
Pöytäkirja 21/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 21/2022, 07.06.2022, klo. 19:00.

Paikka: Otakaari 1, 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, saapui ajassa 19.07

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti, saapui ajassa 19.07

Aino Niekkamaa, Elina Aydemir, Roope Mustonen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.04.

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 13. Vuosijuhlaedustukset
päättäen kokous näin kohtaan 15.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mai Multimäki ja
Samuel Hautamäki.



Esitetyt tarkastajat eivät olleet kokoushetkellä paikalla, joten
valittiin tarkastustaulukon mukaan tarkastajiksi Niko Toivonen
ja Amanda Puerto-Lichtenberg.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Hallituksen jäsenet kertoivat kuulumisensa kolmen sanan
tujauksina. Kuultiin runollisesti väsymyksestä ja kesästä.

Bränditoimikunta on logokilpailun järjestämisen kanssa
loppusuoralla. Lopullinen päätös tehdään killan kokouksessa.
Hallituksen edustajaksi tuomaristoon valittiin Kasper Luoma.

Ei läpikäytävää postia.

Mai Multimäki ja Sanna Lehti saapuivat ajassa 19.07.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Käyttöoikeuksien siirtämisen myötä elän
Nordea-limbossa, jossa heidän nettisivunsa on kertonut minulle
kaksi viikkoa odottamaan hetken ja juomaan vaikka kahvia.
Pirjolle lähetetty viestiä laitossopimuksen muuttamisesta ensi
vuodelle. Neuvoston kesäpäivät ovat tulossa parin viikon päästä.

6.2. Yhteisö

TKTMK:n kesäpäivät vietettiin.

Haalarimerkit ovat valmistuneet ja ne haetaan tällä viikolla.

Bränditoimikunnan logokilpailu on valmiina launchiin.

Sportsklubbin rantalentopallovuorot lähdössä käyntiin.

6.3. Viestintä

Sihteerin näppäimistö ja työsarka ovat hiljentyneet kesätauolle.

Tiedottaja: Syyskuulle tiedossa tapahtuma, jonne kaivataan paria
edustajaa puhumaan lukiolaisille opinnoista. Tiedustelen
abitiimiä.
Hallituksen “lomasähköpostin” kirjoitus on työn alla.
Muuten toimikunnissa hiljaista, lomille laskeudutaan.



6.4. Yrityssuhteet

Haalarisponsorien haku käynnissä. Wienerberger ilmoitti jo
lähtevänsä samalla diilillä kuin aiemmin eli järjestetään taas
haalarikahvit.

Mainospaikkojen hintoja nostettiin hieman, koska haalarien
tilausmäärä kasvoi. Jokaisesta mainospaikasta pyydetään 200€
enemmän kuin viime vuonna, jotta yritykset eivät tinkisi hintoja
ainakaan viime vuoden alapuolelle.

Lisäksi kysyin ASSA ABLOY Entrance Systemsiltä tekevätkö he
lukkoja koska Tanskan ekskun jälkeen tämä ihmetytti. Vastaus oli
että ei, mutta sisaryhtiö tekee. Sain yhteystiedot.
Laitetaan Majan lukosta viestiä.

6.5. Tapahtumat

Hupikset reissaamassa :)<3
IETMK kokousti eilen, IEkesäpäivien ja Polin Approjen suunnittelu
aloitettu. Virkkiksiä joka toisella viikolla afterien muodossa.
Konnille tulossa kesäpäivät Majalla 5.-6.8.

Lisätään ne syksyn päivät kunhan reissusta päästään!

6.6. Uudet opiskelijat

Maisterimestari: Study guide on työn alla. KvTMK:n kuvaukset oli
eilen ja kesäpäivät parin viikon päästä.

ISOneuvos: Auttaa fuksioppaan taitossa. Kuvaa ISOja mainittuun
painotuotteeseen. Suunnittelee kiljavaa ja syksyn ohjelmaa,
jälkimmäinen tietysti fuksikapteenin vetovastuulla. Tiedoksi
otettu, etteivät Kiljavan kulut mene ISOneuvoksen budjetista,
vaan laitos hoitaa.

Hanhi saapui ajassa 19.23.
Puheenjohtaja kommentoi ulostavaa hanhea.
Hanhi poistui ajassa 19.24.

Aino Niekkamaa ja Elina Aydemir saapuivat ajassa 19.25.

6.7. Tilat

6.8. Edunvalvonta

Opintovastaava on lomaillut mutta edunvalvonnassa on tapahtunut
joitain juttuja.



TSAK-kokous pidettiin 24.5. Maininnanarvoisinta kyseisestä
kokouksesta on maisteriopinnäytteiden arvioimisprosessin muutos,
joka pöydättiin ja siirrettiin kesäkuun kokouksen murheeksi.

Taiteen ja median edustajat olivat tehneet vastaehdotuksen
TSAK:issa esitetylle muutokselle, mutta se oli tehty TSAK:in
mukaan laittomasti. Henkilökunta oli ilmeisesti tyytymätön
TSAK:issa esitettyyn muutokseen: koettiin, että 7 opinnäytteen
palautuspäivämäärää (hand-in date) on liikaa, professorit eivät
voi työskennellä heinäkuussa eikä uutena vuotena ja pyydettiin,
että muutosehdotus palautettaisiin koulutusneuvostoille
mietintään, sillä ehdotuksen valmistelusta ei pidetty.

Keskusteltiin myös, tulisiko työstä antaa arvosana vai ei
arvosanaa ja kirjallisesta palautteesta. TSAK:issa tuli
kritiikkiä ehdotetusta muutoksesta, jossa maisteriopinnäytteestä
ei olisi mahdollista saada numeroa 5, mikäli sitä työstetään
enemmän kuin 6 kuukautta. Taiteellinen työ ja henkilökohtaiset
syyt tulisi ottaa huomioon.

Eilen 6.6. pidettiin koulutusneuvoston kokous. Siellä esitettiin
ohjelmien ohjelmien johtajat ja pääainevastaavat seuraavalle
kolmivuotiskaudelle. Myös koulutusneuvoston opetushenkilökunnan
jäsenet esitettiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle (huom!
hallopedien toimikausi on lähtökohtaisesti yksi kalenterivuosi).
Päätösasioina oli sisustusarkkitehtuurin kandivalintojen
hakukohtaiset arviointiperusteet ja opetussuunnitelma 2022-2024
hienosäätöjä, muutoksia ja korvaavuuksia.

Professori Lapintien läksiäislahja on työn alla. Lahja on
tarkoitus antaa Publiikissa tai viimeistään maisteritöiden
arvioinnissa.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulukorvaukset:

Maija Kenttämies, 20€, Ayyn pakun bensat - Viininpunainen ilta
Mai Multimäki, 60€, Vuosijuhlaedustus (AYY12)
Elian Salmimaa, 38,31€, Kiltakahvit
AYY, 8€, Autopaikkalasku
AYY, 1280€, Tilavuokrat 15.4.-21.5.2022
Accountor Finago Oy, 37,21€, Procountorin käyttömaksu
Julia Hermans, 60€, KTH Arkitektursektionens 110 års jubileum
SLP Group Oy, 330€, Topi Vanhatalo DJ-keikka
Niko Toivonen, 16,93€, ISO-rekryn tarjoilut
Niko Toivonen, 110,44€, yöjäynän aamupalaostokset
Niko Toivonen, 15,47€, ISO-virkistyksen tarjoilu ISO-budjetista
Pihla Kuusela, 500€, Myönnetty projektiraha



8. Hallituskokoonpanon muutokset vuodelle 2023

Sisäänottomäärien kasvaessa Arkkitehtuurin laitoksella, on
killan vastaanottamien uusien opiskelijoiden määrä nousemassa
120:een. Fuksien määrän ollessa niin suuri, katsotaan tehtävään
tarvittavan kaksi fuksikapteenia. Keskustellaan alustavasti,
minkälaisiin hallitusrooleihin voi hakea seuraavassa
vaalikokouksessa.

Alustavasti kolmena pohjaehdotuksena ovat:
1. ISOneuvoksen pestin muuttaminen toimihenkilöpestiksi
2. Kahden tämänhetkisen hallituspestin yhdistäminen
3. Sääntömuutos, jolla hallituksen maksimikoko nostettaisiin

14:sta.

Todettiin kaikkien vaihtoehtojen olevan huonoja. Pohdittiin myös,
olisiko mahdollista pestata kaksi fuksikapteenia, joista vain
toinen olisi osa hallitusta. Hallituksen koon kasvattamisen
pelätään hankaloittavan hallitustyöskentelyä. Jäädään pohtimaan
asiaa ja vaihtoehtoja, pyydetään ilmoittamaan mykistävät
breakthrough’t.

Lokki saapui ajassa 19.28.
Lokki yritti syödä kokouseväät.
Lokki häädettiin ajassa 19.29.

Kokoustauko alkoi ajassa 19.33.
Kokoustauko päättyi ajassa 19.34.

Aino Niekkamaa ja Elina Aydemir poistuivat ajassa 19.42.

9. Pääsykoe-piknik

Voitiin todeta pääsykoepiknikin onnistuneen, kiitokset
vastuu-ISO Heidi Joroselle järjestämisestä. Osallistujamäärä
yllätti positiivisesti.

10. Laitoskauden päättäjäiset

Keskusteltiin Laitoskauden päättäjäisten (15.6.) käytännön
järjestelyistä.

Vastuu päättäjäisten järjestämisestä on laskeutunut yllättävän
raskaasti killan harteille. Myös päivän aikataulut ovat
hankaloituneet, ja ainoa hetki tilaisuuden järjestämiseen olisi
puolenpäivän maissa.

Päätettiin jättää päättäjäisten järjestäminen väliin ja panostaa
sen sijaan kauden avajaisiin.



11. Killan kesäpäivät

Keskusteltiin Killan kesäpäivien (17.6.) käytännön
järjestelyistä.

Paikkana A-siiven sisäpiha, pöhinä alkaa neljältä. Pyydetään
NuDelta kaasua grilliin, pakastimessa makkaraa, Mai Kovanen
ostaa lisää. Pohdittiin, mitä mukavaa matalan kynnyksen
tekemistä voitaisiin järjestää. Luvassa taidetta, saunomista,
pallomerta ja hevosenkengän heittoa matalalla kynnyksellä.
Keskusteltiin Sauna in Transitin hinaamisesta paikalle
Tela-Weeralla, Kasper Luoma ottaa yhteyttä.

Käytiin työttömyystiedustelukierros.

Työttömät hallituksen jäsenet saapuvat ajoissa järjestelemään
ohjelmaa, muut saapuvat kun ehtivät. Veera laatii kutsukirjeen
tiedotuskanaville. Otettiin tiedoksi samanaikaisen saunomisen ja
saunan spraymaalaamisen mahdollinen vaarallisuus. Keskusteltiin
siitä, kuinka paljon tuhoa sisäpihalle voidaan aiheuttaa, ennen
kuin on investoitava loppuvuoden budjetti jälkien korjaamiseen.

Omat virvokkeet mukaan kaljacroquis’n lanseeraamista varten.

Oululainen fuksipaimen Roope Mustonen saapui ajassa 19.59.

12. Uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä.

13. Vuosijuhlaedustajat

Lähetetään 150. Teekkariperinnejuhlaan edustajaksi Kasper Luoma,
toinen paikka päätetään ensi kokouksessa.

Diskonttaus 56:ssa kasa rahastolla, joten lähetetään Iiris Moisio,
toinen paikka jää vielä avoimeksi.

14. Muut esille tulevat asiat

Muistutettu hallituskyselyyn vastaamisesta.

Pohdittiin hallituksen kesävirkkiksiä. Ehdotettu mm.
tankkiajelua, Linnanmäkeä, kämppäkierrosta ja ratsastusta.
Lisäksi tulossa kesäpäivät.

Valkoisia LEGOja tulossa kiltikselle valtoimenaan.
Hallitus palaa kesätauolta säännölliseen kokousaikatauluun
elokuun aikana.



15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.25.


