Saran kanssa budjetin
suunnittelun merkeissä. Alustava esitys tämän vuoden budjetista
laadittiin edellisvuosien budjettien ja budjettien toteutumien
avulla. Lisäksi viikon aikana olen lähettänyt pari laskua
työpaikkailmoituksista.

6.2. Yhteisö
Arkkitehtikilta on ilmoitettu rastinpitäjäksi Talvipäivään 14.2.

Sportklubb järjestää tapahtuman Luistelua ja lämmintä kaakaota
huomenna 2.2. klo 19 Tapiolassa.

Raadin koulutus järjestettiin 27.1. ja se sujui suuremmitta
ongelmitta.

MAIK ry:n vuosikokous järjestetään 28.2.2022 klo 18.00.

Teekkarikulttuuritoimikunta on kokoustanut ja toiminta on
lähtenyt käyntiin.

6.3. Viestintä
Sihteerin hallitusviikon kohokohtana sitten viime kokouksen on
ollut raadin koulutus, johon valmisteltu spektaakkeli valvotti
keskiviikon ja torstain välisenä yönä melkoisen myöhään. Myös
karwoja päästiin viimein jakamaan. Tähän asti käytyjen kokousten
eslit ja pöytäkirjat on nyt tulostettu allekirjoitettavaksi.



Tiedottaja: Viikkiksen tekotahti paranee, tosin täytynee
delegoida nroon tulevat ilmoitukset ajoissa töitä
helpottaakseni. Sain sihteeriltä apua kakkosnron kääntämisessä
englanniksi, ja julkaisin sen jo nettisivuille (käyn
korjailemassa vielä ennen kuin kuulutan muissa kanavissa).
Herää pohdintaa, että ketkä ovat englanninkielisen Weekly
Digestin kohderyhmää - kv-maisterit? Pitäisikö siihen
tulevaisuudessa kohdentaa (vain) heitä koskevia tapahtumia, tms?
Toistaiseksi englanninkielinen versio on vain suora käännös
Viikkiksestä.

Tapasin eilen Paperin päätoimituksen ja yrityssuhdevastaavan
kanssa. Tapaan tällä viikolla myös nettisivu-, influensseri- ja
graafikkotiimin etänä ja kiltiksellä, jolloin nämäkin
toimikunnat lähtevät virallisesti käyntiin. Valokuvaajien ja
abi-tiimin kokouksia en ole vielä toteuttanut.

6.4. Yrityssuhteet

Kokousta pukkaa myös yrityssuhteiden osalta. Kokoustimme eilen
Paperin päätoimituksen kanssa ja suunnittelimme tulevaa vuotta.
Puhuimme mm. tulevan Paperin fyysisestä koosta sekä
sponsorihakuihin tarvittavan uuden mediakortin taittamisesta.
Tällä viikolla luvassa myös toinen kokous koko Paperin
toimituksen kanssa.

Foundation-keskustelut jatkuvat – olen torstaina menossa
Leppävaaraan keskustelemaan Oraksen kanssa sopimuksen jatkosta.
Lisäksi torstaina olisi tarkoitus perehdyttää assareitani
tulevan vuoden koitoksiin.

TEKin toiminta käynnistyy pikkuhiljaa, kokoustelua tykkien ja
KYHien kanssa luvassa myös tällä viikolla.

6.5. Tapahtumat
R-AK-AS tapahtuman suunnittelu aloitettu, päiväksi sovittiin
26.2, tehdään yhteistyössä molempien kiltojen liikuntavastaavien
kanssa. Konseptina ulkorieha hyvillä virvokkeilla ja yhteisillä
jatkoilla Otarannassa. Tarvitseeko ACRE:en ottaa tapahtumasta
yhteyttä?

Konnien koulutus oli zoomissa 31.1, kaikki konnat (-1) olivat
paikalla & tilaisuus oli onnistunut, härpäkkeen mietintä
aloitettu ja virkkispolli tulilla.

SISTAn tapahtumavastaavan Iirin kanssa pohdittu yhteistä
tapahtumakonseptia. Hupimestarit voisivat esimerkiksi osallistua



maaliskuussa SISTAn organisoimaan Drink&Draw -iltaan. Alustava
päivä olisi 21.3.

Kiltasitsimerkit tilauksessa.

Perjantaina 28.1 edellisen hallituksen IE:den kanssa varaston
siivousta, baaritiskin pystytys ja avaimien vaihto. SIK:n IEn
kanssa tehdään varastosopimus ensi viikolla.

IE-kokous huomenna klo 17. IE-vaihto tapahtuu 13.-14.3.
IE-kesäpäivät järjestetään 22.-24.7.

Heidi menee Aalto snapchattiin viikolla 7, miten killan
toimintaa halutaan esitellä?

6.6. Uudet opiskelijat

Fuksikapteeni: ARTS - LES tapaaminen rinneravintolassa. FTMK
Vaihdon suunnittelu etenee hitaasti, mutta varmasti.

ISO-neuvos: Osallistunut ARTS - LES tapaamiseen alpeilta käsin.
ISO-rekrytoinnin aikataulutus ja suunnittelu aloitettu.
Viikonloppuna ITMK vaihto.

6.7. Tilat

Panotoimikunnan kanssa keskusteltu kaapista ja sen mahdollisesta
siistimisestä. Miettivät asiaa. Ennen budjettiriihtä päätettävä
Sauna in Transitin kohtalo, olen kasannut vaihtoehdoista
diashown. Kiltakätyripestin mainostus viikkiksessä.

Keskusteltiin Sauna in Transitin jatkosta ja eri vaihtoehdoista.
Heiteltiin ideoita niin peräkärrysaunasta kuin pakettiautosaunan
kunnostamisesta, yhteinen ajatus kuitenkin oli ettei nykyistä
pakettiautoa kannata kunnostaa. Päätös asiasta tehdään
myöhemmin.

6.8. Edunvalvonta

Parhaillaan on hyvin kokouksentäyteinen viikko käynnissä! Viime
viikon TSAK-kokouksessa käsiteltiin mm. sivuaineopintoja
2022-2024, siirtymäsääntöjä ja ohjelman/pääaineen vaihtamista
ARTSin sisällä. Tiedoksi otettiin mm. opetusportfoliouudistuksen
tilannekatsaus ja valintatilastot 2021-2022.

OPN kokoustaa ensimmäistä kertaa huomenna Zoomissa.
Valmistaudumme puheenjohtajan kanssa ensimmäiseen Dekaanin
lounaaseen, joka pidetään tänä torstaina. Järjestäydyimme



koulutusneuvoston hallopedien kanssa keskustellen
edunvalvonnasta ja ensimmäisestä koulutusneuvoston kokouksesta,
joka yllättäen lykättiin tämän viikon torstailta ensi torstaille
10.2.

Tällä hetkellä ei ole alustaa, jossa laitoksen opiskelijat ja
laitoksen henkilökunta voisivat vaihtaa vapaasti ajatuksiaan
liittyen opintoihin ja ajankohtaisiin asioihin laitoksella.
Verrattuna koulutusryhmään, koulutusneuvostossa ei ole
mahdollista kertoa opiskelijoiden kuulumisia (huutista), sillä
koulutusneuvosto on päätöksiä tekevä elin.

Suunnitelmana on avata keskustelu hallopedien kanssa torstaina
koulutusneuvoston kokouksessa, joko ennen varsinaisen kokouksen
alkua tai esittäytymiskierroksen aikana. Keskustelualustalle
olisi olemassa itse asiassa valmis formaatti: Laitoskahvit.
Laitossopimuksessakin mainittuja Laitoskahveja on viimeksi
järjestetty aktiivisesti silloin, kun laitos sijaitsi
väliaikaisesti Miestentiellä ja muutaman kerran kun Väre
valmistui. Laitoskahveissa on lähes sama konsepti kuin
Kiltakahveissa, paitsi että Laitoskahveissa on paikalla
laitoksen henkilökuntaa ja laitos vastaa kahvinkeitosta
laitoksen piikkiin :D Puheenjohtaja Sara oli jutellut Pirjo
Sanaksenahon kanssa Laitoskahveista ja ilmeisesti Pirjo oli
alustavasti väläytellyt vihreää valoa näiden
uudelleenherättämiselle.

P.S. Mainittakoon, että vastaava keskustelualusta on koko ARTSin
”What’s Going on ARTS”. Maisema-arkkitehtuurin ja
sisustusarkkitehtuurin sisäisiä keskustelutilaisuuksia
järjestetään pari kertaa lukukaudessa.

7. Talous

Hyväksyttiin seuraavat maksut:

AYY, autopaikkamaksu, 8€
Mai Kovanen, raatikarwan ja kirjekuorien hankinta, 45€

8. Korkeakoulusopimus

AYY:n uuden yhdistysluokittelun mukaan ainejärjestöstatuksisilla
yhdistyksillä tulee olla sopimus korkeakoulun kanssa.
Arkkitehtikillalla on kuitenkin sopimus Arkkitehtuurin laitoksen
kanssa korkeakoulun sijaan, mikä poikkeaa monesta muusta
ainejärjestöstä. Killalla voisi kuitenkin olla tarvetta myös
selkeyttää rooliansa korkeakoulun silmissä, kuitenkaan
laitosyhteistyöstä tinkimättä.



Hallitus keskusteli korkeakoulusopimuksen hyvistä ja huonoista
puolista. Puheenjohtaja tulee ilmaisemaan Arkkitehtikillan
mielenkiinnon korkeakoulusopimusta kohtaan dekaanin lounaalla
3.2. Huomioitavaa on, ettei tuleva sopimus voi olla
ristiriidassa olemassaolevan laitossopimuksen kanssa, eikä sen
solmiminen saa heikentää killan asemaa. Jos AYY on valmis
hyväksymään laitossopimuksen sellaisenaan, killan intressit
uuden sopimuksen solmimiseen laskevat.

Kokoustauko alkaa 19.17.
Kokoustauko päättyy ajassa 19.24.

9. Tapahtumanjärjestäjän ABC

Päätettiin pitää tapahtumanjärjestäjän ABC -kiltapäiväkerho
15.2.

10. Toimintasuunnitelman ja talousarvion suunnittelu

Käytiin läpi tämän vuoden toimintasuunnitelmarunkoa.
Toimintasuunnitelman viimeinen deadline on helmikuun lopulla.
Käytiin läpi raadin koulutuksessa saatuja toimintaideoita.
Hallituksen jäsenet informoivat toimihenkilöitään
suunnitelmaosioiden kirjoittamisesta.

Katsottiin talousarviota vuodelle 2022 sekä tehtiin alustavia
muokkauksia. Talousarvio esitellään budjettiriihessä.

11. Haalarimerkki

Äänestettiin tulevan vuoden kiltamerkin väristä.

Kokoustauko alkoi 20.43.
Kokoustauko päättyi 20.47.

Amanda Puerto-Lichtenberg palasi kokoukseen 21.04.

12. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Veera Ollikainen.

13. Vuosijuhlaedustukset

Tampereen Arkkitehtikillan 52. vuosijuhlille on saatu neljä
kutsua majoituksineen.

Vuosijuhlille lähtevät Topias
Suokas, Samuel Hautamäki, Kasper Luoma sekä Mai Multimäki.



TF:n 150. vuosijuhlien edustus päätetään ensi kokouksessa
mahdollisten toimikuntakasojen mukaan.

Sihteeri koostaa vuosijuhlaedustuksista Excel-taulukon.

14. Muut esille tulevat asiat

Hallitus otti tiedoksi, että vuoden 2021 AO-päivien
haalarimerkkimyynti suljettiin tammikuun 2022 aikana
KideAppissa.

Kokouksen jälkeen otetaan valokuvat hallituksesta.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.20.


