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Paikalla: 

Puheenjohtaja Ellen Heikkilä 

Varapuheenjohtaja-sihteeri Maria Karjalainen 

Rahastonhoitaja Sofia Juntunen 

Emäntä Niko Santanen 

Isäntä Meeri Pitkänen 

Fuksikapteeni 2018-2019 Julius Hästesko 

Fuksikapteenin adjutantti 2018-2019 Anna Poikulainen 

Foreign Legion Captain Isabella Rauh 

Juhlavuosivastaava Riina Juhala 

Opintovastaava Svenja Lindner 

Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja, saapui kohdassa 16. 
 

AYY hallituskummi Lauri Seppäläinen 

Puheenjohtaja 2017 Emma Savela 

Varapuheenjohtaja 2017 Oliver Kärki 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisättiin esityslistaan kohta 9. Uudet toimihenkilöt 

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Isabella Rauh ja 

Svenja Lindner. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut kutsut Kevätpäiväntasaukseen KY:n 

sekä TamArk:in vuosijuhliin, SIK:in uusi hallitusläsy, 

Tekniikka ja Talous x2, Tekijä ja Metsäteollisuuden 

esitteitä. 



 

Ellen: Viime viikolla oli talvipäivä, ja koulu mielen 

etualalla. Viikonloppu vietin ylimääräisten nakkien ja 

kappelin kanssa. Tänään tapasin Timoa 110-nettisivuja 

varten. Huomenna on Laitoksen johtoryhmän vuoden eka 

kokous ja Neuvoston eka kokous, ja viikonloppuna vaihto! 

 

Havu: Rento viikko. Keskiviikon Arch Speaks aitoa oikeaa 

kulttimenoa. Viikonloppuna näin kavereita, 

puhtaaksikirjoitin viestintästrategian ja koodailin 

verkkosivujen suomenkieliset yhteystiedot kuntoon. 

 

Isabella: Tiistaina Talvipäivä vierähti AK:n ja KvTMK:n 

rastilla. Oli kiva nähdä, että osa uusista vaihtareista 

osallistui. Viikonloppuna järkättiin uuden KvTMK:n 

kanssa toimikunnan vaihto. Oli huippuhauskaa! 

 

Niko: Talvipäivän saunan järjestäminen muiden IE:iden 

kanssa oli yllättävänkin kivaa. Koulujutut vaikuttaa 

kivoilta, mikä inspiroi. En tiedä oonko tehnyt jotain 

väärin vai oonko vaan huono vai miksei sitseille 

ilmoittaudu kukaan… 

 

Riina: Stressaa yllättävän ja huolestuttavan vähän. 

Elämä hymyilee. 

 

Lauri: Koulujutut on lähtenyt käyntiin ja 

yrityssuhdeassareiden kanssa kokoustettu paperin 

sponssimyynneistä. Hommat hoituu. 

 

Meetu: Talvipäivä suoritettu ja ensimmäisessä 

HV-kokouksessa käyty ja porukka hyväksi todettu. 

Vujukasaa ei vielä päätetty, paitsi että Fuusio 

taidettiin poissulkea. Loistava viikko kaikenkaikkiaan 

ja rento sohvalla maattu viikonloppu takana, tästä on 

hyvä jatkaa seuraavaan viikkoon. 

 

Meeri: Talvipäivänä päästiin tutustumaan jo vähän muiden 

kiltojen IE:isiin ja ens viikonloppuna onkin eessä 

IE-vaihto. Meillä on hyvä teema, jonka eteen tehtiin 

myös taustatutkimusta viime viikolla. Perjantaina on 

kiltasitsit eli kaikkea jännää on luvassa! Tänään 

tavattiin ARTSin puhisten kanssa dekaanin kahveilla. 

 

Anna: Oli siistiä päästä viime viikolla Talvipäivään 

haalari päällä hallituskarvat heiluen! Huomenna 



kaukkarit, johon ollaan järkätty FK:n tulevan 

isovastaavan kanssa pientä ohjelmaa ja viikonloppuna 

ITMK-vaihto, jännää!  

 

Julius: FTMK-vaihto takana! Oli huisia ja vanha 

toimikunta kiitteli kovasti hauskasta ohjelmasta. Unta 

liian vähän. Huomenna Kaukkarit, ja viikonloppuna 

ITMK-vaihto.  

 

Maria: Haalarimerkki tilattu, kokoustettu HvTMK:n ja 

MAIK:in hallitusten kanssa ja toiminta saatu mukavasti 

käyntiin! Ajokoulukin vihdoin done’d, meni vaan 4 vuotta 

jei. 

 

Svenja: Perjantaina oli sissareiden liittymistä 

Arkkitehtuurin laitokseen käsittelevän ryhmän kokous, 

keskeisiä kysymyksiä on miten kandin opetus voisi 

yhdistää ja nopea aikataulu. IT-opetus tärkeä 

kehityskohde, lähiaikoina voisi tehdä sitä käsittelevän 

kyselyn. Tänään tavattiin Fredin, Matin ja Saanan kanssa 

ja puhuttiin Artsin Hallopedien järjestäytymisestä. 

Muuten menee hyvin, koulussa paljon tekemistä mutta 

kivaa! Huomenna TSAKin (Taiteen ja suunnittelun 

korkeakoulun akateeminen komitea) kokous ja to 

kopo(koulutuspolitiikka)-sektorin kokous. 

 

Sofia: Rahanwaihto oli eeppinen...sos. Meillä on todella 

hyvä rahisporukka, muutaman kanssa ystävystyin 

yllättävän nopeasti. Unohtumaton lauantai takana, paljon 

hauskaa edessä. Can’t wait, ah. 

 

Hallituskummi Lauri: Perehdytyksiä ollut ja 

koulunpenkillä tullut istuttua. Työviikolla onneksi 

pystyy pitää unirytmistä kiinni, jotta viikonloppuisin 

ei tarvitse nukkua niin paljon. 

 

Hallituspummi Emma: Komppaan Lauria, pitkää päivää 

tullut tehtyä ja järjestettiin esim. sitsit 

vapaaehtoisille. Odotan myös viikonlopun 

Neuvostovaihtoa! 

 

6. AYY:n hallituskummin vierailu 

Myönnettiin puheenvuoro Lauri Seppäläiselle. 

 



Hallituskummimme Lauri Seppäläinen oli paikalla 

kertomassa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 

ajankohtaisista asioista.  

 

Laurin salkkuna AYY:n hallituksessa on 

sosiaalipolitiikka (toimeentulo, terveydenhuolto, 

hyvinvointi), sekä kuntavaikuttaminen ja liikunta. 

 

AYY:n hallitus työstää edarin eli edustajiston 

määrittelemien linjojen mukaisia ehdotuksia, joita 

käsitellään mm. edustajiston kokouksissa. 

Hallituskummina Lauri tiedottaa meitä ylioppilaskunnan 

tapahtumista, kuten edustajiston kokouksista. Viime 

kokouksessa oltiin keskusteltu mm. uudesta 

opiskelijakeskuksesta ja asumisoikeuskäytäntöjen 

muuttamisesta.  

 

Lauri on myös AK:n tuki ylioppilaskunnan puolella, ja 

auttaa etenkin järjestöasioissa kiltalaisia. 

 

7. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenmaksuja kokousvälillä.  

 

8. Talousasiat 

Ei uusia laskuja kokousvälillä. 

 

9. Uudet toimihenkilöt 

Hyväksyttiin Timo Luukkola Arkkitehtikillan 

110WerkkoWelhoksi.  

 

10. ARTS:n muutto 

Myönnettiin puheenvuoro Emma Savelalle. 

 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (ARTS) muuttaa 

kokonaisuudessaan Otaniemen kampukselle kesällä 2018, 

sekä Otaniemen sisällä väistötiloista Väreeseen ja 

muihin tiloihin. Vuoden 2017 aikana on tehty paljon 

valmisteluja muuttoon liittyen. Vuoden 2017 

puheenjohtaja Emma Savela esitteli ARTS-muuton 

nykytilannetta. 

 

Väreeseen muuton tämänhetkinen aikataulu on seuraava: 

21.6. Miestentie 3 suljetaan 

25.6. Väreen käyttö alkaa  

20.8. Väre käytössä opiskelijoille 

 



 

Arkkitehtuurin laitos sijaitsee Väreessä 3. kerroksessa, 

minne sijoitetaan kandivaiheen 3. vuosikurssin 

opiskelijat, maisteri- ja vaihto-opiskelijat, sekä 

suurin osa henkilökuntaa. Arkkitehtuurin, 

maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin 1. ja 

2. vuosikurssin opiskelijat ja osa henkilökuntaa 

sijoitetaan Otakaari 1X:ään. Pajatilat ovat Väreen 

kellarissa kaikkien aaltolaisten yhteiskäytössä. 

 

Uusien tilojen sijoittumisesta on ollut paljon eri 

versioita, sillä Väreen tilat ovat suhteellisen pienet. 

Opetuksen simuloinnissa tuleviin tiloihin on huomattu 

ongelmia, joten laitoksen puolesta on esitetty, että 

iltapäivisin ns. vapaasti käytettäväksi tarkoitetut 

tilat olisivat sittenkin varattu opetuskäyttöön, jotta 

meidän opetukselle tyypilliset assaroinnit saataisiin 

järjestymään. Esityksessä on myös pyritty tiivistämään 

opetustiloja työpöytien lisäämiseksi yleistä 

hengailutilaa karsimalla. 

 

Kiltiksen asema muutossa on turvattu Pajalla, mutta sen 

sijainnin järkevyys muuttuvien opetustilojen seurauksena 

on vielä mietinnässä. Mahdollisia uusia tiloja 

kiltikselle voisi olla Otakaari 1X:ssä tai Väreessä, 

johon on varattu AK:lle ja TOKYO:lle jonkin verran 

tilaa. 

 

 

11. Viestintästrategian hyväksyminen 

Hyväksyttiin viestintästrategia killan viralliseksi 

viestintästrategiaksi (liite 1). 

 

 

12. Nils Erik Wickberg -toimikunnan opiskelijajäsenen nimeäminen 

NEW-toimikunta etsii riveihinsä opiskelijaedustajaa. 

Toimikunta vaalii Nils Erik Wickbergin perintöä ja 

järjestää muun muassa Wickberg-seminaarin vuosittain 

erilaisten tutkimusjulkaisujen ja tukien ohella. 

Tiedotetaan kiltalaisille opiskelijaedustajan hausta 

NEW-toimikuntaan. 

 

13. Sauna in Transit -vuokrauskäytännöt 

Myönnettiin puheenvuoro Oliver Kärjelle. 

 



Sauna in Transitin vuokrauksesta ja pääasiallisesta 

ylläpidosta vastuussa on ollut viime vuonna Oliver 

Kärki. Tiedoksi hallitukselle käytännön järjestelyistä 

Saunaan liittyen. 

 

14. Laitossopimuksen läpikäynti 

Käytiin läpi laitossopimus 2018 ja katsottiin mitä se 

edellyttää killalta.  

 

15. Vuosikokouksen ajankohta 

Päätettiin pitää killan vuosikokous 23.3. Materiaali 

toiminnantarkastajille tulee toimittaa kuukautta ennen 

kokousta. 

 

16. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin edustajia. 

 

Potentiaalin tasaus: Sofia, Meeri 

Kondensatio: Ellen, Maria 

TamArk: Ellen, Julius, Svenja, Riina, Sofia, Isabella 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

Pahvimyynti alustavasti torstaisin klo 14.  

MovieNight -ajankohta torstai-iltaisin. 

Raadin koulutus ke! 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45. 
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1. Johdanto 

Arkkitehtikillan viestinnän tavoitteena on tiedottaa kiltalaisia heille kiinnostavista               
asioista, sekä tiedottaa killan yhteistyötahoille killan tapahtumista sekä yleisesti                 
killan toiminnasta. Varsinkin killan 110-juhlavuotena on tärkeää viestittää               
johdonmukaisesti juhlavuoden tapahtumia, jotta keneltäkään ei jää jotain välistä                 
ainakaan sen takia, että viestintä ei ole tavoittanut heitä. 

Arkkitehtikillan viestintää voidaan tarkastella kolmessa eri kategoriassa. Nämä               
ovat raadin sisäinen viestintä, viestintä killalle, sekä viestintä killan ulkopuolelle.                   
Jokaisessa on sen verran toisistaan poikkeavat tavoitteet, että viestintäkanavien                 
on oltava erilaiset. Muita viestintään kuuluvia seikkoja on viestinnän                 
tarpeellisuuden arvioiminen, sen kohdentaminen ja kansainvälisen näkökulman             
huomioiminen. 

Tavoitteisiin päästään kääntämällä kaikki viestintä myös englanniksi ja               
tehostamalla olemassa olevaa viestintää. Kehityskohteiksi nostetaan erityisesti 

a) Viestinnän parempi kohdentaminen ja aikaisempi julkaiseminen 

b) Viikkotiedote 

c) Facebook-tapahtuma 

d) Verkkosivut 

2. Raadin sisäinen viestintä 

Raadin sisäinen viestintä on pilkottu nykyisellään virallisuuden mukaan eri                 
viestintäkanaviin. 

a) Sähköpostilistat 
Virallinen viestintä tapahtuu kahdella forumilla: sähköpostilla (akraati ja               
ak-hallitus) ja kokouksissa. Vaikka sähköpostilla käydyllä keskustelulla ei               
voida päättää mitään virallisesti, kokousten päätöksentekoa voidaan             
nopeuttaa sähköpostikeskustelun perusteella. 

b) Telegram 
Kaikista vapaimmat viestit on eristetty nykyisellään hallituksen             
Telegram-ryhmään. Ryhmässä voi kuitenkin myös ilmoittaa           
myöhästymisestään hallituksen kokouksesta viimeistään tuntia etukäteen,           
sillä kyseessä lienee hallituksen jäsenten helpoin ja nopein               
viestintäkanava. Telegram-ryhmä on pelkästään hallituksen jäsenille. 

 



c) Facebook 
Puolivirallinen viestintä tapahtuu raadin yhteisessä Facebook-ryhmässä           
sekä sektoreiden omissa Facebook-ryhmissä. Tämä helpottaa viestien             
kohdentamista esimerkiksi juhlien järjestäjiin tai vaikkapa kiltisvastaaviin.             
Vahvuutena on viestinnän keskittäminen niille, joita se todennäköisimmin               
kiinnostaa. Tarkoituksena on ajaa alas Facebook-viestintää ja siirtää se                 
ohjelmistoon Slack (ks. kohta D) 

 

d) Slack 
Killan käytössä on yritysten sisäiseen viestintään suunniteltu ohjelmisto 
Slack. Tällä lailla vapaamman viestittelyn ja tärkeiden viestien erottelu 
toisistaan tulee helpompaa. Tämä on aikaisempina vuosina ollut 
ongelmallista. Telegram ja Facebook eivät ole tarjonneet kattavaa 
ratkaisua ongelmaan. Oletettavana ongelmana  tulee olemaan uuden 
sovelluksen käyttöönotto ja vakiinnuttaminen. Slackissa tapahtuu raadin 
sisäistä viestittelyä ja yhteydenottoja. 

3. Killan, kiltalaisten ja muiden välinen viestintä 
 

a) Nettisivut 
Nettisivuja on yritetty uudistaa viime hallituskaudella, mutta uudistus on jäänyt 
kesken. Viestintävastaava yrittää tavoittaa edellisen vuoden nettisivuvastaavat 
saadakseen laajemman yleiskatsauksen tilanteesta. 

Etusivu 
● Kaikki sektorit ovat velvollisia silloin tällöin postaamaan sivuille 

saavutuksistaan tai järjestämistään tapahtumista 
● Postaamisen kynnystä tulee madaltaa 
● Postauksia on hyvä kuvittaa, jotta etusivu ei olisi niin yksitoikkoinen 

 

Killan kalenteri 
● Nettisivuille on linkattu killan Google-kalenteri 
● Kaikki killan tapahtumat tulee merkitä killan kalenteriin 
● Kalenterista pitäisi olla helposti nähtävissä kaikille kiltalaisille suunnatut 

tapahtumat 
 

Kuvagalleria 
● Gallerian päivityksestä aina myös postaus 

 



b) Sähköposti 
 

“Ak-hallitus” 
● Hallituksen sisäiset asiat 
● Vuosijuhlakutsut, tilanvuokralaskut 

 

“Akraati” 
● Viestitään raadin sisäisistä asioista 
● Esityslistat ja pöytäkirjat 

 

“A-kilta” 
● Killan sisäiset asiat 
● Killan virallinen kanava, jolle tulee mm. vuosikokouskutsu 
● Viikkotiedote maanantaisin 
● Työtarjoukset 

 

“Opiskelijat-ark” 
● Laitoksen hallinnoima virallinen lista, jolla ei viestitä killan asioita 

 
 

c) Facebook-ryhmät 
 

Vuosikurssiryhmät (esim. “Ark’17”) 
● Fuksivuonna luodaan vuosikurssiryhmä 
● Fuksivuonna sitä käytetään fuksitapahtumista ja asioista viestimiseen 

sekä vuosikurssin sisäisten asioiden hoitamiseen 
● Vuosikurssiryhmässä ei markkinoida killan muita tapahtumia 
● Toisena vuonna ja siitä eteenpäin ryhmä rauhoittuu vain vuosikurssin 

sisäisten asioiden käsittelyyn 
 

Killan oma suljettu ryhmä “Arkkitehtikilta - The Guild of Architecture” 
● Tätä ryhmää käytetään killan tapahtumien markkinointiin ja killan 

uutisten jakamiseen 
● Ryhmässä on kaikenkielisiä kiltalaisia, joten postaukset kirjoitetaan aina 

suomeksi ja englanniksi 



○ Esim. “Tulkaa nauttimaan Arkkitehtikillan perinteistä wappuboolia! 
Come and enjoy the Guild’s traditional wappu punch!” + linkki 
eventtiin 

● Silloinkin, kun tapahtuma on suunnattu suomenkielisille opiskelijoille, 
viestitään myös englanniksi 

○ Esim. “Tervetuloa kuuntelemaan yhteistyökumppanimme esittelyä 
kiltakahveille! Unfortunately the company presentation is only in 
Finnish but you’re welcome to enjoy a cup of coffee!” + linkki 
eventtiin 

 

Ryhmä “Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos” 
● Laitoksen FB-ryhmää ei käytetä tapahtumamarkkinointiin 
● Ryhmässä voi kuitenkin jakaa laitokseen liittyviä esim. edunvalvonnallisia 

uutisia 
● Ryhmään kuuluu paljon vanhempia opiskelijoita 

 

Virallinen sivu “Arkkitehtikilta” 
● Olemassa ensisijaisesti Arkkitehtikillan löytämiseksi Facebookista 
● Tavoite osoittaa ulkopuolisille, että olemme olemassa ja toimimme 

aktiivisesti 
○ Tapahtumista rohkeasti lyhyitä viestejä kuvan kera sivulle 
○ Jokainen nettisivuille tehty postaus (pl. viikkotiedote) postataan 

lyhyellä kuvauksella varustettuna myös facebook-sivulle + linkki 
postaukseen 

● Tykkäykset lisäävät postausten näkyvyyttä ihmisten uutisvirrassa 
● Sivun kautta luodaan kaikki killan eventit 

 

Facebook-eventit 
● Kuvaus aina sekä suomeksi että englanniksi 

○ Tavoitteena, että teksti on molemmilla kielillä julkaisuhetkellä 
● Luodaan Arkkitehtikilta-profiilin avulla 
● Julkaistaan ryhmässä “Arkkitehtikilta - The Guild of Architecture” 

d) Instagram 
 

● Killalla on virallinen profiili (@arkkitehtikilta), jota käytetään aktiivisesti 
tapahtumissa, yksi kuva per tapahtuma riittää ja luo kuvaa aktiivisesta 
killasta 

● Tunnisteena käytetään #arkkitehtikilta  
● Instagramin päivityksestä vastaavat somestarat, mutta myös muut 

toimihenkilöt ja hallitus voivat halutessaan tehdä päivityksiä 
 



e) Pikaviestimet (Telegram) 
 

● Nopean viestinnän kanava, ei informaatiota joka pitää löytää vielä 
myöhemmin 

● Hyvä kanava muistutteluun laajemmin kiltayhteisölle 
● Arkkitehtikilta -ryhmää mainostettava enemmän. Tg-tiedottamiseen ja 

muistutteluun käytetään tätä ryhmää, jotta yksi viesti ei tulisi useampaan 
ryhmään! 

 

f) Kiltakahvit 
 

● Jokaisen kuun viimeisellä viikolla kiltakahveilla pidetään tapahtumainfo, 
jossa kaikki tapahtumia järjestävät toimijat kertovat tulevista 
tapahtumista (pdf-esitys tai flyer) 

 

g) Kiltalehti Paperi 

 
● Opintovastaava on ehdottanut artikkelia/sarjakuvaa/tjms. tiedottaakseen 

ajankohtaisista asioista opiskeluun liittyen. 
● Muuten lehti on ns. “vapaata mediaa” 

 




