
Pöytäkirja 15/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 15/2022, 12.04.2022, klo. 18:00.

Paikka: Otakaari 1A, 02150 Espoo sekä Zoom-etäyhteys

Paikalla:

Puheenjohtaja Sara Soimasuo

Yhteisövastaava Kasper Luoma, saapui kohdassa 6.2

Sihteeri Mai Kovanen

Rahastonhoitaja Iiris Moisio

Hupimestari Heidi Siren

Hupimestari Maija Kenttämies, poistui kohdassa 6.7

Fuksikapteeni 2022-2023 Topias Suokas, saapui kohdassa 6.3

ISOneuvos 2022-2023 Niko Toivonen

Maisterimestari 2022-2023 Amanda Puerto-Lichtenberg

Opintovastaava Mai Multimäki, kokouksen sihteeri

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

Saga Luhtala, poistui kohdassa 6.3

Aarne Autio, poistui kohdassa 5

Verna Niemi, poistui kohdassa 6.3

Elisa Koivisto

Pöytäkirjan liitteenä Arkkitehtikillan kannanotto koskien Stop Cutting Artsia.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:01.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Mai Multimäki.

Ansa Pyykönen saapui ajassa 18:02.
Myönnettiin puheoikeus Saga Luhtalalle, Aarne Autiolle, Verna
Niemelle, Elisa Koivistolle ja Ansa Pyyköselle.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi



Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä
muutoksella, että lisättiin kohdat 9. Uudet jäsenet ja 10.
Toimihenkilöiden nimeäminen siten, että kokous päätettiin
kohdassa 12.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Siren ja Maija
Kenttämies.

Esitetyt pöytäkirjantarkastajat olivat estyneitä. Maija
Kenttämies ilmoitti, että joutuu lähtemään kesken kokouksen eikä
kokouksen sihteeri Mai Multimäki voinut olla
pöytäkirjantarkastaja. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niko
Toivonen ja Veera Vornanen.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Ei läpikäytävää postia, sillä postia ei ollut haettu.

Arkkitehtikilta voitti viime viikolla Julkun 50h skaban
keskisuurten järjestöjen sarjassa.

Hallitukselle kuului yleisesti ottaen hyvää. Aurinko paistoi,
dedikset oli saatu purkkiin ja helpotuksen määrä oli suuri.
Seuraavan periodin kurssi-ilmot oltiin tehty ja osa hallituksen
jäsenistä oli päässyt ilmoittautumaan Wappulauttaan. Polkupyörät
on vihdoin kaivettu talviteloilta ja kauan odotettu pääsiäisloma
lähestyy.

Sirre Kronlöf saapui ajassa 18:13.
Aarne Autio poistui ajassa 18:13.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Toiminnantarkastajien kanssa sovittu Hyvä
hallinto -työpajan järjestämisestä. Olen myös toiminut
avustajana killan toimihenkilöiden keskusteluissa.

Rahastonhoitaja: Rahastonhoitajan viikkoon kuulunut
kampuskierroksen vetoa SAFA:n opiskelijaedustajalle Mintulle.
Lisäksi kokosin vuoden ensimmäisen kvartaalikatsauksen.

6.2. Yhteisö



Killan Kide.app admin -tunnuksia on useilla henkilöillä, jotka
eivät enää toimi killan hallituksessa tai eivät nykyisessä
tehtävässään raadissa tarvitse tunnuksia. Hallitus päätti
poistaa Kide.app admin-oikeudet muilta, kuin killan hallituksen
jäseniltä. Admin-oikeuksia voidaan myöntää jatkossa vain
hallituksen jäsenille, tai raadin jäsenille nimettyyn
tarkoitukseen.

Teekkarius 150 Värikarnevaali on 23.4., hallitus keskusteli
osallistumisesta Värikarnevaaliin ja päätti lähettää sinne
telttansa.

Wappulautan (30.4.) ilmoittautuminen ensimmäisen 100 henkilön
osalta saatiin täyteen pikaisesti sen alettua.

BTMK on pitänyt kiltapäiväkerhoa ennen kokousta liittyen killan
logon uudistamiseen. Logouudistusprojekti jatkuu. Päätettiin
alustavasti, että logouudistuksen promoaminen alkaisi pian Wapun
jälkeen. Seuraavilla kiltakahveilla on tarkoitus pitää
Logokilpailun julkistustilaisuus.

Kaisla Koskela saapui ajassa 18:15.
Kasper Luoma saapui ajassa 18:20.

Pari kiltalaista haluavat mennä edustamaan Arkkitehtikiltaa
pitämällä perinteisen Kaksi arkkitehtia ja ränni-rastin Walpurin
kierrokselle 29.4. ja haluaisivat sinne Mökämasiinan lainaan.
Keskusteltiin, että Rännirasti edustaa Arkkitehtikillan
luonnetta.

Kohdan 11. Muut esille tulevat asiat jälkeen käsitelty:

Hallituksen kokous päätti yksimielisesti, että Arkkitehtikilta
lunastaa Julkun 50h skaban murskavoitosta palkintona 30 pulloa
skumppaa tarjoiltavaksi Ullanlinnanmäellä 1.5.2022.

Siirryttiin kohtaan 12.

6.3. Viestintä

Tiedottaja: Sähköposteihin vastailua, viikkiksen kirjoittelua ja
tiedotuksesta/somettamisesta neuvottelua.

Telegram-tiedotuskanavasta saatu (1 hlö:ltä) palautetta: hän ei
koe tarpeelliseksi liittyä kanavalle, jos informaatio tulee myös
keskustelukanavalle, eli “kahteen kertaan”.
Tähän liittyen: voisi jossain kohtaa antaa varoitusajan
Arkkitehtikiltaan tiedotuskanavalle liittymisestä. Varoitusajan
jälkeen tapahtumia, infoja, tiedotuksia lähetetään vain



tiedotuskanavalle. (Muistutuksia yms hypeä pidetään yllä
keskustelukanavalla).

1. Onko tarpeellinen idea?
2. 2. Jos on, milloin? (Wapun jälkeen, tms)

Hallitus keskusteli ehdotuksesta. Heräsi ajatus, tulisiko
kiltaryhmään laittaa lyhyempiä viestejä ja tiedotuskanavalle
pidempiä viestejä. Mietittiin myös kiltapäiväkerhon
järjestämisestä raatilaisille liittyen tapahtumatiedotukseen.
Loppupohdintoina oli killan viestintästrategian tekeminen tämän
vuoden aikana.

Puhuttiin myös nettisivujen uudistuksesta ja uusien sivujen
koodaamisesta.

Topias Suokas saapui ajassa 18:29.
Saga Luhtala, Verna Niemi ja Sirre Kronlöf poistuivat ajassa
18:35.

6.4. Yrityssuhteet

Ei ihmeempiä viime viikon jälkeen, Paperit on postitettu
sponsoreille.

Hallitus keskusteli Julkku-lehtien myymisestä Arkkitehtikillan
Foundation-yrityksille.

Juuso Määttä saapui ajassa 18:41.

6.5. Tapahtumat

Viime viikon wapun aloitustapahtuma Athenen ja Inkubion kanssa
Rantasaunalla oli oikein onnistunut!

ARTS <3 Bubbly Wappu-työryhmä on kasvanut, ja suunnittelu
täysillä käynnissä. Tapahtuman koko kasvoi myös 250:stä 350:en.
AK:lla melko paljon vastuuta. Lipunmyynti aukeaa keskiviikkona
puoliltapäivin ja tapahtuu killan Kide.appin kautta.

Varastolle SIK on rakentanut uudet hyllyt jo melkein kokonaan,
muuta varaston ulkomuodon muutoksia harkitaan vielä. Varastolla
on myös uusi asukki, nimittäin hiiri.

IK X AK kaveriperhe-sitsien suunnittelu pick upataan siitä,
mihin helmikuussa jäätiin, sillä tapahtumaa halutaan markkinoida
ajoissa, jotta avecit osaavat valmistautua juhlapäivään ajoissa.



Tilakähmyt tulevat ilmeisesti aukeamaan 25.4., ainakin niin on
huhuttu. Syksyn päivämäärien suunnittelu on aloitettava.

Juuso Määttä poistui ajassa 18:43.

6.6. Uudet opiskelijat

Fuksikapteeni: Fuksikapteenilla varsin hiljaista. Foppaan
suunnittelu jatkuu ja pöhinä Wapun ympärillä tiivistyy.
Koulukiireiden helpottaessa pääsen nyt ottamaan paremmin koppia
tulevasta. Entisen kipparin kanssa tulisi sopia tapaaminen.

ISO-neuvos: ITMK:n ISO-koulutukset järjestettiin onnistuneesti,
samoin koulutusten jatkot. Ark’21 vuosikurssi, josta suurin osa
ISOistamme on, oli valitettavasti perjantain viininpunaisessa
illassa, ja näin ollen arkkitehti-ISOja osallistui jatkoille
vähän vähemmän. Myös AYY-koulutuksista saatiin tietoa,
ensimmäiset järjestetään jo tällä viikolla. Näihin koulutuksiin
osallistutaan yhtenä päivänä, ja aikoja on myöhemmin lisää.
Kurssi-ilmoittautumisessa JOIN-kurssille oli suuria ongelmia, ja
kaikki eivät ole vieläkään päässeet kurssille.
ITMK suunnittelee kämppäkierrosta.

Maisterimestari: Nyt on perintökalleudet saatu, jeejee! Pahimmat
deadikset on ohi ja aloitan tällä viikolla vanhojen
fuksioppaiden tutkailemista ja orientoitumista kaikkeen siihen
tulevaan valmisteluun!

International Ivy: Fuksit “kuolivat” viime perjantaina.
Wappupöhinä alkaa.

6.7. Tilat

Kaapit tuli takaisin kiltikselle varastolta, siivoiltiin
kiltistä yhdessä parin talkoopistettä suorittavan fuksin kanssa.
Kasper ja Mai M. pelastivat pallomeren pallot Väreestä. TKTMK
kokousti tänään 12.4. klo 12 ja kämppäkierros lauantaina 16.4.,
pitääkö pelätä?

Maija Kenttämies poistui ajassa 18:46.

6.8. Edunvalvonta

Jännä viikko, niin kuin aina. Kurssipalautteita promottu.
Opintovastaava toimi myös tämän kokouksen sihteerinä.

On tärkeää tunnistaa, etteivät toimijat tee ilmaiseksi tai
puoli-ilmaiseksi sellaista, mikä on selkeästi yliopiston
vastuulla. Mielestäni eräs näistä asioista on
opetusportfoliouudistus ja siinä neuvominen, joka on ollut



pinnalla etenkin siirtymäaikainfon jälkeen. Yksittäisten
edunvalvontatoimijoiden, kuten minun, on mahdotonta neuvoa
esimerkiksi kurssikorvaavuuksista tai siinä mitä käy, jos ei
suorita kurssia X siirtymäajan kuluessa.

Parhaiten näissä yksittäistapauksiin liittyvissä kysymyksissä
auttavat opintokordinaattorit, joita on kuitenkin rajallinen
määrä. Akateemisten ohjaajien rooli on tärkeä ja on ollut hyvä
kuulla, että nyt ark-kandeihin on otettu yhteyttä heidän
toimestaan. Aallolta on muuten tullut kirje
opetusportfoliouudistukseen liittyen.

Viime viikolla tuli hakuilmoitus laitoksen opintoneuvojaksi
kandiopiskelijoiden sähköpostilistoille. Keskustelimme
hallopedien kanssa ja näimme tämän, suoraan sanottuna,
epätoivoisena yrityksenä palkata halpaa työvoimaa
opintokoordinaattorien työn tasapainoittamiseksi. Hakuilmoitus
oli muutenkin vähän kummallinen: mm. työaika 18-20h viikossa
opintojen ohessa, palkka 14€, osa-aikainen työ mutta työsuhteen
kestoa ei ollut mainittu, ei pedagogisia vaatimuksia. Selvitämme
tätä hakuilmoitusta parhaillaan.

Viimeisimpien tilastojen mukaan Aalto-yliopisto on 6. sijalla
MAAILMASSA taiteen ja muotoilun alalla QS World University
Rankings-vertailussa. Huutista Aalto, lopettaisit ne ARTS:in
leikkaukset. Instagram-postaukseen tägättiin yli 70 kertaa
@stop.cutting.arts käyttäjä. Sen lisäksi, että Aalto vastasi
Instagram-postaukseen, Stop Cutting Arts on saanut viime
perjantaina ensimmäistä kertaa lehdistöhuomiota
Tekniikka&Talous-lehdessä (Aalto leikkaa taiteiden korkeakoulusta
mutta mainostaa samalla sen menestystä – Näin dekaani vastaa
opiskelijoiden turhautumiseen, Tekniikka&Talous 8.4.2022)

Urban Studies and Planning-ohjelman koulutusneuvostoon ei saatu
yhtään hallopedia, sillä kukaan ei hakenut. Olen huolestunut ja
päässä pyörii pahimpia mahdollisia skenaarioita mitä tästä
seuraa. Olisi halua innostaa jengiä hakemaan, mutta en tiedä
miten saada aaltolaisiin opiskelijoihin yhteyttä.

Sain ylläpito-oikeudet Opintomouhoon. Opintomouho-ryhmässä
heräsi keskustelua kritiikkien esittelyajoista. Eräällä
studiokurssilla oltiin esimerkiksi annettu ohjeeksi, että
esittelyaika on 5 minuuttia, mutta jotkut opiskelijat saivat
esitellä työtään 15 minuuttia. On huomattu, että vaikka
esittelyajan ylitys otetaan huomioon arvioinnissa, jotkut
opiskelijat saavat silti parempaa palautetta verrattuna niihin,
jotka pitävät esittelyn lyhyenä. Tämä on itse asiassa laajempi
ongelma laitoksella ja se on katsoakseni juurisyynä siihen, että
kritiikkitilaisuudet venyvät.



Olin yhteydessä Pirjoon viime viikolla liittyen
laitoskokoukseen. Minua oli aikaisemmin mietityttänyt
laitoskokoukset ja läpinäkyvyys, vaikka siellä ei päätetäkään
asioista vaan niitä otetaan tiedoksi. Laitoskokouksessa on tähän
asti ollut opiskelijaedustuksena ainoastaan AK:n, Vistan ja
Sistan puheenjohtajisto, mutta kävi ilmi, että sinne voidaan
kutsua muitakin halukkaita. Ilmoitin itseni ja kyselyjen jälkeen
halloped-Ossin. Laitoskokouksista ei laadita virallisia
pöytäkirjoja eikä tulla laatimaankaan, mutta kokouksessa olleita
materiaaleja ja esityslistoja pääsee tutkailemaan, minkä koen
erittäin hyödylliseksi.

AYY:n projektityöntekijän Sara Selosen edunvalvonta-workshop
viime oli kertakaikkisen ihana, minä ja halloped-Pihla olimme
siellä. Saatiin keskustella porukalla hyvässä hengessä ARTS:in
edunvalvonnasta, huolista ja onnistumisista.

Huomenna on halloped-brunssi. Huomenna on myös klo 12 rairuohon
istutusta kiltiksellä, tämä on osa hyvinvointiviikon tapahtumia.
Torstaina on joogaa Otahallissa.

Tänään oli ARTS:in Programme Committee halloped-meeting, en
ollut siellä mutta sähköpostitse pyydettiin kommentteja
koulutusneuvostojen toiminnasta. Ensi viikon tiistaina 19.4. on
dekaanin lounas ja laitoskahvit klo 15-17. Keskiviikkona 20.4.
on Maisemariihi-keskustelutilaisuus
maisema-arkkitehtiopiskelijoille ja -henkilökunnalle.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut:

Iisa Mustonen, 33,68€, viherpeukaloiden kokouseväät ja
viljelytarvikkeet
Eeva Rosenqvist, 16,22€, Paperin editointitiimin tarjoilut
Elian Salmimaa, 28,88€, Kiltakahvien tarjoilut
Sanna Lehti, 27,85€, AK-Foundation julisteen kehys ja
kiinnitystarvikkeet
Sanna Lehti, 60€, IK:n vuosijuhlaedustuspaikka

Otettiin tiedoksi talouden ensimmäinen kvartaalikatsaus. Killan
talous näyttää yleisesti ottaen hyvältä tässä kohtaa vuotta.

8. Stop Cutting Arts

Käytiin läpi puheenjohtajiston ehdotus kannatustekstistä Stop
Cutting Arts -ryhmän viestille.

Keskusteltiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
opintovastaava Mai Multimäen kannanoton luonnoksesta.



Kannanottoon tehtiin keskustelun perusteella muokkauksia
esimerkiksi tarkoista tutkintonimistä. Kannanotto lähetetään
jakeluun. (ks. liite)

9. Uudet Jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Daniel Kaluski.

10. Toimihenkilöiden nimeäminen

Nimettiin killalle toimihenkilö.

Kiltiskätyrit: Daniel Kaluski

11. Muut esille tulevat asiat

Seuraava kokous pidetään AYY:n keskustoimistolla tiistaina 19.4.
klo 18.

Keskusteltiin Jääräkummitoimminnasta.

Idea Arkkitehtikiltahuiveista viedään eteenpäin
Bränditoimikunnalle.

Keskusteltiin Julkun 50h skabasta, palkinnosta sekä wapusta.
Vuosikymmenen paras propagandapuhe pidettiin viime viikolla
hallituksen Telegram-ryhmässä liittyen Julkun 50h skabaan.

Siirryttiin takaisin kohtaan 6.2 Yhteisö.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:41.


