
Pöytäkirja 17/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 17/2022, 25.04.2022, klo. 18:00.

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

Paikalla:

Puheenjohtaja Sara Soimasuo

Yhteisövastaava Kasper Luoma

Sihteeri Mai Kovanen

Rahastonhoitaja Iiris Moisio, saapui kohdassa 6.6.

Hupimestari Heidi Siren

Hupimestari Maija Kenttämies

Fuksikapteeni 2022-2023 Topias Suokas, saapui kohdassa 6.2., poistui

hetkellisesti kohdassa 6.6.

ISOneuvos 2022-2023 Niko Toivonen

Maisterimestari 2022-2023 Amanda Puerto-Lichtenberg, poistui kohdassa

8

Opintovastaava Mai Multimäki

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:04.

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 14. Toimihenkilöiden
nimeäminen siten, että kokous päättyy kohdassa 16.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija Kenttämies ja
Topias Suokas.



Topias Suokas ei ollut paikalla kokouskohtaa käsiteltäessä,
joten valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maija Kenttämies ja Mai
Multimäki.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Wappuwiikko on alkanut, ja tulevat tapahtumat jännittävät itse
kutakin hallituslaista.

Postissa saapunut Libero, ProTeesi sekä Prosessiteekkareiden
hallituksen naamaläsy.

6. Sektorit

Hallitus ottaa tiedoksi sektoreiden asiat ja päättää
mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä asioista.

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Olimme opintovastaavan kanssa edustamassa myös
Arkkitehtikiltaa viime viikon keskiviikon Stop Cutting Arts
-keskustelussa korkeakoulun ja yliopiston johdon kanssa. Killan
jatkuvuuden ja hyvän hallinnon kannalta tärkeitä tapaamisia
suunnitellaan, molemmat tulossa toukokuun alussa. Myös
korkeakoulu- ja laitossopimusasiaa jatketaan ensi kuun puolella.
Yhteyttä Mestaan on jatkettu, ja tapasimme tänään heidän
puheenjohtajaansa Miikkaa. Keskusteltiin mm. yleisistä
käsityksistä kummankin järjestön vastuista, yhteisjärjestelyistä
orientaatioviikolla, Mestan toimintamahdollisuuksista
Otaniemessä ja USP-pääaineen arkkitehtiopiskelijoiden
edunvalvonnasta.

Rahastonhoitaja: Merkkimyynti ollut vauhdikasta vappua
edeltävällä viikolla ja siispä merkit ovat loppuneet.
Hommataanko vielä lisää mustia AK merkkejä vai odotetaanko
logouudistusta?

Hallitus keskusteli merkkien tilaamisesta, päätettiin tehdä
alustava tarjouspyyntö.

6.2. Yhteisö

Wärikarnevaalissa pidetty telttaa lauantaina.

Kiltisseikkailu huomenna.

TKTMK:n Walpurinkierros 29.4.

Fuksispeksien kisakatsomo kiltiksellä 29.4.



Wappulautta 30.4.

Ullisbrunchi 1.5.

Killan merkit loppu, hallitus keskusteli merkkien tilaamisesta.
Kasper Luoma tekee tarjouspyynnön.

Hallitus keskusteli Jabra-kokousmikrofonin hankkimisesta
kiltahuoneelle. Kasper Luoma selvittää mikrofonien hintoja sekä
ominaisuuksia ensi kokoukseen.

Topias Suokas saapui ajassa 18.22.

6.3. Viestintä

Sihteeri: Ei uutta auringon alla.

Tiedottaja: Intensiivistä viikkiksen kirjoittelua,
telegram-viestintää ja yksi työpaikkailmoitus-diili.

Killan boolista Runebergin patsaalla & Ulliksen brunssista
kysellään tarkkoja koordinaatteja ja aikaa - visun teettäminen
ja aika/paikka-info pitäisi varmaan piakkoin lyödä lukkoon.

6.4. Yrityssuhteet

Yrityssuhteilla (kuten muillakin sektoreilla) käynnissä
Wappu-mayhem-viikot.

Kutsut Wappuboolille on lähetetty. Kutsu lähti Foundationeille,
sekä pitkäaikaiselle yhetistyökumppani Wienerbergerille. Innolla
odotetaan, ketkä saapuvat paikalle.

Moni kiltalainen otti ahkerasti Julkkuja hurjan määrän myyntiin.
Tästä syystä järjestin yritysmyyntiä AK Julkkumyyjät
-telegramchatissa. Jokainen myyjä saa dibsata itselleen yhden
viimeaikaisen yhteistyöyrityksen ja lähettää tälle
Wapputervehdyksen ja mahdollisuuden ostaa Julkkua suoraan
kiltalaisilta.

K-citymarket Iso Omena lähti sponsorimaan Sober
Furious-yhteislähtötapahtumaa tuotesponsorilla. Kilta sai 170€
edestä holittomia juomatarvikkeita Instagram-storya ja
telegramissa tapahtuvaa mainintaa vastaan. Tapahtumasta ja
sponsorin hausta vastaa Katarina Jakobsson.

Paperin mainosten päivitys käynnissä. Yrityksiä, jotka
ilmoittivat haluavansa eri mainosversiot eri lehtiin, on
kontaktoitu. Ongelmaksi on taas kerran osoittautunut se, että
vastauksissa kestää ja osa ei vastaa ollenkaan. Mikäli yritykset



eivät yhteydenotoista huolimatta toimita uusia mainoksia
annetussa aikarajassa, painetaa samat mainokset kuin
ensimmäisessä lehdessä. Näin näkyvyys maksettua mainosta vastaan
on turvattu.

Excumestareiden kanssa keskusteltu tulevan excursion
rahoituksesta ja markkinoinnista. Pyrin vielä kokoustamaan
heidän kanssaan aiheesta, kunhan Wappu-mayhem rauhoittuu ja
juoksevat asiat saadaan pois alta.

6.5. Tapahtumat

ARTS <3 Bubbly Wappu tapahtuma onnistunut, vaikka
tavoitelippumäärää ei myyty.

Tilojen varaaminen syksylle käynnistyy 3.5., päivämäärät
hupiksille viim 2.5.!

IK x AK perhe - kaverisitsien ilmoittautuminen aukeaa ensi
torstaina 28.4. klo 12, odotetaan suurta hypeä!

Valkohaalarien ensimmäisessä kokouksessa päätettiin AK:n nakiksi
koristelu ja tarjoilut.

Näidenn jälkeen kevään tapahtumat purkissa!

Hupikonnille virkkistä tälle tai ensiviikolle palkintona kovasta
duunista <3

6.6. Uudet opiskelijat

Fuksikapteeni: Ajatuksia on asetettu kohti seuraavaa syksyä.
Päivämääriä ja tapahtumia on pyöritelty. Ne tulisi saada lukkoon
tällä viikolla. Majuri on järjestänyt koulutuspäiviä
Fuksikapteeniudesta ja paljon on opittu.

ISO-neuvos: Teekkari-ISO-koulutuksen korvaava tehtävä on
suunniteltu ja lähetetään ISOille wapun jälkeen. Toimikunnan
kämppäkierros jää väliin sairastapauksen vuoksi.

Maisterimestari: Viime viikkoina olen tehokkaasti suunnitellut
syksyn tulevia Kv-tapahtumia aina orientaatioviikon
perinteisistä tapahtumista uusiin konsepteihin. Topiaksen kanssa
pidettiin lyhyt miitti siitä, mitä tapahtumia halutaan pitää
yhdessä ja mitä erikseen. Vielä päivämäärien kanssa pitää
sovitella asioita yhteen koko UO-sektorin kesken ja myös vähän
IE:den kanssa. Lisäksi olen alkanut kasailemaan Student Guidea.

Topias Suokas poistui ajassa 18.41.
Topias Suokas saapui ajassa 18.42.



Iiris Moisio saapui ajassa 18.45.

6.7. Tilat

ARTS kiltisseikkailu tulossa tiistaina 26.4.

6.8. Edunvalvonta

Edunvalvonta on liekeissä edelleen myös Wappuviikolla. Viikon
aikana on luvassa TSAK-kokous ja laitos-kilta-suhteiden
ylläpitoa Laitoksen Strategiapäivässä. TSAK-kokouksessa
nuijitaan kurssikuvausmuutoksia ja tehdään nimeämisiä päättäviin
elimiin, kokouksen keskusteluasioista kerron lisää ensi
viikolla. Laitoskahvien pöytäkirjan editointi on vielä työn
alla.

Stop Cutting Arts-keskustelutilaisuus sujui hyvissä merkeissä
viime viikolla Dipolissa. Tilaisuus tallennettiin ja se on
laitettu ARTS:in sisäiseen jakeluun - tosin sähköpostilistoissa
taitaa olla taas ongelmia, ei ole saapunut ainakaan itselleni
vielä.

Tunnin sessiossa kuultiin paljon asiaa. Provosti Kristiina
Mäkelä kertoi taiteen asemasta yliopistossa ja sivusi Aallon
strategiaa, varapresidentti Petri Suomala avasi UWAS-kursseja
paikkaavaa Coeducators-projektia ja talousjohtaja Marianna Bom
rahoitusmallia. Coeducators-projekti ei itselleni hahmottunut
hirveän kunnolla kyseisen puheenvuoron jälkeen ja vaikuttaa
siltä, että projektia ei ole viety eikä kehitetty
konkreettiselle tasolle. Talousjohtajan puheenvuorosta oli
riemastuttavaa kuulla, että OKM-rahoitusmalli ei ole hyvä ja
asialle halutaan tehdä muutos parempaan. Talousjohtaja ilmaisi
kiinnostuksensa keskustella yliopiston rahoitusmallista
enemmänkin, mahtavaa!

Keskustelin halloped Suvi Vendelinin kanssa liittyen ARTS:in
johtoryhmään ja kokoukseen vietävistä asioista. Avasin Stop
Cutting Artsia ja ARTS:in edunvalvontaa sekä sen haasteita.
Nousi esille, että ensi vuoden edustajistovaaleja ajatellen
voisi herätellä ajatusta ARTS:ilaisten edariryhmän
perustamisesta.

Viime keskiviikon Maisemariihessä otettiin tiedoksi tulevat
maisteriopintojen maisustudiot. Tilaisuudessa käsiteltiin osin
samoja aiheita mitä Laitoskahveilla, kuten kysymyksiä
opetusmuodosta ja opetusportfoliouudistuksesta. Eniten uutta
tietoa opin maisteritason muutoksista liittyen studioihin ja
opintopistemäärien vaihdoksiin laitoksen sisällä. Maisterissa
siirtymäaika on lyhyempi verrattuna kandiin. Mikäli syntyy
vajausta opintopistemäärissä, niitä on mahdollista korvata



erikoistyöpisteillä. Rahoitusmallia laitoksen sisällä sivuttiin
jonkin verran ja todettiin, että se on epäsuhtainen pääaineiden
välillä. Asiaa on yritetty tuoda esille laitos- ja koulutasolla,
mutta kuten kevään mittaan on huomattu, keskustelua on
laajennettava politiikan tasolle.

Nostettiin esille, miksi maisukursseista ei järjestetä
kurssinäyttelyitä esim. A-siivessä (laitoin kysymyksen Flingaan,
hih). Vastauksena oli resurssipula ja tulostukseen yms. liittyvä
vaivannäkö. Studiokurssien näyttelyitä on kuitenkin pidetty
ympäri Suomea. Kerrottiin mahdollisuudesta tehdä ja järjestää
kurssinäyttely erikoistyönä ja ansaita siitä opintopisteitä.
Ehdotettiin myös konseptia virallisemmasta näyttelystä, jossa
vain parhaat työt olisivat näytillä. Maisema-arkkitehtuurin
nettisivut ovat kehitteillä ja tuotiin esiin verkkonäyttelyiden
potentiaali.

KoPo-sektorilla on suurta kiinnostusta tehdä kyselyä
kiltalaisille, kokoustamme Wapun jälkeisellä viikolla.

Laitoskokous ensi viikolla 4.5. Tänään tuli koulutusneuvoston
kokouskutsu, joka pidetään 9.5.

Hyvinvointitiimi järjestää tänä keskiviikkona Mocktail-ilta ja
Sober Furious-yhteislähdön kiltiksellä klo 17-20. Luvassa
hengailua ja alkoholittomien juomien ja mocktail-ainesten
testailua.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun takautuvasti:

Accountor Finago Oy, 37,21€, Procountorin käyttömaksu

8. Arkkitehtipäivien streamaus

SAFA on tuonut julki mahdollisuuden streamata vuoden 2022
Arkkitehtipäivien ohjelmaa kaikilla Suomen arkkitehtuurin
kouluilla 6.5.2022. SAFA toivoo kiltoja järjestämään
kisakatsomoita, joihin saadaan SAFA:lta myös oikeus kulukorvata
eväitä 100€ asti. Keskustellaan tapahtuman järjestelyistä ja
markkinoinnista.

Päätettiin järjestää katsomo kiltiksellä. Sara Soimasuo
kirjoittaa markkinointitekstin, Kasper Luoma hoitaa tarjoilut.

Amanda Puerto-Lichtenberg poistui ajassa 18.58.

9. Teekkarikokous



4.5. kello 19:00 järjestetään vuoden 2022 ensimmäinen
teekkarikokous. Keskusteltiin kokouksen aiheista
(pääasiallisesti teekkariyhdistyksen perustaminen) ja
lähetettiin kokoukseen kaksi edustajaa.

Esitys: Kokoukseen Arkkitehtikiltaa edustamaan lähetetään Sara
Soimasuo ja Kasper Luoma.

Päätettiin esityksen mukaisesti. Henkilökohtaisiksi
varahenkilöiksi valittiin Sara Soimasuolle Topias Suokas ja
Kasper Luomalle Mai Multimäki.

10. Projektirahahakemus

Saatu projektirahahakemus koskien humanitääristä arkkitehtuuria
käsittelevää seminaaria. Kutsuttiin hakemuksen tekijät
esittelemään projektia seuraavaan hallituksen kokoukseen.

11. Killan lipun käyttäminen Wapun ajan tapahtumissa

Vuosien 2021 ja 2022 aikana käynnissä olleen lippu-uudistuksen
myötä killan vanha lippu on jäämässä epäviralliseksi, ns.
räyhälipuksi. Koska kyseinen lippu on laadultaan
lakanakankainen, kokopunainen ja sen “Arkkitehtikilta”-teksti on
haalistunut, on sen käyttämisestä saatu paheksuvia kommentteja
ulkopuolisilta esimerkiksi Helsingin keskustassa liikkuessa.
Keskustellaan, kuinka lippua tulisi käyttää Wapun ajan
tapahtumissa ja kuinka se selkeämmin näyttäytyisi myös
ulkopuolisille nimenomaan killan lippuna (esimerkiksi tekstiä
vahvistamalla).

Päätettiin vahvistaa olemassa olevaa tekstiä, mutta jättää
väliin muiden muutosten tekeminen.

Päätettiin yleisluontoisesti, että Wapun tapahtumissa lippua
pidetään esillä, kun ollaan seurassa, jossa lipun kontekstista
ollaan tietoisia. Muulloin lippua kuljetetaan taiteltuna, ei
liehuttaen. Arkkitehtikiltaa etsivien ajatellaan kuitenkin
etsivän killan lippua tapahtumissa.

Wappuboolitapahtumassa lipun läsnäolosta äänestettiin
läsnäolijoiden kesken; vaihtoehtoina lippu, AK:n banneri, ei
mitään tai tyhjä. Äänet jakautuivat seuraavasti; 1-4-5-2. Näin
ollen päätettiin, ettei Esplanadille tuoda lippua eikä banneria.

12. Wappubrunssi

Käytiin läpi Wappubrunssin edistymistä.



NuDe on tarjoutunut kuljettamaan tavaraa autolla
Ullanlinnanmäelle. Brunssivastuut jaettu tiimeittäin.

Hallituksen ajokuntoon ei ole luottaminen wappuaamuna.
Ullanlinnanmäellä on tarjolla hedonistinen hedelmäkulho sekä
hevoslaulujen laulamista.

13. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Lilya Lagerbohm.

14. Toimihenkilöiden nimeäminen

Nimettiin killalle seuraava toimihenkilö:
Yrityssuhdeassistentti: Katarina Jakobsson

15. Muut esille tulevat asiat

Uuden USP-tutorin ilmoitus LESiin osaksi killan ISO-rinkiä on
mahdollisesti edessä.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.09.


