
Pöytäkirja 6/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 6/2022, 08.02.2021, 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, saapui ajassa 18.17.

Fuksikapteeni 2022-2023 Topias Suokas

ISOneuvos 2022-2023 Niko Toivonen

Maisterimestari 2022-2023 Amanda Puerto-Lichtenberg

Opintovastaava Mai Multimäki, poistui ajassa 18.12, palasi ajassa 19.14.

Tilava Majava Samuel Hautamäki, poistui ajassa 20.09.

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

SAFA-opiskelijavastaava Minttu Martelin

Lukkarimestari Aino Hukkanen, läsnä kohdassa 10.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:01.

Myönnettiin Minttu Martelinille läsnäolo- sekä puheoikeus.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä
muutoksella, että lisättiin kohdat 6. SAFA-opiskelijavastaavan
vierailu ja 12. Toimihenkilöiden nimeäminen siten, että kokous
päätetään kohdassa 16.



4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kasper Luoma ja Iiris
Moisio.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Hallitus on keskittynyt tarmokkaasti koulutehtäviinsä kuluneen
viikon aikana. Vasta auenneet liikuntapaikat onneksi
tasapainottavat opiskelukiireitä.

Ei läpikäytävää postia.

6. SAFA-opiskelijavastaavan vierailu

Mai Multimäki poistui ajassa 18.12.
Maija Kenttämies saapui ajassa 18.17.

SAFA-opiskelijavastaava Minttu Martelin esitteli toimenkuvaansa
hallitukselle. Keskusteltiin AO-foorumin järjestelyistä ja
perinteistä sekä SAFA:n toimikuntien opiskelijaedustajista.

7. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat.

7.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viikko on ollut tapahtumarikas. Torstaina
pidetyssä dekaanin lounaalla ARTSin ainejärjestöjen
puheenjohtajisto ja koulutuspoliittiset vastaavat esittäytyivät.
Kokouksessa puhuttiin pitkään etenkin akateemisen ohjauksen
puutteista ja Taiteen korkeakoulun opiskelijoiden peloista
vähenevästä rahasta mutta kasvavasta opiskelijamäärästä.
Viikonloppuna järjestetyssä Neuvoston vaihdossa mainitsin
akateemisen ohjauksen tärkeyden myös Aalto-yliopiston
provostille, ja muiden ainejärjestöjen puheenjohtajat yhtyivät
asian tärkeyteen. Viikon aikana viestittelin myös SAFAn
opiskelijavastaavan kanssa, ja löysin tämän vuoden
SAFA-sopimuksen.

Rahastonhoitaja 2021: Tilinpäätös on vihdoin kokonaan valmis,
tarvitsee tulostaa vielä pari yksittäistä dokumenttia.
Materiaalin kansioiminen tapahtuu huomenna ja esittelemme
puheenjohtaja 2021 Kaislan kanssa vuoden 2021
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ensi kokouksessa.



Rahastonhoitaja: Viikkoon ei ole kuulunut ihmeempiä, laskuja
olen maksanut ja lähetellyt. Viime vuoden rahastonhoitajalta
tuli vinkkejä tilinpäätöksen helpottamiseksi, joten olen
korjaillut kirjanpitoa Procountorissa.

7.2. Yhteisö
Arkkitehtikillan vuosimerkki on tilattu.
Mustat kiltamerkit ovat loppu. Hallitus päätti tilata merkkejä
200 kpl.

Laskiaisriehaan 1.3. päätettiin lähteä killan teltan kanssa.

Bränditoimikunnan, kulttuuritoimikunnan ja sportklubbin sekä
Wappumestarien toimintasuunnitelmien laatiminen on laitettu
alulle.

Yhteisövastaava on työstänyt MAIK ry:n vuosikokouksen
materiaaleja. MAIK ry:n vuosikokous on 28.2.2022.

7.3. Viestintä

Keskusteltiin hallituksen esittäytymisestä Paperin ensimmäiseen
numeroon.

Sihteerin viikko jälleen hiljainen.

Tiedottaja: Influenssereiden ja graafikoiden kanssa kokoustettu
- Viikkis palaa jossain kohtaa ig-storyn muodossa, influensserit
auttavat siinä. Muita suunnitelmia mm. Twitter-tilin
herättäminen, toimikuntien osallistaminen ig-aktiivisuuteen,
PerjantaiPullon arpominen ig-liven välityksellä. Viikkis saa
myös uutta ilmettä nettisivuille graafikko-fuksin toimesta
jossain kohtaa helmikuuta. Nettisivutiimin kanssa aloitellaan
pikkuhiljaa nettisivujen muokkausta. Sähköpostien hallinnoiminen
on välillä haasteellista.

7.4. Yrityssuhteet

Yrityssuhdeassarien alustava perehdytys on pidetty viime
torstaina. Mainittakoon, että vuoden 2022 assistenteilla on
tappavan nopea ja tarkka Kahoot-geimi.

Hommaa assarien kanssa riittää lähiviikkoina, tarkoituksena
aloittaa Paperin mainosmyynti ASAP. Mediakorttiin on olemassa
(uusittu!) pohja, tiedot pitää päivittää ja soittolistoja
tarkistaa läpi. Näillä näkymin ensimmäinen Paperi ilmestyy
maaliskuun ensimmäisellä viikolla.

Tällä viikolla on myös näillä näkymin viimeiset kaksi AK
Foundation -tapaamista. Mikäli viittä yritystä ei saada kasaan,



jatkan todennäköisesti yhteistyöyritysten etsimistä. Tällä
hetkellä yrityksiä on mukana kolme.

Ja lopuksi vielä iloisia uutisia! Excumestarit ovat
todennäköisesti vihdoin löytyneet, kirjoitushetkellä asia on
varmistusta vaille valmis. Lopullinen mestarien kohtalo selviää
siis itse kokouksessa.

7.5. Tapahtumat
Toimikuntia infottu tosun täytöstä. Deadlineksi heille asetettu
16.2.
IETMK:n kanssa kokoustettu, tiimicollegea sekä vaihtoa
suunnitellaan.
r-AK-AS kokous tämän viikon torstaina.
IE järjestää fuksien saunakiertelyä talvipäivänä 14.2. AK:n
hupimestarit töissä Gorsulla Prodekon ja Athenen kanssa.

SIK:n kanssa varastosopimuksen vahvistus huomenna. Hallitus
tarkasti sopimuksen sisällön.

7.6. Uudet opiskelijat

ISO-neuvos: ITMK-vaihdosta selvitty hengissä. Testamentteja on
selailtu, viime vuoden dokumentteja prujattu. ISO-formsia on
työstetty tämän vuoden tarpeisiin vastaavaan versioon, ja rekryn
tehostamiseksi haluaisin pitää matalan kynnyksen tapaamisen
ISO-infon, hybridinä: paikkana kiltahuone tai kokoustila.
Kuitenkin, ISO-rekry on nyt käynnissä.

Fuksikapteeni: Ei erityistä mainittavaa tulevien tapahtumien
suhteen. FTMK vaihto lähestyy, jee! Suunnitteilla oli osallistua
Nikon kanssa ISO-info tilaisuuteen, kun se järjestetään. Lisäksi
ilmoittauduin Lähtölaskenta online tapahtumaan puhumaan
arkkitehtuuri opinnoista, orientaatiosta ja vastailemaan alasta
kiinnostuneiden kysymyksiin. Tapahtuma järjestetään 14.3.

Maisterimestari: Nikon kanssa keskusteltu kv-ISOjen rekrystä -
maisterimestari pitää erillisen infon, mainostamista tehostetaan
niin, että rekryforms ylettyisi myös mahdollisimman monelle
maisteriopiskelijalle. Muuten on KVTMK:n vaihto kovasti
suunnitteilla ja kivaa on se, että international sitsit
järkätään sittenkin 25.2.!

7.7. Tilat

Wapputerdeen liittyvä tapaaminen ACRE:n kanssa lykätty
myöhemmäksi. Kiltiskätyrihakemuksia ei ole tullut.



7.8. Edunvalvonta

Voisi jopa sanoa että edunvalvonta on liekeissä! Kaikkea jännää
tapahtuu, kannattaa malttaa lukea teksti loppuun asti.

STOP CUTTING FROM ARTS!

Väreessä, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun puolella, on
ripustettu tammi-helmikuun aikana STOP CUTTING FROM
ARTS!-julisteita. Monet ovat kenties huomanneet sanoman Väreen
ikkunoista kävellessään ulkona kohti metroa. Ripustustyö jatkuu
edelleen: allekirjoittanut ripusti muun muassa
A-Bloc-lounasravintolaa lähellä sijaitseviin rikkinäisiin
lokerikkoihin eilen illalla.

Julisteet ovat lähtöisin parin ARTSin opiskelijan aloitteesta.
Aloitteen myötä on perustettu Campus activism-telegram ryhmä.
Laitan linkkiä tulemaan lähipäivinä Opintomouho-telegram
ryhmään.

Kokoonnuimme eilen noin kymmenen hengen ARTS-porukalla Väreessä,
Taiteen laitoksen luokassa. Kutsu keskustelutilaisuuteen oli
tullut Campus activism-ryhmään. Kävimme paljon hedelmällistä
keskustelua ajankohtaisista asioista, joihin lukeutuivat STOP
CUTTING FROM ARTS!-ilmiö ja tapahtuma, jonka työnimen voisi
sanoa kulkevan nimellä “Väreen valtaaminen”. Kerron sen, mitä
tiedän Campus activism-viestien ja erinäisten keskusteluiden
perusteella.

KOOMAn puheenjohtajan puheenvuoroa lainatakseni: Voidaan katsoa,
että ARTSissa tapahtuu tällä hetkellä paljon asioita ja useilla
muutoksilla on merkittävä vaikutus koko korkeakoulun
tulevaisuuteen ja opetukseen. ARTSin opiskelijoiden keskuudessa
on ollut tuohtumusta. On koettu, että päätöksentekoon on otettu
hyvin vähän opiskelijoiden mielipiteitä. En lähde erittelemään
tässä vaiheessa kaikkia epäkohtia korkeakoulun sisällä mitä olen
kuullut, mutta nostan esimerkin. Muun muassa Taiteen laitoksella
monista taidekursseista on leikattu ja opiskelijoiden
keskuudessa on suuri huoli opetuksen tason merkittävästä
laskusta. Miten voidaan kouluttaa päteviä ammattilaisia, jos
opetus ei ole laadukasta? Leikkaukset ovat näillä näkymin
kohdistumassa myös UWAS-kursseihin.

“Väreen valtaaminen”

Maanantain kokouksen lopputulemana olimme yksimielisiä siitä,
että haluamme toimia. Tarkoituksena on kuukauden sisällä vallata
Väre, eli toisin sanoen järjestää eräänä päivänä tapahtuma
Väreessä mahdollisten tarjoilujen kera, jonne voisi kerääntyä
ARTSilaisia osoittamaan tuohtumustaan korkeakoulua kohtaan.



Tapahtuma hakee vielä muotoaan ja päivämäärää ollaan
päättämässä. Suunnitteluryhmä on koottu, joka ottaa koppia
käytännön järjestelyistä. Lähtökohtaisesti tapahtumaa ei olla
järjestämässä ARTSin opiskelijajärjestöjen eikä TOKYOn toimesta.

Tapahtuma otetaan tiedoksi kiltalaisille ja tarkasta
päivämäärästä infotaan heti kun se selviää. Pyrimme ainakin
halloped-Vilman kanssa saamaan myös laitoksen henkilökuntaa
paikalle.

Loput edunvalvontakuulumiset

Kokoustimme tänään (osittain hallituksen kokouksen päällä)
ensimmäistä kertaa ARTSin hallopedien kanssa. Killan hallopedien
kanssa puhuimme, että tekisimme mielellämme yhteistyötä muiden
ARTSin hallopedien kanssa kuluvan vuoden aikana.

All Well?-opiskeluhyvinvointikysely lähestyy. Se on vuosittain
avoinna toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja ensimmäisen
vuoden maisteriopiskelijoille. Mainittakoon, että vastausaikaa
on 16.2-2.3.2022. Lisäinfoa ja promoamista luvassa ensi
viikolla.

Olimme Saran kanssa viime torstaina dekaanin lounaalla Zoomissa.
Esittelimme killan alkuvuoden toimintaa ja keskustelunaiheita.
Stop Cutting From Arts oli saanut huomiota, joskin dekaani ei
vaikuttanut siltä että haluaisi tarttua asiaan. Asialistalla oli
akateeminen ohjaus ja ilmaisimme killan puolesta huolemme
akateemisen ohjauksen epäselvyydestä sekä puutteesta
laitoksella. Paikalla oli LESin edustaja ja LESin puoleen oli
uusi tieto, etteivät opiskelijat tiedä edes akateemisten
ohjaajiensa nimeä. LESin puolesta järjestetään vuosittain
koulutuksia akateemisille ohjaajille.

Dekaanin lounaalla kävi ilmi, että koulutusneuvoston kokous
siirrettiin aiheellisesta syystä tälle viikolle. Syytä
peruuntumiselle ei kuitenkaan aiemmin ollut avattu hallopedien
suuntaan, mitä ihmettelimme. No, uusi viikko, uudet kujeet ja
uusi koulutusneuvoston kokous tänä torstaina 8.2. Zoomissa.
TSAKin helmikuun kokous peruttiin johtuen siitä, ettei ole
mitään päätettäviä asioita.

Kurssipalautteiden promoamisen alustava ideointi on aloitettu,
graafikko-Iiri rekrytty laatimaan grafiikat. Promoaminen
tapahtuu IV-periodin alussa 28.2 alkavalla viikolla.

8. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut sekä kulukorvaukset:



Accountor Finago Oy, 37,21€, Procountorin käyttömaksu

Pinja Lindholm, 20,94€, Hallituksen vaihdon eväitä
Heidi Siren, 73,17€, Raadin koulutuksen herkkupussit
Iisa Mustonen, 20,58€, Liikuntatoimikunnan luistelutapahtuman
kaakaot.

9. Vuosikokouksen ajankohta

Esitys: Arkkitehtikillan vuosikokouksen alustavaksi ajankohdaksi
valitaan 17.3.2022.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kokoustauko alkoi 19.06.
Kokoustauko päättyi 19.12.

10. Punaisen laulukirjan A-laulut

Aino Hukkanen saapui ajassa 19.12.
Myönnettiin Aino Hukkaselle puheoikeus.

Mai Multimäki palasi kokoukseen ajassa 19.14.

Uutta Punaista laulukirjaa työstetään parhaillaan syksyä varten.
Samalla Teekkarin Punaisen laulukirjan kiltakohtaista
kappalesisältöä päivitetään, jolloin myös Arkkitehtikillan tulee
keskustella kirjasta löytyvien laulujensa ajankohtaisuudesta ja
mahdollisesti päivittää Punaiseen laulukirjaan esittämiänsä
kappaleita. Viimeisimmästä painoksesta löytyvät seuraavat
A-laulut: Arkkimatti, Tila on niin kaunis, Weljescundamme
iciwanha cuin myös traditionaalinen arckiweisu.

Hallitus keskusteli aiheesta lukkarimestari Aino Hukkasen
kanssa. Esitetään vanhojen kappaleiden säilyttämistä sekä
‘A-linjalla’ lisäämistä, vastuuhenkilönä lukkarimestari Aino
Hukkanen.

Aino Hukkanen poistui ajassa 19:26.

11. Teekkarius 150 -juhlavuosi

Hallitus otti tiedoksi Teekkarius 150 -juhlavuoden keskeisimmät
tapahtumat, sekä pohti muun teekkariyhteisön osallistamista
killan tapahtumiin.

Päätettiin osallistua Tekniikan taikaa-tapahtumaan Dipolissa
28.-30.3. Alustavina näyttelyideoina pyöriteltiin pallomerta
sekä Majaprojektia.

12. Toimihenkilöiden nimeäminen



Nimettiin seuraavia toimihenkilöitä vuodelle 2022:
Excumestarit Ossi Kilkki, Ilari Kohtamäki

13. Hallituksen To Do

Hallitus kävi läpi To Do -listansa.

Hallituksen kämppäkierroksen päivämääräksi sovittiin 6.3.2022,
ja sen suunnittelijoiksi sovittiin Mai Kovanen sekä Samuel
Hautamäki.
Otetaan hallituksen naamaläsy työn alle; hallitus ideoi teemaa
yhdessä, rekrytään joku killan valokuvaajista kuvaamaan, Mai
Kovanen hoitaa läsyn editoinnin.

14. Vuosijuhlaedustukset

Kutsuja saapunut MK:n 121. Kevätpäiväntasaukseen 18.3.,
Tietokillan Muistinnollaukseen 11.3., Data Guildin 3. Epochiin
26.2., Fyysikkokillan 75. vuosijuhlaan 12.3. ja WiO:n 369.
vuosijuhlille 5.3.

Edustajiksi valittiin:
MK: Topias Suokas ja Kasper Luoma
Muistinnollaus: Samuel Hautamäki
Epoch: Sara Soimasuo, Veera Vornanen
FK: Topias Suokas, Amanda Puerto-Lichtenberg
WiO: Mai Kovanen

15. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta, jonka tekstien
tulee olla valmiina 22.2. mennessä.

Hallituksen lautapeli-ilta pidetään kiltahuoneella 16.2. klo 19.

1.3. pidettävän Laskiaisriehan ajokkia varten varataan
pallomeripalloja.

Samuel Hautamäki poistui klo 20.09.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10.


