
Pöytäkirja 14/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 14/2022, 05.04.2022, klo. 18:00.

Paikka: Otakaari 1A, 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, saapui ajassa

18.02.

Opintovastaava Mai Multimäki

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen, poistui ajassa 18.35.

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

Saga Lindman, Markus Haapala, Pinja Lindholm, Antti Lammi, Helmi

Anttila

Liitteenä kohdassa 8 mainittu TOKYOn kannanotto löytyy täältä.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.01.

Amanda Puerto-Lichtenberg saapui ajassa 18:02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

https://tokyo.fi/en/tokyon-kannanotto-stop-cutting-artsia-koskien/


4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Topias Suokas ja Niko
Toivonen.

Esitetyt henkilöt eivät olleet kokoushetkellä paikalla, joten
valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Iiris Moisio ja Samuel
Hautamäki.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Kiireet ovat hajauttaneet tällä viikolla suuren osan
hallituksesta tiukasti Zoom-linjojen päähän, sää ärsyttää, mutta
puheenjohtajan syntymäpäiväkakku lohduttaa.

Postissa saapunut seuraavaa: Ark 2-2022, Modulen 01-22, kirje
Pohjola Vakuutukselta, Tekijä 3-2022, postikortti Tukholmasta.

Markus Haapala saapui ajassa 18.04.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viikon aikana olen selvitellyt tahlon täyttämistä
tältä vuodelta: ilmeisesti sitä ollaan uudistamassa (AYY:n
uudistuneen yhdistyslistauksen vuoksi?), eikä tarkkaa aikataulua
ole vielä tiedossa. Viime torstain Stop Cutting Arts, Väreen
valtaus -tapahtumassa käytiin myös keskusteluja dekaanin ja
Acren johdon kanssa mm. kiltahuoneen ja opiskelutilojen
käyttämisestä sekä opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen
halusta olla mukana myös korkeakoulun palvelumuotoisissa
elimissä (esim. FIS ja LES). Keskustelu yhteistyöstä Mestan
kanssa on avattu.

6.2. Yhteisö
Puheenjohtaja ja yhteisövastaava ovat olleet luomassa hyviä ja
luottamuksellisia suhteita USP-maisteriohjelman
opiskelijayhdistykseen MESTAan tarjoilemalla ja esiintymällä
heidän sitseillään.

Kulttuuritoimikunta järjesti pistokasvaihdon eilen kiltakahvien
yhteydessä.

Rakennusinsinöörikilta tarjosi mahdollisuutta lähteä heidän ja
PT:n kanssa Pikkulaskiaiseen 7.4. Turkuun. Ilmolinkkiä jaettu
kanavissa.



6.3. Viestintä
Sihteeri: nettisivut päivitetty pöytäkirjojen osalta ajan
tasalle. Hallitusta edustettu pikaisesti SIK:in minttukaakaoilla
4.4.

Tiedottaja: Tiedottajan hommissa normaalin kiireinen viikko.
Parantelin viikkiksen visua. Niklas Valuri Vaihtopenkki Ry:stä
tarjosi apua killan nettisivujen implementaatioon. Työtä vastaan
yhdistys pyytää rahallista korvausta. Pohdittiin hallituksen
kesken ulkoisen avun tarvetta nettisivu-uudistuksessa, asiasta
keskustellaan vielä nettisivutiimin kesken.

Sanna: Petteri Puskalta T-mediasta tuli viestiä
yrityssuhteille/viestinnälle. Kyseessä mainostuspyyntö
kyselytutkimukselle hintaan 100€. Sama yhteistyö toteutettu
viime vuonna tuolla hinnalla. Päätetty lähteä jälleen
yhteistyöhön, tutkimus lähetetään viikolla 15.

6.4. Yrityssuhteet
Yrityssuhteissa asiat ovat jummanneet paikallaan viime viikkoina.
Otin yhteyttä Afryn edustajiin, en ole vieläkään saanut vastausta
liittyen Foundation-toimintaan. Tarkoituksena lähettää
muistutusviestiä tällä viikolla. Lisäksi ensimmäinen Mitä
Arkkitehtikillalle kuuluu? -sähköposti Foundationeille on
edelleen luonnostelussa, tavoitteena lähettää tällä viikolla.

Paperi julkaistiin, jeejee! Tällä viikolla pitää postittaa
lehdet sponsoreille, joiden mainosmyyntidiiliin sisältyy lehden
saaminen. En saanut selville että onko viime vuosina lähetetty
fyysiset vai nettiversiot lehdistä, mutta tänä vuonna oli
erityisesti pyydetty painettua versiota. Lehtiä lähtee jakoon
huimat 13 kpl. (9 mainosmyyntiä ensimmäiseen lehteen + 4
foundationia) Tämän ei pitäisi olla ongelma, koska levikkiä on
nostettu.

Kiltikselle toimitettu Foundation-juliste, johon pitää hankkia
vielä kehys. Pitkän pohdinnan ja Majavan kanssa käydyn
keskustelun jälkeen päädyin siihen, että fyysinen juliste on
helpompi vaihtoehto, kuin viime vuonna suunniteltu
näytönsäästö-diashow-härpäke kiltiksen telkkariin.

UO-sektorille tiedoksi että haalarirumba on tarkoitus aloittaa
huhtikuun aikana. Pistän tästä lisää koodia piakkoin.

6.5. Tapahtumat
Väärinymmärrettyjen sitsit viime viikonloppuna onnistui hyvin,
ruoasta tykättiin. :) Myös eiliset kiltakahvit olivat menestys,
kahvinvartijahupikonnat Elian ja Markus hoitivat hienosti
käytännön järjestelyt. Kiltakahvit tulevat uudestaan
todennäköisesti Wapun jälkeen noin kuukauden päästä.



Kokoustettu ARTSin tyyppien kanssa, suunnitteilla on ARTSin
yhteiset wappubileet Smökissä pe 22.4. Tästä ekat grafiikat tällä
viikolla ja ilmot ensi viikolla.

Varastoon tulossa uudet hyllyt, sen tiimoilta järkätty niille
tilaa ja varastolla olleet korkeat kaapit tuotu takaisin
kiltikselle.

Huomenna Wapun avaus Rantsulla Inkubion ja Athenen kanssa!

Yhteisövastaava: AK sitsikilpailuissa 16.4. -ideointi
kiltapäiväkerho pidetty tänään klo 17. Heikko osanotto.

6.6. Uudet opiskelijat

6.7. Tilat
Majasäätiö kokousti AYY:n kanssa 23.3. ja kokouksessa selkeni
AYY:n linjaus siitä, että vaikka velan maksamiseen menisi
odotettua pidempään, ei AYY:llä ole halukkuutta lunastaa Majaa
itselleen. Majasäätiön vuosikokous oli 24.3. Majasäätiön vaihto
25.3. sujui moitteettomasti. Majasäätiö oli myös pitämässä
fuksijäynärastia 26.3. Majasäätiö osallistui Tekniikan Taikaa
tapahtumaan viisimetrisen Maja-aikajanan voimin.

Majatalkoot 1.-3.4. kului odotettuakin paremmin, paikalle tuli
itseni lisäksi yhteensä 17 talkoolaista. Saatiin tehtyä aivan
mieletön määrä hommia, ruoka oli hyvää, talkoilijoilla oli
toivottavasti yhtä hauskaa kuin minulla.

Sunnuntaina 3.4. oli killan Puutarhurien ensimmäinen kokous,
jossa ideoitiin tulevan kauden erilaisia viljelyspalstan
toimintaan liittyviä asioita, sekä istutettiin ensimmäiset
siemenet purkkeihin.

Killan pallomeri oli Väreen valtauksessa, oli menestys. Pallot
ovat tällä hetkellä Väreen aulassa teosnimellä “Merta, hikeä ja
kyyneliä”. Pallomeri ollut myös Tekniikan taikaa-näyttelyssä.

Päätettiin tehdä tarjouspyyntö majamerkeistä.

Veera Vornanen poistui ajassa 18.35.

6.8. Edunvalvonta
Edunvalvonta on näkynyt ja kuulunut viimeisen viikon aikana.
Yhteistyö muiden ARTS:laisten kanssa on ollut hyvin tiivistä.
Vuoden ensimmäinen Paperi julkaistiin, jossa on pari kirjoitusta



minulta: Stop Cutting Arts:in alkuvaiheet ja faktoja
opetusportfoliouudistuksesta.

Väreen valtaus tapahtui, olen tekemässä siitä laajempaa
artikkelia seuraavaan Paperiin. Lyhyesti joitain nostoja
torstaista: Väreen valtauksessa oli muun muassa
paneelikeskustelua, muutamia luentoja, lounastamista Väreen
aulassa, pallomeri, taiteen tekemistä, itsensä ilmaisemista. Oli
hienoa, että paikalle tuli opiskelijoiden lisäksi ainakin
ARTS:in dekanaatti (Tuomas Auvinen ja Rasmus Vuori), Aallon
tutkimuksen vararehtori Ossi Naukkarinen, meidän laitoksen
henkilökuntaa sekä muiden laitosten henkilökuntaa, ACRE:n ja
LES:in edustajia. Kävimme paljon kiinnostavaa keskustelua. Päivä
oli odotettua rauhallisempi eikä kukaan vartija tai aulavahti
tullut esimerkiksi sanomaan tai häätämään pois.

Väreen valtaus oli alkusoitto ja tärkeä keskustelun avaus, tämä
ei todellakaan jää tähän. Oli hienoa saada opiskelijoita
viettämään aikaa Väreeseen. Kenenkään ei pitäisi tuntea pelon
tunnetta Väreen aulassa, Väreen pitäisi oikeastaan näyttää ja
kuulostaa joka päivä siltä miltä se näytti torstaina.
Seuraavassa Väreen valtauksessa luvassa varmasti räväkkäämpää
mielenilmausta, odottakaapa vain. Kannattaa ottaa seurantaan
Instagram-käyttäjä @stop.cutting.arts.

SAFA:n opiskelijavastaava Minttu Martelin välitti äskettäin
tiedon SAFA:n toimikuntiin valituista Aallon
opiskelijaedustajista.

Eilen oli opetusporfoliouudistuksen siirtymäaikainfo laitoksen
kandiohjelmia koskien, katsottiin sitä kiltiksellä muutaman
kiltalaisen kanssa. Esitetyt kalvot jaetaan myöhemmin
sähköpostitse. Joitain nostoja:

- Fuksien suositellaan päivittävän HOPS:insa uuteen
opetussuunnitelmaan, 2vsk ylöspäin suositellaan vahvasti
jatkavan nykyisellä HOPS:illa. Kurssikoodit vaihtuvat.

- Vanhoissa tutkinnoissa on mahdollista valmistua
siirtymäajan puitteissa (ja senkin jälkeen voi jatkaa
opiskelua siirtyen uuteen ohjelmaan). Kandidaattiohjelmien
siirtymäaika on 1.8.2022-31.10.2024. Suositellaan vahvasti
valmistumaan tavoiteajassa (kandi kolmeen vuoteen), mutta
todettiin, että jokainen tekee omat valintansa.

- Sisustusarkkitehdeilta poistuu CAD D-kurssi, vanhaa
opetussuunnitelmaa suorittaville tarjotaan M.A.D:in
tarjoamaa kurssia. Uudessa opetussuunnitelmassa CAD B ja
CAD C päivitetään, sillä CAD D:lle ei ole muuten
kurssikorvaavuutta. Kysyin, vaikuttaako tämä opetuksen
laatuun, mutta en saanut vastausta.

- Opetusportfoliouudistus aiheuttaa varmasti monissa
hämmennystä. Yritin kysyä, onko akateemiselle ohjaukselle



lisätty resursseja ja henkilöstömäärää, mutta sain
vastauksena vain, että se vaihtelee pääainekohtaisesti ja
kerrottiin ainoastaan maisema-arkkitehtuurin tilanteesta,
ei muiden pääaineiden. Maisema-arkkitehtuurissa on, mutta
sielläkin lehtorit ovat ylityöllistettyjä, eräällä
akateemisella ohjaajalla on jo nyt 70 ohjattavaa. Herää
pelko, onko arkkitehtuurissa ja sisustusarkkitehtuurissa
lähdetty yhtään viemään akateemista ohjausta eteenpäin.

- Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja
sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelmalle on julkaistu
Into-sivut: https://into.aalto.fi/display/fiarkkand

Sitten tulevia juttuja: Seuraavien laitoskahvien ajankohta on
tiistaina 19.4.2022 klo 15-17. Pirjo laittaa myöhemmin infoa
Laitoksen Strategiapäivästä, joka pidetään 29.4. klo 10-15.

Puhuimme Pirjon kanssa Väreen valtauksessa laitoskauden
päättäjäisistä. Tämä on niin ikään “perinne”, jota aletaan
elvyttämään. Kesäkuussa viimeisten maisterien valmistumisen
jälkeen on yleensä pidetty putkeen laitoskauden päättäjäiset,
jossa on ollut tarjoiluja yms. Alustavaksi ajankohdaksi
sovittiin juhannusviikon maanantai 20.6., tapahtumaan toivottiin
ainakin tarjoiluja ja musiikkia.

Huomenna on AYY:n projektityöntekijän Sara Selosen
edunvalvontaworkshop ARTS:in nykyisille hallopedeille ja niille,
jotka ovat toimineet aiemmin hallopedeina.

AYY järjestää kommentointimahdollisuuden Aallon strategiaan,
kutsu tullut halloped-sähköpostilistoille. Aallon strategia
koostuu lyhykäisyydessään kolmesta sloganista: “Ratkaisuja
kestävään kehitykseen”, “Radikaali luovuus”, “Yrittäjähenkinen
ajattelutapa”. Radikaalin luovuuden puheenjohtaja haluaa
esitellä, mitä Radikaalissa luovuudessa on meneillään.
Keskusteluhetkeä koitetaan löytää TOKYO:n ja ARTS:in järjestöjen
kanssa.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä-kampanja 7.-14.4. (yhteistyössä
Hyvinvointitiimi ja Sportklubb)

Arkkitehtikilta on mukana Opiskelijoiden
mielenterveyspäivä-kampanjassa, jonka pääjärjestäjänä on Nyyti
ry. Mielenterveyspäivä on 13.4. ja sen ympärillä kampanjoidaan
somessa 7.-14.4.2022. Tempauksesta vastaavat killan puolesta
Hyvinvointitiimi sekä Sportklubb. Kilta osallistuu somessa
HyvinvointiBINGO-haasteella sekä seuraavilla tapahtumilla: to
7.4. haalarimerkkien ompelua kiltiksellä klo 17->, ke 13.4.
rairuohon istutusta klo 12-13 kiltiksellä, to 14.4. joogaa
Otahallin Aava-liikuntasalissa klo 12-13.

https://into.aalto.fi/display/fiarkkand


7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut:

Teknologorkestern Humpsvakar rf, 150€, Fuksijäynän minikeikka
AYY, 8€, autopaikkamaksu
Teekkarispeksi ry, 400€, Teekkarispeksin ryhmälipputilaus
AURINKOBUSSIT Oy, 490€, Fuksijäynän bussikuljetus
S-Business Oy, 65,93€, vuosikokouksen tarjoilut

Keskusteltiin siitä, että ARK’20 -vuosikurssin sponsorikeräys
tarvitsisi yrityksiä laskuttavan organisaation, jota
vuosikurssikollektiivilla ei ole omasta takaa. Todettiin, että
killan kautta laskuttaminen on mahdollista. Kilta perii tästä
korvausta 5%.

Otettiin tiedoksi, että ARTSin talousosastolta otettu yhteyttä:
Nordealta saapunut sinne kirje Arkkitehtios. -89:n
pankkisopimuksen irtisanomisesta. Voitaneen veikata, ettei ole
enää hetkeen ollut ajankohtainen juttu, mutta otettakoon nyt
tämä keskustelu tiedoksi. Mahdollisia tilejä/varoja ei sen
tarkemmin eritelty. Postissa saapumassa fyysinen kopio
kirjeestä, kysellään josko laitoksen henkilökunnasta löytyisi
sopimuksesta jotain tietäviä.

8. Stop Cutting Arts

Stop Cutting Arts -ryhmän Väreen valtauksen jälkeen useampi
ainejärjestö on osoittanut kiinnostusta tukea tapahtuman
viestiä. Keskusteltiin, lähteekö Arkkitehtikilta mukaan
esimerkiksi TOKYOn aihetta tukevaan kannanottoon tai
kirjoittaako kilta oman kannanottonsa.

TOKYOn kannanotto on pöytäkirjan liitteenä. Arkkitehtikilta ei
lähde tähän mukaan vaan laatii oman kannanottonsa, jonka pohjan
Sara Soimasuo sekä Kasper Luoma valmistelevat ensi kokoukseen.

9. Vuosijuhlaedustukset

Saapunut kutsu VILPEn vuosijuhlille 10.6.2022.
Ilmoittautumisaikaa on vielä jäljellä, joten päätöstä lykättiin.

Pinja Lindholm, Antti Lammi ja Helmi Anttila saapuivat ajassa
19.00.

10. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Liisa Haltia.



11. Toimihenkilöiden nimeäminen

Nimettiin toimihenkilöitä.

Bränditoimikunta: Vilma Vanhanen

12. Hallituksen Wappu

Hallitus keskusteli Wapun ajan tapahtumista. Jaettiin vastuita
sekä puhuttiin järjestelyistä.

13. Muut esille tulevat asiat

A-Siiven valtaus 1969-taltioinnista on tehty varmuuskopio
DVD:lle ja killan Driveen. Pohjustusta: taltioinnin esipuheen
mukaan alkuperäisiä taltiointeja on olemassa kaiken kaikkiaan
kolme kappaletta, joista kilta omistaa yhden. Taltiointi
haluttiin näyttää Väreen valtauksessa, mutta alkuperäinen
DVD-kappale koettiin liian arvokkaaksi. Varmuuskopiointi
onnistui ja taltiointi näytettiin viime torstain Valtauksessa.
Varmuuskopio-DVD jää kiltikselle ja alkuperäinen DVD-kappale on
tarkoitus viedä arkistoon.

A-siiven valtaus 1969-taltioinnin kylkiäisenä löysimme erillisen
DVD:n, jossa on kokoelma Kari Kuosman pilakuvia sekä selostus
vuoden 2008 pilakuvanäyttelystä. Kari Kuosma on tehnyt mm.
Majajulisteessa olevan “Näkemyksen Majan
rakentamisesta”-piirroksen. Nämä niin ikään varmuuskopioitiin
DVD:lle (samaan missä on A-siiven valtaus-varmuuskopio) sekä
killan Driveen.

Iiris Moisio esittelee kampusta SAFAn opiskelijaedustajalle 8.4.

Pinja Lindholm, Antti Lammi ja Helmi Anttila poistuivat ajassa
19.05.

Markus Haapala poistui ajassa 19.08.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.16.


