
Pöytäkirja 30/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 30/2022, 13.09.2022, klo. 18:00.

Paikka: Otakaari 1 A, 02150 Espoo

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

Elian Salmimaa, Aaron Löfgren, Erika Koskela, Ansa Pyykönen,

poistuivat ajassa 18.16.

Sini Hintsala, saapui ajassa 18.20.

Liitteenä Metropolian opiskelijajärjestöjen METKAn ja Demonin kannanotto

maksullisia Adobe-lisenssejä vastaan.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:00.

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 9. Fuksisitsit siten, että
kokous päätetään kohdassa 13.



4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija Kenttämies ja
Topias Suokas.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Hallituksen jäsenet kertoivat kuulumisia sattuma-anekdoottien
muodossa. Saatiin selville kuninkaallisia sukulaisuussuhteita
sekä hämmentäviä kohtaamisia kadulla. Todistettu ruotsalaista
sipsipussikorruptiota ja kohdattu opettajia kadulla.

Postissa tullut Jämerän Taival 3 sekä Arkkitehtiuutiset 4/22.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat:

6.1. Hallinto
Jäärät kutsuttu Otaniemeen 6.10. kahvin merkeissä.
Hallituskeskustelut jatkuvat. Varapuheenjohtajan kanssa käyty
länsinaapurissa vahvistamassa ja luomassa kansainvälisiä
suhteita. Neuvosto on järjestämässä marraskuussa tapaamisen
Tampereen Neuvoston eli Syklonin kanssa.

6.2. Yhteisö
Mx Worldwidet järjestävät exqursion Viroon 4.11. Järjestelyt
käynnissä.

Sportklubb aktiivisena, killan yhteislähtö Aalto kymppiin ja
vitoseen lauantaina, beachvolleyvuorot jatkuvat Smökin kentällä
ja Syysvaellus Sipoonkorpeen tulossa 1.-2.10.

Kulttuuritmk järjestää ulkoilmaelokuvaillan 20.9. ja
Panimokierroksen Coolheadin panimoon 18.10.

Otatarhan ajot tulossa 30.9., ajokkimestarit alkaneet rekrytä
ajokeista ja rakentamisesta innostuneita puuhaan mukaan.

Opintovastaavan kanssa mietitty kiltakyselyyn opintoasioiden
lisäksi osiota killan toiminnasta ja sen kehittämisestä.

6.3. Viestintä
Tiedottaja: Viikkiksen teko sellaisenaan on jatkunut. Toin viime
viikolla rinnalle ‘Tiivistelmän’ - ei nettisivuartikkelia,
pelkkä päivämääräkooste Telegramiin “mitä lähipäivinä on
tulossa”. Sovellan jos olen kovin kiireinen.



Abitiimi sai tänään syksyn ensimmäisen keikkansa Nexus’n
lukiolaishackathonissa Kampissa. Paikalle pyydettiin killasta
kahta edustajaa; abitiimistä oli vain yksi käytettävissä.
Lähetin raadille kyselyä jos joku olisi ollut kiinnostunut
työpariksi, lopulta lähdin hänen seuraksi itse.
Paikan päällä meiltä tulivat muutamat lukiolaiset kyselemään mm.
pääsykokeista ja opiskelujen luonteesta. Keikan kesto
kokonaisuudessaan matkaa lukuun ottamatta 1h; helppo ja mukava
case. Jos haluaa jättää vahvemman vaikutelman opiskelupaikkaa
pohtiville, niin seuraavalle työkeikalle koitetaan muistaa ottaa
mukaan jotain vau-juttuja. (= Pienoismalli, läppärillä slideshow
näteistä kurssitöistä, paperiluonnoksia, tms.)

Elian Salmimaa, Erika Koskela, Aaron Löfgren sekä Ansa Pyykönen
poistuivat ajassa 18.16.

6.4. Yrityssuhteet
Saint-Gobain kävi tänään esittäytymässä kiltakahveilla
menestyksekkäästi. (Kiittelivät huimaa osallistujamäärää) Toivat
mukanaan esittelymateriaalia sekä lakua. Molemmat löytyvät
kiltikseltä. Tarjoilut menevät heidän piikkiinsä, pistän
rahikselle laskutustietoja pian tulemaan.

Haalareista ei mainittavaa.

Wähistirrejen kanssa keskustelu sponssipaketeista. Sponssihaku
alkaa ryminällä tällä viikolla. Wähistirreistä Julia Hermans
lähtee soittelemaan sponsseja kanssamme, eli ysvitiimillä on
vahvistusta. (Best!) Sponssien lukumäärä on suuri, kaikkia ei
todennäköisesti myydä mutta on hyvä että yrityksillä on
valinnanvaraa.

Suomi-excun lipunmyynti aukeaa huomenna klo 12. Valmistelut
pitkällä. Miten laitoksen rahallinen tuki saadaan käyttöön,
pitääkö laskuttaa erikseen? Sopivan kokoisia laskuja voi laittaa
laskutukseen laitokselle. Laitoksen tukea tarjolla 800 euroa,
joka kattaisi esimerkiksi bussilaskun melkein kokonaan.

Loppuvuoden muita mahdollisia excuja (yrityksiin) pohdittu,
meillä ehkä toteutuu vielä yksi Foundation-vierailu. Lisäksi
Turkuun olisi mahdollisuus päästä, juteltiin puhiksen kanssa
viime viikolla että voisin kontaktoida hissan proffaa aiheesta.
Viime vuonna fuksit lähtivät Turkuun, tässä olisi mahdollisuus
yhteistyöhön laitoksen kanssa.

Paperista kokoustettu eilen, saadaan tulevat numerot näillä
näkymin ulos tämän vuoden aikana, yrityksiä infotaan että
aikataulu on joustava. Pohdittu myös eilen Paperin tulevaisuutta
ja rahoitusta.



Sini Hintsala saapui ajassa 18.20.

6.5. Tapahtumat
Kiltakahvit onnistuivat hyvin, paljon porukkaa paikalla! :) Muut
syksyn tapahtumat tuloillaan, r-ak-as ilmo tuli tänään ulos ja
pian myös kiltasitsit, näistä kokousteltu yhdessä. Hupimestarit
myös työn touhussa Dipolin ja Polin approjen grafiikkapuolella.
Hupikonnien kanssa suunnitteilla virkkistä syksylle. Myös Nuden
vujulahja työn alla.

6.6. Uudet opiskelijat
Fuksikapteeni: Fukseilla toinen kouluviikko on pyörähtänyt
käyntiin ja heidän pitkä tapahtumaputki on vihdoin päättynyt.
Tällä viikolla Fukseilla luvassa lepoa ja minulla huomenna Jäjä.
Näin jälkikäteen voi todeta, että orientaatio kokonaisuutena oli
todella onnistunut. Fuksien haalarilogon kilpailutus on nyt
käynnissä. Logo vahvistuu seuraavana maanantaina 19.9.
Fuksisitsien suunnittelu ja toteutus on aloitettu, mutta siihen
tarvitaan lisää auttavia käsiä.

Saatu palautetta fukseilta siitä, millaista arkkitehtien,
maisujen ja sissarien yhteinen toiminta on orientaatioviikolla
ollut, ja kuinka arkkitehdeillä ei ole ollut spesifisti omaa
tapahtumaa, vrt. Vista ja Sista. Keskusteltiin eri alojen
vuorovaikutuksesta.

Viestintä sissarien ja killan uo-sektorien kanssa herättänyt
pohdintaa.

Maisterimestari: Samanlaisia ajatuksia ja tunteita kuin
fuksikapteenilla! Orientaatioviikko oli todella onnistunut myös
maisteriopiskelijoiden kannalta, osallistumisprosentti oli
korkea ja opiskelijat ovat päässeet hyvin teekkarien henkeen
mukaan! Itsellä seuraavaksi edessä hieman loppusyksyn
tapahtumien tarkempaa kaavailua. KvTMK:lla on kiire
International sitsien suunnittelun kanssa. Seuraavaksi myös
fuksisitsien suunnittelu - siinä maisteriopiskelijat mukana.

ISOneuvos: Orientaatioviikolla ISOjen työtaakka jakautui
epätasaisesti, kun osa oli ahkeria ja osa nakkipiiloissa.
Aiheutti tyytymättömyyttä joukon keskuudessa. Korjatakseen
tilanteen ISOneuvos

1. laittoi heti kovasanaisen ärähdyksen kaikille ISOille
2. Antoi viikon aikaa hengähtää orientaation jälkeen
3. Poll-kyselyn jälkeen julisti ajankohdat ISO-toiminnan

suunnittelupalavereille.
○ Palavereissa ISOt suunnittelevat sisältöä tapahtumiin ja

ISOpistekorttiin. Tavoitteena on, että porukka pysyy



motivoituneena, kun pääsee itse vaikuttamaan. Tärkeintä toki
että näen taas kaikki kasvotusten ettei porukkaa ala putoamaan
pois.

○ Toisaalta näin on jo käynyt.

6.7. Tilat
Kulkukortit/lukot oikkuillut viime viikolla, ohjeet kulkulupien
hakemiselle julkaistu. Paljon hakemuksia on jo tullut ja osa on
jo hyväksyttykin.

K-siiven muiden tilavastaavien kanssa suunnitteilla olisi
Halloween -teemainen tapahtuma, ikään kuin kiltiskiertely jossa
jokaisessa tilassa olisi omanlaisensa tehtävä tai muu.
Osallistutaan, ideoidaan.

Pikkujallut 2.12. Majalla! Maja vuokrattu joten päivämäärä on
lukossa, ei vielä muuta.

Majalla tulee isompi remppa 16.-26.10., jossa eteisen lattia
villoineen uusitaan viime talvena tapahtuneen vesivahingon
jälkitoimenpiteenä. Kannunvalajat ovat valmiita maksamaan
toimenpiteen, eikä lisäselvittelyjä enää tarvita. Yritämme
samaan syssyyn neuvotella koko tekniikkanurkkauksen uusimisesta
putkimiehen kanssa, sekä mahdollisesti uuden ilmalämpöpumpun
hankkimisesta lämmityskustannuksien minimoimiseksi. TTER
-apurahaa paljuun haetaan myös mikäli keretään, sillä voisi
koittaa kustantaa myös osan tekniikkanurkkauksen uusimisesta,
sillä nykyinen tekniikkanurkkaus on useasti jo todistanut
riittämättömyytensä. Mietimme myös talkoiden järjestämistä
näihin aikoihin, esimerkiksi eteisen siivouskaapin voi purkaa
ennen työmiesten tuloa säästäen näin kustannuksissa. Ongelmana
kuitenkin tiukka aikataulu ja se, että koko eteinen eristetään
pakettiin täksi ajaksi jolloin normaali Majatoiminta on
mahdotonta, ulkotalkoot päiväsaikaan silti täysin mahdolliset!

6.8. Edunvalvonta
Lukuvuosi on alkanut aika rytinällä, etenkin viime viikko on
ollut aika huutis. Kuulumisia kahden viikon ajalta
mahdollisimman tiiviissä paketissa:

Fuksiluokkaan ja kakkosten luokkissa on ollut kurssien
tilavarauksia. Luokat on tarkoitettu opiskelijoiden käyttöön
eikä niissä saisi järjestää opetusta. 3+ luokka on asia
erikseen, sillä on ilmoitettu että siellä voi järjestää
ohjauksia. Vastuuopettajia on infottu tästä ja he hoitavat
tilavaraukset muualle (toivottavasti).

Wähispäivänä 5.12. on ainakin kandiseminaarin loppukatselmus ja
alunperin myös 2vsk kaupsu-kurssin loppukritiikki (joka



siirrettiin toiselle päivälle). Aiheesta on keskusteltu
vastuuopettajien kanssa ja sovittu järjestelyistä, jotka
mahdollistaisivat tilaisuuksien päättymisen hieman aiemmin
erityisesti Wähiksessä töissäolevien osalta mutta myös kaikkien
opiskelijoiden osalta. Kilta on muistuttanut laitoksen suuntaan,
ettei Wähispäivä ole ideaalein päivä pitkille
koulutilaisuuksille saati varsinkaan loppukritiikeille.

Maisema-arkkitehtuurin opintokoordinaattori Niina Tikkanen on
lähtenyt toistaiseksi pois töiden ääreltä eikä paluusta ole
tietoa. Pirjo välitti tiedon LESin suuntaan. Sijaisen saaminen
voi olla kuulemma hankalaa, sillä LESissä on
henkilökuntavajetta. Toivottavasti Niina palaa pian tai saadaan
sijainen asap.

Muhun on oltu yhteydessä studioihin ja ballot-järjestelmään
liittyen. Paljon ongelmia sielläkin suunnalla.
Maisteriopinnäyteohje ja palautuspäivämäärät eivät olleet
julkisia vielä viime viikolla opiskelijoille. Laitoin viestiä
opettajille, nyt ne on vasta julkaistu. Tiedottaminen on ollut
opiskelijoiden suuntaan puutteellista, kritiikki viety
eteenpäin.

Kiltakysely mietityttää. Keskittyy varmaan lähinnä
koulu/edunvalvontajuttuihin sekä kiltan toimintaan.

Laitoskauden avajaiset sujuivat ihan mukavasti! Paikalla oli
odotettua vähemmän henkilökuntaa, mutta sitäkin enemmän
opiskelijoita! Kiitos kaikille osallistujille.

Hyvinvointitiimin kanssa suoritettiin lippuarvonta Sober
Furious-tapahtumaan. Hyvinvointitiimi virkistäytyi maanantaina.

Seuraava laitoskokous 14.9. Dekaanin lounaat lähtevät taas
käyntiin syyskuun loppupuolella. OPN kokousti viime viikolla.

Koulutusneuvoston kokous 15.9. Keskustelunaiheina AllWell-kysely
ja maisteriopinnäytteen muutos ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu
sen osalta laitoksella.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat kulukorvaukset:

Kasper Luoma, 70,17€, Aalto Party tarjoilut
Kasper Luoma, 28,34€, Ajelut killan asioissa, KV-fuksien majailu
ja Fuksikiljava
Niko Toivonen, 894,56€, Laitossopimuksen mukaiset kulut
Kiljava-viikonlopulle



Niko Toivonen, 104,11€, Laitossopimuksen mukaiset kulut
Kiljava-viikonlopulle
Niko Toivonen, 184,02€, Orientaatioviikon fuksitapahtumat
Samuel Hautamäki, 146,37€, Fuksien majapäivät

8. Koulutöissä käytettävien lisenssien maksujen epäselvyys

Epäselvyydet siitä, keillä Taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulun opiskelijoilla on oikeus koulun kustantamaan
Adobe-lisenssiin on nostanut maksulliset ohjelmat laajempaan
keskusteluun. Hallitus keskustelee aiheesta ja tekee päätöksiä
mahdollisista jatkotoimista.

Metropolian opiskelijajärjestöt METKA ja Demoni ovat tehneet
kannanoton lisenssien maksullisuutta kohtaan.

Kannanotto pöytäkirjan liitteenä.

TOKYO tukee maksutonta opiskelua, ja on tukenut Metropolian
opiskelijoiden kannanottoa. ARTSissa vain VCD-opiskelijoilla on
oikeus maksuttomaan lisenssiin. Lisenssin hinta on noussut
huomattavasti siihen nykyisin sisältyvän kuvapankin myötä, joka
vaikeuttaa entisestään maksumiehiksi joutuvien opiskelijoiden
tilannetta.

Pohdittiin, mitä lopputulemia mahdollisella kannanotolla voisi
olla, sillä ei haluta aiheuttaa tilannetta, jossa
VCD-opiskelijoilta viedään tasa-arvon nimissä etu pois.

Valmistellaan killan kannanotto asiaan. Kokous oli
lähtökohtaisesti sitä mieltä, että lisenssiä tulee tarjota
tasa-arvoisesti kaikille ARTSissa, ja että Aallon tulisi pyrkiä
tarjoamaan lisenssi joko ilmaiseksi tai huomattavasti
edukkaammin opiskelijoille. Mai Multimäki ja Maija Kenttämies
koostavat esityksen ensi kokoukseen. Kysellään lisäksi
halukkaiden kirjoittajien perään Opintomouho-TG-ryhmässä.

9. Fuksisitsit

Hallitus toimii työvoimana fuksisitseillä. Sovittiin ennakkovastuista.

Yleinen aikataulun suunnittelu: Sara

Plassaus, läsygrafiikat: Niko ja lukkarit
Huomioitu, että Foundation-logot täytyy saada painettua
läsyihin.

Markkinointi: Sanna
Tavoitteena saada mainokset pihalle ja ilmo auki mahdollisimman
pian.



Ruoka: Maire, Samuel
Yritetään ensisijaisesti saada valmisruokasponssi.

Muu excelöinti: Sara
Astiasto: Maija
Koristelu: Topias, Niko, Heidi

Sponsorit vielä kysymysmerkillä, selvitellään.

10. Uudet jäsenet

Ei hyväksyttäviä jäseniä.

11. Vuosijuhlaedustukset

Ei uusia kutsuja tai kiinnostunutta toista edustajaa
Stimulaatioon.

12. Muut esille tulevat asiat

Sakkojutut - alustavan idean mukaan piti hoitaa
kesäpäivänakkeina, mutta tämä ei ottanut tuulta alleen.
Pitäisikö ottaa syksylle uusi käytäntö? Ehdotettiin
papukaijamerkki-kannustinsysteemiä - esimerkiksi yhteisnakkien
ottamisesta papukaijamerkki. Käydään merkit vuoden lopussa läpi
Suuressa Papukaija-showdownissa.

Ensi viikolla luvassa hallituskokoonpanomouho.

Escape Otaniemi menee Suomi-XQ:n päälle. Kalenterissa muutenkin
paljon tapahtumia, joten todettiin ettei osallistuta.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.29.


