
Pöytäkirja 32/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 32/2022, 27.09.2022, 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

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:14.

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 11. Koneen säätiön lahjoitus,
12. Fuksisitsit ja 13. Hallituksen esittäytyminen Paperiin
päättäen kokous kohtaan 17.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

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



Amanda Puerto-Lichtenberg ei ollut paikalla kokouksessa, joten
valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mai Multimäki ja Samuel
Hautamäki.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Kolmisanaisia kuulumisia. Grindi, mayhem, Grindi-mayhem.

Ei läpikäytävää postia.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektorien kuulumiset ja päätti
niiden toimintaan liittyvistä asioista:

6.1. Hallinto
Uutta hallituskokoonpanoa tutkittu, ja hallitus päätyi omasta
mielestään parhaaseen lopputulokseen. Kokoonpanoa pohditaan
vielä koko killan voimin kiltapäiväkerhossa. Neuvosto kokousti
viime torstaina, ja keskusteli mm. kulkuluvista kiltahuoneille
ja varkauksista Otaniemessä. Dekaanin lounas oli maanantaina.

6.2. Yhteisö
MAIK-sitsit 8.11.

Otatarhan ajot 30.9. Fuksit valmistelevat ajokkia
ajokkimestarien johdolla.

Mx Worldwidejen järjestämä Viro-exqu siirtyy viikolla eteenpäin.
Järjestetään nyt 11.11.

Sportklubbin vaellus Sipoonkorpeen ei ole toteutumassa.
Boulderointia 29.9. Herttoniemen boulderointikeskuksessa.

Kiltatuotteista lähetetty tarjouspyynnöt. Osan tuotteista hinnat
nousseet. Ei haluta tehdä tappiota tuotteilla, joten
myyntihintoja on nostettava.

Uusi hinnasto:
Sukat -6,00€
College-paidat -49,99€
Kassit -15,00€
Viinilasit -10,99€

Tilataan sukkia heti 100 paria: 45 kpl 37-39, 30 kpl 40-42, 25
kpl 43-45.

6.3. Viestintä



Tiedottaja: Viestintäsektorin keskustelukanava luotu tänään.
Viikkis tehty ja julkaistu maanantaina mukavasti parissa
tunnissa.
Kiltalainen Ville Heikkilä otti yhteyttä kiinnostuksestaan
killan roolissa työpaikkailmoitusten julkaisussa, ehdotti että
työpaikkailmoitus-myyntiä mainostettaisiin reippaammin myös
kollegoiden kesken. Puheenjohtaja ja yrityssuhdevastaava
vastasivat hänelle viestitse.
Lundénin työpaikkailmoitus pääsi säpo-lista-suodattimesta läpi
kiltalaisten sähköposteihin jostain syystä, ilmoituksesta ei
tehty sopimusta. Lupaa kysyttiin torstaina, mutta en ollut
tavoitettavissa joten ilmoitus lähetettiin listalle perjantaina.
Kirjoitan sähköpostia lähettäjälle, tarjoan
työpaikkailmoitussopimusta 60 eurolla, jos haluavat parempaa
näkyvyyttä arkkitehtikiltalaisille.

6.4. Yrityssuhteet
HKScanilta saatu ruokasponssi Fuksisitseille (Go Maire!!!!)
Saadaan 112 laatikkoa Boltsin Marocco-kasvispyöryköitä ja ehkä
kananugetteja. “Logot saatte halutessanne painaa” – eli
ilmeisesti sponssimaininta vapaamuotoinen, voidaan mainita
sponssi esim. juonnossa.

Ramboll otti uudestaan yhteyttä taannoisen haalarisähköpostini
jäljiltä. Kutsuivat meidät ekskulle, “jotta voitaisiin sopia ja
suunnitella yritysyhteistyötä.” Täytynee yrittää kaupata
Wähiksen pääsponssia vielä heille, joka sisältäisi ekskun tai
luennon. Julia yritti soitella useaan otteeseen mutta ei
vastattu. Joka tapauksessa ekskutarjouksia tullut niin paljon,
että Foundationit ja rahaa maksaneet yritykset menee etusijalle.

Haalarimyynti loppuu lähtökohtaisesti tällä viikolla ja
haalarien on määrä lähteä tilaukseen 6.10. (Odotan edelleen
kahta vastausta Starkilta ja ASSA Abloy Entrance Systemsiltä.)
Myynnit tähän mennessä edelleen 9000€, paikkoja auki 4kpl.

Suomi-excun suunnittelu jatkuu ja odotetaan innolla tulevaa
reissua ensi viikolla.

Wähäjouluun sponssipaketteja myyty viime viikolla 3 kpl, rahaa
saatu tähän mennessä 1750€. Tavoitteena päästä ainakin samaan
summaan kuin viime vuonna (n. 9000€) ja mahdollisesti yli.

Yritän tällä viikolla saada suunniteltua ja lyötyä lukkoon
yrityssuhteiden virkkiksen (mennään omakustanteisesti pelaamaan
Paintballia), jotta mestarit, assarit ja muu sektori pääsisi
myös pitämään hauskaa työrupeaman keskellä.

6.5. Tapahtumat



R-ak-as meni hyvin! Nyt katseet kohti kiltasitsejä. Kiltasitsien
ilmo täynnä, maksutiedot lähetetään pian. Tarkemmat suunnitelmat
niiden suhteen työn alla, merkki tilauksessa. IEn kanssa Dipolin
Appron pläänäykset myös kovassa vauhdissa, pidetään Gorsulla
rastia NuDen kanssa. :-)

6.6. Uudet opiskelijat
Fuksikapteeni: Fukseilla tahti tapahtumien suhteen hieman
rauhoittunut. KipparinWartit pyörivät ongelmitta 6h / viikko.
Fuksisitseille on osallistumassa nyt 121/120 henkeä. Sitsien
koristelutarvikkeet ja haalarimerkit on noudettu ja tuotu
kiltikselle. Haalaritilauksen deadline meni eilen umpeen ja
lopullinen määrä on 124 haalaria + muutama arkistoitava kappale.

ISOneuvos: ITMK suunnittelee ja toteuttaa nopealla
varoitusajalla syksyn toisen ISOtapahtuman. Kokous oli eilen ja
tiedotus tänään, tapahtuma alle kahden viikon päästä. Ihan just
siis.
Killan omaa ISOtoimintaa kehitetään, kokoukset on pidetty ja
mietintää edessä fuksikapteenin kanssa kun sitseistä selvitty.
Sitsit ovat ISOille porkkana.

Maisterimestari: International sitsit onnistuivat ansiokkaasti -
meidän killan kv-fukseja oli aika vähän, mutta lippujen saaminen
olikin aika kilpailua.

Maistereiden studiot on täydessä käynnissä, ja onneksi olen
päässyt keskustelemaan opiskelijoiden kanssa 3+ luokassa, jossa
heitä on aika sankoin joukoin työskentelemässä. Yksi hieman
epäilyttävältä kuulostava tapaus pisti korvaan, ja halusin siitä
mainita/konsultoida edunvalvontaan liittyen: Mikko Raatikaisen
vastuustudion luennot toteutetaan tällä hetkellä niin, että
suomalaiset ja kansainväliset maisteriopiskelijat on jaettu
erillisiin ryhmiin, ja heidän luennot ovat vuorotellen - ensin
suomalaiset, sitten englanninkieliset. Tämä aiheuttaa sen, että
kv-opiskelijoilla on tiistaisin luento 19-20. Heidän päivänsä
alkaa tiistaina kuitenkin jo 9, eli huolta on noussut siitä,
että koulupäivä on täten klo 9-20. Monet kv-opiskelijat ovat
tottuneet rajuun koulunkäyntiin kotimaissa, eivätkä siksi osaa
ajatella, että onko tuo normaalia vai ei, mutta omasta
mielestäni ei kuulosta kovinkaan reilulta, että luento päättyy
moiseen aikaan. Varsinkin, kun ryhmiä ei vaihdella, eli aina
suomi-luento on ennen englanti-luentoa.

Laitetaan viestiä asiasta Mikko Raatikaiselle ja Pirjo
Sanaksenaholle.

6.7. Tilat
Majan juoksevia asioita hoidettu.



K-siipi Halloweenin päivämääräksi tarkentui 28.10. Koristeiden
suunnittelu aloitettu, tulee erittäin pelottava.
Tapio Koskinen (ARTSin Head of Infrastructures for Learning and
Research) luvannut killalle myös oikeudet antaa kulkuoikeuksia
K-siipeen.

6.8. Edunvalvonta
Dekaanin lounaalla tuotiin esiin ajankohtaisia
edunvalvonta-asioita sekä tilahuolia kiltiksen käytöstä ja
kotiluokista. Keskusteltiin akateemisesta ohjauksesta,
maisteriopinnäyteohjeesta ja Adobe-lisensseistä sekä
Rhino-lisensseistä. Etenkin Rhino-lisenssit olisivat tärkeitä,
sillä ohjelmisto on opintojen kannalta pakollinen.

AllWell-tuloksista oltu yhteydessä opintopsykologeihin,
sanoivat, että kuvaajissa on jotain kummallista. Tulokset
tarkistetaan. Hieman stressaavaa…

Jenni Reuterille luovutettiin 50-vuotislahja killan toimesta,
oli mukavaa ilahduttaa häntä! Tällä viikolla on tarkoitus mennä
Kimmo Lapintien läksiäisluennolle.

Syksyn laitoskahvit ovat 12.10. ja 8.12.

Yliopistolla on otettu käyttöön MyStudies-järjestelmä, jonka
kautta pystyy varaamaan mm. aikoja akateemiseen ohjaukseen,
opinto-ohjaukseen ja opinnäytetyön ohjaukseen. Jes, lisää
ohjelmistoja päänvaivaksi!

Kaupunkisuunnittelukurssien sopimukset ihmetyttivät: esimerkiksi
viime kevään kaavoituskurssilla ei kirjoitettu sopimuksia, mutta
joillakin kursseilla sopimukset tehdään, mikäli kaupunki/muu
taho haluaa jatkojalostaa opiskelijan ideaa. Kaikilla kursseilla
on kuitenkin ollut yhteistyötaho.

“Kolmosten” piirustusluokan käyttö vaikuttaa vähän paremmalta,
kun esim. perjantai-aamupäivä vapautui pois opetuksesta, mutta
siellä on edelleen USP-kurssi, joka haittaa työskentelyä. TOKYO
on ollut myös yhteydessä kotiluokista laitosjohtajaan.
Keskusteltiin kokouksessa luokan työrauhasta, todettiin ettei
piirustusluokka tule koskaan olemaan täysin hiljainen, mutta
luentojen pitäminen siellä ei ole ok.

Pirjolta saatu tarkempaa tietoa laitoksen 150-vuosijuhlista.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulukorvaukset:

Katarina Jakobsson, 40,22€, Hyvinvointitoimikunnan virkistys



Kaisla Soljanto, 60€, Vuosijuhlaedustus Prosessiteekkarit ry
Sara Soimasuo, 60€, Vuosijuhlaedustus Aalto Economics
Heidi Siren, 56,25€, Vuosijuhlaedustus NuDe Annual Ball
AYY, 130€, Tilavuokra Gorsu 23.9.2022
Nuoret Designerit ry, 217€, Smökki ja Rantsu tilavuokra 1.4.2022
Amanda Puerto-Lichtenberg, 204,41€, Kallion baarikierros
haalarimerkit
Pinja Lindholm, 12,70€, Kulttuuritoimikunnan ulkoilmaelokuva
snacks
Mai Multimäki, 30€, Jenni Reuterin syntymäpäivälahja

Kallion baarikierroksen haalarimerkit sekä viime kokouksessa
hyväksytty approkorttilasku laskutetaan TEKiltä.

8. Arkkitehtikillan uusi lippu

Käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen, sillä BTMK oli estynyt
saapumaan paikalle.

9. Vaalikokouksen alustava päivämäärä

Esitys: Vaalikokouksen alustavaksi päivämääräksi valitaan 23.11.

Päätettiin alustavaksi päivämääräksi 22.11., sillä 23.11.
pidetään pikku-IE-sitsit.

10. Hallituskokoonpanon muutokset -kiltapäiväkerho

Päätettiin kiltapäiväkerhon ajankohdaksi 10.10. klo 17.

11. Koneen säätiön lahjoitus

Koneen säätiö lahjoitti ARTS:ille 800 000€ aiemmin keväällä
(https://www.aalto.fi/fi/uutiset/koneen-saatiolta-800-000-euron-
lahjoitus-aalto-yliopiston-taiteiden-ja-suunnittelun-alalle).
Viimeisimpien tietojen mukaan Arkkitehtuurin laitos on saamassa
lahjoituksesta noin 100 000€ taiteelliseen toimintaan ja
tutkimukseen. Dekaanin lounaalla kerrottiin, että lahjoituksen
sijoituskohteista tulisi keskustella laitosjohtajan ja
opiskelijaedustajien kanssa. Pirjo Sanaksenahoon on oltu
yhteydessä aiheen tiimoilta. Pirjo vastasi, että killassa
voitaisiin miettiä, mikä tuntuisi oikealta kohdistukselta, ja
järjestää tämän jälkeen tapaaminen hänen kanssaan.

Keskusteltiin rahankäyttöideoista. Nostettiin esille muun muassa
opintomatkat ja akateeminen ohjaus. Lahjoitusta voisi hyödyntää
myös erillisenä stipendirahastona, josta voisi hakea tukea
kertaluontoisiin hankkeisiin. Ollaan yhteydessä eteenpäin.

12. Fuksisitsit

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/koneen-saatiolta-800-000-euron-lahjoitus-aalto-yliopiston-taiteiden-ja-suunnittelun-alalle
https://www.aalto.fi/fi/uutiset/koneen-saatiolta-800-000-euron-lahjoitus-aalto-yliopiston-taiteiden-ja-suunnittelun-alalle


Saatavuustaulukko työvuoroja varten täytettävänä fuksikapteenin
kansiossa.
Boltsi-taksina Kasper, Maire lähtee mukaan. Ostoslista tehtynä,
hoidetaan myös muut ruokaostokset samalla reissulla.

Hallituksella yhtenäinen pukukoodi.

Joku tarvitaan DJ-koppiin läppärin kanssa sekä ulko-ovelle
vahdiksi.

Huomioitavaa se, ettei tilassa ole vartioitua naulakkoa.

Kokoustauko alkoi ajassa 19.20.
Kokoustauko päättyi ajassa 19.26.

13. Hallituksen esittäytyminen Paperiin

3. Paperiin tulossa hallituksen esittäytyminen. Keskusteltiin
teemasta ja taitosta. Materiaalin DL lokakuun toisella viikolla,
painoon kuun lopulla. Vastataan yhteisiin kysymyksiin, Samuel ja
Maire hoitavat ne ja taiton.

14. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.

15. Vuosijuhlaedustukset

Arvottiin edustuspaikat (6 kpl) Oulun Arkkitehtikillan
vuosijuhlille 5.11. Lähetettiin edustajiksi Amanda
Puerto-Lichtenberg, Topias Suokas, Veera Vornanen, Mai
Multimäki, Sara Soimasuo ja Kasper Luoma.

FTMK:lla kasa Vuorimieskillan 75. vuosijuhlilla, joten
lähetettiin edustajaksi Topias Suokas. Ei toista kiinnostunutta
edustajaa, joten välitetään eteenpäin raadille. LuTku:lla
mahdollisesti kasa.

16. Muut esille tulevat asiat

IK ostamassa MAIK-merkkejä omaan merkkimyyntiin. Keskusteltiin
alustavasti siitä, haluaako AK tehdä samoin. Tästä ei rahallista
hyötyä MAIKille, vain näkyvyyttä.

Muisteltiin aiempia Beaver-myyntiautomaattisuunnitelmia.
Rahoitusta pitäisi hakea, TTER-haku paraikaa käynnissä.

17. Kokouksen päättäminen



Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.47.


