
Pöytäkirja 3/2023

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 3/2023, 19.1.2023, klo 18:00.

Paikka: Otakaari 1 A, 02150 Espoo sekä Zoom-etäyhteys

Paikalla:

Puheenjohtaja Mai Multimäki

Yhteisövastaava Niko Toivonen, kokouksen puheenjohtaja

Sihteeri-tiedottaja Moby Siivonen

Rahastonhoitaja Mirka Pellikka

Hupimestari Elian Salmimaa

Hupimestari Samuel Hautamäki

Fuksikapteeni 2023-2024 Ansa Pyykönen

Fuksikapteeni 2023-2024 Mai Kovanen

Maisterimestari 2023-2024 Bertta Jouhki

Opintovastaava Ilona Lintinen, poistui kohdassa 8

Tilava Majava Katri Halkonen

Päätoimittaja Aino Silvennoinen

Yrityssuhdevastaava Heidi Joronen

1. Kokouksen avaaminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi yhteisövastaava
Niko Toivonen. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa
18:01.

Paikalla yhdistyksen jäsen Sonia Sali.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi



Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi
sillä muutoksella, että lisätään kohta 10. Hallitus
pohtii killan viestintää.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Bertta Jouhki
ja Heidi Joronen.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Hallitus on kuluvalla viikolla kokoustanut kokoavien
toimikuntien kanssa, tuskaillut koulutehtävien parissa,
valmistautunut tulevaan reissuun ja tehnyt tärkeitä
päätöksiä. Majan tilanne stressaa, mutta muuten hyvillä
fiiliksillä. Levillä kaikki hyvin.

Ei postia.

Tilava Majava Katri Halkonen saapui ajassa 18.06
kiltahuoneelle (aiemmin etäyhteydellä)

6. Sektorit

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Estynyt tänään kokoukseen, mutta asiat
rullaavat eteenpäin! Viime viikonlopun Hallituswaihto
oli tosi kiva, jossa vietettiin aikaa istuvan ja viime
vuoden hallituksen kanssa. Raadinwaihto lähestyy.
Laitossopimuksen päivitystyö on aloitettu ja lähetetty
katseltavaksi ennakkoon hallitukselle,
allekirjoitusmiitti sovittu laitosjohtajan kanssa ensi
viikolle. Kokoustan alustavasti Jääräkummitoiminnasta ja
mentoroinnista ensi viikolla Jäärien
hallituskummivastaavien kanssa. Vistan ja SISTA:n
puhisten kanssa kontaktoitu tg:n välityksellä, kuin myös
Tamarkin ja Oulun hallitusten sekä SAFA:n uuden
opiskelijavastaavan kanssa.

Rahastonhoitaja: Merkkimyynti onnistuneesti toteutettu
Talvipäivässä. Excelit näyttävät näinä tammikuun



viikkoina lisääntyvän eksponentiaalisesti. Procountor
taitoja syvennetty, hallituksenwaihdossa tyhmennytty(?).
Yhdistyskoulutuksen talousperehdytyksessä tutustuttu
alustavasti tuloslaskelman, taseen ja kahdenkertaisen
kirjanpidon saloihin. Ensimmäiset kulukorvaukset ovat
valmiina maksettaviksi.

6.2. Yhteisö
Yhteisövastaava: Killan edustus Talvipäivässä onnistui
hyvin. Suurin kiitos kaikille jotka joutuivat koskemaan
killan telttaan.

Samana päivänä pidetty EASA:n esittely taas keräsi
harmillisen vähän kävijöitä. Jatkossa kannatan kaikkien
esittelyjen jne. pitämistä kiltakahvien yhteydessä,
vaikka se rajoittaakin esittäytyjien valittavissa olevia
päiviä.

Raadinwaihdon järjestelyt jatkuvat.

TKTMK aloittanut toimintansa, englannin kielellä.

6.3. Viestintä
Päätoimittaja: Instagram-tilin perustaminen Paperille,
parantaa myös sponsoreiden ja verkkolehden näkyvyyttä.
Wappu-Serpentiinin osa Paperin budjetista, tarjouspyyntö
Picasilta saatu. Paperiin toivottu hallituksen esittely.
Ensimmäisen Paperin aineiston deadlinea mietitty
maaliskuun puolelle.

Aloitettiin kokoustauko ajassa 18.21
Päätettiin kokoustauko ajassa 18.25
Sofia Sali poistui ajassa 18.25

Sihteeri-tiedottaja: Nettisivutiimin kanssa kokoustettu
maanantaina. Esittäydyttiin, kerrottiin toiveita ja
fiiliksiä alkavasta raativuodesta. Päätettiin
nettisivujen workshopin ajankohdaksi 9.2. klo 15.

Influensserien kanssa kokoustettu maanantaina.
Esittäydyttiin ja käytiin läpi Instagram-ohjetta viime
vuodelta. Jatkavat influensserit huomioivat ohjeen
päivittämistarpeen. Lupasin tuoda hallituksen tietoon,
että influensserit haluaisivat vaikuttaa Instagramiin
myytyjen yritysyhteistöiden visuaaliseen ilmeeseen.



Kysymys yrityssuhdevastaavalle tulevan vuoden
yhteistyösuunnitelmista: liittyikö PihlaPron
Instagram-mainos johonkin tapahtumaan (Suomiexcu,
Wähäjoulu?) vai kuuluuko AK Foundationeiden sopimukseen
myös Instagram-mainonta?

Yrityssuhdevastaavan mukaan AK Foundationeiden
sopimukseen kuuluu Instagram-mainonta syötejulkaisuna tai
storynä. Keskustellaan yritysmainonnan toteutuksesta
yritysten kanssa.

AYY:n yhdistyskoulutuksessa tuli hyvää tietoa liittyen
selkokieliseen viestintään ja saavutettavuuden
toteutumiseen viestinnässä sekä killan tapahtumissa.
AYY:n IT-palvelut varmistivat jo viime vuoden puolella
tulleen tiedon siitä, että WordPress- ja
sähköpostilistapalvelut tullaan lopettamaan vuoden 2023
aikana. Siirtymäaikaa joulukuuhun asti, joten uusille
nettisivuille tarvitaan tekijöitä. Keskustellaan
hallituksen kanssa uuden nettisivualustan aikataulusta.
Välitän tämän tiedoksi nettisivutiimille ja kysyn heidän
voimavarojaan uusien nettisivujen kokoamiseen.

6.4. Yrityssuhteet
Yrityssuhdevastaava: Yrityssuhteiden saralla alkaa
pikkuhiljaa tapahtumaan, kun ensimmäiset neuvottelut
mahdollisten AK Foundationeiden kanssa on sovittu. Tähän
mennessä yritysyhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä on
kaksi.

Päätoimittajan kanssa on kokoustettu Paperin mainosten
tiimoilta keskiviikkona, yhteistyö lähtenyt tehokkaasti
käyntiin. Puhuimme Paperin budjetista ja tarvittavien
mainosten määrästä. Yrityssuhdevastaava on ollut
yhteyksissä myös muun muassa excu-mestareihin ja
Wähäjoulutirehtööreihin. Kokoustamisesta myös heidän
kanssaan on sovittu.

Ensi viikolle alustavasti sovittu
yrityssuhdeassistenttien kanssa vapaamuotoinen hengailu,
jossa käydään läpi pestin vastuita ja keskustellaan
ensimmäisten tehtävien jakautumisesta.



6.5. Tapahtumat
Hupimestarit: Vuoden ekoista sitseistä ja Talvipäivän
Muumikatsomosta selvitty ja suunnittelupöhinä jatkuu
seuraavien merkeissä. IKxAK perhe-kaverisitsien
ilmottautuminen on alkanut ja molempien kiltojen
kiintiöt täyttyi nopeasti.
IE:n kesken kokoustettu ensimmäistä kertaa paikan päällä
ja päästy pohtimaan kaikkien kiltojen
tapahtumajärjestäjien kesken kevättä.
Hupikonnilla oli hauskaa ensimmäisellä työkeikalla ja
kaikki jäivät jatkojen siivoilujen loppuun saakka.
Virkkispohdinnat on käynnissä.

6.6. Uudet opiskelijat

Fuksikapteenit: Viime viikolla oli meidän ensimmäinen
tapahtuma, FK-AK-kaukkarit! Vihmovaa räntää
lukuunottamatta kaikki meni oikein mukavasti - huono sää
rokotti myös osallistujalistaa. Eilen illalla
kokoustettiin maisterimestarin ja ISOneuvoksen kanssa
tulevista ISO- ja BIG-hauista. Keskustelun kohteena
olivat rekrymäärät, orientaatioviikon tapahtumat sekä
se, miten tulevia ISOja ja BIGejä saadaan ryhmäytettyä
sekä sitoutettua toimintaan paremmin. Lisäksi
perustettiin yhteinen Telegram-ryhmä tämän sekä
edellisen vuoden UO-toimijoille. Talvipäivässä oltu
töissä niin rastilla kuin jatkoilla, molemmat
onnistuivat hyvin! FTMK-vaihto myös hyvää vauhtia
suunnitteilla.

Maisterimestari: Komppaan fuksikapuja kaukkareiden
toteutuksesta, eikä erityistä lisättävää eilisestä
kokouksestamme ole. Viime torstaina oli ensimmäinen
KvTMK-kokous ja Talvipäivän iltana Aalto cocktailin
tiloissa tuli tutustuttua paremmin KvTMK:n porukkaan.

6.7. Tilat
Tilava Majava: Majava on osallistunut kampusvastaavien
kokoukseen. Kokouksessa tilavastaaville esiteltiin
Väreen rakennuksen uusia grafiikoita. Annettiin
palautetta toivomistamme parannuksista. Uusi grafiikka
tarvittiin esim. Tilatunnuksiin, jotka käytävien
seinillä, koska ihmiset, joilla näköä rajoittavia
tekijöitä eivät pystyneet lukemaan niitä. Kokouksessa



myös kysyttiin lupaa Arkkitehtikillan uuden logon
maalaamiselle kiltahuoneen seinälle. Lupa myönnettiin.

Majalle on aiheutunut uusi vesivahinko. Vesivahinko
johtuu pari kuukautta sitten tehdyn korjauksen
yhteydessä tehdystä virheestä. Putkimies myönsi
virheensä ja korjauskulut menevät heidän vakuutuksensa
piikkiin. Putket saatiin korjattua tiistaina 17.1.
Valitettavasti vesivahinko oli niin laaja, että kaksi
kuukautta sitten vaihdettu lattia joudutaan repimään
irti ja mahdollisesti vaihtamaan myös uudet eristeen.
Taas.
Sovimme Majasäätiön kanssa mihin ajankohtaan korjaus
kannattaa ottaa. Nyt Maja on kuitenkin
vuokrauskuntoinen.

NuDe tulee vierailemaan kiltahuoneellamme lauantaina
klo. 15.30.

6.8. Edunvalvonta

Opintovastaava: Opintovastaava on suunnitellut yhteistä
tapaamista muiden hallopedien kanssa ennen
Koulutusneuvoston kokousta ensi viikolla 26.1.
Hyvinvointitiimi kokoustaa ensimmäistä kertaa 25.1. ja
opintovastaava koittaa ehtiä sinne paikalle. Kutsut
TSAKin kokouksiin ovat nyt myös saapuneet, ensimmäinen
kokous on 1.2.

Laitoskahveja suunniteltu päivämäärälle 15.2.
Käsiteltäviksi aiheiksi on mietitty akateemista vapautta
ja tietokoneopetusta sekä tietokoneita.

7. Talous

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut sekä kulukorvaukset:

Heidi Joronen, 7,85 €, Hallituksen palkintotaulun tarrat
Mai Multimäki, 9,67 €, Hallituksen kokouksen kokouseväät
Amanda Puerto-Lichtenberg, 106,30 €, Tammimaistereiden
orientaatioviikon kulut
Amanda Puerto-Lichtenberg, 5,50 €, Kiltahuoneelle
kaurakahvimaitoa
Kasper Luoma, 233,46 €, Hallituswaihto
Kasper Luoma, 136,51 €, Tammimaistereiden Majaweekend



Kasper Luoma, 6,80 €, EASA esittelyn tarjoilu

Lisäksi otettiin tiedoksi seuraavaa:

Saapunut lasku, joka ei ole tarkoitettu
Arkkitehtikillalle: HEF Group Oy, 186,25 €,
FK-AK-kaukkareiden kangasmerkit.

Fuksikapteenit: Tässä laskutuksessa käynyt pieni
kommervenkki, sillä Promler lähettänyt laskun suoraan
killalle, vaikka tilatessa pyydetty lähettämään se
henkilökohtaisesti. Laskun perään udellessa saatu tänään
aamulla samana päivänä erääntyvä PDF-lasku.

Sovittiin, että hoidetaan lasku nyt tapahtumaan
ohjatusta budjetista ja tasataan tuloja ja menoja
Fyysikkokillan kanssa myöhemmin.

8. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Ilmari Oinonen.

Ilona Lintinen poistui ajassa 19.04

9. Toimihenkilöiden nimeäminen

Hallitus nimitti uusia toimihenkilöitä.

Yhteisövastaava:
AK-Sportklubb / urheilutoimikunta
Oona Uusitalo
Iisa Mustonen
Siiri Virransola

Kulttuuritoimikunta:
Aaro Vanninen



10. Hallitus pohtii killan viestintää

Keskusteltiin Arkkitehtikillan tiedotuskanavan
tulevaisuudesta. Pohdittiin, että koostetaan Telegramin
infokanavalle selkeämpi yhteinen pinnattu viesti, joka
päivittyy. Tällä estetään tiedotuskanavan tukkeutuminen
ja liiallinen viestitulva. Jatketaan keskustelua
tulevassa kokouksessa. Viikkotiedotteen kääntämisestä
myös keskusteltiin.

11. Vuosijuhlaedustukset

Saatu kutsut Tietokillan Muistinnollaukseen, Mesta ry:n
vuosijuhlille, Maantieteiden opiskelijoiden
vuosijuhlille, KY:n vuosijuhlille, Inkubion Apoptoosiin,
Kemistikillan Kondensaatioon, Sähköinsinöörikillan
Potentiaalin tasaukseen sekä Retuperän WBK:n
90-vuotisjuhlakonserttiin. Hallitus otti tiedoksi
Tampereen Arkkitehtikillan vuosijuhlien ajankohdan
4-5.3.

Päätettiin lähettää Muistinollaukseen 37 Samuel
Hautamäki ja Mai Kovanen

Päätettiin lähettää Apoptoosiin XIX Niko Toivonen ja
Heidi Joronen

Päätettiin lähettää Potentiaalin Tasaus 102:een Elian
Salmimaa ja Ansa Pyykönen.

Päätettiin lähettää Maantieteiden opiskelijoiden
vuosijuhlille Katri Halkonen ja Mai Kovanen.

Päätettiin lähettää Hammaslääketieteen opiskelijoiden
vuosijuhlille Aino Silvennoinen.

Päätettiin lähettää Tampereen Arkkitehtikillan
vuosijuhlille Samuel Hautamäki, Mai Multimäki, Bertta
Jouhki ja Ansa Pyykönen.

Päätettiin olla lähettämättä KY:n vuosijuhlille
hallituksen edustajia. Lähetetään kutsu eteenpäin



raadille. Annettava kuitenkin tiedoksi, ettei
edustuskorvausta voi raadin edustajana hakea.

12. Muut esille tulevat asiat

Hallituslaisia muistutettiin kesäpäivien pollin
täyttämisestä.

Vuosimerkin 2023 väri päätetään ma 30.1. kokouksessa.

Keskustellaan hallitushärpäkkeestä tulevissa
kokouksissa.

Hallituslounaan ajankohdasta keskustellaan jatkossakin
Telegramissa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.48.


