
Pöytäkirja 8/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 8/2022, 22.02.2022, klo. 8:00.

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

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 8:00.

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 11. Uudet jäsenet sekä 12.
Toimihenkilöiden nimeäminen.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Topias Suokas ja Maija
Kenttämies.

Päätettiin esityksen mukaisesti.



5. Ilmoitusasiat ja posti

Kiire ja väsymys ovat hallituksen riveissä valloillaan.

Ei läpikäytävää postia.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Rahastonhoitajan viikko on ollut hiljainen. Toimintasuunnitelma
on kirjoitettu.

6.2. Yhteisö
Mustat kiltamerkit ovat saapuneet.

Kulttuuritoimikunnan järjestämä leffailta kiltahuoneella 18.2.
sujui mallikkaasti matalasta osanotosta huolimatta.

TKTMK:n vaihto tapahtui viikonloppuna.

MAIK-risteilyn ilmoittautuminen alkaa tänään.
MAIK ry:n vuosikokous 28.2. klo 18.00, Otaniementie 9, Harald
Herlin -oppimiskeskus, huone 126 “Juho”.

6.3. Viestintä
Sihteeri: Historiatiimin tapaaminen pidettiin keskiviikkona,
kirjoitettiin toimintasuunnitelmaa ja sovittiin seuraava
kokousaika.

Tiedottaja: Paperin ja nettisivujen viestintätosut ovat valmiit.
Pistin abi-vastaava Laurille tiedon “Lähtölaskenta
yhteishakuun”-arkkitehtuurin webinaarin mainostuksesta. Otti
tehtäväkseen pistellä sähköpostia lukioille ja ottaa yhteyttä
arkkitehdiksi.fi-IG-käyttäjän adminiin.
Askartelin hallituksen virkistykseen bingokortit. Olivat
menestys. Heitettiin jo ilmoille että samaa konseptia voisi
jatkaa seuraavina hallituksen leffailtoina.

6.4. Yrityssuhteet
Paperin mainokset etenee, haalarikahvit etenee, elämä etenee.

Yrityssuhteissa on käyty keskustelua assarien kanssa uusista
tavoista hankkia rahaa, esiin on noussut esimerkiksi
somemarkkinoinnin hyödyntäminen sekä se, tulisiko
soittokierroksille (esim. Paperi, haalarit jne.) keskittää
enemmän markkinointia ja näin yritä kerätä lisää rahaa killalle.



Keväälle haluttaisiin järjestää ekskursio, ehdotettu ajankohta
toukokuussa. Tässä huomioitava kuitenkin esim. Wappu ja
kakkosten oma excu, joka näillä näkymin toteutuu.

6.5. Tapahtumat
R-Ak-As ilmoittautuminen käynnissä, markkinointiin pitää
panostaa, ilmoittautuminen melko hiljaista. Säävarauksella
toteutetaan.

Heidi käynyt Smökin keittiökoulutuksen 13.2. (& petokoulutuksen)

Kiltasitsien suunnittelukokous tällä viikolla. Viron matka
tulossa.

Hupikonnien ensimmäinen virkkis menestys, melkein kaikki
paikalla.

Saadaan todennäköisesti kahvinvartijat uusista hupikonnista!

Tosu kirjoitettu.

6.6. Uudet opiskelijat
ISOneuvos: Hiljaista. ISO-hakemuksia tullut yhteensä 27,
hakulomake on auki 28. päivään asti.

Fuksikapteeni: FTMK-vaihto oli huikea! Kevään salaisuuksia
varten selvitellään salaisuuksia.

Fukseilla tänään lauluilta + sauna rantsulla.

Maisterimestari: KvTMK:n vaihto ohi, oli super hauskaa! Muuten
hiljaista.

Toimintasuunnitelma on viimeistelyä vaille valmis.

6.7. Tilat
Viikonloppuna Majava oli melkoisissa tiloissa, sillä TKTMK:n
vaihto tapahtui. Olen saamassa myös yllättäen kiltiskätyreitä.

6.8. Edunvalvonta
Kurssipalautteiden promoamisen materiaalit ovat tekeillä.
AllWell?-kyselyä on mainostettu ja julisteita on laitettu
A-siipeen. Edunvalvonnan toimintasuunnitelma on valmis.

Aallon sivuille on julkaistu artikkeli ARTSin
opetusportfoliouudistuksesta. Kannattaa käydä lukemassa, siellä
on tietoa uudistuksesta, aikataulusta, ohjeistusta ja
materiaalia. Linkki:



https://www.aalto.fi/fi/palvelut/opiskelijalle-aalto-artsin-opet
usportfoliouudistus

Kiittelin Pirjoa vielä sähköpostitse onnistuneista
laitoskahveista. Pirjo kiitteli vastavuoroisesti opiskelijoita.

Sovittiin Pirjon kanssa, että AllWell?-kyselyn palautteen
purkutilaisuus pidetään ennen kesää. Alustava ajankohta on
toukokuun puolessa välissä, mikäli tulokset on jo silloin
purettu ja kerrottavissa.

Laitoskahvien tienoilta (kyllä, tapahtumaa ei voi hehkuttaa
liikaa) minulla heräsi ajatus, että tänä vuonna voitaisiin
järjestää muisteloiltama yhteistyössä laitoksen ja killan
kanssa. Pirjo kannatti ideaa. Sovittiin, että tapahtuma
järjestetään syksyllä. Viimeisin muisteloiltama järjestettiin
wähäWÄHÄjoulu 112:n tienoilla Zoomissa vuonna 2020 ja se oli
omasta mielestäni ikimuistoinen tapahtuma. Historiatoimikunta on
alustavasti kiinnostunut osallistumaan mukaan järjestelyyn.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun:

HEF Group Oy, AK Kangasmerkit, 207€

8. Vuosikokouksen ajankohta

Esitys: Vuosikokous järjestetään alustavasti 23.3. kello 16:30.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

9. Työskentelyaikojen epäkohdat

Opiskelijoiden keskuudessa on jälleen noussut huoli siitä,
viestiikö tai kannustaako Arkkitehtuurin laitoksen opiskelu- ja
työkulttuuri epäterveellisiin työskentelytapoihin. Palautteilla
on edelleen maine siitä, että aikataulut eivät pidä. Erään
vuonna 2022 järjestetyn kurssin kritiikkitilaisuus venyi
esimerkiksi yli lounastauon. Toisella kurssilla opettaja laittoi
kolmelta aamuyöstä viestiä kurssin ohjausjärjestelyistä, jotka
tapahtuivat samana aamuna, mikä oli jo itsessään ikävän lyhyt
varoitusaika opiskelijoille.

Killalla ja laitoksella on esimerkillinen rooli edistää terveitä
työskentelytapoja. Jos henkilökunta näyttää opiskelijoille
työskentelevänsä myöhään eikä mahdollista kohtuullisia
lounastaukoja, antaa se opiskelijoiden suuntaan herkästi
epätervettä esimerkkiä. Hallitus keskustelee aiheesta ja pohtii,
kuinka kilta voisi edistää terveitä työskentelyaikoja.

https://www.aalto.fi/fi/palvelut/opiskelijalle-aalto-artsin-opetusportfoliouudistus
https://www.aalto.fi/fi/palvelut/opiskelijalle-aalto-artsin-opetusportfoliouudistus


Tehdään liikunta- ja hyvinvointitiimien kanssa yhteistyötä
somepostauksien muodossa - taukojumppaa ja muistutuksia oman
hyvinvoinnin huomioimisesta. Puhuttiin raatityöskentelyn
aikatauluttamisesta: ei nopeaa reagointia vaativia viestejä
kello 19 jälkeen. Kurssipalautteet ovat myös tärkeä
vaikuttamisen muoto.

10. Vuosijuhlaedustukset

Rakennusinsinöörikillan 109. Hermanninsitseille 8.4.2022 2
paikkaa. Lähetetään edustajiksi Veera Vornanen sekä Sanna Lehti.

Aalto Marketing Societyn Mark VII 2.4.2022:  ei lähtijöitä.

11. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin killan uusiksi jäseniksi Lassi Pekkanen ja Leo
Immonen.

12. Toimihenkilöiden nimeäminen

Nimettiin seuraavat toimihenkilöt vuodelle 2022:

Kiltiskätyri: Juuso Määttä, Lassi Pekkanen ja Leo Immonen

13. Muut esille tulevat asiat

Mai M. kyseli Pirjolta arkkitehtuurin opetuksen
150-historiikista. Pirjo lupasi välittää viestiä kun
150-vuotiskirjahankeryhmä kokoontuu. On toiveena, että
historiikkiin tulisi tekstiä myös opiskelijoilta.

Laskiaisriehan telttapaikkavarauksesta ei ole kuulunut vielä
takaisin. Myydään ainakin merkkejä, lisäksi jaetaan ilmaista
mehua.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 8.55.


