
Pöytäkirja 41/2022

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 41/2022, 21.11.2022, klo. 17:30.

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

Henry Lång, Aaro Lustman, poistuivat ajassa 18.02.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.43.

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 6. Killan glögi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Topias Suokas ja Niko
Toivonen.

Päätettiin esityksen mukaisesti.



5. Ilmoitusasiat ja posti

Ei postia.

Yllättäviä Otacruise-lippuja saatu, ennalta tiedetyt
Otacruise-liput jännittävät. Henkisenä äänialana viskibasso,
alttoa tavoitellaan. Ajatus Stimulaatiosta stimuloi. Hauskoja
tapahtuu - tämäkin viikko on pelkkää hauskuutta! (Edeltävä lause
lausuttiin ilonpilaajalinnun äänellä.)

“Miks tuntuu et kaikki kokoukset kokoustetaan aina krapulassa tai
kolmen tunnin unilla?”

Jäähalli oli kiva. Uusia äänialoja: se ilonpilaajalintu, kirkuva
altto, metrotenori, kummisetä. Joillain ääniala kadonnut
kokonaan. Taktisesti lukittu läppäri viikonlopun yli A-siipeen.

Annettiin puheoikeus Henry Långille ja Aaro Lustmanille.

6. Killan glögi

Panotoimikunta ehdotti glögin valmistamista kiltikselle
Wähis-viikon tarpeiksi. Keskusteltiin, olisiko tarpeita
mahdollista saada katettua esimerkiksi kiltahuonebudjetista.

Todettiin glögittelyn sopivan kiltahuonetoiminnan alle.

Henry Lång ja Aaro Lustman poistuivat ajassa 18.02.

7. Sektorit

Hallitus otti tiedoksi sektoreiden asiat ja teki niiden suhteen
päätöksiä.

7.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Viime viikolla tuli käynnistettyä jäärätoiminnan
uudistus sillä konkreettisella askeleella, että
jääräehdotuslomake on luotu. Vaalijärjestelyitä setvitty ja
selvitelty (uusi A-siiven vahtimestari pitäisi jotenkin
ystävöittää). Laitos 150 -juhlissa edustettu ja viety
laitokselle vastavuoroinen lahja. Teekkariperinnejuhlassa 150
näyttäytyi killan uusi lippu. Hallituksen loppuvuoden
velvollisuudet on aloitettu.

Rahastonhoitaja: Kevään fuksijäynän kulut vielä laskuttamatta,
asiasta muistuteltu. Muutoin viikkoon kuulunut laskujen
pyörittelyä. Wähissponssien laskutus siintää edessä.

7.2. Yhteisö



Paitafirma ei vastaa joten kiltapaitoja odotetaan yhä.
Uudet saapuneet sukat laitetaan jakoon kun ehdin.

MAIK ry suunnittelee sääntöjensä muuttamista. Tavoitteena on
saada pidettyä MAIKin jäsenlista ajantasaisena. Lisäksi otetaan
Maanmittari-, Arkkitehti- ja Rakennusinsinöörikillat MAIKin
yhdistysjäseniksi, jotka asettavat MAIKin hallituksen myös
jatkossa nykyisen käytännön mukaisesti. Sääntömuutoksesta
ensimmäisen kerran päättävä MAIK-yhdistyksen kokous
järjestettäneen joulukuussa ja lopullisesti uudet säännöt
vahvistettaisiin MAIKin 2023 vuosikokouksessa.

7.3. Viestintä
Sihteeri: Jäsenrekisteriä kiillotettu vaalikokouskuntoon,
tiedottajan kanssa palaveerattu sihteeri-tiedottajan testamentin
tiimoilta. Pöytäkirjapullat puodista poistettu,
allekirjoituskäsien vetreytystä suositellaan.

Tiedottaja: Viikko kulunut hiljalleen vaalihakemusten
lisäilyssä. Tiivistelmä tiedotettu, sihteerin kanssa
palaveerattu sihteeri-tiedottajan testamentin tiimoilta.

7.4. Yrityssuhteet
Kiire viikko taas tulossa.

Tänään meidän oli tarkoitus ysviassareiden kanssa mennä
kilistelemään Wähissponsseja kaljalle, mutta moni on perunut
kipeänä tai koulukiireisenä. Kirjoitushetkellä ei tietoa,
toteutuiko kilistely. Edit: ei toteutunut.

Tiistaina vaalit. Keskiviikkona olisi tarkoitus lähteä Iiriksen
(rahastonhoitaja) kanssa edustamaan kiltaa Saint-Gobainin
FutureConiin. Torstaina Pukkila tulee haalarihulabaloohon ja
olen paikalla auttamassa. Perjantaina yritysexcu Nordic BIM
Groupille.

Oras-excun osallistumismaksu (5€ bussikuluihin) pitäisi olla nyt
maksettu kaikilta osallistujilta. Voidaan tarkistaa vielä, että
viime viikolla puuttuneet kaksi maksua on tullut läpi.

Rahastonhoitajalle ja muillekin tiedoksi, että Oras-excun
bussivuokraa varten annettiin Suomi-excun viite, tulee siis sen
alle kun laskuttavat. (Easy Rent Helsinki tms.)

Wähäjoulun sponssien jälkityöt etenee, jokseenkin aika
stressaavasti. Mm. Lautexin kynät seilaavat vielä jossain,
yhteyshenkilö yrityksestä kertoi, että homma jummaa toimittajan
päässä, arvioitu toimitus suoraan meille viikolla 48. Pitää
alkaa pohtia varasuunnitelmaa, jos ei saada kyniä ajoissa.



Aloitellaan yrityssuhteissa myös pääsponsori Aulis Lundell Oy:n
luennon (1.12. klo 16 -> ) mainostus. Paikalle on tarkoitus
saada skumppatarjoilu (wähistirret ovat tietoisia).

Keskusteltiin skumppalasien hankkimisesta killalle. Todettiin,
että on järkevintä ostaa killalle omia laseja Ikeasta, 6 kpl/5€
x 10.

7.5. Tapahtumat
AA-vujujen suunnittelu käynnissä, ensimmäiset infot ulos tällä
viikolla. Suunnitelmissa myös Hupimestarien virkistysmatka
Etelä-Helsinkiin.

Tämä viikko on konnajuhlaa, kun keskiviikkona ApuIE-sitsit ja
perjantaina konnien kämppäpämppä!

7.6. Uudet opiskelijat
Maisterimestari: International Grand sitsit oli suuri menestys.
Seuraavaksi KvTMK suunnittelee Wappusimulaatio rastikiertelyä.
Paperiin tulee kahdelta maisterifuksilta artikkeli, jee!
Torstaina haalarihulabaloo yhdessä ISOneuvoksen ja
Fuksikapteenin kanssa.

Fuksikapteeni: Fuksien juhlasitsit menivät hienosti, vaikka
arkkareilla edustus oli olematon. Todella hienot juhlat.
Haalarit ovat saapuneet asuntoni eteiseen, niiden jako
Haalarihulabaloossa. Keskiviikkona viimeiset KipparinWartit (yht
84kpl). Keskiviikkona FTMK -Firkistys, mutta en tiedä
ennättääkö osallistumaan. Torstaina fuksien Haalarihulabaloo.
Tämä valmistelut kovassa käynnissä, mm fuksit on nyt jaettu
ryhmiin, aikataulu ja ohjelma suunniteltuna. Fuksijäynän
päivämäärää suunniteltu 18.3.2023.

7.7. Tilat
Hiljaista on. (onneksi)
Majasäätiö halukas osallistumaan Haalarihulabaloohon.
Selvitetään tarkemmin kokouksen jälkeen suoraan UO-sektorin
kanssa.

7.8. Edunvalvonta
Halloped-hakua on promottu. Edistän parhaani mukaan myös sitä,
että Vistan ja SISTAn seuraavat opintovastaavat hakevat
hallopedeiksi. Tällä viikolla on lisäksi OPN-kasa
Stimulaatiossa.

Viime viikolla oli TSAK-kokous. Arkkitehtuurin laitokselle
ehdotettiin intensiivikurssi-kurssikoodia vaihtuvalaajuisille
kursseille, jotka tehtäisiin yhteistyössä muiden tahojen kanssa,
mutta esitys pöydättiin. Sitä pidettiin hyvänä ideana, mutta
TSAKissa koettiin, että esitystä pitäisi hioa vielä. Lisäksi



keskusteltiin, että muillakin ARTSin laitoksilla olisi
kiinnostusta ottaa käyttöön vastaavanlainen kurssikoodi.
Intensiivikurssi-kurssikoodi koetaan tärkeäksi, sillä se
helpottaisi yhteistyön tekemistä. Tällä hetkellä se on
vaikeampaa yliopistobyrokratian takia (ja SISU:n).

Yhdyskuntasuunnittelun sivuaineen tarkennukset hyväksyttiin
TSAKissa. Keskusteltiin, onko ok että on eri laajuiset
opintopisteet niille, jotka aloittavat sivuaineen tekemisen kuin
niillä, jotka suorittavat sivuainetta paraikaa.

TSAKissa käsiteltiin hakutilastoja ja keskusteltiin ensi vuoden
aloituspaikkamääristä ARTSissa. Kerrottiin, että aloituspaikat
pysyvät samoina muutaman vuoden ajan. Tilastot jaettiin ja
laitoksen osalta näyttää seuraavalta:

Ark-kandi: 55, Mark-kandi: 38, Sark-kandi: 22
Ark-maisteri: 12, Mark-maisteri: 0, Sark-maisteri: 8

TSAK-kokouksen jälkeen jäätiin keskustelemaan
henkilökuntajäsenten kanssa. Kävi ilmi, että ensi vuonna on
yliopiston puolesta virallinen pääsiäisloma! Puhuttiin myös
pajakoulutuksista.

Kandiopinnäyteohjeen päivityksestä keskusteltiin. sinne menee 2
TOKYOn nimeämää opiskelijaedustajaa. Aikataulu: Työryhmä
marraskuu 2022-tammikuu 2023, laitosten kommentit helmikuu 2023,
keskustelu TSAKissa helmikuu 2023, TSAKin päätös maaliskuu 2023,
ohjeiden päivitys ja kommunikointi LESin toimesta toukokuu
2023, toimeenpano elokuu 2023.

Kuluneella viikolla olin mukana keskustelemassa Space-ekskursion
ja mittausleirien ajankohdista. Päivämääriä ei ole vielä lyöty
lukkoon, mutta koettiin tärkeäksi keskustella aikaisessa
vaiheessa ajankohdista, jotta ei tule päällekkäisyyksiä.

Lääkärintodistusta pyydetty Analyysikurssilla, mikäli on poissa
enemmän kuin yhdestä esittely- ja lopputilaisuudesta. Kuulostaa
todella epäeettiseltä. Asiaan kysytty kommentteja OPN:ssa ja
opintoasiainpäälliköltä, mutta vastausta ei ole kuulunut. Pitää
edistää asiaa.

Hyvinvointitiimi suunnittelee Porvoon Joulumarkkinoiden
yhteislähtöä, save the date 11.12.!

8. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulukorvaukset:

AYY, 10€, Verkkotunnustuminen rekisteröinti, uusiminen



Iisa Mustonen, 176€, AK Sportklubin boulderointi
Niko Toivonen, 150,62€, Oras-excun polttoainekulut
Niko Toivonen, 81,04€, ISOkaste elokuu 2022
Niko Toivonen, 78,1€, ISObakkanaalit lokakuu 2022
Niko Toivonen, 17,80€, Fuksien lentokonesitsit pöytäliinat
Eveliina Kunnaton, 135,30€, Kulukorvaus Käpy x A-lumnisitsien
ruokiin ostettuihin aineksiin
Heidi Siren, 60€, Vuosijuhlaedustus Athene
Katarina Jakobsson, 23,97€, Hyvinvointitoimikunnan 6.10.
järjestetyn syysretken tarvikkeita
Anton Ahlstedt, 24,53€,  Paraatilipun nupin valmistuskulut
Sofia Juntunen, 136,62€, Käpy x a-lumni -sitsien
järjestämistarvikkeita
Flagmore Oy, 1281,55€, Lippu

9. Teekkarikokous 2/2022

Kokouksen asialistalla mm. teekkariyhdistyskyselyn tulosten
läpikäynti, teekkariuden tunnukset, teekkarijaoston
puheenjohtaja vuodelle 2023.

Lähetettiin Arkkitehtikillan edustajiksi Sara Soimasuo ja Kasper
Luoma, sekä varaedustajaksi Mai Kovanen.

10. Pikkulaskiainen

Päätettiin Arkkitehtikillan osallistumisesta Pikkulaskiaiseen.

Athene lähtee MK:n kanssa, joten kaavailtu yhteislähtö ei
onnistu. Ryhmäliput 27€/kpl, minimiosto 25 kpl/jatkopaikka.
Otettiin tiedoksi, että ajankohta on periodin vaihtumisen
suhteen haastava.

Todettiin ryhmälähtö liian suureksi taloudelliseksi riskiksi.
Päätettiin olla investoimatta ryhmälippuihin.

11. Vaalikokouksen järjestelyt

Keskusteltiin vaalikokouksen järjestelyistä.

Testattiin kokouksen DirectPoll-äänestyssysteemiä. Todettiin
toimivaksi.

Keskusteltiin killan äänestysohjesäännön laatimisesta.

Keskusteltiin siitä, miten paripestien äänestäminen toteutuu.
Kuultiin argumentteja sekä yksilövaalin että parivalinnan
puolesta.



Päätettiin ehdottaa äänestystavaksi paripesteihin
yksilövalintaa. Tätä puolsi esimerkiksi ajatus siitä, että
ennalta ilmoittautuneiden ehdokkaiden koostuessa vain pareista
olisi uuden yksin hakevan ehdokkaan kynnys lähteä ehdolle
huomattavasti korkeampi. Tehdään usean vaihtoehdon poll, jossa
saa antaa kaksi ääntä. Valitaan kaksi eniten ääniä saanutta.

Maija Kenttämies kaataa skumpat.

Amanda Puerto-Lichtenberg otti Sanna Lehden paikan
pöytäkirjantarkastajana.

Striimataan kokous Telegramin kautta. Striimausvastuussa Veera
Vornanen.

Heidi Siren ja Maija Kenttämies ostavat tarjoilut. Tulossa
ainakin popcornia.

12. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Katri Halkonen.

13. Vuosijuhlaedustukset

Saatu kutsu Hammaslääketieteenkandidaattiseuran 78.
vuosijuhlille. Juhlat ovat 24.2.2023, joten pöydätään vielä
toistaiseksi.

14. Muut esille tulevat asiat

Ensi kokous ja Otacruise menevät päällekkäin. Päätettiin pitää
kokous 1.12. huomionosoitusten hyväksymiseksi.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.37.


