
Pöytäkirja 18/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 18/2022, 02.05.2022, 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

Opintovastaava Mai Multimäki

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18:03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija Kenttämies ja Topias
Suokas.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi tarkastustaulukon mukaisesti
Heidi Siren ja Topias Suokas.

5. Ilmoitusasiat ja posti



Ilmoitettakoon, ettei Wabu lobu.

Ei läpikäytävää postia.

Suvi Vendelin saapui ajassa 18.07.
Myönnettiin Suvi Vendelinille puheoikeus.

Eeva Rosenqvist saapui ajassa 18.12.
Myönnettiin Eeva Rosenqvistille puheoikeus.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Rahastonhoitaja: Wappuviikolla työllistänyt Ark’20 excusponssien
laskutus, muutoin saanut keskittyä vapun viettoon.

Miten ARTS <3 Bubbly Wapun rahaliikenne hoidetaan? Laitetaanko
kulukorvauksina killalle kuitteja / tilisiirtoja vastaan? T:Hupikset

Puheenjohtaja: AYY:n uusi yhdistysilmoitus ja toiminta-avustusten
hakukierros on alkanut. Systeemi on muuttunut edellisten vuosien
Tahlosta.

6.2. Yhteisö
Fuksispeksistudio keräsi kiitettävästi osallistujia 29.4.
Kiltahuoneelle. Fuksit eivät sortuneet clichéisiin, joten kukaan ei
voittanut Fuksispeksiclichébingoa.

Wappubrunchi vietettiin ja telttaa kuljetettiin taxilla nimen ja
Ullanlinnanmäen välillä. 50h skumppavoitot juotiin ja hedelmä- ja
jäätelötarjoiluista nautittiin.

Arkkitehtipäivien seminaarin streamaus Kiltahuoneella 6.5. klo
9.15-17. Tarjoiluja 200e SAFA:n piikkiin. Kuka hoitaa, en itse
pääse. SAFA haluaa tapahtumaan osallistuneiden nimet ja sähköpostit,
miten GDPR?

Keskusteltiin järjestelyistä, Niko Toivonen ja Maija Kenttämies
hoitavat.

Raadin kiitosilta 9.5., tulee hallituksen kokouksen tielle, siispä
siirretään kokous.

Käsiteltiin tässä välissä kokouskohta 8.



6.3. Viestintä
Sihteeri jakanut raatikarwoja karwattomille raatilaisille, muutoin
hiljaista. Pyydetty myös vanhempia karwamalleja, näiden mahdollista
sijaintia selvitelty. Selvittely jatkuu.

Tiedottaja: Wapun aikainen tapahtumatiedotus sujui lyhyestä
varoitusajasta huolimatta hyvin (osanotosta päätellen).
Nettisivutiimin kanssa voisi kokoustaa jossain kohtaa näin Wapun
jälkeen. Valokuvaajia lukuunottamatta muissa viestintäsektorin
toimikunnissa on ollut hiljaista.

6.4. Yrityssuhteet
Seuraava iso projekti, eli haalareiden sponsorihaku on alkamassa.
Aiheesta kokoustetaan UO-sektorin kanssa tänään tämän kokouksen
jälkeen.

Afry/Innovarchin kanssa lähetelty sähköpostia, kontakti jummaa
heidän puoleltaan, mitä tulee Foundation-keskusteluihin.

Keskusteltiin kevään excursion järjestelyistä sekä käytiin läpi
ohjelma- ja budjettirunkoa. Markkinointia ja mainostusta
tehostetaan.

SAFA-TEK yhdyshenkilö (eli myös minä, Sanna):

TEKiltä pyydettiin ottamaan yhteyttä syksyn perinteisten
TEK-presisten tiimoilta. Eli orientaatioviikoilla olisi tarkoitus
pitää sekä kandi- että maisterifukseille lyhyt esitelmä
(todennäköisesti diashow) TEKistä. TEK haluaa tietää, milloin
esitelmät pidetään ja missä, tiedot tulee toimittaa
excel-taulukkoon.

Esitelmät pitää yleensä TEKin kiltayhdyshenkilö (eli AK:ssa SAFA-TEK
yhdyshenkilö) ja olen jo lupautunut, että voin pitää ne. Lisäksi
tarvittaisiin tieto opiskelijoiden määrästä, jotta saadaan oikea
määrä TEK-vöitä. Vyön saa, kun liittyy TEkin jäseneksi ja yleensä ne
ovat olleet ihan haluttua tavaraa fuksien keskuudessa.

Mai Multimäki saapui ajassa 19.40.

6.5. Tapahtumat
IK x AK ensi viikolla, pidetään koristelu-/askarteluilta hupikonnien
kanssa, sitsi-ilmo lähes täynnä.

Valkohaalarien ilmo aukeaa 10.5.2022.

Tilojen varaus alkaa huomenna, hupimestarien syksyn päivämäärät
päätetty, tilakähmyt 10.5.

Ensi ma 9.5. IE virkkis.



6.6. Uudet opiskelijat
Fuksikapteeni: Valta on vihdoin vaihtunut ja viitta on laskeutunut
harteille. YöJäynän järjestäminen onnistui kokonaisuudessaan hyvin,
vaikka pieniä ongelmia olikin matkan varrella. Fukseilla näytti
olevan hauskaa. Fuksioppaaseen tarvitaan hallituskuvat, sovitaan
valokuvauspäivämäärä lähiviikoille.

Maisterimestari: Syksyn tilat ilmoitettu hupimestareille. Student
Guide ja yhteydenotot yliopiston puolelle työn alla.

6.7. Tilat
Majasäätiö piti Jallupukki-simulaattori rastia Walpurin
kierroksella.

6.8. Edunvalvonta
Tällä viikolla laitoskokous ja killan koulutuspolitiikka-sektorin
kokous aiheesta kiltakysely. Ensi viikolla on koulutusneuvoston
kokous. Päätösaiheina siellä YKS-sivuaine, tutkintovaatimukset,
minimi- ja maksimi-osallistujamäärät, valintakriteerit uusille
maisteriopiskelijoille.

Viime viikon TSAK-kokouksessa nuijittiin byrokraattisia juttuja,
kuten työjärjestystä ja nimeämisiä. Kokoustilaan nousi savun hajua,
mikä häiritsi työskentelyä loppupuoliskolla. Keskusteltavia asioita
oli pari, mutta ne olivat sitäkin tärkeämpiä. Ensinnäkin,
opetusportfoliouudistuksen ensimmäinen vaihe on päätetty AAK:ssa
(akateemisen asiain komitea) ja nyt tulee nk. feedback-vaihe, muut
muutosvaiheet ovat aluillaan.

Vähän laajempi keskustelunaihe on maisteriopinnäytteiden
arvioimisprosessin ehdotettu muutos. Se on aihe, josta on kysyttävä
mielipiteitä maisteriopiskelijoilta sekä henkilökunnan jäseniltä,
sillä ohjesäännön muuttaminen koskee useita yksittäisiä kohtia
arvioimisprosessissa. “Hauskaa” on se, että kyseessä on aihe joka ei
ole taaskaan ollut läpinäkyvästi esillä ainakaan viime vuoden
puolella ja joka tuodaan yllättäen keskusteluun. Kirjoitan sen mitä
olen (wapun) jälkeen ehtinyt selvittää:

Opinnäytteen esitteleminen on arvioitava kokonaisuus ja voi
vaikuttaa korottavasti opinnäytetyön arvosanaan. Tällä hetkellä
opinnäytetyö palautetaan kuukausi ennen arvioimista ja arviointi
tapahtuu 1-2 kk ennen valmistumista. Ongelma on se, että
opinnäytetyö on valmis vasta arvioimisprosessin jälkeen. Tästä on
kerätty ARTS:in opiskelijajärjestöiltä mielipiteitä vuonna 2020
(mukaan lukien AK), tarkoitus on perehtyä niihin.

Tuleviksi skenaarioiksi on esitetty seuraavia:



1. Opinnäytetyön esittelyn arviointiin selkeämpiä linjauksia ja
esittely on yhä osa arviointia. Esittely tapahtuu ennen
opinnäytetyön lopullista palauttamista. Valvoja toimii yhtenä
tarkastajana.

2. Opinnäytetyön esittely ei ole arvioitava kokonaisuus ja esittely
tapahtuu palautuksen jälkeen. Tähän tarvittaisiin kaksi tarkastajaa,
joista toisen on oltava Aallosta.

Vaikea aihe, pelottaa että asiaa nuijitaan jo seuraavassa
TSAK-kokouksessa, minne en itse pääse. Yllä oleviin skenaarioihin
liittyy kysymykset deadlineista, arvosanan alenemisesta mikäli työ
myöhästyy, henkilökunnan kuormittuvuus. Tarkoitus kysyä
halloped-Vilman kanssa Opintomouho-ryhmässä mielipidettä. Jenni
Reuter, joka on TSAK:in jäsen, sanoi keskustelevansa myös mielellään
aiheesta.

Olin laitoksen strategiapäivässä viime viikolla. Oli hauskaa nähdä
tuttuja kasvoja ja tutustua henkilökunnan jäseniin. Mielenkiintoista
asiaa ja mukavaa jutustelua Kirjoitan nyt vaihteeksi lyhyemmin ns.
uusista asioista joita tuli päivän varrella: laitoksella on viestiä
uutisista toisessa formaatissa, sähköposti koetaan epäpäteväksi.
Tuli idea, että henkilökunnan kuormitusta voisi vähentää
hallintoasioista vastaavan henkilön palkkaaminen, opettajilla yms.
menee aikaa hallintohommien tekoon. Esittelin Stop Cutting Artsia
päivän päätteeksi ja henkilökunta oli suurissa määrin samaa mieltä
agendan kanssa. Vaihto-opiskelijoiden on todella vaikea saada töitä
arkkitehtitoimistoista. Opiskelijamäärien nousu oli tiedossa
laitoksella mutta siitä ei oltu kuulemma ehditty keskustelemaan ja
punnitsemaan asiaa.

Tavattiin OPN:n kanssa Ullanlinnanmäellä. EduJory/OPN22-kasa tulossa
AYY:n vuosijuhlille.

7. Talous

Hallitus käsitteli ja hyväksyi seuraavat laskut:

Heidi Siren, 49,35€, Laitoskahvien tarjoilut
AYY, 8€, autopaikkamaksu
Kasper Luoma, 90€, Maanmittarikillan vujuedustus 60€+ TamArk vujut
30€
Kasper Luoma, 128,03€, Killan teltta Laskiaisriehassa,
Värikarnevaalissa ja Wappuna
Kasper Luoma, 12,15€, Tarjoilut Wappubrunchilla
Maija Kenttämies, 60€, Koneinsinöörikillan vujut

Siirryttiin kokouskohtaan 9.

8. Paperin visio



Päätoimittajat Eeva Rosenqvist ja Suvi Vendelin kertoivat
hallitukselle visiostaan Paperista.

Keskusteltiin Paperin budjetista sekä tilausmääristä. Pohdittiin,
voisiko Paperia tehdä saavutettavammaksi myös raadin
valokuvaajille/graafikoille/ym.

Nykyisellään budjetti ei riitä esimerkiksi niin suuriin painoksiin,
että kaikille uusille fukseille voitaisiin jakaa oma Paperi.

Vuoden budjetti on jo lyöty lukkoon, mutta keskusteltiin siitä,
voisiko yllättäviin menoihin varatusta summasta allokoida osan
syksyn ensimmäisen Paperin painomäärän kasvattamiseen.

Pihla Kuusela saapui ajassa 19.00.
Myönnettiin Pihla Kuuselalle läsnäolo- ja puheoikeus.
Eeva Rosenqvist ja Suvi Vendelin poistuivat ajassa 19.01.
Siirryttiin käsittelemään kokouskohtaa 10.

9. Raadin kiitosilta

Keskusteltiin raadin kiitosillan järjestelyistä.

Kiitosilta tulossa 9.5. Kylän olohuoneella, luvassa rento after
work-tilaisuus. Tarjoillaan grilliruokaa sekä alkoholitonta
juotavaa. Ei tehdä virallista ilmoittautumiskaavaketta, mutta
lähetetään raadin Telegram-ryhmään kysely osallistujista.

Siirryttiin kokouskohtaan 11.

10. Projektirahahakemus

Pihla Kuusela esitteli Ponto de Encontro-ryhmän
projektirahahakemuksen; nähtiin Ponto de Encontro
mid-review-diaesitys, jossa käsiteltiin projektin edistymistä tähän
saakka.

Projektin ideana on YK:n pakolaisjärjestön kanssa yhteistyössä Boa
Vistan pakolaisleirille rakennettava yhteisöllinen tila.

Projektirahahakemus koskee matka-avustusta projektin
sijaintipaikalle Brasiliaan.

Vastineena avustuksesta ryhmä tarjoutuu järjestämään projektin
teemoja sivuavan seminaaritilaisuuden. Keskusteltiin tämän
ajankohdasta.

Siirryttiin kokouskohtaan 14 hyväksymään Pihla Kuuselan jäsenhakemus.



Projektirahaa anova henkilö on killan jäsen, joten päätettiin
myöntää projektille 500 euroa projektiavustusta.

Mai Multimäki poistui ajassa 19.08.
Sanna Lehti poistui ajassa 19.10.
Sanna Lehti palasi ajassa 19.12.
Pihla Kuusela poistui ajassa 19.32.
Palattiin kokouskohtaan 6.3.

11. Killan jäsenmaksun kerääminen syksyllä 2022

Keskusteltiin siitä, miten menetellään, kun killan jäseneksi ei voi
enää liittyä AYY:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä. Pohdittiin
jäsenrekisterin siirtämistä kide.appiin, joka tulisi maksamaan
24,90€/kk.

12. Kokousmikrofonin hankkiminen

Otettiin tiedoksi Kasper Luoman selvitys kokousmikrofonien hinnoista
ja ominaisuuksista.

Jabra 710-merkkinen mikrofoni tulisi maksamaan Verkkokaupasta
ostettuna asiakaspalautuksena 181,99€, uutena 248,90€, Saksasta
tilattuna 182,30€.

Päätettiin ostaa mikrofoni.

13. Vuosijuhlaedustajat

AYY12-vuosijuhlille päätettiin lähettää Samuel Hautamäki ja Mai
Multimäki.

14. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin seuraavat henkilöt killan jäseniksi:
Pihla Kuusela, Malva Zechner, Elias Damski, Ellinoora Tiainen

15. Muut esille tulevat asiat

Siirretään ensi viikon kokous tiistaille 10.5. raadin kiitosillan
päällekkäisyyden vuoksi.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.39.


