
Pöytäkirja 9/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 9/2022, 01.03.2022, 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, saapui ajassa 8.03.

Opintovastaava Mai Multimäki

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 8:01.

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 Topias Suokas ja Maija
Kenttämies.

Esitettävänä ovat samat tarkastajat kuin viime kokouksessa,
joten valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mai Multimäki ja Sanna
Lehti.



5. Ilmoitusasiat ja posti

Laskiainen sekä muut tulevan viikon tapahtumat täyttävät
hallituksen jäsenten kalenterit mukavalla tekemisellä.

Postissa saapunut Ark 01/22, Tekijä 02/22, Modulen ja TF:n
ystävänpäiväkortti.

Amanda Puerto-Lichtenberg saapui ajassa 8:03.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Viime viikolla pohdittiin Wanhimman jäärän kanssa
jääräkummipareja, ja huomenna olisi tarkoitus saada parit
valmiiksi. Eilen oli myös toimintasuunnitelman osatekstien
deadline, joten ensi viikko kuluu kertomusta koostaessa ja
talousarviota hioessa. Viime viikolla tavattiin myös
Wähätirehtöörien kanssa, jotka avasivat tähän mennessä
selvinneitä suunnitelmiaan.

Rahastonhoitaja 2021: Tilinpäätöksen kanssa pitää tehdä vielä
pieniä hienosäätöjä, kyllä se siitä. 20.3. on Rahaston vaihto,
wanhat toimijat järjestävät uusille :) Odotan innolla!

Rahastonhoitaja: Viikko ollut hiljainen. Rahastonhoitaja
sähköpostiini tuli kutsu Kide.App Hangoutsiin.

6.2. Yhteisö

MAIK ry:n vuosikokous pidettiin pienellä joukolla eilen 28.2.
Kokouksessa myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2021
vastuuvelvollisille ja esiteltiin MAIK:in kuluvan vuoden
toimitasuunnitelma ja talousarvio.
MAIK-risteilyn ilmoittautuminen päättyy 3.3.

BTMK toimintasuunnitelma on valmistunut.

Kilta on ilmoitettu osallistumaan Tekniikan taikaa -näyttelyyn.

Killan uuden lipun hankinnan askelmerkit - tilauksen
yksityiskohdista keskusteltu.

6.3. Viestintä



Sihteeri: Perjantaina tulossa VTMK:n vaihto, muuten hiljaista.
AYY:n jäsenpalvelut kyselivät alumneista, miten heistä pidetään
kirjaa?

Tiedottaja: Loin viime viikolla killalle virallisen
tiedotuskanavan Telegramiin. Alla muutama sääntö käytäntöihin.

1. Ylläpitäjän rooli (tiedottaminen, kanavan
muokkausasetukset, ylläpitäjien muokkausasetukset) kuuluvat
istuvan hallituksen jäsenille.

2. Ylläpitäjän roolia ei myönnetä kellekään muulle,
lukuunottamatta seuraaville hallituksen jäsenille, jolloin
nykyiset istuvat hallituslaiset poistavat itsensä
ylläpitäjä-roolista.

3. Tiedotteiden julkaisussa käytetään harkintaa. (Koskeeko
viesti koko kiltaa, onko ajankohtainen ja asiallinen, yms.)

Lähetin eilen killan jäsenille (a-kilta) sähköpostin nimellä
“AK-tiedottajan tervehdys”. Viestinnän toimintasuunnitelmat ovat
valmiit. Yksi toimari jätti graafikon toimipestin kiireiden
vuoksi. Perjantaina on tarkoitus osallistua VTMK:n vaihtoon
Otaniemessä.

6.4. Yrityssuhteet

Kiltalehti Paperi (jonka toimitukseen kuulun tänä vuonna) piti
editointikokouksen eilen 28.2. Jutut edistyvät. Spoilerina myös
että olen kirjoittanut (yrityssuhteisiin liittymättömän) jutun
ensimmäiseen lehteen.

Paperin mainosmyynti edistyy myös, mutta sitä on tällä ja viime
viikolla hidastaneet yritysten ja työntekijöiden talvilomat.
Päätoimituksen kanssa on keskusteltu mainosmyynnin vaikutuksesta
ensimmäisen lehden julkaisuajankohtaan.

Muuten ei merkittäviä muutoksia viime viikosta, paljon pieniä
sekalaisia juttuja, jotka pitävät kiireisenä.

6.5. Tapahtumat

Kokoustimme IK:n kanssa IK x AK sitsien lopullisesta
ajankohdasta ja löimme lukkoon keskiviikon 11.5.

Keskiviikkona 23.2. IETMK:n kokouksessa keskusteltiin tekniikan
taikaa tapahtumasta, IE-vaihdosta ja tulevista kesäpäivistä.

Lauantain R-Ak-As tapahtuma oli onnistunut (kaoottisesta alusta
huolimatta). Oli ihana aurinkoinen päivä intensiivisen
haalarifutiksen parissa. Tarjolla oli kuumaa kaakaota, makkaraa,
munkkeja ja juotavia! Illalla reiviteltta oli myös pystyssä,



mutta kokonaisuutena liikuntapainotteinen tapahtuma.
Mahdollisesti tehdään myös tulevaisuudessa AS:n kanssa
yhteistyötä.

Maanantaina 28.2. inventoimme varaston juoma- ja ruokapuolen,
jotta voimme hyödyntää niitä paremmin tulevissa tapahtumissa.

Osallistuimme englanninkieliseen
häirintäyhdyshenkilökoulutukseen maanantaina 28.2. zoomissa.

Kiltasitsien ilmoittautuminen aukeaa keskiviikkona 2.3.,
paikkoja sitseille tulee 70. Vastuutehtävät jaettu ja koristelut
ja menut suunniteltu.

6.6. Uudet opiskelijat

Fuksikapteeni: Kyyditysjärjestelyitä on selvitelty kevään
tapahtumia varten.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma on tehty ja palautettu killan
driveen.

Vanhoja toimintasuunnitelmia lukiessani heräsi ajatuksia kahden
viikon mittaisesta orientaatiosta. Innostusta keskustella
hallituksen ja laitoksen kanssa asiasta löytyy.

ISO-neuvos: ISO-neuvoksella on kerrankin asiaa. ISO-hakulomake
on eilen keskiyöllä sulkeutunut, ja hakemuksia saatiin 38.
Hakijoihin otetaan yhteyttä jo tämän aamupäivän aikana. ISOiksi
ja BIGeiksi hakeneiden määrässä on epäsuhtaa, mutta se tasataan
hakijoiden kesken. Tilanne siis on se, että ISOja on ensi
vuodelle vähintäänkin tarpeeksi.

Seuraavaksi pyrin haastattelemaan jokaisen hakijan, kasvotusten
tai etäyhteyksin. Haastattelut järjestetään ensi viikon aikana,
ja hakijoille on lähetetty sähköpostiviestin mukana linkki
haastatteluaikojen ajanvaraukseen.

ISOjen lopullinen määrä selviää sen perusteella, minkälaisen
tiimin kasaan haastatelluista hakijoista. ISOjen määrä
ilmoitetaan eteenpäin sunnuntaina 13.3., ja aikeissani on
julkaista myös lista valituista ISOista silloin.

Pyrin järjestämään ensimmäisen tapaamisen valituille ISOille
mahdollisimman pian valintaprosessin päätyttyä. Maaliskuu on
niin täynnä ohjelmaa, että tapaaminen lienee parempi järjestää
esimerkiksi lounasaikaan tai arki-iltana. Railakkaammat
koulutukset, kasteet, ja virkistäytymiset ovat vuorossa
myöhemmin keväällä.



Maisterimestari: Tämä viikko on kulunut BIG:ien mainostamisessa
Nikon ja KvTMK:n kanssa. Perjantaina oli International sitsit,
jossa pääsi hyvin oppimaan englanninkielisiä sitsilauluja sekä
Smökin keittiön käytäntöjä. Sitseille suunnittelin pienen
väliaikashown, jossa mainostettiin kv:eille ja maistereille
kv-tutorointia samaistuttavan sketsin ja omaperäisen sitsilaulun
merkeissä. Maanantaina pystytettiin meemiständi Kandikeskuksen
aulaan, jossa toimittiin feissareiden lailla ja vastattiin
ihmisten kysymyksiin, jos joku oli vielä vakuuttelua vailla!

6.7. Tilat

24/7h kiltiksen kulkuluvat hankittu hallitukselle. Oli puhetta
ARTS:in infrapäällikön kanssa siitä, että mikäli halutaan
Arkkitehtikillalle oma henkilö, joka voi jakaa kulkulupia, olisi
tätä varten tehtävä pysyvämpi toimaripesti (pituus esim. 3
vuotta), jotta hankalahkoa koulutusta ei tarvitse käydä läpi
joka vuosi.

Torstaina 3.3. ensimmäinen kiltiksen akateeminen
siivoilusessioiltama (KASSI) uusien kiltiskätyreiden kanssa.

6.8. Edunvalvonta

Opintovastaava on mökkeillyt, mutta hommia on tehty sitäkin
enemmän.

Ukrainan sotatilanne on puhututtanut edunvalvonnan piirissä (ks.
kokouskohta 8). Opiskelijoiden kesken on perustettu Aalto
University Students for Ukraine-tg ryhmä, jossa on
kirjoitushetkellä n. 560 jäsentä. Ryhmässä käydään vapaata
keskustelua aiheeseen liittyen. Ryhmä on erittäin aktiivinen
tällä hetkellä ja keskusteluissa on noussut esiin mm. kritiikki
Aalto-yliopiston vähäisistä toimista tilanteen hyväksi. Eilen
Kipsari Väreessä järjestettiin tempaus, jossa kirjoitettiin
viestejä päättäjille.

Itse en päässyt osallistumaan viikonlopun mielenosoitukseen
Ukrainan puolesta, mutta välitin aiheeseen liittyviä viestejä
killan viestiryhmiin.

Seuraava koulutusneuvoston kokous on torstaina 3.3., siellä
tärkein päätösasia lienee kurssikuvausten hyväksyminen vuosille
2022-2024.

Olen kirjoitellut Paperiin edunvalvontaan liittyviä juttuja
puhtaaksi, ne julkaistaan noin kuukauden sisällä vuoden
ensimmäisessä Paperissa. Kuulun itse tänä vuonna Paperin
toimitukseen.



Kurssipalautteiden promomateriaalit ovat pian valmiita.
AllWell?-kysely sulkeutuu keskiviikkona 2.3.2022.

Väreen valtauksen työryhmä kokoustaa tällä viikolla. Kuulin
muuten hiljattain, että Campus Activism-ryhmä oli itse asiassa
olemassa jo ennen Stop Cutting From Arts!:ia. Aiemmin olin
käsittänyt, että ryhmä olisi perustettu ilmiön johdosta.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut:

Elina Aydemir, 236,08€, hallituksen vaihdon ruoat yms.
Heidi Siren, 43,04€, laitoskahvit
Yikun Wang, 7,39€, elokuvaillan ruoat

8. Opiskelijajärjestöjen toimet ukrainalaisten opiskelijoiden
hyväksi

Ukrainassa syttynyt sotatilanne koskettaa myös Aaltoa, ja TOKYO
onkin vaatimassa ARTSilta toimia niin Aallossa tällä hetkellä
opiskelevien ukrainalaisten kuin Aaltoon sodan tieltä
opiskelemaan saapuvien eteen. Keskusteltiin Arkkitehtikillan
roolista vaatimusten asettamisessa.

TOKYO kerää esim. Google Forms-lomakkeen avulla ideoita, miten
nimenomaan Aalto yliopisto voisi toimia tilanteen hyväksi.
Linkki löytyy Arkkitehtikilta-tg ryhmästä.

Arkkitehtikilta asettuu lähtökohtaisesti tukemaan TOKYOn sekä
AYY:n vaatimuksia Aalto-yliopistoa kohtaan. Annettiin
puheenjohtajalle lupa allekirjoittaa aiheeseen liittyviä
adresseja killan nimellä.

9. Laskiaisrieha

Keskusteltiin laskiaisriehan telttapaikan käytännön
järjestelyistä.

10. Vuosijuhlaedustukset

Kutsu kahdelle saapunut Puunjalostajakillan Kuumahionta
LXXVII:aan 1.4., ITMK:lla kasa, joten lähetetään Niko Toivonen.
Toisena edustajana lähetetään Sara Soimasuo.

11. Uudet jäsenet

Hallitus hyväksyi seuraavat uudet jäsenet:

Saku Ristolainen



Virpi Väinölä

12. Vakiokokousaika IV-periodissa

Päätettiin pitää IV-periodin vakiokokousaika samana kuin
III-periodissa, eli tiistaisin klo 18.

13. Muut esille tulevat asiat

Laitoskahvien muistiinpanojen käännös on tulossa myöhemmin.

Lukkarimestari Aino Hukkanen on esittänyt Arkkitehtikillan
vastauksen Punaisen laulukirjan sisällöstä sitä kokoavalle
toimikunnalle.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 9.07.


