
Pöytäkirja 19/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 19/2022, 10.05.2022, klo. 18:30.

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 avasi kokouksen ajassa 18:31.

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 13. Vuosijuhlaedustukset,
päättäen näin kokous kohtaan 15.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Niko Toivonen ja
Samuel Hautamäki.

Päätettiin esityksen mukaisesti.



5. Ilmoitusasiat ja posti

Wappuruton toivottavasti viimeiset aallot pyyhkivät vielä
tietään hallituksen rivien läpi. Menolippuja maailmalle on
varattu, talviturkkeja heitetty, kesätöitä ja -suunnitelmia
aloiteltu.

Postissa saapunut Tekijä 4/22, Arkkitehtiuutiset 2/22, Kvantti
1/22, Ruutiset 2/22 ja Wuorikautiset 2/22.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viikko on kulunut pitkälti uuteen
yhdistysilmoitukseen ja AYY-toiminta-avustukseen tutustuessa.
Olen joihinkin hallituksen jäseniin yhteydessä sen tiimoilta.
Hallituksen jäsenille on tulossa toimintakysely, jonka
vastausten pohjalta kehitetään loppuvuoden hallitustoimintaa.
Laitoksen kanssa tavattu ja vaihdettu kuulumisia
laitoskokouksessa, jossa keskustelimme mm. USP-pääaineen
edunvalvonnan haasteista. Neuvosto kasaili perjantaina KY:n
vuosijuhlilla.

Rahastonhoitaja: Ark’20 excun laskutus työllistänyt menneellä
viikolla. Tiedoksi: killan laskutustiedot tulevat muuttumaan
ensi viikolla 16.05. alkaen, koska Procountorin
operaattorikumppani vaihtuu. Muutos ei vaikuta Procountorin
hinnoitteluun.

Yhteistapahtumien tilavuokrien laskutuksesta keskusteltu
hupimestarien kanssa, nykyisen mallinen könttälaskutus tuottaa
haasteita.

AYY:n taloushallinnolta kannattaa tiedustella kevään
tilavarausten laskuja esimerkiksi nyt toukokuussa, helpottaa
yhteistapahtumien tilavuokrien tasausta.

6.2. Yhteisö
Arkkitehtipäivien stream-katsomo pidettiin Kiltahuoneella.
Osallistujalista toimitetaan SAFAlle.

Raadin kiitosilta järjestettiin. Paikalla olleet “kalastivat”
vuoden teeman mukaisesti Raatihärpäkkeeksi hevosenkengät.

Tarjous killan haalarimerkeistä on saapunut. Päätettiin tilata
2000 kpl “Alko”-merkkejä ja 500 kpl mustia logomerkkejä.
Majamerkkien tarjous oli liian korkea, joten niitä ei tällä erää
tilata.



MAIKin hallitus on kokoustanut ja MAIK-Varaslähdön suunnittelu
on käynnissä. MAIK-sitsit järjestetään 8.11.

Teekkarikokous kokoustettiin 4.5., Teekkariyhdistysasiaa
selvitellään. Syyskuussa luvassa kysely killoille yhdistyksen
perustamisesta. Keskusteltu Jyväskylän teekkarilakista, sekä
majoitustilojen puutteesta Otaniemessä.

6.3. Viestintä
Sihteeri selvitellyt pöytäkirjasumaa. Olisiko
pöytäkirjantarkastajien vastaisuudessa mahdollista jäädä toviksi
suoraan kokouksen jälkeen katsomaan pöytäkirjaa läpi?
Laitoskahvien käännös työn alla.

Päätettiin kokeilla uutta pöytäkirjojen tarkastamisen tyyliä.

Tiedottaja: Viikkistä ja sähköpostilistojen kahlausta
tavanomaiseen tapaan. Sähköpostilistojen suodatusongelmat
tuottavat harmaita hiuksia. Motivaationi edistää nettisivuja ja
tehdä vikailmoitus säpolista-ongelmista on tällä hetkellä
alhainen.
Nettisivuvastaava tutki nettisivujen synnyn alkupäästä
mahdollista hyödyllistä informaatiota; löytyi lähinnä pöytäkirja
jossa mainittiin ohimennen “Tehtiin nettisivut.” Nettisivuja ja
Paperin toimitusta lukuunottamatta toimikunnissa hiljaista.

Toimareiden nimet päivitetään ajankohtaisiksi Arkkitehtikillan
nettisivuille pikimmiten.

6.4. Yrityssuhteet
Yrityssuhteiden mayhem-viikot eivät ota laantuakseen.

Paperin mainokset kasattu, päivitelty ja lähetetty
päätoimitukselle. Lehden julkaisuajankohta saattaa taas elää,
mutta sponsoreita on informoitu tästä edellisen numeron
postituksen yhteydessä.

Haalareista pidetty ensimmäinen suunnittelukokous UO-sektorin
kanssa viime viikolla. Sovittiin, että ISOneuvos lähtee
kilpailuttamaan firmoja, jonka jälkeen yrityssuhteet pääsee
aloittamaan sponssihakuja. (Tämä saattaa venähtää kesäkuun
puolelle, mutta suurin osa yrityksistä on kesälomalla
toivottavasti vasta heinä-elokuussa.) Yleisesti puhuttiin myös
haalareiden laadusta ja siitä, olisiko mahdollista saada niihin
paksumpi kangas. Nykyinen ei ole kovin kestävä, (ainakin ark’20
ja ark’21) repeää vähän liian helposti.

Afryltä/Innovarchilta ei vieläkään mitään lukuisista
sähköposteista huolimatta. Vaikuttaa siltä, että yhteistyö ei



jatku, sillä yhteydenpito näyttää muodostuvan
ylitsepääsemättömäksi esteeksi.

Arkkitehtikilta on saanut peräti kaksi yhteistyötarjousta
kuluneella viikolla. Niklas Svartbäck ProdLibistä tiedusteli
mahdollisuutta yritysekskursioon toukokuun aikana, heidän
toimistonsa sijaitsee Otaniemessä. Lupasin palata asiaan pian.
Tässä ehkä ongelmana juuri aikataulu, toukokuu on tiukka (itse
en pääse vetämään yritysvierailua esim. kuun loppupuolella
kakkosten Tanskan excun takia). Lisäksi itse tässä kohtaa jäin
pohtimaan, miten tässä kannattaisi menetellä. AK on tehnyt
vierailuja lähinnä pääsponsseille eli Foundation-yrityksille.
Tässä olisi ihan potentiaalinen alku pidemmälle yhteistyölle,
mainitsin Svartbäckille mm. haalarit ja Wähäjoulun ja tämä käski
pistämään sähköpostia sponssihakujen ollessa käynnissä.
Pohdittiin, pitäisikö tästä vierailusta pyytää rahaa vai vain
sopia esim. yrityksen kestivän kiltalaisia ruualla tms.
Keskusteltiin mahdollisesta sponsorisopimuksen solmimisesta,
vastikkeetonta yritysvierailua ei järjestetä.

Lisäksi Marika Laakko ASSA ABLOY Entrance Systemsiltä otti
yhteyttä ja tiedusteli yritysesittelyiltaman järjestämisestä ja
siitä, miten he pääsisivät parhaiten näkymään killassa. Vedin
Foundation-kortin taskusta ja tarjosin sopimusta puoleksi
vuodeksi hintaan 1000€. Laakko sanoi “makustelevansa asiaa” ja
palaavansa pian. Joka tapauksessa he olisivat halukkaita
pitämään esittelyillan, Foundation-sopparilla tai ilman. Tähän
tarvittaisiin jokin suuntaa-antava hintatarjous, mikäli he eivät
halua lähteä isompaan yhteistyöhön.

Otettiin esille, että Maja tarvitsee uuden lukon. Parhaana
vaihtoehtona nähtiin koodilla avattava seinälaatikko, jonka
sisällä olisivat itse avaimet. Ehdotetaan diiliä, jossa tästä
vastineeksi järjestettäisiin esittelyiltama. Asiasta
keskustellaan ABLOYn ja Majasäätiön kanssa.

Instagramiin postattiin K-Citymarket Iso Omenan kanssa sovittu
yhteistyöjulkaisu Mocktail-illasta. (Kuvat olivat upeita!)

Kouvolan tähti - kevätexcu lanseerattu ja lipunmyynti aloitettu.
Tällä hetkellä myynti köhii. Kirjoitushetkellä näyttää siltä,
että ilmoittautumiselle täytyy lyödä takaraja tälle viikolle –
excumestarit ovat jo itsenäisesti harkinneet tapahtuman
perumista tällä viikolla, mikäli osallistujia ei saada kasaan.
Mainontaa on tarkoitus jatkaa tänään (graafikoilta saadaan
toivottavasti materiaalia) ja hätätapauksessa mainostusta
Kouvolasta kiinnostuneille tahoille sekä muille killoille.
Ilmoittautuneita kirjoitushetkellä noin 5 kpl. Excun
toteutumiseksi tarvitaan 30 osallistujaa.



6.5. Tapahtumat
IK x AK-tapahtuma alkaa valmistua, sen kanssa vielä hieman
kiireitä. Hupikonnien virkistäytyminen onnistunut.
Valkohaalarisitsien toinen kokous tulossa, ilmo meni täyteen
heti.

6.6. Uudet opiskelijat
Fuksikapteeni: Fopas-sponssit rupeavat olemaan FTMK:n kautta
kasassa ja fuksitapahtumiin on tulossa niin rahallista, kuin
sisällöllistä tukea kiitettävissä määrin. FTMK:n
kahvituskoulutus suoritettu ja vihdoin F-riipus saatu
täydentämään juhlapukua.

Syksyn orientaation aikataulu on pitkälti suunniteltu ja tilat
on saatu varattua sen mukaan. Orientaation on tarkoitus alkaa
MAIK-varaslähdön jälkeisellä viikolla (ke) 24.8.

Pirjo Sanaksenaho vastasi vihdoin yhteydenottooni ja fuksien
tarkka määrä on nyt tiedossa. (54 arkkitehtuuriin, 36
maisema-arkkitehtuuriin ja 22 sisustusarkkitehtuuriin)

Hallituksen yhteinen kuvaussessio tulisi järjestää Fopasta
varten.

Käytiin läpi alustavaa orientaatioaikataulua.

ISOneuvos: ISOjen virkistäytymiseen varattu takkakabinetti
lauantaina 21.5. Lisäksi ISOkasteen tila varattu elokuulle, ja
syksyn virkistykseen Oktoberfest-tila Otarannan kattosaunasta.
ITMK-koulutusten korvaava tehtävä lähetetty kaikille. Lisäksi
haalareiden kilpailutus käynnistetty, ja vastauksiakin jo tullut
(en ole vielä lukenut)

Maisterimestari: Yliopistolta saatu tehokas viestiyhteys. Nyt on
tarkemmassa tiedossa maisterivaihtareiden ja
tutkinto-opiskelijoiden määrät (tarkentuu vielä lopullisesti
kesäkuun alussa). Lisäksi on myös saatu yliopiston
orientaatioviikon ohjelma, paitsi USP:n osalta. Study guidea
varten olen saanut jo muutamat tekstit kasaan.

6.7. Tilat
Majasitsit tulossa 25.5., valitettavasti 2.vsk excun kanssa
päällekkäin, ilmo käynnissä. Majalla nyt uudet palosammuttimet.
Majasäätiön kokouksessa käyty läpi tulevan kesän mahdollisia
projekteja. Majasäätiö pitää ensi viikolla testamenttityöpajan,
jotta jatkossa myös Majasäätiön hallituksella olisi selvät
toimintaohjeet jatkaville aktiiveille. Majasäätiöllä ei
aikaisemmin ole ollut vastaavia testamentteja.



Patjat tällä hetkellä kovin tiellä varastossa, ainakin osa
pitäisi siirtää kiltikselle. Ovat toki kiltikselläkin tiellä.

Käsiteltiin nimiehdotuksia uudelle kokousmikrofonille:
Moottoriturpa, Majavan Moottoriturpa, Majavan Megaturpa, Megavan
Majaturpa, Tilavan Tööttäilytöötötin, Tööttäilytöötötin, Tilavan
Toosailutöötötin, Tilavan Turpanaattori, Turpanaattori,
Turpanaattori 2000, Turpanaattori 710, Turboturpanaattori.

Äänet jakautuivat seuraavasti: Majavan Moottoriturpa 1, Megavan
Majaturpa 2, Tööttäilytöötötin 1, Tilavan Turpanaattori 3,
Turpanaattori 2, Turpanaattori 710 1, Turboturpanaattori 1,
muille 0.

Nimettiin kokousmikrofoni Tilavan Turpanaattoriksi.

6.8. Edunvalvonta
Kokoustettiin viime viikolla kopo-sektorin kanssa kiltakyselyn
tiimoilta. Kysely päätettiin siirtää syksylle. Esiin nousi viime
vuoden kysely, jonka tuloksia ei valitettavasti ikinä purettu
erinäisten syiden takia. Olisi mielenkiintoista katsoa jossain
kohtaa vastauksia tarkemmin, niistä voi olla hyötyä 2024-2026
opetussuunnitelman työstämisessä. Tähän opetussuunnitelmaan ne
eivät meinaan ehdi.

Hallopedeilla oli kiinnostusta selvittää ja koostaa selkeää
infopakettia opetusportfoliouudistuksesta ja päätimme keskittyä
siihen loppukeväästä. Erityisesti maisteripääaineiden muutokset
herättävät paljon kysymyksiä.

Laitoksen viestintä ja sen kehittäminen on pyörinyt mielessä
kuluneen viikon aikana (ks. sitä käsittelevä kohta).

USP-sivuaine nousi myös esille kokouksessa. Sivuainetta ei oltu
kuulemma mainostettu ja haku oli ehtinyt mennä umpeen ja jotkut
halukkaat eivät ehtineet hakea.

Olin ensimmäistä kertaa laitoskokouksessa viime viikolla, jossa
käsiteltiin paljon tila-asioita. Tietokoneet otetaan pois
kotiluokista ja varmistetaan, että kaikille 1vsk ja 2vsk
opiskelijoille olisi paikka piirustussalissa. Uusia
tietokonetiloja tulossa Otakaareen ja tietokoneluokkiin on
tulossa 24/7 kulkuoikeus. Todettiin, että 50 opiskelijaa on
maksimi yhdelle tuntiopettajalle ja puhuttiin, että
tarvittaisiin lisää tuntiopettajia. Kerrottiin ideatasolla myös
Thesis Roomista, jossa opinnäytetöitä tekevät saisivat
vertaistukea sekä opinnäytelistasta, josta löytyisi helposti
laitoksella tehdyt opinnäytteet.



SISTA järjestää 16.5. Sissariihi-keskustelutilaisuuden, jossa
sisustusarkkitehtuurin opiskelijat ja henkilökunta keskustelevat
opetusportfoliouudistuksesta ja muista opintoihin liittyvistä
aiheista. Olen itse menossa katsomaan meininkiä. Toivottavasti
se jää säännöllisesti järjestettäväksi tapahtumaksi
Laitoskahvien ja Maisemariihen tapaan.

16.5. on dekaanin lounas.

Paperiin kirjoitettu artikkeleita. Testamenttia on myös
kirjoitettu ja päivitetty. Torso-lehdestä otettiin yhteyttä Stop
Cutting Artsiin ja Reclaim Värettä koskien, sanoin että minua
voi haastatella mutta kuvamateriaalia sinänsä ei ole, koska
toimin esittelijänä tilaisuudessa.

Eilen oli koulutusneuvoston kokous. Siellä nuijittiin
Yhdyskuntasuunnittelu-sivuaine päivitetyillä ENGin
kurssikuvauksilla sekä muilla korjauksilla (kuten
opintopistemäärät, erinäiset poistuvat kurssit ilman
korvaavuutta). Maisterivalintojen arviointikriteerit ja
opetusportfoliouudistusasiat olivat myös esillä.
Maisterivalintojen arviointikriteereissä nousi esiin jopa Aallon
yleinen ongelma: mikäli kansainvälinen opiskelija ei saa
stipendiä, opiskelupaikka saattaa jäädä vastaanottamatta.
Ongelmina on myös ollut se, että kaikkina vuosina paikkoja ei
ole välttämättä saatu täytettyä tämän takia. Keskusteluun nousi,
pitäisikö arkkitehtuurissa olla haastattelut.

Keskusteluasioina oli maisteriopinnäytteiden arvioimisen muutos,
pääainevastaavien rooli ja hakukohdekuvaukset.
Maisteriopinnäytteiden arvioinnista päätetään tarkemmin
seuraavassa koulutusneuvoston kokouksessa, sillä sen on oltava
linjassa TSAK:issa esitetyn muutoksen perusteella. Kyseiset
materiaalit eivät ole julkisia henkilökunnan jäsenille.
Pääainevastaavien rooleissa heräsi kysymys henkilökunnan
kuormittuneisuudesta ja kuinka vastuita voidaan jakaa.
Hakukohdekuvauksissa olikin draamaa. Ne oli merkitty
keskusteluasioiksi ja huomasimme hallopedien kanssa, että ne
olivat varsin puutteelliset. Kun otimme tämän esille, sanottiin
että ne päätetään seuraavassa TSAK-kokouksessa ja korjaukset
tulisi tehdä vuorokauden kuluessa. Kyse oli ehkä
väärinymmärryksestä, sillä henkilökuntakin oli tyytymätön
niihin. Pyydettiin lisäaikaa niiden korjaamiseen. Tein
punakynällä paljon merkintöjä, niitä onkin korjattu onneksi.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut sekä kulukorvaukset:

Accountor Finago Oy, 45,20€, Procountorin käyttömaksu



Amanda Puerto-Lichtenberg, 12,18€, Fuksien Wappuaamiaisen viime
hetken ostokset
Otaniemen JS-Palvelu Oy, 34,72€, Sitsiastiaston vuokraus 26.3.
Fuksijäynään
Reetta Kanervo, 36,58€, Yöjäynän bensamaksut
Roosaliisa Manninen, 23,95€, ARTS <3 BubblyWappu printit +
koriste
Promler, 282€, Haalarimerkit Bubbly Wappu
Yuzu Nakamura, 24,15€, Arts <3 BubblyWappu koristeet
Yuzu Nakamura, 26,24€, Arts <3 BubblyWappu koristeet
Heidi Siren, 247,27€, ARTS <3 Bubbly Wappu ruuat
Elian Salmimaa, 20,95€, Fuksipeijaisten kuluja
Maija Kenttämies, 138€, ARTS <3 BubblyWappu munkkitilaus
Maija Kenttämies, 132,09€, Arkkitehtipäivien livestreamin
tarjoilut

Päätettiin asettaa kevään kulukorvauksille deadlineksi 30.6.
Aiheesta tiedotetaan raadille.

Kilta laskuttaa SAFAa Arkkitehtipäivien livestreamin
tarjoiluista.

8. Pääsykoepiknik

Keskusteltiin perinteisen Pääsykoepiknikin järjestämisestä
arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin pääsykokeiden (6.-8.6.)
yhteydessä.

Päätettiin järjestää piknik edellisen vuoden tapaan
piirustuskokeen viimeisenä päivänä 7.6. Otaniemessä, sillä 8.6.
järjestettävät kokeet eivät koske kaikkia hakijoita. Luvassa
rentoa hengailua. Paikalle kutsutaan lukuvuoden 2022-2023 ISOt.

9. AYY:n toiminta-avustushakemus

Käytiin läpi uudistunutta toiminta-avustushakemusta, jonka
viimeinen täyttöpäivä on 18.5.2022. Hakemuksessa on pieniä
muutoksia aiempien vuosien hakemukseen verrattuna AYY:n
järjestöluettelouudistuksen takia. Puheenjohtaja on aloittanut
hakemuksen täyttämisen, ja se tullaan hyväksymään seuraavassa
kokouksessa.

10. Laitoksen viestintä

Etenkin koronan aikana ja Sisuun siirtymisen yhteydessä on
huomattu, että laitoksen sähköpostilistoissa on ongelmia.
Students-ark listan viestit eivät saavuta kaikkia opiskelijoita
(esimerkiksi laitoksen uutiskirje). Laitoksen henkilökunnallakin
on kiinnostusta tiedottaa muilla keinoin kuin sähköpostitse, ja
huhtikuun laitoskahveilla laitoksen johtaja Pirjo Sanaksenaho



heitti palloa opiskelijoiden suuntaan ja kysyi, onko
opiskelijoilla ideoita ongelman ratkaisemiseksi.

Opintomouho-ryhmässä ja keskusteluissa on noussut esiin kolme
johtavaa ideaa:

1. laitoksen sähköpostilistojen korjaus, ei uusia
viestintäkanavia
2. nettisivut (laitoksella on Aallon sivuilla omat sivut, mutta
siellä on lähinnä yleistä ARTS:iin ja Aaltoon liittyvää
tiedotusta)
3. Telegram

Keskusteltiin aiheesta, ja tultiin siihen tulokseen, että
sähköpostilistojen korjaaminen olisi ensisijainen keino tiedon
parempaan välittämiseen. Sähköpostien jatkuva välittäminen
Telegramiin ei ole kestävä viestintäkeino, sillä se tukkii
tiedotuskanavat, mutta yksittäisiä ja keskeisimpiä viestejä
voidaan välittää esimerkiksi maisteriopiskelijoiden chattiin.
Esille otettiin myös nettisivujen aktiivisen päivittämisen
tärkeys.

11. Killan jäsenmaksun kerääminen syksyllä 2022

Keskusteltiin haasteista, jotka syntyvät, kun killan jäseneksi
ei voi enää liittyä AYY:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.

Haasteena ulkoisten palvelujen käytössä se, että killan
jäsenyyteen vaaditaan myös AYY:n jäsenyys, joka täytyy voida
tarkistaa. Kide.appissa mahdollisuus integroida
HAKA-tunnistautuminen, jonka kautta voidaan varmistaa hakijan
Aallossa kirjoilla oleminen. HAKA-tunnistautumiseen vaaditaan
suomalaiset pankkitunnukset ja pääsy suomalaiseen
tunnistautumissysteemiin, joka aiheuttaa haasteita
kansainvälisten opiskelijoiden ilmoittautumiseen.

Selvitetään ulkoisen jäsenrekisteripalvelusopimuksen solmimista,
sillä todettiin, ettei resursseja riitä rekisterin
pyörittämiseen itse. Todettiin myös, että hallituksella on
oltava mahdollisuus hyväksyä jäseniä manuaalisesti.

12. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin seuraavat henkilöt uusiksi jäseniksi:

Aleksi Tallgren
Patrick Linnanen

13. Vuosijuhlaedustukset



Saapunut kutsu KTH:n arkkitehtiosaston vuosijuhlille Tukholmaan
27.5., tarjotaan raadille edustusmahdollisuutta. Ilmon deadline
11.5.

14. Muut esille tulevat asiat

Hallituksen kuvauspäivästä tulossa poll Telegramiin.
15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.


