
Pöytäkirja 28/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 28/2022, 30.08.2022, klo. 18:00.

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

Paikalla:

Puheenjohtaja Sara Soimasuo

Yhteisövastaava Kasper Luoma

Sihteeri Mai Kovanen

Rahastonhoitaja Iiris Moisio

Hupimestari Heidi Siren

Hupimestari Maija Kenttämies, saapui ajassa 18.07.

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 18:02.

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 Iiris Moisio ja Heidi
Sirén.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti



Postia saapunut seuraavasti: Tekijä 8/22, Synapsi 2/22,
kynälähetys ja Orivesi-kortti.

Fukseja, fukseja kaikkialla! Hektinen syksy on täällä, ja
paikoissa juostaan tarmolla. Tilaisuuksia on saatu ja niihin on
tartuttu. Traktori on elämänsä perunannostokunnossa.

Maija Kenttämies saapui ajassa 18.07.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Rahastonhoitaja: Haalarisponssit laskutettu. Laskujen
tulostelu-urakka aloitettu tilinpäätöstä varten.

Puheenjohtaja: Hallitustoiminnan kyselyn yhteenveto kasassa ja
sparraustapaamiset aloitettu.

6.2. Yhteisö
Killan logokilpailu on päättynyt, yleisö- ja tuomariäänin
kilpailun voitti ehdotus numero 1. Voittajatyön jatkokehitys
jatkuu ja se jalostetaan Bränditoimikunnan johdolla lopulliseksi
ehdotukseksi killan kokoukseen. Killan kokous tekee ratkaisun
logon käyttöönotosta.

6.3. Viestintä
Palaute: Hallituksen pöytäkirjoja on lähettämättä killan
jäsenistölle jo lähes seitsemän kokouksen verran. Hallituksen
postilaatikkoon on tullut palautetta pöykkyjen lisäksi killan
vähäisestä someaktiivisuudesta ja Fuksioppaan’22 uupumisesta
killan nettisivuilta.

Kesäkauden pöytäkirjat lähetetty loman loputtua koosteviestinä.
Keskusteltiin killan viestinnästä ja sisällöntuottamisen
delegoimisesta.

Tiedottaja: Syksyn ensimmäinen Viikkis pistetty matkaan
tiedotuskanavalle ja kiltachättiin. Weekly Digest seuraa
perästä. Tiedottajalla käynnissä hidas aktivoituminen
tiedottajan tehtäviin.

Arkkitehtikillan tiedotuskanava esitellään ARK’22-fukseille
orientaatioviikon jälkeen, jotta vältyttäisiin epäselvyyksistä
fukseille viestinnässä.



6.4. Yrityssuhteet
Yrityssuhteiden kilometrikuulumiset jatkuu, sorry (not sorry).

Haalarit
Myyntejä ei ole tullut lisää, edelleen neljä paikkaa vapaana.
Jos jää yli, voidaan varmaan tarjota majasäätiölle taas
promopaikkaa esim. takataskuun. Heittäkää kontakteja, jos teillä
on suhteita yrityksiin.

Lähetin sähköpostia aiheen tiimoilta Prodlibille, Kalvotalolle,
ASSA ABLOY Entrance Systemsille, Swecolle, Artekille sekä
Marimekolle. Toistaiseksi Sweco ja Prodlib kieltäytyvät, ovat
edelleen kiinnostuneita tosin muusta yhteistyöstä. ASSA ABLOY
kertoi olevansa kiinnostunut yhteistyöstä (keväällä puhuttiin
mm. Foundation toiminnasta), lupasi palata asiaan.

Suomi-excu
Tänään sekä viime torstaina kokoustettu excumestareiden kanssa,
vauhti on päällä ja hommat sujuu erittäin hyvin. Tapahtuu
7.-8.10. Bussit on. Majoitus on. Yritysvierailuja 1 kpl on.
Toinen ehkä tulee, sovitaan parhaillaan.
Hintaa reissulle noin 30-35€, mukaan mahtuisi 61 + vetäjät.
Tavoitteena saada kasaan vähintään 40 osallistujaa kulujen
kattamiseksi. Promo alkaa tällä viikolla.

Lisäksi yrityksiltä tullut niin paljon yhteydenottoja, että
loppuvuodesta olisi mahdollisuus toiseen, enemmän
yritysekskursioon välillä Turku-Rauma, yrityksinä Oras ja
Pukkila. Joka tapauksessa Pukkilalle luvattu joku esittely
vähintään pk-seudulla fukseille tänäkin vuonna, koska ottivat
ison haalaridiilin.

Wähäjoulu
Sponssikokous Wähistirehtöörien kanssa tänä torstaina illalla.
Jännittää, pelottaa, innostaa, stressaa. Vuoden viimeinen ja
suurin puserrus (ehkä?)

Muuta
Sponssihaku fuksisitseille jatkuu. Finnairilta vastaus,
kieltäytyivät kohteliaasti “mielenkiintoisesta tarjouksesta”
(:D), yhteistyötarjouksia tulee kuulemma niin paljon, että
suurinta osaa ei voida toteuttaa.

Laitoin samasta aiheesta Rambollille viestiä, eivät ole
kiinnostuneita muusta kuin ekskursioista ja luennoista. Mietin,
että olisiko tässä ollut mahdollisuus tarjota vielä
vastatarjouksena esim. luentoa sponsoroinnista. Ongelmaksi
muodostuu kuitenkin se, että aika ei riitä ja yritysvierailuja



on nyt jo niin paljon tarjolla, että Foundationit pitää laittaa
etusijalle, jotta sopimusehdot täyttyvät.

Darravapaa -kollektiivi otti yhteyttä, tarjosi 4 kpl
lippupakettia arvottavaksi Sober Furious-klubille,
opiskelijahintaista lippua kiltalaisille sekä ilmokiintiötä
somenäkyvyyttä vastaan. Hyvinvointitiimi ottaa ilmeisesti
koppia, tapahtumalle on kysyntää.

6.5. Tapahtumat
Varastoa inventoidaan ja siivoillaan.

Otasuunnistuksessa IE Polin Appropromorastilla. Polin Appron IG
julkaistiin tänään, @polinappro.

Käpymestarien tapahtumat lisätään killan kalenteriin kun
päivämäärät tarkentuvat (kalakapakka kierros 14.9., Käpy-Alumni
sitsit & käpyjen pikkujoulut majalla 26.-27.11.)

6.6. Uudet opiskelijat
Tiedottaja: Jatkona viestinnän sektorista; hallituksen
postilaatikkoon tullut anonyymiä palautetta että killan
nettisivuilta uupuu vielä fuksiopas ’22.

6.7. Tilat
Keskusteltiin lukollisten kaappien hankkimisesta kiltahuoneelle.

6.8. Edunvalvonta
Laitoskokous:

- Laitoskokouksia järjestetään sekä livenä että etänä kuluvan
syksyn aikana.

- Maisteriopinnäytteen ohjeen muutosta esiteltiin
tilaisuudessa ja miten se vaikuttaa laitokseen aiempiin
toimintatapoihin. Kerrottiin, että sitä käydään tarkemmin
läpi koulutusneuvostossa. Esittely- ja palautuspäivämäärät
eivät ole vielä kirjoitushetkellä julkisia, mutta ne
julkaistaan piakkoin.

- AllWell-kyselyn tuloksista sanottiin, että niitä käydään
läpi koulutusneuvostossa. Laitoskahvien yleistä läpikäyntiä
ei mainittu, mutta pidetään huoli että se toteutuu
syksyllä!

TSAK:
- Ilmoitettiin, että Aallon ja Tongji-yliopiston yhteistyö

jatkuu vuoteen 2027. Yhteistyön taustalla useamman vuoden
toiminta jo TAIKin ajoista.

- Tieto- ja viestintätekniikka-kurssin vastaava opettaja on
lähtenyt pois, joten I-periodissa alkavalla kurssilla ei
ole tällä hetkellä opettajaa (fuksien on tehtävä



mallilukujärjestyksen mukaan kyseinen kurssi silloin).
Mikäli uutta opettajaa ei saada rekryttyä, keksitään toiset
keinot.

- Puhuttiin SISUsta ja mahdollisuudesta muuttaa nimensä
järjestelmässä. Kyseistä toimintoa ei ole vielä, mutta
toiminto olisi tärkeä, jottei järjestelmään jäisi
haamunimiä eikä opiskelijoita kutsuttaisi väärillä nimillä
opettajien toimesta (tästä taisi olla aiemmin keskustelua
kevään dekaanin lounaissa). Mitään päätöstä ei tehty, mutta
varadekaani sanoi ehdotuksen olevan tärkeä.

- Ilmoitettiin, että Aalto Into kuolee (yllätys yllätys).
Tietojen siirto aloitetaan Aallon sivuille Intosta
syyslukukauden jälkeen.

- Tohtoriopiskelijoita kutsutaan jatkossa
väitöskirjatutkijoiksi.

Kuluvana päivänä on tullut rekryttyä opiskelijajäseniä laitoksen
syksyn rekrytointiprosesseihin (Anne Vartolan ja Antti Piiraisen
etenemisarvioinnit sekä uuden maisulehtorin rekry).

Viime perjantaina oli Programme Committee kickoff-tapaaminen,
jossa käytiin läpi koulutusneuvoston toimintatapoja ja viime
vuoden palautetta toiminnasta. Hybriditilaisuudessa oli paikalla
ARTSin opettajajäseniä ja opiskelijajäseniä.

Hyvinvointitiimin virkistäytymispäivämäärä on lyöty lukkoon.
Sober Furious-yhteistyöstä on otettu koppia hyvinvointitiimissä
ja järjestävälle taholle on ilmoitettu, että Arkkitehtikilta on
mukana.

Koitan järjestää hallopedeille oman virkistäytymisen tai
vaihtoehtoisesti koko KoPo-sektorille. Olisi kiva tehdä
muutamien kiinnostuneiden kanssa vierailu arkistoon tutkimaan
killan koulutuspoliittista historiaa.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulukorvaukset:

Prosessiteekkarit ry, 214,05€, Wappuspåra tasauslasku
Topias Suokas, 187,75€, Pressut
Origos Oy, 102,12€, Fuksipistekortit
Heidi Siren, 105,39€, Hupikonnien kesäpäivät

8. Laitoskauden avajaiset

Käytiin läpi käytännön asioita koskien laitoskauden avajaisia
31.8.



Ei saatu livemusiikkia tapahtumaan. Pientä purtavaa luvassa,
Sanna, Sara ja Heidi hoitavat valmisteluja. Kilta esittää
tervehdyksen. Otettiin huomioon se, että avajaisten kanssa
päällekkäin marmoripihalle ollaan pystyttämässä kuutta
suunnistusrastia.

9. Otasuunnistus ja Stadisuunnistus

Käytiin läpi käytännön asioita koskien Otasuunnistuksen
Arkkitehtikillan rastia.

Otasuunnistuksen rastia kokoamassa Kasper, Veera ja Mai K.
Mennään tutulla konseptilla; rastitehtävänä unelmien
kiltahuoneen rakentaminen Legoista.

Päätettiin lähteä Stadisuunnistukseen. Ideoitiin muuta sisältöä
kuin Otasuunnistuksen toisinto; rastilla luvassa ikonisten
rakennusten tunnistamista kuvasta.

10. Aalto Party

Kilta osallistuu Aalto Partyyn 6.9. Keskusteltiin siitä, mihin
käytetään ohjelmaan saatu 70 euron tuki. Päätettiin tuoda
tapahtumaan suuri telttapallomeri.

11. Vuoden opettaja -palkinnon kehittäminen

Kuultiin Mai Multimäen koostama esitys eri vaihtoehdoista
palkinnon kehittämiseen. Punnittiin eri vaihtoehtoja nimityksen
tasapuolistamiseksi sekä kuultiin kannanottoja.

Pyritään markkinoimaan äänestystä jokaiselle pääaineelle
tehokkaammin. Huomioidaan äänimäärän lisäksi entistä tarkemmin
myös nimitystä puoltavat perustelut. Päätettiin uudelleen
nimeämisiin 5 vuoden sykli.

12. Hallituskokoonpanon uudistus -työpaja

Hallitus kokoontuu käsittelemään aihetta ennen hallituksen
kokousta 20.9. klo 17. Alustavien päätösten tiimoilta tullaan
kutsumaan koolle kiltapäiväkerho.

13. Hallitustoimintakyselyn läpikäynti

Käytiin läpi kyselyn pohjalta tehty kooste.

Keskusteltu mm. siitä, kuinka laajasti hallituspestiin sisältyy
myös yleistä vastuuta juoksevista asioista. Työmäärän



jakautumiseen ja kuormittavuuteen tulee kiinnittää enemmän
huomiota.

Päätettiin Zoom-kokousten aikakauden olevan ohi; tästä lähtien
kokoustetaan vain livenä. Näin päästään eroon kuormittavasta
multitaskauksesta ja kipeänä kokoustamisesta lepäämisen sijaan.

Ollaan yhteydessä toiminnantarkastajiin ja jääriin, jotta
päästäisiin tapaamaan myös killan vanhempia toimijoita.

14. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Illusia Kontio.

15. Vuosijuhlaedustukset

Lähetettiin NuDen vuosijuhlille Maija Kenttämies ja Heidi Siren
ja Arkitektursektionin juhliin Sara Soimasuo ja Kasper Luoma.

16. Muut esille tulevat asiat

Otetaan TG-poll hallituksen keppihevosvirkkiksestä.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.47.


