
Pöytäkirja 31/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 31/2022, 20.09.2022, 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

AYY-hallituskummi Veera Ollikainen, poistui ajassa 19:26

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:05.

Myönnettiin Veera Ollikaiselle läsnäolo- ja puheoikeus.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä
muutoksella, että lisättiin kohdat 9. Teekkariyhdistyskysely ja
10. Varkaustapaukset Otaniemessä niin, että päätetään kokous
kohdassa 14.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta



Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Sirén ja Amanda
Puerto-Lichtenberg.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Perunasato huolestuttaa, uhkakuvia talvisesta nälänhädästä
ilmassa. Ostaako uusin iPhone (eräiden mukaan suuri huijaus) vai
jotain halvempaa? Killalla edustusta Aikuisten uudella kaudella,
kisakatsomo on järjestettävä. Nähty Robin Turun uuden
kauppatorin avajaisissa. Dipolissa todistettu vavahduttavaa
munkkigatea.

“Tuntuu niinku et kaikki on hallinnassa vielä. Se on aika kivaa.”

Postissa saapunut Tekijä 9/22 sekä Ark 4/22 (jonka liitteinä
Arkkitehtuurikilpailuja 4/22 sekä Frost Denmarkin Bathroom
Accessories-katalogi).

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat sekä teki
päätöksiä niiden pohjalta:

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Hallituksen kokoonpanoa pohdittu. Neuvosto
kokoustaa ensi torstaina, jolloin mahdollisuus keskustella esim.
provostin näkemisestä.
Rahastonhoitaja: Laskuja on tulosteltu.

6.2. Yhteisö
Kulttuuritoimikunnan ulkoilmaleffailta tänään.

TPJ Kiltakoitosten AK osuutta edistetty

Kiltakyselyä työstetty yhteistoiminnassa opintovastaavan kanssa.

Käytiin kokouksessa läpi alustavaa kyselyrunkoa.

6.3. Viestintä
Sihteeri: Historioitsijoilla luvassa sisältöä ensi Paperiin sekä
arkistovisiitti. JäJässä käyty osana VTMK:ta.

Tiedottaja: Satunnaisia tiedotteita laitettu eteenpäin, Viikkis
tehty alkuviikosta taas tiivistelmän muodossa. Panostin linkkien
kanssa säätämiseen, meemuilua 10%.
Viime viikolla otin VTMK:n kanssa osaa Jämerän Jäljen
tapahtumaan. Hauskaa oli.



Asiaa joka ei liity edelliseen mitenkään; tiedottaja on nyt
flunssassa, ja potee nuhan lisäksi koulukiireitä.
Muissa viestintäsektorin toimikunnissa hiljaista, paitsi Paperin
toimituksessa, jonka chat on jälleen aktivoitunut.

6.4. Yrityssuhteet
Suomi-excun lipunmyynti oli viime viikolla ja tapahtuma myytiin
loppuun muutamassa tunnissa. Tämä oli odottamaton voitto, viime
vuoden 40-paikkaista ekskua ei saatu täyteen ja nyt lippuja
myytiin 60 kpl. Iso eksku siis tulossa, suunnittelu jatkuu ja
vierailukohteita on infottu suurista osallistujamääristä.

Lisäksi otettu yhteyttä ark. hissan proffaan Panu Savolaiseen
ekskuaiheen tiimoilta. Ajatuksena oli, että mikäli fuksit
lähtevät ekskuilemaan Turun suuntaan, voitaisiin samalla
hyödyntää killan saamaa yritysvierailutarjousta Turun suunnalta.
Panu näytti vihreää valoa, katsotaan mitä saadaan aikaan. Joka
tapauksessa homma pitää toteuttaa niin, että opiskelijat ovat
tietoisia siitä mikä on osa opintomatkaa ja mikä killan ns.
ylimääräistä sponssitoimintaa.

Wähäjoulun mainosmyynti pyörähtänyt käyntiin. Hintoja päivitetty
Wähistirehtöörien kanssa, katsotaan miten sponssipaketit menevät
kaupaksi ja tarvittaessa reagoidaan jos myyntejä ei tule.

Haalarimyynti päättyy 30.9. Toistaiseksi ei uusia myyntejä ja
paikkoja edelleen neljä auki. Tavoiteltu joitakin uusia
yrityksiä, mm. Visma ja Starkki. Ensimmäinen kieltäytyi
kohteliaasti.

Fuksisitsien sponssihaku ei ole edennyt, koska yksinkertaisesti
hommaa on ollut liikaa. Jaettiin sponssihakuvastuita myös
fuksikapteenille. Tilanne aiemmin pohditun ruokasponssin kanssa
seuraava: ensimmäiseen yhteydenottoon ei viime viikolla
vastattu, joten vaihtoehto B eli puhelinrumba iloisesti
alkuviikosta rumbattu. Saatu tuotantopäällikkö kiinni, lupasi
jonkun olevan "kohta" yhteydessä.

Paperin mainoksen ostaneita yrityksiä tiedotettu sähköpostitse
lehden julkaisuaikataulun muutoksista.

6.5. Tapahtumat
R-ak-as tapahtuma täydessä hulinassa, ilmoittautuneita 40kpl,
odotetaan enemmän paikalle. Liikuntavastaava mukana ja työvuorot
jaettu.

Kiltasitsien ilmo aukeaa torstaina. Sitsipaikkoja 70kpl, teemana
Anything but an Architect. Päätettiin lähettää kutsu sitseille
myös laitoksen henkilökunnalle.



Hupikonnien kämppäpämppä 25.11.

Polin ja Dipolin approjen liput ensi viikolla myyntiin, stay
tuned.

6.6. Uudet opiskelijat
Fuksikapteeni: Fuksien haalarien logokilpailun voittaja on
selvinnyt. Fuksisitseille ilmoittautunut jo 70 fuksia, mukaan
saadaan myös useita vanhoja kippareita ja ISOja. Kipparin wartit
ovat alkaneet ja niiden pitäminen tuntuu luontevalta ja on ollut
todella hauskaa ja rikkaita keskusteluita. Kyselemäni palaute
orientaatiosta on ollut lähes poikkeuksetta hyvin positiivista.
Erityisesti tiedottamista ja fuksimittelöitä on kehuttu.
Haalarisovitus nyt torstaina fuksien kotiluokassa. Jäjä
’nollaus’ teki hyvää, vaikka en kutsuisi jatkojen sitsejä
sitseiksi.

Maisterimestari: KvTMK:ssa sitsijärjestelyjen suunnittelu on
täydessä käynnissä, itse olen koristeluvastuussa. Kv-opiskelijat
vaikuttavat asettuneen hyvin opiskelijayhteisöömme - kiinnostus
tapahtumia kohtaan vaikuttaa melko hyvältä.

ISOneuvos: ISOja on motivoitu ja heidän kanssaan on nähty livenä
loppukauden tapahtumia suunnitellen. Kokous oli suuri menestys
ja siellä saatiin hyviä ehdotuksia toimintaan. Uusi kokous vielä
huomenna.

Yksi ISO on vielä lopettanut tehtävässä - puuta on ravisteltu ja
se antaa tulevaan toimintaan paremmat edellytykset.

6.7. Tilat
Killan potentiaalinen pallomerivarastohanke: A-Gridin edessä
oleva kappale on valitettavasti myyty, rahat menee opetuksen
hyväksi. Fiskarsissa on vastaava versio rakennelmasta, saa
esittää tarjousehdotuksia. Jos A-Gridin edessä olevaa
rakennelmaa ei haeta pitkään aikaan, luvattiin että kilta saa
sen. Halutaanko edetä Fiskarsin rakennelman tarjouspyyntöön?

6.8. Edunvalvonta
Viime viikon laitoskokouksessa (joka oli muuten livenä!) tuotiin
puheenjohtajan kanssa esille edunvalvonnan isoja aiheita, kuten
kotiluokkien kurssivarauksia, Adobe-lisenssejä, suositusta ettei
Wähispäivänä olisi kritiikkejä sekä huolta opiskelijoiden
suorituskeskeisyydestä. Tähän aiheeseen liittyen pyritään
edistämään keskustelua lisää opettajien suuntaan. Tilaisuudessa
käytiin myös läpi AllWell?-kyselyn tuloksia,
maisteriopinnäytteen arvioinnin muutoksia sekä tulevia
tapahtumia. Viime viikolla oli myös koulutusneuvoston kokous,
jossa keskusteluasioina olivat niin ikään AllWell? ja
maisteriopinnäytteen arvioinnin muutokset.



AllWellin tuloksia käydään läpi seuraavilla Laitoskahveilla.
Vierailin ennen kokousta SISTAn kokouksessa keskustelemassa
tuloksista sissarien osalta. Opintopsykologeihin tarvitsee ottaa
yhteyttä, tuloksissa epäselkeyttä ja tuloksia vaikea lukea.

Maisteriopinnäytteen osalta kysyin kysymyksiä, joita oltiin
esitetty Opintomouhossa. Lisää tietoa maisteriopinnäytteen
muutoksesta laitoksen osalta pitäisi tulla lähiaikoina. Vein
kritiikkiä opettajien suuntaan siitä, että muutoksesta on
viestitty huonosti etenkin päivämäärien suhteen. Aiemmin oli
esimerkiksi syyskuun palautuspäivämäärä, mutta nyt sitä ei ole
enää. Maisteriopinnäytteeseen on tulossa yleinen infotilaisuus
myöhemmin.

“Laitoksen” 150-vuotisjuhlat ja historiikin julkistaminen
tapahtuu 18.11. osoitteessa Otakaari 1X aula. Lisää tietoa
luvassa.

Kolmosten plus-kotiluokassa on lähes mahdotonta tehdä töitä,
sillä kurssivarauksia on jatkuvasti. Suuri osa varauksista
kestää melkein koko päivän. On syytä keskustella laitoksen
kanssa, missä menee raja. Kyseisessä kotiluokassa saa järjestää
ohjauksia, mutta koetaan loukkaavana, ettei luokka ole kokonaan
varattu itsenäiselle työskentelylle.

Adobe-lisenssien kannanotto on vireillä.

Ensi viikolla on dekaanin lounas.

Kilta onnittelee Jenni Reuteria 26.9. klo 13, mukaan lähdössä
edustusta hallituksesta. Kimmo Lapintien jäähyväisluento on
30.9. klo 13.

Hyvinvointitiimi on suunnitellut aktiivisesti seuraavia
tapahtumia. Lukkoon lyötyjä tapahtumia ovat “Iltakävely
metsässä” 6.10. ja yhteislähtö Porvoon joulumarkkinoille 11.12.
Jutun kirjoittaminen Paperiin kiinnostaa hyvinvointitiimiä.

2. vuosikurssin maisut esittäneet huolta Nykyajan
maisema-arkkitehtuuri-kurssin työmäärän ja opintopistemäärän
kohtaamisesta. Neuvottu mm. olemaan poissa luennoilta (ti 9-17),
joissa kuitenkin 75%:n läsnäolopakko tai vain selailemaan
kirjoitustyön pohjakirjallisuutta (ei kohtaa tehtävänantoa,
pelätään vaikutusta kurssiarviointiin). Aiheesta lähestytään
kurssin vastuuopettajaa.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulukorvaukset:



Origos Oy, 89,28€, Approkortit
Elian Salmimaa, 47,07€, Kiltakahvit

Kiltakahvien kulut laskutetaan Saint-Gobainilta.

Kokoustauko alkoi ajassa 19.01.
Kokoustauko päättyi ajassa 19.06.

8. AYY-hallituskummin kuulumiset

Kuultiin esitelmä AYY:n kuulumisista hallituskummi Veera
Ollikaiselta.

Poimintoja: uutta viestintävastaavaa haetaan, tulevia tapahtumia
mm. padelturnaus 19.9. sekä resiinakisat + Lakinlaskijaiset +
Otatarhan ajot 30.9., edustajiston käsittelyssä asumisen
ohjesääntöuudistus, maksullisia polkuopintoja ei tulla
käyttämään valintaväylänä Aaltoon 2023.

9. Teekkariyhdistyskysely

Teekkariyhdistystoimikunta laatinut kesän aikana kyselyn
teekkariyhdistyksen tarpeellisuudesta. Täytettiin yhdistyksille
saapunut kyselylomake.

Veera Ollikainen poistui ajassa 19.26.

10. Varkaustapaukset Otaniemessä

Keskusteltiin hiljattain tapahtuneiden murto- ja
varkaustapausten valossa kiltahuoneen turvatoimista.
Muistutetaan kiltahuoneen käyttäjiä huolehtimaan siitä, että
ikkunat ovat kiinni kiltikseltä poistuttaessa. Kaiverretaan
Mökikseen teksti killan omistajuudesta. Selvitetään television
kahlehtimista.

11. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Aatu Jäntti.

12. Vuosijuhlaedustukset

Ei uusia vuosijuhlakutsuja.

13. Muut esille tulevat asiat

Hallituskokoonpanokäsittelyä jatketaan tuntia ennen ensi
hallituksen kokousta.



Otacruiselle lähdössä suuri hallitusedustus. Luvassa eksku KTH:n
arkkitehtiosastolle.

26.9. tulossa hevosteleva hallitusvirkkis.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.51.


