
Pöytäkirja 7/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 7/2022, 15.02.2021, 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 18.33.

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

AYY-hallituskummi Veera Ollikainen

Fuksibatman Aino Niekkamaa, poistui ajassa 19.21.

Hallituksen 2021 puheenjohtaja Kaisla Soljanto, saapui ajassa 19.10,

poistui ajassa 19.30.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:06.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Veera Ollikaiselle sekä
puheoikeus Aino Niekkamaalle.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta



Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Siren ja Maija
Kenttämies.

Maija Kenttämies ei päässyt kokoustamaan paikan päälle
kiltahuoneelle, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuel
Hautamäki ja Heidi Siren.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Talvipäivän sekä laitoskahvien järjestäminen on pitänyt
hallituksen kiireisenä.

Ei läpikäytävää postia.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Viikko on kulunut pitkälti laitoskahvien
koordinoimisessa ja vuosikokouksen pohjustustyötä tehdessä. Olen
myös puhunut Sistan ja Vistan kanssa mahdollisesta yhdessä
tehtävästä laitossopimuksesta vuodelle 2023, sillä vaikka AYY:n
yhdistysluokittelu ei kiltaan vaikuttanut, nousi muissa
Arkkitehtuurin laitoksen järjestöissä tarve laitossopimuksen
koostamiselle. Toiminnantarkastajiin on nyt otettu yhteyttä
vuosikokouksen ajankohtaan liittyen. Myös jääräkummitoiminta
pyritään aloittamaan mahdollisimman pian.

Rahastonhoitaja: Viikko on ollut hiljainen. Eilisen talvipäivän
aikana myytiin Jallupukki- ja Alko-merkkejä (sekä jokunen musta
AK-merkki) yhteensä 221,5 euron edestä.

6.2. Yhteisö

Mustia kiltamerkkejä on tilattu 300kpl koska hinta tippui
merkittävästi verrattuna 200kpl tilaukseen. Ja merkkien kysyntä
on oletettavasti myös suurta.

MAIK ry on kokoustanut ja perinteinen MAIK-risteily järjestetään
todennäköisesti 27.-29.3.
MAIK ry:n vuosikokous järjestetään 28.2.2022 klo 18 osoitteessa
Otaniementie 9, Harald Herlin-oppimiskeskus, huone 126 “Juho”.

Bränditoimikunta on kokoustanut ja toimikunnan toiminta on
lähtenyt käyntiin.



Kulttuuritoimikunta ja Sportklubb ovat saaneet osaltaan
toimintasuunnitelmansa valmiiksi.

6.3. Viestintä

Sihteeri: Historiatiimin tapaaminen tulossa keskiviikkona klo
17.30 kiltiksellä.

Tiedottaja: Viestintävastaavan hommista ei kummempia.
Olen antanut Paperin päätoimittajille ohjeistuksen
viestintä-osuuden tosun kirjoitukseen. Nettisivuvastaava on jo
kirjoittanut nettisivujen tosun (yleiskieleen
puhtaaksikirjoitusta vaille).
Aallon oma “Lähtölaskenta yhteishakuun - Arkkitehtuuri”
-webinaari tulossa ensi kuussa, saatiin sähköpostiin pyyntö
markkinoida tapahtumasta abeille / opiskelemaan hakeville.

VTMK pollasi vujukasailun ajankohtaa: syksylle ja vielä tälle
keväälle olisi yleisenä toiveena järkätä kasa. Kevään kasa
saattaa tapahtua IK:n vujuille 8.4. perjantaille - vastasin
polliin ‘Ehkä’ (tiedottaja). (AK:n tapahtuman kanssa
päällekkäin.)

6.4. Yrityssuhteet

Kiltalehti Paperin mainosmyynti on pärähtänyt käyntiin tällä
viikolla. Tällä viikolla luvassa assarien kanssa vielä ohjausta
ja läpikäyntiä myynnin suhteen keskiviikkona. Tavoitteena myös
ottaa puheeksi ensimmäinen virkistäytyminen ja aloittaa sen
suunnittelu piakkoin.

Sovimme tammikuussa Wienerbergerin edustajan kanssa
haalarikahvien suunnittelun lykkäämisestä helmikuun
puoleenväliin. Nyt olisi tarkoitus ottaa asia uudelleen puheeksi
ja tässä kohtaa haluaisin mielipiteitä päivämäärästä sekä
mahdollisesti siitä, halutaanko tapahtuma esimerkiksi integroida
jonkin toisen tapahtuman yhteyteen. Paikalle toivotaan
erityisesti sankoin joukoin tämän vuoden fukseja.

AK Foundation -keskustelut alkaa olla taputeltu poikkeuksena
yksi yritys, joka joutui omista sisäistä syistä lykkäämään
sopimusneuvotteluja. Palaamme asiaan maaliskuussa, mutta olen
positiivisin mielin siitä, että saamme todennäköisesti ilman
suurempaa vääntöä viidennen Foundation-yrityksen.

Maija Kenttämies saapui ajassa 18.33.

6.5. Tapahtumat



R-AK-AS tapahtumainfo ja -ilmo saatu käyntiin. Työtehtävät
tapahtuman aikana jaettu, sekä vastuualueet.

Talvipäivässä meni kaikki hyvin, saunojen lämmittäminen oli
mukavaa.

IE-vaihto suunnittelu vilkkaasti käynnissä, teemana After-ski.
Työtehtävät jaettu. Toimikunnan college väri valittu.

Hupikonnien virkkis suunniteltu (säänvarauksella) lauantaille
19.2., Westendin alpeille pulkkailemaan.

SIK:in kanssa varastosopimus lähes valmis ja varastoon tulossa
uudet (ilmaiset) hyllyt SIK:in kautta, sekä jääkaappi.

6.6. Uudet opiskelijat

Maisterimestari: Tällä viikolla olen vähän jo päässyt pestini
makuun. Loin killan maisteriopiskelijoille oman Telegram chatin,
jonka kautta toivon mukaan saa tulevaisuudessa MA ihmisiä
aktiivisemmin tietoisiksi tapahtumista yms. Tavoitteena myös
ryhmän kautta luoda maisteriopiskelijoille hieman
yhteisöllisempi alusta, jotta toivon mukaan kehittyisi
maisteriopiskelijoiden välille tiiviimpi tukiverkosto ja sitä
kautta heidät saisi mukaan myös esimerkiksi kiltahommiin.
Mainostin ryhmään BIG:iksi ryhtymistä ja kannustin osallistumaan
Nikon pitämään kiltischillailuun. Sain viestin lähtemään
kuitenkin niin lyhyellä varoitusajalla, että paikalle ei päässyt
ketään maistereista tulemaan. Tavoitteena on vielä tehokkaasti
mainostaa BIG:iyttä maisteriopiskelijoille mahdollisesti esim.
International sitseillä.

Fuksikapteeni: FTMK:n kämppäkierroksesta selvittiin sunnuntaina
hengissä useasta shotista ja koko päivän kestävästä kierroksesta
huolimatta. Talvipäivä sujui kokonaisuudessaan hyvin! FTMK22:n
omalla rastilla oli huikea meno ja kiertävät fuksit olivat
innoissaan mukana. Myös Smökki jatkojen järjestäminen + siivous
sujui ongelmitta. FTMK:n vaihtoon enään vain viikko!
Päätettiin Fyysikkokillan kanssa, että kaukkari-merkkejä ei
talvipäivän jälkeen enää mene kaupaksi / haeta, joten niistä
pitäisi saapua meille lasku.

ISO-vastaava: Järjestin lyhyellä varoitusajalla kiltiksellä
rennon tilaisuuden ISOksi hakemisesta kiinnostuneille. Tapahtuma
oli menestys, paljon osallistujia, tunnelma oli hyvä ja huhut
ISOudesta vauhdittavat nyt mainostamista ark21 vuosikurssin
keskuudessa. ISO-hakemuksia oli tänään aamulla tullut 18, tällä
määrällä pärjättäisiin jo suomenkielisten kandien keskuudessa.
MUTTA: hakemuksista vain yksi oli BIGiksi, ja heitä tarvitaan



lisää. Yritämme Amandan kanssa saada sanaa eteenpäin
KV-opiskelijoille, esimerkiksi ylimääräisillä mainosviesteillä,
agressiivisella markkinoinnilla, tai zoom palavereilla. Paras
vaihtoehto olisi saada KV-sitseille jonkinlainen puheenvuoro,
jossa BIGiyttä mainostettaisiin.
Yleisesti: Yritän kiinnittää huomiota KV-ISOuden brändäämiseen.
Pestin nimi on nykyään BIG ja yritän markkinoinnissa painottaa
vapaaehtoistoiminnan palkitsevuutta itsessään, sillä “KV-isous”
ja sen markkinointi on omiin silmiini vaikuttanut turhan
viralliselta.

6.7. Tilat

Aamulla käynti majalla, kakka jäässä, iso kasa klapeja josta iso
osa saatiin kuivaan.

Kiltiksen puutteet (tiskirätti ja varastettu kenkälusikka)
otettu tietoisuuteen.

6.8. Edunvalvonta

Tällä hetkellä on (yksi) vuoden isoimmista mouhoista meneillään
ja vallankumouksellisuutta on ilmassa. Olen aktiivisesti
prosessoinut tietoa ja viestinyt kiltalaisten suuntaan niin
pöytäkirjojen puolella kuin telegram-ryhmissä. Edunvalvonnan
toimintasuunnitelma on muuten paria kappaletta vaille valmis.
Aallolta tuli eilen sähköpostia koronavirukseen liittyvästä
tiedosta. Etäopetus voi päättyä helmikuun lopussa.

Kuten aiemmin olen kirjoittanut, yhteys laitoksen ja
opiskelijoiden välillä on ollut valtava huolenaihe. Pandemia toi
omat haasteensa kommunikaatioon, etenkin kun koulutusneuvoston
kokouksissa ei ollut viime vuoden syksystä lähtien enää tilaa
opiskelijoiden kuulumisille.

Huolemme kuultiin viimein: Ennen kokousta järjestettiin
ensimmäistä kertaa VUOSIIN laitoskahvit hybridinä A1-salissa ja
Zoomissa. Pääaiheet olivat opetusmuoto ja akateemista ohjaus,
sekä muut esille tulevat asiat. Laitosjohtaja Pirjo Sanaksenaho
kertoi laitoksen kuulumisista. Osallistujia oli sankoin joukoin:
paikan päällä oli arviolta 30 henkeä ja Zoomissa 30 henkeä
ainakin tilaisuuden alussa. Henkilökunta oli myös hyvin
edustettuna, mikä oli ihanaa. Keskustelun pohjana käytettiin
Flinga-taulua ja puheenvuoroja otettiin niin paikan päältä,
Zoomista, kuin Zoomin chatista. Tärkeiden aiheiden lisäksi
mukaan mahtui myös välikevennyksiä (minkä voidaan katsoa olevan
liveluentojen suola). Tapahtumasta on tulossa englanniksi ja
suomeksi tiivistelmä, kiitos Mai Kovanen muistiinpanojen
tekemisestä! Pirjo ehdotti, että laitoskahveja pidettäisiin
jatkossa neljä kertaa vuodessa: kaksi keväällä ja kaksi



syksyllä. Ehdotettiin, että seuraavat laitoskahvit pidetään
huhtikuun aikana.

Jenni Reuter jäi puhumaan laitoskahvien jälkeen 2vsk excusta
saliin jääneiden Ark’20-vuosikurssilaisten kanssa. Rajoituksia
höllennetään ja on toivoa, että laitos voi todennäköisesti
osallistua ulkomaan excuun! Excu toteutuu sittenkin, omg.

Viime viikolla tapahtunutta:

Vaatimus siirtyä lähiopetukseen on suuri. Viime viikolla
keskustelua käytiin tiuhaan kandiopiskelijoiden kanssa, etenkin
Ark’19- ja Ark’20-vuosikurssien kesken. Rajoitusten helpottaessa
on vaikea nähdä syytä, minkä takia etäopetuksen olisi
jatkuttava. Voimassa oli keskustelun alkaessa 40 hengen
pienryhmärajoitus, mutta tätä ei ilmeisesti noudatettu ainakaan
arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opinnoissa. Aloitteen
johdosta päätettiin pistää pystyyn “Takaisin
lähiopetukseen”-ryhmä, joka keräsi alle vuorokauden aikana yli
70 jäsentä. Ryhmä jaettiin myös yleiseen
Arkkitehtikilta-ryhmään.

Campus activism-ryhmää promottiin Opintomouhossa ja killan
tg-ryhmässä. Ryhmä täyttyi melko sutjakkaa kiltalaisista, mikä
oli ilahduttavaa. Joukossa on voimaa ja kiltalaisten panostus
Väreen valtaamisessa voidaan katsoa erityisen tärkeäksi, sillä
muodostamme selvän enemmistön ARTSissa opiskelijamäärän
suhteutettuna. Tarkoitus on kokoustaa Väreen valtauksen
suunnitteluryhmän kanssa tämän viikon torstaina.

Viime viikolla oli koulutusneuvoston kokous, joka onnistuttiin
pitämään teknisistä ongelmista huolimatta. Kokouksessa käytiin
läpi kandi- ja maisterikurssien kurssikuvaukset 2022-2024 (joita
vielä hiotaan) sekä kurssipoistot ja -muutokset: Nykyajan
arkkitehtuurin historia 2 poistetaan ja lukuisat excursiokurssit
yhdistyvät yhden koodin alle. Pirjo otti kokouksessa tiedoksi
huolemme akateemisesta ohjauksesta, kiitos Saran lähettämän
viestin. LES-koordinaattoreille on annettu tehtäväksi lähettää
aiheesta viestiä opiskelijoille.

Tulevia asioita:

AllWell?-opiskelijahyvinvointikysely aukeaa huomenna 16.2.
Lisäinfoa tg-ryhmissä, viikkotiedotteessa ja sähköpostissa
asianomaisille, eli 2. vuoden kandi- ja 1. vuoden
maisteriopiskelijoille. Tämä on vuoden tärkein kysely, sillä
siitä kerätään dataa ja kyselyn tuloksista pystytään tekemään
vertailuja edellisiin vuosiin. Vahvana tahtotilana on pitää
yhteinen läpikäynti laitoksen kanssa AllWell?-kyselyn
tuloksista. Niiden pitäisi tulla julki huhtikuun aikana.



Huomenna keskiviikkona on AYY:n halloped-koulutus.

7. Talous

Ei käsiteltäviä laskuja tai kulukorvauksia.

Tiedottaja: A-kilta-sähköpostilistalle tuli työpaikkailmoituksen
tiedotuspyyntö Vantaan kaupungilta. Viesti on vielä tallella,
mutta en vienyt eteenpäin liittyen aikaisempiin maksuseikkoihin
esim. Helsingin kaupungin kanssa.

8. Vuosikokouksen ajankohta

Päätös jätettiin pöydälle, sillä toiminnantarkastajille
sopivista ajankohdista ei ole vielä varmuutta.

9. AYY-hallituskummin vierailu

AYY-hallituskummi Veera Ollikainen vieraili kokouksessa
kertomassa AYY:n toiminnasta ja ajankohtaisista kuulumisista
diaesityksen avulla.

Kaisla Soljanto saapui klo 19.10.
Myönnettiin Kaisla Soljannolle puheoikeus.

10. Toimintakertomus 2021

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2021 esiteltäväksi
vuosikokouksessa.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Aino Niekkamaa poistui ajassa 19.21.

11. Tilinpäätös 2021

Esitys: Käydään läpi vuoden 2021 pääkirja vuoden 2021
rahastonhoitajan Mai Multimäki ja puheenjohtajan Kaisla Soljanto
johdolla ja hyväksytään tilinpäätös esiteltäväksi
vuosikokouksessa.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kaisla Soljanto poistui ajassa 19.30.

12. Vuosijuhlaedustukset



IE:llä kasa KIK:n vujuille Cuba Nightiin 26.3., näin ollen KIK:n
vuosijuhlille lähetettiin hupimestarit Heidi Siren sekä Maija
Kenttämies.

SIK100:n siirtymisen vuoksi Amanda Puerto-Lichtenberg sekä Heidi
Siren eivät lähdekään edustajiksi, uudet edustajat päätetään
myöhemmin.

13. Muut esille tulevat asiat

Hallituksen elokuvailta pidetään kiltahuoneella 16.2. klo 19.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.


