
Pöytäkirja 16/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 16/2022, 19.04.2022, klo. 18:00.

Paikka: Otakaari 11, 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, poistui ajassa 18.43.

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

AYY-hallituskummi Veera Ollikainen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:11.

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. Vastuututorien nimeäminen,
päättäen kokous näin kohtaan 14.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija Kenttämies ja
Topias Suokas.



Kumpikaan esitetyistä pöytäkirjantarkastajista ei ole
kokouksessa paikalla, joten valitaan pöytäkirjantarkastajiksi
Kasper Luoma ja Sanna Lehti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Pääsiäistä on vietetty iloisissa merkeissä, loma on tehnyt terää
itse kullekin.

Postissa saapunut Jämerän taival, Synapsi 01/22, Ruutiset 01/22.

6. Sektorit
Käsiteltiin tässä välissä kohta 8.
Myönnettiin läsnäolo- sekä puheoikeudet Veera Ollikaiselle.

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:
(Käsiteltiin aluksi kohta 6.8.)

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Lomailusta huolimatta viikon aikana on tapahtunut
paljon. Käänsin kannanottomme Stop Cutting Artsia koskien myös
englanniksi ja lähetin sen jakeluun kiltalaisille, laitoksen
henkilökunnalle ja muihin Suomen arkkitehtikiltoihin.
Keskustelutilaisuus Mestan puheenjohtajan kanssa pidetään ensi
viikon maanantaina, koskien etenkin vastuuta arkkitehtuurin alla
olevista USP-opiskelijoista. Yhteistä laitossopimusta Vistan ja
Sistan kanssa työstetään lähtökohtaisesti toukokuun puolessa
välissä. Myös korkeakoulusopimuksen tiimoilta olisi tarkoitus
tavata LESiä vielä toukokuun aikana. Tänään pidettiin myös
dekaanin lounas sekä laitoskahvit.

Mai Multimäki poistui ajassa 18.43.

6.2. Yhteisö

Raadin kiitosilta 9.5. Kylän olohuoneella.

Värikarnevaalin 23.4. ohjelma teltalla “Värikästä
arkkitehtuuria”. Pisteellä luvassa krokettia, mölkkyä sekä
pikniköintiä.

Arkkitehtipäivät 6.5. streami kiltikseltä.

Huomenna Wappuspåra.

Wappulautan 2. ilmo täyttyi jälleen nopeaan.

Sähköpostiin tullut yhteydenotto monialaisesta
seminaariyhteistyömahdollisuudesta Sustainable Global
Technologies-kurssin opiskelijoiden taholta. Hallitus keskusteli



aiheesta. Yhteydenoton takana ollut tiimi tarjoutunut kertomaan
asiasta lisää tulevassa hallituksen kokouksessa, Sara Soimasuo
ottaa heihin yhteyttä.

6.3. Viestintä

Sihteeri: Viikko mennyt hallintokuvioista lomaillen, ei uutta
kerrottavaa.

Tiedottaja: Viime sunnuntain viikkis valahti viime tinkaan
pääsiäisen vieton vuoksi, mutta kaikki tiedotettavat tapahtumat
saatiin kirjattua. IG-storya, sähköpostien kirjoittelua ja
viikkistä lukuunottamatta viikkoa on vietetty pääosin lomaillen.

Saatu hallituksen postilaatikkoon palautetta viikkotiedotteiden
sekä muiden virallisten yhteydenottojen lähettämisestä
sunnuntaisin/iltaisin. Hallitus keskusteli aiheesta, ja punnitsi
eri ajankohtia. Puhuttiin myös ajastettujen viestien
mahdollisuudesta.

Kokoustauko alkoi 19.03.
Kokoustauko päättyi 19.07.

6.4. Yrityssuhteet

Seuraava Paperi on jo kiikareissa, tällä viikolla luvassa
mainosten tarkistelua ja kasaamista.

“Mini” ekskursio itään päin järjestetään 17.5.-18.5. (Merkattu
hallituksen kalenteriin, tapahtuma julkistetaan piakkoin) Nimi
vielä työn alla. Suunnittelu edistynyt kovaa vauhtia, tällä
hetkellä tapahtumaan ei liity sponsorivierailuja. Kysytään
järjestäjiltä budjetti- sekä menoarviota, kehotetaan panostamaan
myös esimerkiksi englanninkieliseen mainontaan jotta
osallistujamäärä saadaan täyteen.

Erään Wapputapahtuman suunnittelun ja tuotesponsorin haun
yhteydessä nousi esiin, että killalla olisi hyödyllistä olla
valmis, suuntaa antava hinnasto tai ohjekirja
sponsoritoiminnasta. Olisi hyvä, jos esimerkiksi Instagramissa
tapahtuvan mainonnan yhteyteen kirjoittaisi Arkkitehtikillan
arvoista ja muutenkin mainonnan eettisyydestä. Tähän voisi
kylkeen taittaa myös mediakortin, jota voisi hyödyntää
sähköpostin kautta tapahtuvissa yhteistyöpyynnöissä. Näin
saataisiin myös vakiintuneet summat esimerkiksi
sähköpostimainoksiin (tällä hetkellä 100-120 e), joiden
hinnoittelua ollaan tänä vuonna pohdittu useaan otteeseen.
Lähden suunnittelemaan tätä pikkuhiljaa. (Tätä varten olisi hyvä
jossain kohtaa saada päivitetty arvio jäsenmääristä.)



Afrystä ei vieläkään mitään uutta sponsorisopimuksen suhteen.

Foundationeille lähetetty ensimmäinen Mitä Arkkitehtikillalle
kuuluu? -uutisviesti, joka käsitteli lähinnä toteutunutta ja
tulevaa sponsorinäkyvyyttä sekä kertasi koronapandemian
vaikutuksia killan tämänhetkiseen toimintaan. (vähäiset) Lisäksi
viestissä muistuteltiin yrityksiä käyttämään sopimukseen
kirjattuja mainoskanavia hyväkseen. Seuraava viesti
tarkoituksena lähettää aikaisintaan kuukauden kuluttua,
kuitenkin niin että viestiin riittää sisältöä. Kysymys kuuluukin
nyt, että halutaanko seuraaviin viesteihin monimuotoisempaa
sisältöä siitä, mitä killassa tapahtuu? Tämä voisi tapahtua
esim. niin, että muut sektorit keräävät oleellista infoa ja
Yrityssuhteet kasaa viestin kokoon.

Kutsutaan Foundationit Wappuboolille, seuraaviin viesteihin
ainakin killan somekanavien mainostusta.

Lopuksi jatkettiin viime viikon keskustelua Julkun
yritysmyynnistä ja pohditaan käytännön toteutusta. Kartoitetaan
yritysmyynnistä kiinnostuneita, välitetään heille yritysten
yhteystietoja. Luodaan myös Telegram-ryhmä AK:n Julkku-myyjille.

6.5. Tapahtumat

ARTS <3 Bubbly Wappu-lippuja paljon jäljellä, pyritään
markkinoida tapahtumaa enemmän. Pohdittiin tapahtuman
mainostamista myös ARTSin ulkopuolisille: monilla olisi
mielenkiintoa päästä tutustumaan ARTSin opiskelijoihin.

IK x AK ensimmäinen suunnittelukokous pidetty tänään, vastuut
jaettu ja runko suunniteltu.

Syksyn tapahtumapäivämääristä keskustellaan ja niitä
suunnitellaan, kiltasitsit, MK x AK x KIK-sitsit, AA-vujut ja
kenties R-AK-AS tekee paluun?

Varaston sopimus sinetöidään SIK:in kanssa Wapun jälkeen,
todennäköisesti varasto kokee vielä pienen muodonmuutoksen
hyllyjen lisäksi. Merkille pantakoon myös hanan asentaminen.

6.6. Uudet opiskelijat

ISO-neuvos: Toimikuntatoiminta on eloisaa ja kokouksia luvassa
ensi viikolla. ISOja ja BIGejä patistellaan koulutuksiin.
Ongelmia aiheutti JOIN -kurssin ilmoittautuminen. Ei muuta
mainittavaa.



6.7. Tilat

Viime torstaina 14.4. vietimme pelailuiltaa kiltiskätyreiden
kanssa. Lauantaina 16.4. oli TKTMK:n kämppäkierros, joka sujui
mallikkaasti.

Majasäätiöläiset pitivät maanantaina 18.4.
majakansio-workshopin, jossa majakansiota uudistettiin ohjeiden
selkeyttämisen ja yksinkertaistamisen merkeissä. Majalle
hankitaan tällä viikolla myös uudet käsisammuttimet.

6.8. Edunvalvonta

Edunvalvontaa tehdään täysillä myös keskellä Wapun hulinoita.
Laitoskahveilla kannustettiin olemaan yhteydessä eduskuntaan ja
etenkin niihin edustajiin jotka ovat laitoksen alumneja, joille
voisi kertoa koulutuspolitiikan murheista kohdistuen etenkin
meidän laitokseen. Pitänee herättää keskustelua kunhan Wapusta
selviydytään. AllWell-kyselyn tulokset ovat tulleet laitokselle
hiljattain, niitä on tarkoitus käsitellä seuraavilla
laitoskahveilla syksyllä. Laitoskauden päättäjäiset pidetään
15.6. ARTS:in valmistujaisjuhlien Publiikin jälkeen, alustavana
paikkana A-siiven sisäpiha.

Laitoskahvit pidettiin tänään ennen kokouksen alkua. Salissa oli
paikalla noin 15-20 osallistujaa ja Zoomissa keskimäärin 17
osallistujaa. Siitä on tulossa pöytäkirja lähiaikoina.
Mainittakoon, että tilaisuudessa esitetty luonnos maisteritöiden
arvostelukäytäntöjen muuttumisesta lähetetään myöhemmin
sähköpostitse.

Dekaanin lounas oli aamupäivällä. Dekanaatti kertoi huomisesta
Stop Cutting Arts-tilaisuudesta (ks. myöhempi kappale) ja
puhuttiin kampukselle palaamisesta, tiloista ja
opetusportfoliouudistuksesta. Sisustusarkkitehtuurin puolelta
nostettiin esiin CAD-opetuksen ongelmat ja tuntiopettajien
irtisanomistapaukset.

Huomenna on Stop Cutting Arts-keskustelutilaisuus Aallon johdon
kanssa klo 10-11 Dipolin Lumituuli-salissa. Menossa sinne
odottavaisin mielin. Huomenna on myös Maisemariihi klo 17:15,
siellä käsittelyssä mm. opetusportfoliouudistus maisupääainetta
koskien.

Halloped-brunssi oli virkistävä ja kävimme mukavaa
edunvalvontakeskustelua.

Viime viikolla oli Aallon strategia-workshop, jonne oltiin
kutsuttu porukkaa AYY:lta ja OPN:sta. Siellä pääsi tutustumaan



hyvin Aallon strategian sisältöön. Etenkin “Radikaali luovuus”
herätti paljon ajatuksia joista kerroin.

Arkkitehtuurin laitoksen johdon titteleitä ei ole luettavissa
tällä hetkellä Aallon sivuilta ja Aalto People-sivustolta.
Kysyin Pirjola, lista nimistä lähetetty killan viestikanaviin.
Mutta oikea syy laitosjohdon kokoonpanon tiedustelulle oli
laitoksen koulutusvastaavan selvittely. Halloped-brunssilla oli
puhetta, että laitoksen koulutusvastaavan olisi pidettävä
tiivistä yhteyttä opiskelijoihin ja kiltaan. En tunnistanut kuka
olisi laitoksen koulutusvastaava, joten kysyin asiasta. Vielä
kummallisempi asia on kuitenkin se, että en löydä mistään
kirjallisena tietoa, mitä koulutusvastaavan tehtäviin kuuluu.
Kysyn asiaa suoraan Pekka Heikkiseltä, joka on laitoksen
nykyinen koulutusvastaava ja ohjelmajohtaja.

Ensi viikolla on TSAK-kokous 26.4. Laitoksen strategiapäivä on
29.4., jota odotan innolla. Menen sinne edustamaan kiltaa ja
opiskelijoita.

Laitossopimukseen kuuluu Opinnot-sivujen ylläpitäminen
ajantasaisena. Opetussuunnitelmavaihdoksen ja yhteystietojen
päivittämistä pitäisi tehdä. Olen luonnostellut päivitettäviä
sivuja linkkeineen, mietinnässä pitäisikö linkata Drive vai
muokata ne nykyisille nettisivuille. Hallituksen keskustelun
pohjalta tiedot päivitetään nykyisille nettisivuille.

Opintomouhossa heräsi keskustelua laitoksen uutiskirjeestä, joka
ei ole saavuttanut opiskelijoita. Osalla sähköposti on mennyt
roskapostiin, osa on nyt vasta saanut ensimmäistä kertaa
uutiskirjeen. Lienee taas vika sähköpostilistoissa, selvitetään.

Opintovastaavan ja killan koulutuspoliittisen sektorin tehtäviin
kuuluu laatia keväällä jonkinlainen kysely kiltalaisille,
harkinnassa tehdäänkö.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut sekä kulukorvaukset:

Samuel Hautamäki, 98,06€, Majatalkoiden ruoat
Samuel Hautamäki, 100€, TamArk vujut ja Tietokillan vujut
Picaset Oy, 588,99€, Paperi 1/2022
AYY, 2289€, Tilavuokrat 07.03.2022-14.04.2022
Amanda Puerto-Lichtenberg, 60€, Fyysikkokillan vuosijuhlaedustus
Heidi Siren, 120€, vuosijuhlaedustukset TF ja KIK
Samu Rotko, 115,68€, Fuksijäynän siirtymäspektaakkelin
kustannukset
AYY, 285€, Varaston vuokra 1.1.-30.06.2022
Iisa Mustonen, 5,97€, Hyvinvointiviikon rairuohon istutus



Iisa Mustonen, 22€, Hyvinvointiviikon joogan tilavuokra
Pinja Lindholm, 8,82€, kulttuuritoimikunnan leffaillan syömingit
helmikuulta

Otettu tiedoksi, että Paperin korkean hinnan syynä ovat
kilpailutusongelmat. Paperin toimitus tulossa keskustelemaan
asiasta hallituksen kokoukseen.

Tilavuokralaskun könttäsummaan saattaa sisältyä muilta killoilta
perittäviä varauksia, asiaa selvitetään.

8. AYY-hallituskummin vierailu

Hallitus otti tiedoksi AYY:n kuulumiset; muutamina nostoina
mainittakoon, että syksyn tilakähmyt alkavat 3.5., AYY tehnyt
kannanoton ruotsinkielisten fysiikan luentojen puolesta sekä
halloped-brunssi ollut varsin onnistunut.

9. Raadin kiitosilta

Järjestetään raadille rento illanvietto 9.5. Kylän olohuoneella.
Lähtökohtaisesti koko hallitus osallistuu tapahtumaan,
järjestetään leipää sekä sirkushuveja. Kutsutaan myös tämän
vuoden ISOt.

10. Vakiokokousaika V-periodissa

Hallituksen vakiokokousajaksi valittiin maanantait klo 18-20, ja
kiltapäiväkerhojen ajankohdaksi tiistait 18-20.

11. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Julia Valkama.

12. Vastuututorien nimeäminen

Nimetään vastuututoreiksi Topias Suokas sekä Amanda
Puerto-Lichtenberg.

13. Muut esille tulevat asiat

Ehdotetaan Hyvä hallinto-workshopin ajankohdaksi 3.5. klo 19.

Jäärätapahtuma tulossa toukokuun alussa.

Hallitus menossa Diodiin 24.4., pidetään lähetys kahdessa
vuorossa niin että studioon mahtuu yhteensä 8 henkilöä. Kasper
Luoma koonnut soittolistan. Tehdään poll osallistujista. Luvassa



TOTO-vinkkejä, Dostojevski-kuunnelmaa, heppatyttövinkkejä sekä
sisustustietoutta.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.02.


