
Pöytäkirja 13/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 13/2022, 28.03.2022, klo. 14:00 (Ruotsin aikaa).

Paikka: Odengatan 60, 11322 Tukholma, Ruotsi 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, saapui ajassa 14.03 (Ruotsin aikaa)

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

Siiri Hiltunen, Iiris Ruokolainen, Elian Salmimaa, Katerina Mäki,

Liina Helenius, Oona Uusitalo (saapui ajassa 14.05 [Ruotsin aikaa])

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14:01 (Ruotsin aikaa).

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 9. Edunvalvonta päättäen
kokous näin kohtaan 13.

Mai Multimäki saapui ajassa 14.03 (Ruotsin aikaa).

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta



Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Siren ja Maija
Kenttämies.

Maija Kenttämies ei päässyt kokoukseen paikalle, joten valittiin
toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Amanda Puerto-Lichtenberg.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Edellisen pöytäkirjan kuulumisiin viitaten Wappu on todella nyt
alkanut woimakkaasti. Yhteisövastaava ilmoitti virallisen
kiitollisuutensa tilaisuudesta kokoontua ravintola Masala
Masalassa, kokous(ruoka)pöydän ympärillä havaittavissa harras
tunnelma.

Käsiteltävää postia ei ole kulkeutunut Tukholmaan.

Oona Uusitalo saapui ajassa 14.05 (Ruotsin aikaa).

6. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut:

Pohjola Vakuutus Oy, 35,41€, perävaunun liikennevakuutus
Pohjola Vakuutus Oy, 227,86€, perävaunun isokasko

Käytiin läpi vuoden 2022 talousarvioon tehdyt muutokset.

7. Beaver-myyntiautomaatti

Arkkitehtikillan hallitus on saanut tarjouksen Northern Beaver
NB 2070 F -myyntiautomaatista. Laite on vähän käytetty, täysin
toimintakuntoinen ja varustettu kahden euron rahalukolla.
Toimitus Otaniemeen sisältyy hintaan. Hinta 290€ + 24% Alv.
Lisäksi toimitettaisiin 200 kpl tyhjiä 50 mm kapseleita, hinta
24€ + 24% Alv.

Samuel Hautamäki laatii TTER-hakemuksen automaatin kustannusten
kattamiseksi, Mai Multimäki toimii yhteyshenkilönä
automaattifirman ja killan välillä.

8. Sauna in Transit

Sauna in Transitin kunnostusta tutkiessa on käynyt ilmi, ettei
auto ole killan omaisuutta. Keskusteltiin siitä, miten tieto
vaikuttaa projektin edistämiseen.

Kasper Luoma on yhteydessä auton omistajaan. Tavoitteena
vieläkin aiempien keskustelujen mukaisesti rakentaa
peräkärrymallinen sauna. Pohditaan TTER-hakemusta myös tähän
projektiin.



9. Edunvalvonta

Väreen valtaus torstaina! Kouluhommien, Beaver-myyntiautomaatin
ja juoksevien edunvalvonta-asioiden ohella on tullut
suunniteltua Valtauspäivän aikataulua, workshopeja sun muuta
hauskaa. TSAKin sähköpostikokous tuli myös tehtyä, kaikkia
asioita kun ei saatu selvitettyä viime viikolla paikan päällä.

Tuli äsken tieto, että Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja
sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelman siirtymäinfotilaisuus
pidetään 4.4.2022, klo 15–16 Zoomissa. Kiltiksellä voisi pitää
leffakatsomon ennen Pistokasvaihtoa?

Tässä on tullut selviteltyä Tulevaisuuden suunnittelu- ja
Maisema ja kaupunki-kurssien päällekkäisyyttä V-periodissa.
Molempia kursseja on periaatteessa mahdotonta suorittaa, sillä
ne järjestetään samana päivänä samaan aikaan. Tulevaisuuden
suunnittelu-kurssi on pakollinen kurssi
Yhdyskuntasuunnittelu-sivuaineessa, Maisema ja kaupunki-kurssi
taasen pakollinen maisema-arkkitehtuurin pääaineessa 3. vuonna.
Tulevaisuuden suunnittelu-kurssia suositellaan toisaalta
käytäväksi 2. vuonna, mutta esimerkiksi arkkitehtuurin pääaineen
mallilukujärjestykset mahdollistavat kurssin käymisen myös 3.
vuonna. Asiaa tutkitaan parhaillaan.

AYY:n projektityöntekijä Sara Selonen järjestää ARTSin
edunvalvonta-workshopin 6.4. AYY:n keskustoimistolla.
Workshopissa on tarkoitus keskustella edunvalvonnasta,
kokemuksista sen saralla ja kehittää ratkaisuja, miten
voitaisiin helpottaa opiskelijoiden edunvalvontatyötä
tulevaisuudessa.

Tuli kutsu Programme Committee halloped discussion-tilaisuuteen,
jonka pääjärjestäjät ovat projektimanageri Mari Partanen ja
LES:n Iiris Kauppila. Agendalla olisi keskustella uusien
koulutusneuvostojen hallopedien kanssa kehitysehdotuksista ja
hyvistä toimintatavoista ja palautteista sekä ideoida
yhteistyökuvioita jatkossa. Samalla tuli tieto, että
koulutusneuvostojen opettajajäsenten toimikausi päättyy
31.7.2022, jonka jälkeen laitokset rekryävät uudet
opettajajäsenet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Opettajapalvelut kerää Course feedback team-ryhmää kehittämään
kurssipalautejärjestelmää ja mukaan on pyydetty myös
opiskelijajäseniä OPN:sta (Opintoneuvostosta), jotka ovat
palavasti kiinnostuneita kurssipalautteista. Opintovastaava Mai
Multimäki ilmoittautunut mukaan.

10. Vuosijuhlaedustukset



Ei uusia vuosijuhlakutsuja.

11. Uudet jäsenet

Hallitus hyväksyi seuraavat henkilöt killan jäseniksi:

Roni Vallius, Elias Lindberg, Verneri Turkki, Elina Huttunen,
Karoliina Talvikangas

12. Muut esille tulevat asiat

Hallitus saanut kutsun SIKin kiltahuoneelle minttukaakaolle 4.4.
klo 12-14.

Väreen valtaus-mielenilmaus tapahtuu torstaina 31.3.2022.

Kasper Luoma vetää toistaiseksi pois erouhkauksensa hallituksen
riveistä, sillä ehto Odengatan 60:ssa kokoustamisesta on
täytetty.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.32 (Ruotsin aikaa).


