
Pöytäkirja 11/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 11/2022, 15.03.2022, klo. 18:00.

Paikka: Otakaari 1 A, 02150 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 18:03.

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 Veera Vornanen ja
Sanna Lehti.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti



Kurssipalautukset lähestyvät uhkaavasti itse kullakin
hallituksen jäsenellä, joten tohinaa riittää niin koulun kuin
etenevän tapahtumakevään taholta.

Postissa saapunut Arkkitehtiuutiset 01/22, Betoni 01/22, Synapsi
04/21, Wuorikautiset 01/22, Vuorimieskillan hallituksen
naamaläsy sekä uusi kutsu Sähköinsinöörikillan
Potentiaalintasaukseen.

Heidi Siren ja Maija Kenttämies poistuivat ajassa 18.12.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viikkoon on kuulunut pitkälti vuosikokouksen
valmistelua. Myös kiltahuoneen kiinteiden avainten vastuu on
siirretty minulle tämän vuoden puheenjohtajana muutaman vuoden
tauon jälkeen. Huomenna on vuoden toinen dekaanin lounas.

Rahastonhoitaja 2021: Vielä kehtaan kirjoitella tänne
ex-rahastonhoitajana, mutta tosiaan, tänä sunnuntaina Rahaston
vaihto ja ensi keskiviikkona vuosikokous, missä tulee toivon
mukaan vastuuvapaus. Ai että!

Rahastonhoitaja: Viikkoon kuulunut uuden vuosimerkin myyntiä
julkistustilaisuudessa sekä haalarikahveilla. Uutta vuosimerkkiä
myyty 78 kpl. Muutoin normaalia laskujen maksua ja lähettämistä.

Heidi Siren ja Maija Kenttämies palasivat ajassa 18.14.

6.2. Yhteisö
BTMK ottanut killan lipun työstämisen asiakseen. Logouudistus
-projekti alkaa heräillä.

Arkkitehtikillan yhteislähtö Teekkarispeksiin 13.4.

Sportklubb järjestää pompputapahtuman Esport
Extreme-trampoliinipuistossa 18.3.

Pallomeri menossa Tekniikan taikaa näyttelyyn 28.-30.3.

6.3. Viestintä

Sihteerin viikkoon on kuulunut juoksevien asioiden tuomista ajan
tasalle; jäsenrekisteri on kahlattu läpi ja sinne on lisätty
tietoja, ja tähänastiset pöytäkirjat on tulostettu
allekirjoitettavaksi.



Tiedottaja: Hiljainen viikko tiedottajan tehtävissä, AYY:n
tietotekniikkaan pitäisi ottaa yhteyttä sähköpostioikkujen
vuoksi. Nämä hommat jäivät rästiin sairastelun takia.

6.4. Yrityssuhteet

Nyt vaikuttaa siltä, että yrityssuhteiden alkuvuoden kaoottinen
ja kiireinen meno alkaa helpottaa (koputan puuta, heitän suolaa
olan yli ja välttelen tikapuiden ali kävelyä). Ollaan päästy
siihen pisteeseen, että tällä viikolla ei ole enää mitään
kiireellistä hoidettavaa.

Eilen maanantaina 14.3. saatiin vuoden tauon jälkeen
järjestettyä Wienerbergerin haalarikahvit. Kaiken säätämisen
jälkeen tapahtuma onnistui hienosti ja paikalla oli mukavasti
porukkaa. Pullat tuhottiin tehokkaasti. Wienerbergerin Juha
“tiilijäbä” Karilainen piti lennokkaan tiililuentonsa ja osa
fukseista oli niin vaikuttuneita, että pyysivät haalareihinsa
Karilaisen nimmarin. Tapahtuma valokuvattiin, ja kuvia voisi
jakaa killan Instagramissa, kunhan kuvat saadaan Toni
Vuohelaiselta.

Viime viikon jälkeen Paperiin myytiin vielä yksi räätälöity
mainospaketti hintaan 225 e. Kyseinen yritys otti kolmeen
lehteen mainokset, koska ensimmäiseen ei enää ennättänyt.
Yhteensä mainospaketteja on siis tällä hetkellä myyty 10 kpl.

Afryltä (ent. Innovarch) ei vielä ole kuulunut mitään Foundation
-soppariin liittyen. Odotellaan ja jos ei kuulu, otan yhteyttä
ensi viikolla. Kevään seuraava isompi projekti onkin sitten
haalareiden sponsorimyynti! Sitä ennen ysvi ehtii ehkä hetken
hengähtää koulutöiden parissa.

6.5. Tapahtumat

13.3.-14.3. olleesta IE-vaihdosta selvitty (jotenkuten), hauskaa
oli.

Kiltasitsien valmistelu kovassa vauhdissa, tänään aloitetaan
ruoanlaitto, huomenna pääpäivä, jännittää. Kiintiö melkein
täynnä, 68 ilmoittautui.

Väärinymmärrettyjen ilmoittautuminen aukeaa 18.3., jokaiselta
killalta tulee yksi lukkari ja paikkakiintiö 35 ihmistä. Ak:lla
keittiönakki.

Maanantaina kokoustettu ensimmäistä kertaa Inkubio x Athene x Ak
wappuskumppa illasta Rantsulla 6.4. toinen kokous tämän viikon
torstaina.



6.6. Uudet opiskelijat

Fuksikapteeni: Fuksioppaan suunnittelu on alkanut. Tulevalla
viikolla on aikomus kontaktoida Äpyä ja Pirjo Sanaksenahoa
liittyen päivämääriin ja käytännönjärjestelyihin Foppaaseen
liittyen. Wapun kuviot alkavat myös hahmottua. Päivämääriä
syksyn Otasuunnistukseen pyöritellään jo. (31.8. tai 1.9.)
Lisäksi FTMK oli kasailemassa Fuusio 75:ssa ja edustustehtävät
sujuivat hyvin.

ISO-neuvos: ISO:ksi hakeneita haastateltiin viime viikolla,
kaikki paitsi kaksi hakijaa osallistuivat haastatteluihin,
olivat äärimmäisen hyödyllisiä myös jälkikäteen tarkasteltuna.
Kaikki halukkaat pääsivät ISO:ksi, kandi-ISOja valittiin 27 ja
BIGejä 10. Virkistystä/ryhmäytymistä järjestetään
tapahtumarupeaman hellittäessä.

6.7. Tilat

Majasäätiön vuosikokous 24.3. Mökämasiina yritti hajota mutta
Kasper uhkaili sitä tiukasti ja se alkoi taas toimimaan.

Mary: Väreen vallankumoukseen halutaan vuokrata pallomeri.
Voidaanko keskustella vuokraussopimuksesta ja siitä, onko
vuokraus realistista (ottaen huomioon, että pallomeri palautuu
Tekniikan taikaa-näyttelystä samana päivänä)?

Puhuttiin pallojen vuokraamisesta, todettiin sen olevan
mahdollista mutta auki jäi vielä vuokrasumman periminen.

Mary taas tässä, liittyy ehkä eniten tiloihin: Mietittiin,
voisiko hallitus saada perehdytyksen A1- ja A2-salien
laitteistojen käyttöön? Tuntuu turhauttavalta soittaa joka kerta
IT-tukeen niinkin yksinkertaisissa asioissa kuin näytön
jakaminen. Sanna: +1, viimeksi eilen haalarikahveilla ei saatu
näyttöä toimimaan ja piti pyytää IT-tuki paikalle :D (Maire: +1)

Otetaan IT-tukeen yhteyttä ohjekirjasen tekemisestä, jossa
selitettäisiin yleisimmät käytännöt sekä ongelmatilanteet.

6.8. Edunvalvonta

Aikamoinen viikko ollut jälleen. Viikon sisällä luvassa Väreen
valtauksen suunnittelua. Lähikokoukset tekevät paluun: Huomenna
olisi dekaanin lounas, mutta olen estynyt menemään sinne. Ensi
tiistaina on pitkästä aikaa TSAK-kokous.

Mitä yliopisto on? Olen viime aikoina palannut
perustavanlaatuisen kysymyksen äärelle. Opin ja virkistin



muistiani siitä, että yliopisto, university, juontuu latinan
sanasta Universitas, yhdenvertaisuus. Yliopistodemokratia ja
rahoitusmalli (näin muutama mainitakseni) ovat olleet mielen
päällä oikeastaan koko alkukevään. Väreen valtaus on merkki
siitä, että demokratia yliopistossa on hengissä. Uskaltakaa
kysyä, väitellä ja kyseenalaistaa normeja. (Filosofisempaa
pohdintaa luvassa mahdollisesti Paperin puolella).

Kuten viime pöytäkirjassa mainittiin ohimennen, viime viikolla
keskustelimme pienellä porukalla Campus activism-ryhmäläisten ja
muutaman muun kiinnostuneen kanssa rahoitusmallin toiminnasta ja
yliopistodemokratiasta. Aihe on laaja, mutta sitäkin tärkeämpi.
Tilaisuuden diaesitys jaetaan lähiaikoina mahdollisesti Campus
Activism-ryhmään. En kehtaa hirveän syvällisesti kirjoittaa
pöytäkirjojen puolella, minun kanssani voi jutella muualla
aiheesta x)

Keskustelussa nousi esiin myös opiskelija- ja laitosedustajien
saaminen LESiin (oppimispalvelut) ja FISiin (talouspalvelut).
Edustajia ei tällä hetkellä ole näissä tärkeissä ja
vaikuttavissa elimissä. Esim. LESissä päästäisiin ehkä
vaikuttamaan siihen, ettei opettajien tarvitse manuaalisesti
kirjata opiskelijoita kursseille…

AYY:n Halloped-haku on auki Urban Studies and Planning-ohjelman
koulutusneuvostoon, asia otettu tiedoksi Opintomouhossa sekä
fuksi- ja maisterichateissa. AYY:lla on hakuja myös muihin
ohjelmiin, kuten ravintolatoimikuntaan ja kielikeskuksen
ohjausryhmään.

OPN-kokouksessa keskusteltiin mm. eri kiltojen ja laitosten
ajankohtaisista edunvalvonta-asioista, Aallon polkuopinnoista
sekä Aallon reagoinnista Ukrainan tilanteeseen. Joillakin oli
ajankohtaista opintopalautteiden laatiminen ja
opetussuunnitelmatyö, meillä taas monet muut jutut kuten
vallankumous.

Sara Selonen on ARTSin uusi projektityöntekijä, joka keskittyy
erityisesti edunvalvonta-asioihin ARTSissa.

Aalto-yliopiston vuosikatselmus oli muuten 3.3. Kutsu oli tullut
halloped-sähköpostilistalle. Aalto-yliopiston
vuosikatselmuksessa (University Review) käytiin läpi viime
vuoden keskeisiä saavutuksia. Tilaisuus on löydettävissä täältä:
https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/yhteisotilaisuus-33-yliopisto
n-vuosikatselmus Lue lisää yliopiston johtamisen vuosikellosta:
https://www.aalto.fi/fi/aalto-kasikirja/yliopiston-johtamisen-vu
osikello
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ARTSin Annual Review eli vuosikatselmus pidettiin viime
viikolla. Siellä niin ikään käytiin läpi ARTSin eri
korkeakoulujen tuloksia ja saavutuksia, kuten valmistuneiden
määrä, vuoden 2021 tutkimushankkeet, rahoitus jne. Lue lisää
täältä:
https://www.aalto.fi/en/news/the-annual-review-provided-an-overv
iew-of-the-achievements-in-2021 Tilaisuuden tallenne:
https://www.mediaserver.fi/live/aalto

AYY tapaa tällä viikolla opetus- ja kulttuuriministeri Antti
Kurvisen kampusvierailun merkeissä.

Kurssipalautelomakkeet ja Webropol-järjestelmä ovat
ihmetyttäneet. Mietittiin, voisiko kurssipalautetta kehittää
siihen suuntaan, että opiskelija voisi antaa palautetta sen
jälkeen, kun oma arvosana on tiedossa. Nyt
kurssipalautelomakkeet ovat melko lyhyen aikaa auki, noin viikon
tai kahden ajan. Laitoin kysymystä eteenpäin Pirjolle.

Aurinkoisena sunnuntaina hyvinvointitoimikunta järjesti ihanan
Seurasaari-retken ja paikalle tuli noin 20 kiltalaista, mikä oli
mukava määrä. Kävellessämme pitkin Seurasaaren hemaisevaa
rantareittiä, hyvinvointitoimikuntalainen Moby piti pieniä
esittelyjä matkan varrella olleista kohteista. Söimme
toimikunnan itse tehtyjä vegaanisia korvapuusteja ja
kahvittelimme Kalevankehdon tuntumassa. Oli kaiken kaikkiaan
onnistunut tapahtuma <3

Tapaus Synteesi-kurssilla

Erillinen otsikko kiireelliselle aiheelle. Tänään
keskustelunaiheeksi leimahti Synteesi-kurssin äkillinen
ilmoitus, joka vaikuttaa noin kolmannekseen kurssilaisista.
Kurssilla on ollut valinnaisena tehtävänä maastomalli, joihin on
haettu vapaaehtoisia pitkin kurssin. Vapaaehtoiset saavat työstä
2 opintopistettä. Tänään kävi ilmi, että mikäli ryhmän 3
maastomallia, eli alunperin vapaavalintaiseksi ilmoitettua
tehtävää, ei tehdä tämän viikon aikana, ryhmän “jäsenet eivät
pysty suorittamaan kurssia hyväksytysti ilman yhteistä
maastomallia” (suora lainaus MyCourses-ilmoituksesta).

Päätettiin, että Sara laittaa viestiä kurssin vastuuopettajien
suuntaan.

Väreen valtaus 31.3.2022

Kyllä, Väreen valtaus tapahtuu ja virallinen päivämäärä on
31.3.2022. Tarkoitus on aloittaa klo 9 aamulla ja tapahtuma
kestää koko päivän, myös yöpymismahdollisuus Väreessä
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mahdollinen. Tarkemman ohjelman ja aktiviteetin suunnittelu on
käynnissä.

Campus Activism-ryhmä toimii tiedotuskanavana ja vapaana
keskustelufoorumina. Liittykää ryhmään ja jakakaa
liittymislinkkiä eteenpäin! Campus Activism-ryhmästä löytyy myös
linkki pienempään suunnitteluryhmään, mikäli kiinnostaa toimia
apukätenä itse tapahtumassa.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut sekä kulukorvaukset:

HEF Group Oy, 246€, killan kangasmerkit
Helmi Anttila, 49,14€, fuksien laulukokeen tarjoilut
Otaniemen kaupunkiviljely-yhdistys, 100,5€, puutarhapalstan
vuokra
Maija Kenttämies, 136,06€, haalarikahvien tarjoilut
(huom. laskutetaan Wienerbergeriltä jälkikäteen, sillä ei saatu
ostopaikasta laskutettua suoraan)

8. Vuosikokouksen järjestelyt

Jaettiin vastuita ensi viikon vuosikokoukseen sekä käytiin läpi
kokouksen kulkua.

Kokoustauko alkoi 18.54.
Kokoustauko päättyi 18.57.

9. Teekkarius 150 -kiltahuonevierailut

Teekkarius 150 -toimikunta kiertää juhlavuoden kunniaksi
kiltahuoneilla jakamassa mm. teekkaripistekortteja.

Esitys: Ehdotetaan toimikunnalle Arkkitehtikillan kiltahuoneella
vierailun ajankohdaksi kiltakahveja 4.4.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

10. Vuosijuhlaedustukset

Kutsuja saapunut SIK:n 100. vuosijuhlille sekä KY:n
vuosijuhlille. Neuvostolla kasa KY:n vujuilla, joten lähetetään
Sara Soimasuo edustamaan. SIK:n vuosijuhlille lähetetään Iiris
Moisio sekä Mai Kovanen.

11. Uudet jäsenet

Hallitus hyväksyi seuraavat henkilöt killan jäseniksi:



Jaakko Sääskilahti, Hanna Kujanpää, Aaron Löfgren

12. Toimihenkilöiden nimeäminen

Nimettiin killalle seuraavia toimihenkilöitä:

Hupikonnat: Aaron Löfgren

Hyvinvointitoimikunta: Miira Virtanen

ISOt: Aarne Autio, Albert Adlercreutz, Anna Luhtanen, Anni
Tammilehto, Ansa Pyykönen, Eevi Kesälä, Elian Salmimaa, Erika
Koskela, Essi Salmi, Helmi Helander, Henna Haarala, Iiris
Moisio, Iiris Ruokolainen, Ilmari Peltola, Ilona Lintinen,
Joonatan Nikkola, Katerina Mäki, Katri Halkonen, Niina
Isokääntä, Noora Matikainen, Noora Varonen, Okko Riekki, Oona
Uusitalo, Ronja Karvonen, Saga Lindman, Verna Niemi ja Xingchen
Wang

BIGit: Bertta Jouhki, Heidi Joronen, Jasmin Hiekkamies, Laura
Salminen, Mai Kovanen, Niko Santanen, Nora Petersen, Salla
Turkki, Sampo Aura ja Sofia Lemetti

13. Vakiokokousaika IV-periodissa

Päätettiin säilyttää sama kokousaika, eli tiistaisin klo 18-20.

14. Muut esille tulevat asiat

Jatkettiin naamaläsyn ideointia.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.18.


