
Pöytäkirja 12/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 12/2022, 22.03.2022, 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

Pinja Lindholm, Elina Aydemir, Helmi Anttila, Sini Hintsala

Wappumestarit Matias Murole ja Anttoni Niskanen

Julkun toimituksen edustus: Katri Niemi, Elias Takala, Aino Niekkamaa

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, sillä
muutoksella, että lisättiin kohta 12. Beaver-myyntiautomaatti
päättäen kokous kohtaan 13.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeudet Katri Niemelle ja Elias
Takalalle.



4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kasper Luoma ja Iiris
Moisio.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Wappu lähtee woimakkaasti käyntiin usean hallituslaisen lähtiessä
MAIK-aalloille tulevana sunnuntaina, puheenjohtajalla on hyvä
kumisaapasmaku ainakin tehdessään tilauksia unissaan.

Postia: ei ole.

Käsiteltiin kohta 8.
Katri Niemi, Elias Takala ja Aino Niekkamaa poistuivat ajassa

18.19.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viime torstaina dekaanin lounaalla keskusteltiin
pitkälti eri pääaineiden kuulumisista ja erilaisista
häirintätapauksista. Myös Aallon reaktioita Ukrainan
tilanteeseen käytiin läpi. Korkeakoulusopimuksesta ollaan oltu
yhteydessä jälleen LESiin. Laitoskahvien päivämääräksi
huhtikuulle sovittiin 20.4.

Rahastonhoitajan viikkoon kuulunut paljon laskutettavia Paperin
mainoksia.

6.2. Yhteisö
MAIK-risteily seilataan tulevana viikonloppuna. Keväinen
Tukholma odottaa!

Kulttuuritoimikunnan yhteislähtö Teekkarispeksiin 13.4.

Pallomeri ja Killan lippu ja historiikki Tekniikan taikaa
näyttelyssä 28.-30.3. Sovitaan vastuiden jaosta.

Tehdään diashow pallomeren kylkeen, majava hoitaa.

Elina Aydemir saapui ajassa 18.23.

6.3. Viestintä



Sihteerin kansioon tehty taulukko, josta voi seurata
pöytäkirjojen tarkistusvuoroja. Tiukka tilastoanalyysi odottaa.

Tiedottaja: Tiedottajan viikko on ollut semi-kiireinen
kouludedisten ja tavanomaisten säpo/viikkis-askareiden lisäksi.
Killan IG on nykyään aktiivisempi; Alkuaine-kiltasitseistä
pitäisi tehdä somepostaus Foundation-logoineen. Abivastaavat
markkinoivat “Lähtölaskenta yhteishakuun”
-arkkitehtuuri-webinaaria sekä pk-seudun että ulkopaikkakuntien
lukioille ja muille oppilaitoksille sähköpostitse. Webinaari
pidettiin 14.3.

Sanna: Arkkitehtitoimisto NOAN Oy:ltä tuli sähköpostikysely sekä
yrityssuhteille että viestinnälle. Toimistolla olisi vuokrata
muutama työpiste kuukausihintaan 250€, ja yritys kyseli josko
voisimme julkaista ilmoituksen tästä kanavissamme.
Päätettiin pyytää mainoksen julkaisusta 180 euroa, joka on
rinnastettavissa hintaan, jota Paperissa julkaistavista
mainoksista pyydetään.

6.4. Yrityssuhteet

Tavoitteena tällä ja ensi viikolla on tulostaa kiltikselle
Foundation-juliste ja lähettää ensimmäinen “Mitä
Arkkitehtikillalle kuuluu?” -sponsorisähköposti. Afrystä ei ole
kuulunut, laitan lähipäivinä viestiä Foundation yhteistyötä
koskien.

YTMK päätti eilisessä (21.3.) kokouksessaan kasailla
Wähäjoulussa. Tieto pyydettiin välittämään eteenpäin.

Keskusteltiin tässä kohtaa Paperin julkaisun viivästymisestä.

6.5. Tapahtumat

Wapun aloituksen suunnittelu käynnissä, vastuualueena koristelut
ja ohjelma. Bändi jo tiedossa ;)

Väärinymmärretyt ensi viikolla, menun suunnittelu käynnissä.

Huomenna IE- kokousta ja torstaina IE-college kokousta.

Ensimmäiset kiltasitsit onnistuneet hyvin viime viikolla <333

6.6. Uudet opiskelijat



ISO-neuvos: Edusti kiltaa TF150-vuosijuhlissa. Ei muuta
lisättävää.

6.7. Tilat

Kävimme Majasäätiön kanssa virkistäytymässä Löylyssä 17.3.
torstaina. Majan esittelyständi Tekniikan taikaa -tapahtumaan on
tulostelua ja viimeistelyä vaille valmis. Viikonloppuna tulossa
Majasäätiön vaihto. Majatalkoiden mainostus aloitettu tänään.

Keskusteltiin pallomeren purun käyttöopastuksesta
hupimestareille.

Uudet kaapit saapuvat varastolle 5.4., Keskusteltiin varaston
nykyisten kaappien siirtämisestä kiltahuoneelle.

Helmi Anttila saapui ajassa 18:48.
Matias Murole ja Anttoni Niskanen poistuivat ajassa 18.51.

6.8. Edunvalvonta

Kaikkea on ja sattuu. Väreen valtaus lähestyy lähestymistään!
Tämän viikon torstaina 24.3. on viimeinen Campus Activism-ryhmän
kokous, missä tehdään julisteita ja puhutaan käytännön
järjestelyistä. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Laitoskokouksen päivämäärä sovittu. Korkeakoulusopimusta alettu
pikku hiljaa työstämään.

Päädyin kuuntelemaan dekaanin lounasta viime viikolla
sivukorvalla Zoomista. Siitä julkaistiin myös pöytäkirja, tässä
keskeisimmät asiat:

- Dekanaatti kertoi Ukrainan tilanteesta ja Aallon
reagoimisesta siihen. Aalto tarjoaa 40 opiskelupaikkaa
ukrainalaisille opiskelijoille. Asumispaikkoja tarjotaan
yhteistyössä Helsingin ja Espoon kaupungin kanssa. LES ja
HR-palvelut ovat ottaneet yhteyttä Ukrainassa,
Valko-Venäjällä ja Venäjällä oleviin Aallon opiskelijoihin
ja henkilökuntaan.

- Kampukselle palaaminen sekä etäopetuksen hyvien puolien
reflektointi

- Huolet resursseista otettiin esille. Dekanaatin vastaus:
kursseista leikataan, mutta opetuksesta ei.
Kandiopiskelijoiden määrä lisääntyy ja opiskelijoiden sekä
henkilökunnan työkuormaa koitetaan tasapainottaa uuden
opetussuunnitelman myötä. Leikkaukset koskevat 7% koko
koulun budjetista.

- Läsnäolotarkistuksiin tarvitaan toistaiseksi virallisia
nimiä. Tämä kuitenkin aiheuttaa verrattain usein vahinkoja
ja virhetulkintoja (mm. misgendering), joten ehdotettiin,



että virallisten nimien sijaan käytettäisiin
opiskelijanumeroita. Dekanaatin mukaan asiaa ollaan
kuulemma viemässä eteenpäin.

- Opetusportfoliouudistus on aikataulussa.

TSAKin kokous oli aamulla. Paljon oli asiaa, osa jätettiin
sähköpostikokoukseen. Paljon käytettiin aikaa myös
äänestyskäytäntöjen säätämiseen, äänestys toimii hyvin eri
tavalla Teamsissa kuin lähikokouksessa :D

- USP:n kurssikuvaukset hyväksyttiin, merkittävin muutos mikä
vielä tehdään on kurssin maksimiosallistujamäärän
lisääminen. USPin koulutusneuvoston kokoonpano
hyväksyttiin, opiskelijajäsenten haku päättyi eilen ja
päätöksestä vastaa AYY.

- Keskusteltiin aiheesta “graduating with honors”. Lyhyesti:
tekniikan ja kauppiksen aloilla on mahdollista valmistua
saamalla tittelin/tunnustuksen “graduated with honors”.
Arkkitehtuurissa ja maisema-arkkitehtuurissa saa
tunnustuksen, jos valmistuu vähintään keskiarvolla 4.
Puhuttiin myös jostain seminaarista, jossa nämä
tunnustukset palkitaan. Olen kuullut joskus tästä mutta
rehellisesti sanoen en tiedä tästä juurikaan :D Joka
tapauksessa, ARTSissa tätä systeemiä ei ole.

- Paljon käytiin keskustelua hyväksytty/hylätty ja 0-5
arvosteluasteikoista, esimerkkinä ELO:n ehdotus että heillä
arvioitaisiin lähes kaikki muut kurssit hyv/hyl paitsi
opinnäytetyö. Huoleksi nousi stipendien saaminen. Ei
hyväksytty ehdotusta. Suurin syy se että opetussuunnitelman
2022-2024 deadline on hyvin pian.

- Puhuttiin, että 2024-2026 opetussuunnitelman työstölle
laadittaisiin selkeä pohja jonka pohjalta voisi työstää.
Vaikuttaa, että opetussuunnitelmaa 2022-2024 on esitetty
viimeiseen asti muutosehdotuksia, mutta joitakin niistä on
vaikea toteuttaa kun deadline on alle viikon päässä ja
muutosesitykset tuovat lisää kuormitusta valmistelijoiden
suuntaan.

TSAKissa piti ottaa tiedoksi mallilukkarit, mutta eipä ehditty
ottaa :D Niitä ei vielä nuijittu mutta tässä niiden tämän
hetkinen tilanne: Arkkitehtuurin 3vsk I-periodia kevennettiin
hieman, jos mielii tehdä kandin syksyllä, pakollisia opintoja
tulee suorittaa tavoiteajan mukaan 15 opintopistettä (9op
pakollista + kandi 5op + tiedonhakutaidot 1op). Vaikuttaa silti
aikamoiselta rutistukselta. Fuksien mallilukujärjestyksiä ei
ikävä kyllä muutettu :/ Ark-puolella on kahdessa periodissa 14op
ja Mark-puolella yhdessä periodissa 14op ja toisessa 13op.

Minua on pidemmän aikaa häirinnyt se, että TSAKin pöytäkirjoja
ei ole löytynyt TSAKin Teams-kanavalta (sinne on varastoituna
muuten melko hyvin tietoa, kuten päätettävien asioiden



materiaalit ainakin 2020 alkaen). Kävi ilmi Väreen valtauksen
suunnitteluryhmän kautta, että suuri osa viime vuoden
pöytäkirjoista ei löydy SAHA:sta (Aallon sähköinen
asiahallintajärjestelmä), mistä pitäisi muuten löytyä
suunnilleen kaikki yliopiston akateemisen komitean ja
korkeakoulujen akateemisten komiteoiden pöytäkirjat vuodesta
2010 alkaen. Tiedostoja pääsee tarkastelemaan vpn-yhteyden
kautta. Asiaa ollaan selvittämässä paraikaa. Täältä pääsee
selailemaan pöytäkirjoja:
https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-paatokset-poytakirjat-j
a-lausunnot

Akateemisesta ohjauksesta: Kutsu maisema-arkkitehtuurin
ryhmätutorointeihin on tullut. Tiedoksi, maisema-arkkitehtuurin
pääaineen akateeminen ohjaus tapahtuu vuosikurssiryhmissä yhden
kurssin opetuskerran aikana ja päävetäjänä on kullekin
vuosikurssille osoitettu akateeminen ohjaaja. Ryhmätutorointeja
järjestetään 1vsk, 2vsk, 3vsk ja muille maisterivaiheeseen
siirtyville. Samassa sähköpostiviestissä kerrottiin, että
Maisemariihi (keskustelutilaisuus maisuhenkilökunnan ja
-opiskelijoiden kanssa) järjestetään 20.4. klo 17:15 alkaen
(kyllä, samana päivänä on alustavasti myös laitoskahvit).

Korjaus: aiemmin väitin, että sisustusarkkitehtuurin pääaineessa
on vastaava säännöllinen keskustelutilaisuus. Viime vuonna
järjestettiin Ajatusten tuuletusta-tapahtuma, mutta se oli
kertaluontoinen. On ollut puhetta, olisiko sissareillakin hyvä
olla säännöllinen keskustelutilaisuus kaksi kertaa lukuvuodessa.

Kandisähköpostilistoille tuli tieto Aine 1-kurssin muokatusta
opintosuunnitelmasta. Kasvaneista opiskelijamääristä johtuen
kaikki eivät kuulemma mahdu valamaan betonia pajalla samaan
aikaan. Kurssi aiotaan jakaa näin ollen kahteen ryhmään. Opetus-
ja läsnäoloaika opiskelijaa kohden pysyy samana.

Liityin FISin Teams-kanavalle :D Se on kaikille aaltolaisille
avoin, linkki löytyy Aallon taloushallinnon sivuilta. Tiedoksi,
että tällainen mahdollisuus on olemassa.

Hyvinvointitiimi ja Sportklubb ovat perustaneet yhteisen ryhmän
ja on alettu ideoimaan osallistumista tuleviin somekampanjoihin.

Tänään tuli kutsu halloped-brunssille 13.4., jonne ovat
tervetulleita kaikki vuoden 2022 hallopedit. Itse olen ainakin
kiinnostunut osallistumaan.

Sini Hintsala saapui ajassa 19.00.

7. Talous

https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-paatokset-poytakirjat-ja-lausunnot
https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-paatokset-poytakirjat-ja-lausunnot


Hallitus hyväksyi seuraavan kulukorvauksen:

Iisa Mustonen, 95€, Perjantai pomput -tapahtuman pääsymaksut

8. Julkun yhdistysdiili

Kuultiin kuohuva esittely Julkun julkaisupöhinöistä. Toimituksen
edustajat selittivät yhdistysdiilin perusidean: saadut tuotot
riippuvat myyntiin otettujen lehtien määrästä.

Päätettiin lähteä mukaan yhdistysdiiliin nolladiili-muodossa (ei
voittoja killalle) sekä voittaa tämänkin vuoden 50h-skaba.

9. Alumniyhdistys

Saatu sähköpostia Alumniyhdistyksen puheenjohtajalta. Kuultiin
selostus yhdistyksen toiminnasta.

Tullut tieto oikeudesta suosittaa henkilöitä Alumniyhdistyksen
hallitukseen, Arkkitehtikilta suosittaa Erno Laaksoa.

10. Vuosijuhlaedustukset

Ei uusia vuosijuhlakutsuja.

11. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.

Kokoustauko alkoi 19.07.
Kokoustauko päättyi 19.12.

12. Beaver-myyntiautomaatti

Hallitus on selvittänyt Beaver-myyntiautomaatin hankkimista
kiltahuoneelle. Löytyi hyvä tarjous ja tuli idea, että
myyntiautomaatista voisi myydä haalarimerkkejä kapseleihin
upotettuina. Asiasta on soiteltu ja Beaver-myyntiautomaatista on
tulossa tarjouspyyntö. Hintahaitaria on vaikea sanoa, sillä
tarjoukset lähtevät 0€ ylöspäin.

Keskusteltiin aiheesta ja pohdittiin mahdollisuutta laittaa
tukirahaston jatkuvassa haussa hakemus hankintakustannusten
kattamiseksi.

13. Muut esille tulevat asiat



Seuraavan kokouksen kansainvälistämiseksi siirretään se
poikkeuksellisesti maanantaille 28.3. Ruotsin aikaan 14.00,
Suomen aikaa 15.00, paikkana Odengatan 60 sekä Zoom-etäyhteys.

Päätettiin ilmoittautua hallituksen voimin Radiodiodiin.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.29.


