
Pöytäkirja 20/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 20/2022, 16.05.2022, klo. 18:00.

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

Paikalla:

Puheenjohtaja Sara Soimasuo

Yhteisövastaava Kasper Luoma

Sihteeri Mai Kovanen

Rahastonhoitaja Iiris Moisio saapui ajassa 18:32

Hupimestari Heidi Siren

Hupimestari Maija Kenttämies

Fuksikapteeni 2022-2023 Topias Suokas

ISOneuvos 2022-2023 Niko Toivonen saapui ajassa 18:08

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 18:00.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Samuel Hautamäki.

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 11. Vuosijuhlaedustukset,
päättäen kokous täten kohtaan 13.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Iiris Moisio ja Amanda
Puerto-Lichtenberg.



Iiris Moisio ja Amanda Puerto-Lichtenberg eivät olleet paikalla
kokouskohtaa käsiteltäessä, joten pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Veera Vornanen ja Sanna Lehti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Hallitukselle kuului kesäisää ja excujännää.
Postia ei tällä viikolla haettu.

Käytiin läpi kuitenkin kyltereiden pallomeren pallojen sekaan
jättämä yllätyslähetys - sekaan jätetty muun muassa huulipuna
sekä vesipullo.

Niko Toivonen saapui ajassa 18:08

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat.

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Yhdistysilmoitus ja toiminta-avustushakemus on
nyt täytetty. Aiemmin päivällä järjestetyllä dekaanin lounaalla
keskusteltiin etenkin Aallon strategiaan liittyvästä
Radikaalista luovuudesta.

6.2. Yhteisö

Haalarimerkit tilattu.

SAFAn opiskelijaedustajalle ilmoitettu Arkkitehtipäivien
streamin katsojat.

6.3. Viestintä

Sihteerillä hiljainen viikko, jäsenrekisteriä päivitelty. Mistä
tulee tieto, kun kiltalainen valmistuu ja hän ei enää kuulu
kiltaan?

Killan jäsenet todetaan kahdesti vuodessa, jolloin killan vanhat
jäsenet poistetaan listoilta.

Tiedottaja: Uudet jäsenet lisätty A-kilta-sähköpostilistalle.
Nettisivuille päivitetty Yhteystiedot suomeksi ja englanniksi.
Ensi viikon jälkeen Viikkis menee kesätauolle.

6.4. Yrityssuhteet



Kouvolan tähti - kevätexcu on työllistänyt kuluneella viikolla.
Tapahtuma jouduttiin perumaan vähäisen kiinnostuksen takia.
Ilmoittautuneille palautettu rahat Kide Appin kautta sekä
ilmoitettu sähköpostitse asiasta. Mainitsemisen arvoista, että
Lappeenrannan yliopistosta otettiin yhteyttä excuun liittyen.
Kaksi vaihtaria olisi innokkaasti halunnut mukaan matkalle ja
ostivat liputkin oltuaan sähköpostitse yhteydessä. Ehkäpä
tulevaisuudessa killan excut voisivat olla kaupunki- ja
koulurajat ylittävää toimintaa?

Lähetin (kiireiden takia vasta) tänään viestiä ProdLibille viime
viikolla puhutusta yhteistyöpyynnöstä. Tarjosin haalarisponssia
vastaan yritysvierailua ja ilmoitin, että se venyisi syksylle.

Lisäksi päivitystä (ja huutistelua ysvin sekoilulle) ASSA
ABLOYsta. Viime viikon kokouksessa todettiin, että Majalle
tarvittaisiin uudet lukot. Harhaanjohtavasta nimestä huolimatta
ASSA ABLOY Entrance Systems ilmeisesti tekee ovia. Ei Majalla
olisi tarvetta teollisuusluokan varastonovelle tai esimerkiksi
liukuoville? :D

Lopuksi kysymys UO-sektorille, missä mennään haalarien
kilpailutusten kanssa? Pienen tutkimisen jälkeen selvitin, että
vuonna 2017 haalarit ovat olleet paksumpaa kangasta ja tilaus on
tehty Pukuteollisuudelta. Vuoden 2017 Fuksikapteenin kansiossa
aika tarkat raamit kyseisen vuoden kankaasta.

ISOneuvos: Haalariyrityksiin on otettu yhteyttä ja kaikki
vastasivat. Keskustellaan eri tarjouksista myöhemmin.

6.5. Tapahtumat

Viime viikon IK x AK sitsit onnistui todella hyvin! Nyt enää
ensi perjantain valkohaalarit edessä, ja sitten meidän kevät
tapahtumien osalta pulkassa. :)

Tiistain tilakähmyt sujuivat myös hyvin, saatiin lähes kaikki
haluamamme tilat. Tapahtumasyksyn päivät nyt siis tiedossa,
löytyvät Hupisten kansiosta ja lisätään myös hallituksen ja
killan kalenteriin asap. Joitain muutoksia / lisäyksiä saattaa
toki vielä tulla.

6.6. Uudet opiskelijat

Fuksikapteeni: Viikko on ollut verraten rauhallinen. ‘Kaikkien
aikojen FTMK’ sitsit lähestyvät ja niiden suunnittelu on
käynnissä. Foppaan grafiikoiden valmistaminen ja alustava taitto
alkaa tänään illalla.



ISO-neuvos: ISOille on tulossa virkistystä lauantaina. Jotain
tosi levotonta ohjelmaa ideoidaan.
Haalarikilpailutuksesta on tullut vastaus kaikkiin
tiedusteluihin.
Ylihuomenna on AYY:n tutortapahtuma, johon myös meidän ISOt
voivat osallistua vaikka eivät ole tutoreita. Tapahtumasta tulee
ITMK:lle tieto vasta tänään koska ilmeisesti AYY:n järjestäjillä
on ollut vielä vähän säätöä.

6.7. Tilat

Torstaina 12.5. siivoilimme kiltiksellä yhdessä kiltiskätyreiden
kanssa.

Pallomeri oli tullut vuokraajilta takaisin siten, että patjat
olivat kosteat, jonka vuoksi patjoja on jouduttu kuivattelemaan.
Lisäksi osa pehmusteista oli kuraisia. Mikä on sopiva sakko?
Tilavastaava ottaa yhteyttä vastuuhenkilöön ja keskustelee
asiasta tarkemmin hänen kanssaan.

Myös Maja oli vuokralaisten jäljiltä likainen.

Iiris Moisio saapui ajassa 18:32.

6.8. Edunvalvonta

Mouhorumba jatkuu. On keskusteltu paljon maisteriopinnäytteiden
arvioimisprosessin muutoksesta, Aine 1-kurssista ja kurssien
etiikasta (ks. sitä käsittelevä kohta) ja kaikkea muuta.
Kurssipalautteita promotaan tällä viikolla.

Ylioppilaslehdessä julkaistiin erinomainen manifesti uuden
yliopiston perustamisesta sekä tuotiin esiin nyky-yliopiston
problematiikkaa.
(https://ylioppilaslehti.fi/2022/05/janne-ja-taina-saarikiven-ma
nifesti-seitseman-syyta-miksi-suomeen-tarvitaan-uusi-yliopisto-n
ykyisten-tilalle/)

AYY julkaisi blogikirjoituksen liittyen Stop Cutting Artsiin:
https://www.ayy.fi/fi/artsilaisten-viesti-ei-saa-jaada-kuulematt
a

Dekaanin lounasta tuli kuunneltua sivukorvalla. Radikaalia
luovuutta esiteltiin. Kyseinen projekti ja strategian työstöä on
tehty vuoden verran ja pyydettiin kärsivällisyyttä, sillä
muutosprosessit ovat hitaita. On kuitenkin projekteja luvassa.
Sitten siellä kerrottiin edunvalvontakuulumisia. Dekaani sanoi,
että sähköpostilistoja korjataan paraikaa.

https://ylioppilaslehti.fi/2022/05/janne-ja-taina-saarikiven-manifesti-seitseman-syyta-miksi-suomeen-tarvitaan-uusi-yliopisto-nykyisten-tilalle/
https://ylioppilaslehti.fi/2022/05/janne-ja-taina-saarikiven-manifesti-seitseman-syyta-miksi-suomeen-tarvitaan-uusi-yliopisto-nykyisten-tilalle/
https://ylioppilaslehti.fi/2022/05/janne-ja-taina-saarikiven-manifesti-seitseman-syyta-miksi-suomeen-tarvitaan-uusi-yliopisto-nykyisten-tilalle/
https://www.ayy.fi/fi/artsilaisten-viesti-ei-saa-jaada-kuulematta
https://www.ayy.fi/fi/artsilaisten-viesti-ei-saa-jaada-kuulematta


Kävin Sissariihi-keskustelutilaisuudessa. Siellä käytiin hyvää
keskustelua: CAD-kurssiasiat, opiskelijamäärien nousu ja miten
sissaripääaineessa vastataan haasteisiin, MyCourses-sivut ja
viestinnän tehostaminen, kalustekurssin haasteet, arvioinnit ja
kritiikit. Oli kiinnostavaa asiaa, tästä muodostuu toivottavasti
perinne!

Seuraava TSAK-kokous on 24.5., jossa päätetään muun muassa
maisteriopinnäytteiden arvioimisprosessista. Minä ja Vilma emme
pääse kokoukseen, sillä olemme Tanskassa, joten sinne menevät
varajäsenemme Ossi ja Andrea. Kysyin laitoksen suunnalta
mietteitä arvioimisprosessista, lähdettiin viemään eteenpäin.

TOKYO:n edunvalvonta laati kyselyn, jossa tiedustellaan
opiskelijoiden mielipiteitä arvioimisuudistukseen liittyen.
Vastauksista hyötyvät kuitenkin myös muut TSAK:in hallopedit
(kuten minä), joiden on tarkoitus punnita kantaansa asiaan
liittyen. Kysely on vielä auki, mutta kannattaa vastata
nopeasti. Sitä markkinoitiin myös killan kanaviin, sillä näin
kyselyn toimivana muotona. Muutoksesta oli tarkoitus alustaa
laajempaa keskustelua Opintomouhoon

ARTS-chatissa heräsi keskustelua kotipesien tyhjentämisestä
piirustuskokeita ja kesää varten. Huolta nousi töiden
säilyttämisestä sekä tilojen käytöstä.

Seuraava koulutusneuvoston kokous järjestetään 6.6., jonne minä
ja pari muuta hallopedia ovat estyneitä menemään. Onneksi näillä
näkymin saadaan kuitenkin opiskelijaedustusta. Pyrimme pitämään
halloped-kokouksen ennen sitä. Laitoin kyselyä myös
koulutusneuvoston kokouksen siirtämisestä (piirustuskokeet ovat
samaan aikaan), mutta katsoo tuleeko muutosta.

What’s going on ARTS?-keskustelutapahtuma järjestetään Väreen
Kipsarissa 23.5. klo 17-19. Itse olen tällöin Tanskassa, mutta
kehotan osallistumaan ja menemään kuulolle, sillä siellä käydään
läpi koko ARTS:ia koskettavia asioita.

Professori Kimmo Lapintie on jäämässä eläkkeelle,
edunvalvontasektori voi ottaa koppia läksiäislahjasta.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat kulukorvaukset:

Mai Multimäki, 30€, TamArk vuosijuhlaedustus
Mai Multimäki, 60€, Kannunvalajat vuosijuhlaedustus
Iiris Moisio, 60€, Kannunvalajat vuosijuhlaedustus



8. AYY:n yhdistysilmoitus ja toiminta-avustushakemus

Toiminta-avustushakemuksen jättöaikaa on pidennetty 22.5. asti.
Hyväksyttiin yhdistysilmoitus ja toiminta-avustushakemus
lähetettäväksi muutaman kokouksessa puheeksi tulleiden muutoksen
kanssa, sillä esimerkiksi poikkitieteellisiä tapahtumia
katsottiin olevan noin kuukausittain.

9. Yhteistyö yritysten kanssa Arkkitehtuurin laitoksen kursseilla

Kevään aikana paljon puhutun rahoituksen vähyyden vuoksi
nousevat laitoksen ja korkeakoulun paineet ulkopuolisen
rahoituksen hankkimiselle. Yksi näistä keinoista on yhteistyö
yritysten kanssa. Hallitus keskustelee killan kannasta siihen,
minkälainen toiminta ylittää rajan opiskelijoiden edun
vastaisena.

Killan mielestä laitoksen kursseilla tulisi noudattaa
mainostuksen etiikkaa, ja opiskelijoille tulisi ilmaista
selkeästi, jos esimerkiksi luennon pitäjä maksaa luennostaan.
Samoin suoraan virheellisen tai vääristetyn informaation
jakaminen on vastoin yliopiston perustarkoitusta. Kilta toivoo,
että laitos olisi avoin myös killan suuntaan
yritysyhteistöistään. Sara Soimasuo ottaa aiheen esiin kesäkuun
laitoskokouksessa.

10. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin seuraavat henkilöt uusiksi jäseniksi:

Pekka Parkkonen

11. Vuosijuhlaedustukset

Lähetettiin vuosijuhlille edustamaan:

KTH: Julia Hermans ja Katarina Jakobsson

12. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsitteli muut esille tulevat asiat:

Kaikkien aikojen hallitussitsit. Keskuutemme on saapunut vinkki,
jonka mukaan ennen kaikkia killan pyöreitä ja puolipyöreitä
vuosijuhlia on ollut tapana pitää kyseisen muotoiset pippalot.
Näiden ajankohta olisi joskus loppuvuodesta.

Seuraavasta kokousajankohdasta pidetään polli. Kokous on
kesäkuun alussa.



Hallitushärpäkkeeksi valittiin keppihevonen, jonka voi kukin
mielivaltaisesti käyttää haluamallaan tavalla.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:22.


