
Pöytäkirja 33/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 33/2022, 04.10.2022, 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, saapui ajassa 18.08.

Fuksikapteeni 2022-2023 Topias Suokas, saapui ajassa 18.09.

ISOneuvos 2022-2023 Niko Toivonen, saapui ajassa 18.08.

Maisterimestari 2022-2023 Amanda Puerto-Lichtenberg

Opintovastaava Mai Multimäki

Tilava Majava Samuel Hautamäki

Viestintävastaava Veera Vornanen

Yrityssuhdevastaava Sanna Lehti

Kaisla Soljanto, Elina Aydemir, Aino Niekkamaa, poistuivat ajassa 19.06.

Aarne Autio

Liitteenä AYY:n syksyn 2022 rekisteri uusista Arkkitehtikillan jäsenistä.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:01.

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. Viestintästrategia,
päättäen kokous näin kohtaan 14.

Aino Niekkamaa saapui ajassa 18.02.



4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Veera Vornanen ja
Kasper Luoma.

Käsiteltävän MAIK-asian vuoksi jäävättiin Kasper Luoma
pöytäkirjan tarkastamisesta, joten valittiin tarkastajiksi Veera
Vornanen ja Iiris Moisio.

Myönnettiin puheoikeus Kaisla Soljannolle, Elina Aydemirille, Aino
Niekkamaalle ja Aarne Autiolle.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Käytiin kuulumiskierros jännittävien sattumusten muodossa.
Tetraedrejä taiteltu, korvapuustikirousta kuumoteltu.

Ei saapunutta postia.

6. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat ja teki
niiden suhteen päätöksiä:

6.1. Hallinto
Tapaaminen Pirjo Sanaksenahon kanssa 17.10. klo 13 kiltahuoneen
neukkarissa. Keskusteltavana mm. rahoitusasiat ja laitossopimus.
Otetaan esille se, ettei nykyinen budjetti enää kohtaa nykyisiä
menoja hintojen nousun ja fuksien määrän kasvun myötä.

Maija Kenttämies ja Niko Toivonen saapuivat ajassa 18.08.
Topias Suokas saapui ajassa 18.09.

6.2. Yhteisö
Keskusteltiin, ostetaanko MAIK ry:ltä 100 kpl
MAIK-haalarimerkkejä hintaan à 2€. Merkkejä myytäisiin killan
omien merkkimyyntien yhteydessä.

Todettiin Kasper Luoma jääviksi päättämään asiasta.
Kasper Luoma poistui ajassa 18.10.

Päätettiin ostaa 100 kpl MAIK-merkkejä.

Kasper Luoma palasi ajassa 18.12.

Yhteislähtö RWBK:n konserttiin 18.11.? Samana päivänä
järjestetään laitoksen 150-vuotisjuhlallisuudet, päätettiin
priorisoida niitä.

Mx Worldwidejen Viro-exqun lippujen myynti kide.appissa.



Kiltatuotteet myynnissä. Mainostusta tulossa.

6.3. Viestintä
Sihteeri: AYY:lta saatu uuden lukuvuoden jäsenrekisteri, sitä
nyt formatoitu sekä paisutettu syksyn kokouksissa lisätyillä
jäsenillä.

Tiedottaja: Viikkis tehty taas kivasti parissa kolmessa tunnissa
alusta loppuun, tiedotettavaa asiaa riitti. :)
Eilen väänsin viestintästrategia-linjausta. Lähdin
hienostelemaan luettavuuden kanssa.
Viime viikon keskiviikkona killan nettisivut kaatuivat. Otaxissa
oli häikkää, mutta jo seuraavana päivänä AYY oli saanut ongelman
korjattua. Nettisivuvastaava tietoinen asiasta.
Viestintäsektorin keskustelukanava on saanut pientä tuulta
alleen.

6.4. Yrityssuhteet
Saikutan tämän viikon.

Pystyisikö joku lähtemään Suomi-exculle Ossin (excumestari)
kaveriksi? Ohjelma valmis, pitäisi vaan edustaa yritysvierailulla
kiltaa ja olla Ossin jeesinä ja tukena bussissa ja
excupöhinöissä. Hätätilanteessa oisin puhelimen päässä.

Kasper lähdössä mukaan exculle, ottaa vastuuta. Samuel
varavastuussa.

6.5. Tapahtumat
Kiltasitsit huomenna jee! Dipolin Appron rasti NuDen kanssa
koordinoitu.
IK kertoi, etteivät he ole saanut tilalaskua AYY:ltä viime
kevään IKxAK-sitseillä. Lasku ehkä siis mennyt kokonaan meiltä?
Siinä tapauksessa voisi jälkikäteen laskuttaa puolet IK:lta.

6.6. Uudet opiskelijat
Maisterimestari: KvTMK:lla seuraavana haasteena International
Grand sitsit. Niiden suunnittelu alkaa torstain kokouksessa.
Seuraavien viikkojen aikana järjestän omille fukseilleni sekä
killan maisteriopiskelijoille yhteisen matalan kynnyksen
hengailuillan vähän rikkomaan kiireistä heidän kiireistä
opiskeluarkeaan.

Vähän maisterimouhoa taas: Muutamalta maisterilta kuulunut
surumielistä valitusta siitä, että melkein kaikki kurssit ovat
vieläkin etänä (studio: ___). Yhdellä kurssilla ollut myös ikävä
tilanne, jossa maisteriopiskelijat ovat joutuneet itse
jakaantumaan ryhmiin niin, että kukaan ei tunne toisiaan ja



kaikki tapahtuu etänä, mikä tuntuu todella ahdistavalta uusille
(varsinkin kansainvälisille) opiskelijoille. En tiedä voiko
asialle mitään tehdä, mutta kuulostaa aika ikävältä, että tietyt
maisteristudiot ja kurssit ovat vieläkin kokonaan etänä, vaikka
koronan jälkeen olisi pitänyt palata lähiopetukseen.

Fuksikapteeni: Edellisellä viikolla järjestetyt Fuksisitsit
olivat menestys ja niistä on tullut paljon todella positiivista
palautetta fukseilta. KipparinWartit jatkavat pyörimistään
18kpl/viikko tahdilla. Otaniemi Escape tapahtuman suunnittelu on
aikalailla valmis ja työvuoroja jaetaan. Viikon päästä tiistaina
11.10. järjestetään Historiallinen lauluilta, jonka aikataulu on
nyt laadittu ja fukseja tiedotettu. Tänne tarvitsisimme killalta
esittäjän. Välitetty kysymys historioitsijoiden TG-ryhmään,
Julia Hermans tulossa.

ISOneuvos: Virkistystä tulossa ISOille, ITMK ja omaa.
Varmistettu on, että ISOja on mukana tulevassa lauluillassa ja
haalariseikkailussa.

6.7. Tilat
Jallupukkiin otettu yhteyttä, aikoo esiintyä tänäkin vuonna
Pikkujalluissa :D Ihan super jees! Majasäätiön kanssa
mietiskelty ja kauhisteltu tulevan talven sähköasioita.

6.8. Edunvalvonta
Mouhista, laitoksen AllWell-tulokset olivat virheelliset! Olen
ollut yhteyksissä AllWell-asiantuntijan ja ARTSin pedagogisen
asiantuntijan kanssa. Kävi ilmi, että Koulutusneuvostossa
näytetyt tulokset ja myöhemmin jaetut materiaalit olivat
virheellisiä: tulosten koostamisessa oli otettu keskiarvo
vuosien 2019-2022 vastauksista ja väitettiin, että nämä uudet
tulokset olisivat olleet vuoden 2022 tuloksia. Pyysin vuoden
2022 vuosikohtaiset tulokset, luvattiin että ne koostetaan
Laitoskahveihin mennessä. Kiva, että asia hoituu, mutta pakko
ilmaista pettymys huolimattomuutta kohtaan… Pitää vinkata
seuraajalle olemaan tarkka tulosten suhteen ja pyytämään
tuloksia saatavaksi aiemmin.

Laitoin kyselyä, miksi nk. tenttiviikolla on laitoksen kurssien
luentoja (seuraava tenttiviikko on 17-21.10.). Missään muussa
Aallon koulussa ei ole luentoja, satunnaisia labroja yms.
saattaa olla. Aihe on tärkeä, sillä käytännössä laitoksella ei
tällä menolla ole ikinä nk. tentti/arviointivapaita.

Pirjo vastasi näin: “Aiemmin lukujärjestyksessä oli Green Week -
vihreä viikko, jolloin ei ollut opetusta, sitten ne poistettiin.
Kaikki opettajat eivät ole sisäistäneet, että nämä periodin
viimeiset viikot ovat ”green weeks”, ja koska opetuskertoja on
periodissa vähän, niihinkin usein riittää asiaa. Jos tätä



tuotaisiin laitoksella selvemmin opetussuunnittelussa esiin,
ettei niiden aikana järjestetä luentoja vaan vain
arviointitilaisuuksia, niin varmasti opettajatkin toivottaisivat
ilomielin tervetulleiksi arviointiviikot ilman luento-opetusta.”
Sanottiin, että tämä otetaan huomioon kevään
kurssijärjestelyissä. Aihe on hyvä ottaa esille Laitoskahveilla.

Mikko Raatikaisen studiosta laitettu palautetta. Uuden
maisema-arkkitehtuurin lehtorin rekry on käynnistynyt, olen
siellä opiskelijajäsenenä.

Hyvinvointitiimi järjestää tänä torstaina 6.10. Syyskävelyn
Espoon rantaraitilla.

Ensi viikolla on Laitoskahvit, TSAKin kokous ja Laitoskokous.
OPN virkistäytyy kiltahuonekiertelyn merkeissä.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulukorvaukset:

Origos Oy, 204,6€, Fuksisitsi painokset
HEF Group Oy, 152,88€, Kiltasitsimerkit
Maija Kenttämies, 56,25€, Vuosijuhlaedustus Nude
Mai Multimäki, 60€, Vuosijuhlaedustus (Aalto Economics)
AYY, 8€, Autopaikkamaksu
Eliel Kytömäki, 49,07€, Otatarhan ajojen ajokki
Astiva Oy, 423€, Fuksisitsien astiasto
Amanda Puerto-Lichtenberg, 20€, Oulun arkkitehtikillan
vuosijuhlaedustus
Accountor Finago Oy, 37,22€, Procountor käyttömaksu
Sara Soimasuo, 101,59€, Taiteiluiltaman maalauspohjan
materiaalit

Kokoustauko alkoi ajassa 18.31.
Kokoustauko päättyi ajassa 18.35.

8. Arkkitehtikillan uusi lippu

Brändivastaava Kaisla Soljanto esitteli bränditoimikunnan
työstämän lippuehdotuksen. Kuultiin esitys uuden lipun,
lipputangon sekä tangon nupin tilaamisesta. Lisäksi
keskusteltiin airutnauhoista, joissa sama kuvio kuin
kiltanauhassa sekä lipun suojapussista.

Huomioitiin uuden lipun olevan tulossa juhlakäyttöön, ja vanhan
lipun pysyvän käytössä arkisemmissa tapahtumissa.

Otettu huomioon lipun olevan yhteneväinen sen ehdotuksen kanssa,
joka on aiemmassa kokouksessa äänestetty nurin. Bränditoimikunta



päätynyt esittämään samaa ehdotusta eritellyllä taustoituksella:
syynä muun muassa riittävän värikontrastin luoma luettavuus,
perinneohjesäännön mukaisuus sekä historiallisuus.

Todettiin aiemman lippukeskustelun pohjautuneen siihen, että
punaisen lipun kanssa kuljetaan julkisilla paikoilla, jossa
voidaan kohdata ulkopuolisia, joille lipun konteksti ei ole
selvä. Näin ei juhlalipun kanssa tehtäisi.

Budjetissa varattu lipulle 1500€. Tarjouspyynnön mukaiset
hinnat: Kangaslippu 670€, tanko 130€, naulaustarvikkeet 40€,
kaksi airutnauhaa 110€/neljä nauhaa 140€, suojapussi 30€.
Lisäksi kuljetusmaksu sekä nupin työstämiskulut.

Äänestettiin ehdotuksen kanssa etenemisestä. Vaihtoehdot olivat
edetään - ei edetä - tyhjä, äänet jakautuivat 10 - 1 - 0.

Päätettiin edetä lipun tilaamisen kanssa.

Kaisla Soljanto, Aino Niekkamaa ja Elina Aydemir poistuivat ajassa
19.06.

Kokoustauko alkoi 19.06.
Kokoustauko päättyi ajassa 19.10.

9. Viestintästrategia

Kuultiin viestintävastaavan esitys viestintästrategiasta.
Keskusteltiin mm. soittamisesta kiireellisten asioiden tiimoilta
sekä TG-kanavien päällekkäisestä viestinnästä.

Sovittiin, että kiireellisissä asioissa käytetään Telegramissa
AKH-chatissa asianomaisten ihmisten @-tagia tai soitetaan.

Päätettiin koostaa Docs-tiedosto, johon on koottu killan eri
TG-kanavat, mm. toimikuntachatit. Näin voidaan liittyä itse
toisen sektorin toimikuntien chateihin kertomaan asiansa sen
sijaan, että pyydetään toista hallituslaista välittämään tietoa.

Todettiin, ettei raadin sähköpostilistalla nähdä juurikaan
tiedotusarvoa. Päätettiin poistaa sähköpostilista käytöstä.

Päätettiin, ettei lähetetä Arkkitehtikilta-kanavalle enää pitkiä
tiedotusviestejä, vaan pidetään chatin fokus keskustelussa. Sen
sijaan ohjataan ihmisiä liittymään tiedotuskanavalle, johon
lähetetään esimerkiksi tapahtumainfot.

Keskusteltiin tiedotuskanavan hallintaoikeuksien jakamisesta myös
vastuutoimareille.



10. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin 465 uutta jäsentä liitteenä olevan AYY:n rekisterin
mukaisesti.
Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi myös Kasper Luoma.

11. Jäsenistön toteaminen

Todettiin Arkkitehtikillan jäsenet.

Killassa on 484 varsinaista ja 6 kunniajäsentä, eli yhteensä 490
jäsentä.

Palattiin kokouskohtaan 10.

12. Vuosijuhlaedustukset

Lähetettiin Aino Hukkanen edustajaksi Vuorimieskillan 75.
vuosijuhlille.

13. Muut esille tulevat asiat

AK & Athene hallitushengailu, poll asiasta hallituksen
TG-ryhmässä.

Transboxien vienti takaisin HK:lle…. Ei ainakaan tällä viikolla.

Shaking Up Tech-tapahtumaan 13.10. kysytty killalta
messuesittelijää. Todettiin ettei osallistuta.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.58.


