
Pöytäkirja 10/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 10/2022, 08.03.2022, klo. 18:30.

Paikka: Otakaari 1, 02150 Espoo sekä Zoom-etäyhteys

Paikalla:

Puheenjohtaja Sara Soimasuo

Yhteisövastaava Kasper Luoma

Sihteeri Mai Kovanen

Rahastonhoitaja Iiris Moisio

Hupimestari Heidi Siren, saapui ajassa 18.42.

Hupimestari Maija Kenttämies, saapui ajassa 18.44

Fuksikapteeni 2022-2023 Topias Suokas

ISOneuvos 2022-2023 Niko Toivonen

Maisterimestari 2022-2023 Amanda Puerto-Lichtenberg

Opintovastaava Mai Multimäki, saapui ajassa 18.40.

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

Pöytäkirjan liitteenä selvennys vuoden 2021 tilinpäätökseen tehdyistä muutoksista.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:39.

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.



Maija Kenttämies ei ollut esityshetkellä läsnä, joten valittiin
toiseksi tarkastajaksi Iiris Moisio.

Mai Multimäki saapui ajassa 18.40.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Edeltävänä viikonloppuna pidetty hallituksen kämppäkierros
onnistui hyvin. Muihin merkittäviin tapahtumiin lukeutuu
hallituksen kokousta edeltänyt kiltahuoneella pidetty
talousaiheinen keskustelutuokio Panu Savolaisen kanssa, johon
myös muutama hallituksen jäsen otti osaa. Opintojen ja
oheistoiminnan tasapainottelu tuottaa perinteisesti haasteita
itse kullekin, mutta eteenpäin selvitään.

Ei läpikäytävää postia.

Heidi Siren saapui ajassa 18.42.
Maija Kenttämies saapui ajassa 18.44.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto

Rahastonhoitaja 2021: Ehdin jo julistaa kokouksessa 5/2022 että
tilinpäätös on kokonaan valmis. Eipä ollut silloin valmis, mutta
nyt se on totaalisen valmis.

Rahastonhoitaja: Viikkoon kuulunut juoksevien asioiden
hoitamista: laskujen maksua ja lähettämistä. Laskiaisriehan
merkkimyynti tuotti 532€.

6.2. Yhteisö

Vuosimerkit ovat saapuneet ja ne julkaistaan 10.3. klo 12
kiltahuoneella pidettävässä rennossa julkaisutilaisuudessa.

Laskiaisrieha oli menestys, merkkimyynnin onnistumisen lisäksi
killan ajokki sijoittui Akateemisen mäenlaskukilpailun
kolmannelle sijalle. Myös lämmintä mehua tarjottiin.

6.3. Viestintä

Sihteerin viikko ollut hallintohommien osalta hiljainen, viime
perjantain VTMK-vaihto meni hyvin.



Tiedottaja: Nettisivutiimille annettu tehtäväksi päivittää
etusivulle Foundation-sponsorien logot sekä päivittää
Yhteystiedot 2022-sivun englanninkielinen versio, tämän viikon
aikana näiden pitäisi edetä. Muuten tyypillinen viikko
tiedotuspyyntöjen, viikkiksen ja sähköpostiviestien suhteen.

6.4. Yrityssuhteet

Kiltalehti Paperin mainosmyynti ollaan vihdoin saamassa
purkkiin, aikataulusta vähän venyen. Mainoksia saatiin myytyä
yhteensä 9 kpl, myyntituottoja tällä hetkellä laskujeni mukaan 3
225 e. (tämä täytyy vielä tarkistaa) Myynti tapahtui
tehokkaasti ja assarit suoriutuivat siitä erinomaisesti. Isoja
mainospaketteja meni ehkä hieman odotettua vähemmän, liekö syynä
ollut korona tai yritysten taloudellinen tilanne. Laskutustiedot
täytyy vielä kerätä, mutta rahastonhoitajalle tiedoksi että
laskutettavaa tulossa lähiaikoina.

Ekskursiosuunnitelmiin ollaan saatu selkoa. Tarkoituksena
järjestää keväällä ennen syksyn varsinaista Suomi-XQua toinen,
pienempi ekskursio. Suunnitelmat ovat jo selkeät ja pitkällä,
kohteena itä ja Kouvolan seutu. Alustava aikataulu viikolla 20,
17.-18.5., kyseessä yhden yön reissu. Kulut katettaisiin
osallistumismaksulla, rahaa menisi bussiin, jonka lisäksi
yöpyminen 10e/henkilö. Omakustanteinen ruokailu perustuen yhteen
mahdolliseen opiskelijaruokailuun sekä ruuan omatoiminen
laitto/grillailu majoituskohteessa.

Haalarikahvien suunnittelu etenee, tarkistin tilavarauksen
(kaikki ok!) sekä laitoin Alvariin kyselyä tarjoilujen
toteutuksesta. Alvari on nykytiedon mukaan auki, kahvilat Elissa
ja Aino eivät. Mikäli tarjoilut ei onnistu, on varavaihtoehtona
ottaa pikaisesti yhteys kampuksen Espresso Houseen. Jos jollain
on hyviä kokemuksia muista kahvitilauksista kampuksilla niin
pistäkää ihmeessä viestiä ysville.

6.5. Tapahtumat

Kiltasitsit lähestyvät, tällä hetkellä 66/70 ilmonnutta. Tänään
kokoustettu niiden tiimoilta. Eilen aloitettiin myös
Väärinymmärrettyjen sitsien suunnittelu yhdessä Prodekon,
Täffän, NuDen ja Athenen kanssa. Lisäksi Hupimestarit ovat
edeltävällä viikolla osallistuneet Tekniikan taikaa -jatkojen
suunnittelun IE:n kanssa, ja IETMK:n vaihto tapahtuu vihdoin nyt
ensi viikonloppuna.

Varastoa siivottu ja täydennetty. Varastolla nykyään myös SIKin
tuomana Joutomiesten vanha jääkaappi, joka sovittiin puoliksi
myös AK:n käyttöön.



Kahvinvartijoiden (Elian Salmimaa & Markus Haapala) kanssa
kokoustettu, ja ensimmäisten kiltakahvien ajankohdaksi sovittu
ma 4.4.

6.6. Uudet opiskelijat

Fuksikapteeni: UO-sektorin koulutuspäivä oli eilen, se meni
hyvin. FTMK kokoustaa huomenna liittyen fuksioppaaseen. Muuten
kapteenilla varsin hiljaista.

ISO-neuvos: ISO-haastattelut on aloitettu. Kukin hakija käy 15
minuutin ajan juttelemassa neuvoksen kanssa. Tapaamisessa
kartoitetaan ajankäyttöä sekä sitoutumista ISOuteen, ja
jutellaan mukavia. Haastatteluja järjestetään tämän viikon ajan,
ja lista ISOista toimitetaan eteenpäin sunnuntaina. Lista
valituista ISOista julkaistaan ainakin Telegramissa.

6.7. Tilat

Viime torstaina 3.3. siivoiltiin kiltahuoneella kiltiskätyreiden
kanssa. Pallomeri oli viikonlopun lainassa, ei ongelmia.
Majatalkoot tulossa 1.-3.4., niiden valmistelu aloitettu.

Pallomeri menossa 2.4. Rantsulle väärinymmärrettyjen sitsien
sillikselle.

6.8. Edunvalvonta

Takana on erityinen mouhoviikko, tässä jälleen romaani siitä
mitä kaikkea onkaan tapahtunut. Mutta alkuun kiva asia:
hyvinvointitoimikunta järjestää sunnuntaina 13.3.
Seurasaari-retken! Odotan innolla :)

Kurssipalautteita on mainostettu A-siiven käytävillä ja killan
Instagram Storyssa. AllWell?-kysely on sulkeutunut ja
vastapalautteet ovat tulleet sähköpostitse asianomaisille. Nyt
odotetaan kyselyn tuloksia kuin kuuta nousevaa.

Koulutusneuvoston kokous pidettiin viime viikolla. Erityiseksi
keskustelun aiheeksi nousivat lukuvuoden 2022-2023 alustavat
mallilukujärjestykset. Opiskelijaedustajat saivat kyseiset
dokumentit nähtäväksi vain tunteja ennen kokousta, mikä oli
rehellisesti sanottuna törkeää. Koulutusneuvoston kokouskieli on
englanti, mutta jäimme keskustelemaan varsinaisen kokouksen
jälkeen suomeksi mallilukujärjestyksistä, sillä ilmenneet
ongelmat koskivat vain kandiopintoja. Tämä helpotti keskustelun
käymistä ja oli hyvä käydä vapaamuotoisemmin keskustelua
aiheesta. Selkeitä mallilukujärjestyksissä ilmenneitä epäkohtia:



Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin pääaineiden 1. vuoden
mallilukujärjestyksissä oli kaksi periodia, joissa oli
pakollisia opintoja yli 12 opintopistettä. I-periodissa olisi
edelleen 14 opintopistettä ja riippuen pääaineesta, II- tai
III-periodissa olisi 13-14 opintopistettä. Yhtälö on hankala,
sillä kurssien paikkojen säätäminen vaikuttaa vääjämättä myös
toisen pääaineen periodien kuormituksiin. I-periodin
ylimitoituksen syyksi sanottiin, ettei Tieto ja
viestintätekniikka-kurssia pystytty siirtämään myöhemmäksi.
Opettajien suuntaan ei ollut kuulemma kantautunut palautetta
periodin kuormittavuudesta.

Sisustusarkkitehtuurin 1. vuoden opintopistemitoituksissa ei
havaittu ongelmia eikä vastaavia ylityksiä ollut.

3. vuoden arkkitehtiopiskelijoiden olisi käytännössä mahdotonta
tehdä kandityötä syksyllä. I-periodissa on pakollisia opintoja
12 opintopistettä, joiden lisäksi kandityö on kyseisessä
periodissa 5 opintopistettä + tiedonhankintataidot 1
opintopiste. Henkilökunnan puolelta sanottiin, että syksyn
kandiseminaarit ovat niitä varten, joilla on esim. viivästynyt
kandi. Julistettiin että “kandi kruunaa kandidaatintutkinnon”,
minkä takia kandin suorittamiselle on luotu paremmat
edellytykset keväälle. Laitos haluaa näyttää suuntaa siihen,
että kandi valmistuu ajoissa.

Sivuhuomio: Maisema-arkkitehtuurissa on ollut jonkin aikaa
mahdollista aloittaa jo kesällä kandi ja
maisema-arkkitehtuurissa valmistuu kuulemma hyvä määrä kandeja
myös syksyllä.

V-periodissa olisi yleisesti ottaen vain vähän pakollisia
kursseja, mikä on ollut ongelma edellisinäkin vuosina.

Mitä muuta koulutusneuvostossa puhuttiin? Keskusteltiin myös
ideasta järjestää pajakoulutukset jo orientaatioviikolla,
mittausleireistä jotka pidettäisiin mahdollisesti jo keskellä
lukukautta, kaupunkisuunnittelun kurssit ja niistä saaduista
palautteista (on koettu haastaviksi kursseiksi).

Lähettelin muutamia sähköposteja. Pyysin Kaupunkisuunnittelu ja
kaavoitus-kurssin vastuuopettajaa laittamaan tietoa
opiskelijoille, miten kurssin opetusmuoto jatkuu IV-periodissa.
Pitkän ja piinaavan viestittelyn jälkeen sain vastauksen: etänä
mennään. Laitoin asiasta Pirjolle myös viestiä. Vastaus menee jo
yleiselle tasolle mutta Pirjo vastasi, että mahdollisuuksien
mukaan opetus siirtyy kampukselle, mutta jos opetukselle ei ole
ollenkaan varattu tiloja tänä vuonna, ne jatkuvat etänä. Jotkut
opettajat kokevat hybridiopetuksen vaikeana ja yliopiston mukaan



on tarjottava mahdollisuus myös etäopetukseen, jos kuuluvat
riskiryhmään.

Siirtymävaihe on hankala, toivottavasti vastaavanlainen
säätäminen jää vain tämän kevään ongelmaksi…

Digital Storytelling-kurssin opetusjärjestelyt puhututtivat,
sillä kurssin järjestelyissä ja tiedottamisessa oli ollut
ongelmia. Opiskelijoille lähetettiin sähköposti ennen kurssin
alkamista, mutta sähköposti ei ollut ilmeisesti mennyt kaikille
perille. Kävi ilmi, että kurssi on kokonaan itseopiskeltava
kurssi ja luentonauhoitteina käytetään viime vuoden kurssin
luentojen tallenteita. Laitoin kurssin vastuuopettajalle viestiä
ja tuli asiallinen vastaus. Järjestelyihin olivat lyhyesti
kerrottuna vaikuttaneet mm. opettajan halu kehittää kurssia ja
resurssipula: kurssilla on vain yksi opettaja ja yli 70
osallistujaa.

OPN kokoustaa torstaina 10.3.

Väreen valtaus etenee ;)

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut sekä kulukorvaukset:

Amanda Puerto-Lichtenberg, 67,38€, laitoskahvien tarjoilut
AYY, 8€, autopaikkamaksu
Accountor Finago Oy, 37,20€, Procountorin käyttömaksu
Fyysikkokilta, 141,03€, FKxAK -kaukkarit, Arkkitehtikillan osuus
JT-Line Oy, 880€, kuljetus Otaniemi-Kauppatori 30.04.2022
S-Business Oy, 12,16€, laskiaisen mehut
HEF Group Oy, 153,88€, kiltasitsien kangasmerkit
Mai Kovanen, 38,90€, laskiaisriehan ajokki
Mai Kovanen, 60€, killan edustus WiO:n vuosijuhlissa
Iiris Moisio, 11,11€, laskiaisriehan ajokki
Maija Kenttämies, 10,13€, ylijäämämunkit ja -pullat
laskiaisriehasta

8. Killan uusi lippu

Lipputirehtöörit eivät olleet läsnä kokouksessa lippua
esittelemässä, mutta kuva suunnitelmasta on saatu.

Päätettiin palauttaa lippu bränditoimikunnan suunnittelupöydälle
kahdesta syystä: keskusteltiin nykyisen väriehdotuksen tuomista
ongelmallisista mielikuvista taistolaisuuteen liittyen (kilta on
toimijana poliittisesti sitoutumaton, ja etenkin nykyisessä
maailmantilanteessa väri nykyisellään voi olla epäsensitiivinen)
sekä siitä, tulisiko killan nimi kirjoittaa isolla



alkukirjaimella. Ehdotetaan korjauksina viininpunaiseen
taittavampaa väriä sekä isoa alkukirjainta tekstiin (ajattomuus
vrt. nykytrendit, uhkana se, että nykyinen tyylittely tullaan
näkemään lähinnä kirjoitusvirheenä). Keskusteltiin myös uuden
logon sisällyttämisestä lippuun kunhan se on aikanaan valittu,
mutta todettiin, ettei näin tahdota lipun visuaalisen
miellyttävyyden säilyttämisen vuoksi tehdä.

9. Tilinpäätös 2021

Esitys: Käydään läpi vuoden 2021 pääkirja vuoden 2021
rahastonhoitajan Mai Multimäen saatteella ja hyväksytään
tilinpäätös esiteltäväksi vuosikokouksessa.

Kuultiin vuoden 2021 rahastonhoitajan Mai Multimäen esitys
tilinpäätökseen tehdyistä muutoksista (pääasiallisesti
siirtovelat sekä siirtosaamiset, myös muita muodollisia
korjauksia). Toiminnantarkastajien antaman hyväksynnän myötä
hyväksytään tilinpäätös esiteltäväksi vuoden 2022
vuosikokouksessa.

10. Talousarvio 2022

Esitys: Hyväksytään talousarvio 2022 esitettäväksi
vuosikokoukselle.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

11. Toimintasuunnitelma 2022

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2022 esitettäväksi
vuosikokoukselle.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

12. Vuosikokouksen koolle kutsuminen

Esitys: Kutsutaan Arkkitehtikillan vuosikokous koolle 23.3.
kello 16:30 osoitteessa Otakaari 1 A.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

13. Vuosijuhlaedustukset

Saapunut kutsu kahdelle Aallonhuippujen vuosijuhlille 26.3.,
hallituksen joukossa ei lähtijöitä, välitetään kutsu eteenpäin
raadille.

Saapunut kutsu kahdelle Kannunvalajien vuosijuhlille 14.5.,
lähetetään edustajiksi Iiris Moisio ja Mai Multimäki.



14. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Otto Näsman.

15. Toimihenkilöiden nimeäminen

Nimettiin killalle seuraavat toimihenkilöt:

Kiltiskätyrit: Saku Ristolainen, Otto Näsman

16. Muut esille tulevat asiat

Hallituksen naamaläsyn tilanne: pidetään kuvausilta myöhemmin
päätettävänä ajankohtana, teema läsylle alkaa olla selvillä.
Selvitetään kuvausrekvisiitan hankintaa.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.01.


