
Pöytäkirja 4/2023

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 4/2023, 23.1.2023, klo 18:00.

Paikka: Otakaari 1 A, 02150 Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Mai Multimäki

Yhteisövastaava Niko Toivonen

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

Tilava Majava Katri Halkonen

Päätoimittaja Aino Silvennoinen

Yrityssuhdevastaava Heidi Joronen

TEK-tykit Sara Siivola ja Owain Hopeaketo

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:00.

Myönnettiin henkilöille Sara Siivola ja Owain Hopeaketo
läsnäolo- sekä puheoikeus.

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 14.
Toimihenkilöiden nimeäminen päättäen kokous kohtaan 18.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katri Halkonen
ja Elian Salmimaa.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Ei postia. Uusi viikko on alkanut hieman väsyneesti,
viikonloppuna on ollut (koira)vieraita ja paljon
tekemistä. Kouluhommia on tehty ja kotiuduttu Leviltä.
Hieronnan jälkeen elämä hymyilee. Suunnittelematon
asumatchaus herätti hilpeyttä aamuluennolla.

“Ihan jebu viba”

6. Sektorit

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Tällä viikolla sattuu ja tapahtuu!
Valmistelin tätä kokousta varten vuosikellon ja
toimintasuunnitelman pohjat. Keskiviikkona on vuoden
ensimmäinen Laitoskokous ja Laitossopimuksen
allekirjoitustuokio, kuin myös tapaaminen AK:n
edellisten puheenjohtajien kanssa. Viikonloppuna odottaa
Neuvostowaihto, hui! Talousarvion valmistelut alkavat
tällä viikolla.

Kutsu saatu dekaanin kahveille (huom, ei lounaalle),
odotan jännittävin tunnelmin. Viestittelin
Teekkarijaoston puheenjohtajiston kanssa ja kutsuin
heidät käymään helmikuussa pidettävään hallituksen
kokoukseen.

Rahastonhoitaja: Viikonloppuna ollut muuten hiljaista,
Rahasto 23 on aktivoitunut. Kokouskäytännöt ja
viikottainen taloudenpito on mietityttäneet. Hallitus



keskusteli talouskohdan uusista käytännöistä. Jatkossa
kulukorvaukset ja laskut jaotellaan sektoreittain, jotta
talouden seuranta olisi helpompaa.

6.2. Yhteisö
Puheenjohtajan terveiset: Viikonlopulle suunniteltu
Raadinwaihto päädyttiin perumaan vähäisen
osallistujamäärän sekä aikatauluhaasteiden takia. Sen
sijaan Raadinwaihdon tärkein osuus “Raatikarwan
julkistus” tapahtui juhlallisesti Kiltahuoneella pe
20.1.

Keskusteltiin Raadinwaihdon konseptista ja
tulevaisuudesta.

6.3. Viestintä
Sihteeri-tiedottaja: Mietitty uutta Telegram-tiedotusta
päätoimittajan kanssa TG:n välityksellä. Sovittiin, että
katson tämän viikon pinnatun viestin tiedotuskanavalle
ja Aino jatkaa ensi viikolla. Vuoden toinen viikkis
ilmestynee maanantaina 30.1. Raatikarwan julkistus sujui
hyvin ja kiltikselle löysi tiensä kourallinen ihmisiä.

Kokoustauko alkoi ajassa 18.58
Kokoustauko loppui ajassa 19.15

6.4. Yrityssuhteet
Yrityssuhdevastaava: Tilanne edellisestä kokouksesta ei
juurikaan ole muuttunut. Ensimmäinen Foundation-sopimus
allekirjoitettiin perjantaina Oraksen kanssa, jonka
myötä suurin pestiin liittyvä jännitys purkautui.
Keskustelut sujuivat mukavasti ja rennosti pullakahvien
lomassa. Seuraavaa tapaamista odotellessa!

Odottelen edelleen muutamiin sähköposteihin ja
puhelinsoittoihin vastauksia. Budjettia on mietitty.

YTMK’23 vihdoinkin aktivoitunut. Jännittyneenä odotan
tulevaa vuotta kyseisen kokoonpanon kanssa.

6.5. Tapahtumat



Hupimestarit: Ei paljoa lisättävää viime viikon
kuulumisiin. IKxAK perhe-kaverisitsit ensi viikolla ja
viimeinen kokous tähän liittyen saman viikon
keskiviikkona.

6.6. Uudet opiskelijat
Maisterimestari: Olen täyttänyt vuoden
toimintasuunnitelmaani innolla. Toisaalta ideoideni
toteutus ja siihen liittyvät budjetti- ja muut
resurssiasiat mietityttävät.

Fuksikapteenit: Sitten viime kokouksen UO-sektorin elo
on ollut melko vaimeaa. Poikkeus hiljaiseloon kuitenkin
toi lauantai, kun tapasimme yhdessä ISO-neuvoksen kanssa
FK:n kipparit ja ISO-vastaavan ja pidimme palauttavan
keskustelun Kaukkareista illanvieton merkeissä.
Budjettitoteutuma-keskustelujen ohessa tilasimme myös
maailman mahtavimmat paidat merkiksi AK:n ja FK:n
hyvästä yhteistyöstä ja ystävyydestä. Ehkä
kiltalaisetkin pääsevät ihailemaan näitä luomuksia
joskus tulevaisuudessa, kun ne pääsevät käyttöön.
Tiedoksi otettakoon, ettei paitoja kulukorvattu
tapahtuman budjetista.

6.7. Tilat
Ei hirveästi uutta. Majalla oli viime viikon perjantaina
kaksi varausta päällekkäin vaikka tämä oli varmistettu
meidän puolelta kolme kertaa. Tämä hoidetaan Majasäätiön
sisällä ottamalla yhteyttä AYY:hyn.

6.8. Edunvalvonta
AllWell?-opiskelijahyvinvointikyselyyn liittyen tullut
viestiä. Kysely on auki 15.2.-1.3. Kyselyä pyydetään
mainostamaan killan kanavilla. Tammikuun lopulla
mahdollista saada valmiita materiaaleja mainostusta
varten.

Opintoneuvostolle vihdoin perustettu tg-ryhmä!

Keskusteltiin kurssien poissaolokäytänteistä ja niiden
ongelmista.

7. Talous



Hallitus käsittelee mahdolliset hyväksyttävät laskut ja
ottaa tietoon muut talouteen liittyvät asiat. Oli
saapunut seuraavat kulukorvaukset:

Vuoden 2022 siirtovelat:

Julius Hästesko 1 535,35€ 19.01.2023
Kulukorvaus: 114. Wähäjoulun ruokahankintoja ja
parkkikuitti

Mai Kovanen 11,90 € 16.12.2022
Kulukorvaus: Wähäjoulun siivoustaksi

Yhteisö:

Moby Siivonen 69,14 € 21.01.2023
Kulukorvaus: Raatikarwa ja tarvikkeet

8. TEK-edustajien vierailu

Otaniemen TEK-edustajat esittelivät hallitukselle TEK:in
toimintaa sekä sponsorikuvioita. Hallitus otti tiedoksi
suomenkielisen ja kansainvälisen TEK-tykkien erillisistä
budjeteista ja mahdollisuudesta hakea sponsorointia
yleishyödyllisiin tapahtumiin.

9. Hallinnon ja hallituksen vuosikello

Hallitus perehtyi vuosikellon rakenteeseen ja otti
tiedoksi tulevat vastuut. Arkkitehtikilta muun muassa
voittaa taas tänä vuonna Äpyn 50h skaban.

10. Toimintasuunnitelma

Hallitus otti tiedoksi toimintasuunnitelman 2023
laatimisen ja siihen liittyvän aikataulun.
Toimintasuunnitelma 2023 laaditaan helmikuun aikana.

Kokoustauko alkoi ajassa 20.15
Kokoustauko päättyi ajassa 20.21

Ansa Pyykönen poistui ajassa 20.15

11. Laitoskahveja edeltävä Kiltapäiväkerho



Hallitus päätti Laitoskahveja 15.2. edeltävän
Kiltapäiväkerhon ajankohdaksi 13.2. klo 17.00, jossa
kiltalaiset voivat tulla kertomaan mietteitään ja
ajatuksiaan ennen Laitoskahveja.

Ansa Pyykönen saapui ajassa 20.24

12. Hallitus pohtii killan viestintää

Hallitus keskusteli killan sisäisen viestinnän muodoista
ja kehittämisestä. Päätettiin alustavasti, että
Hupimestari Elian Salmimaa ottaa koppia
tapahtumaviestinnästä killan Telegramissa. Ajantasaisin
tieto tulevista tapahtumista löytyy killan
tapahtumakalenterista, jonka linkki lisätään
Arkkitehtikillan Telegram-kanavan kuvaukseen.
Keskustelua jatketaan seuraavissa kokouksissa.

13. Uudet jäsenet

Hallitus hyväksyi uudeksi jäseneksi Yochem Yen.

14. Toimihenkilöiden nimeäminen

Nimettiin puutarhatontuiksi:
Essi Hautala
Ansa Pyykönen
Mai Kovanen
Janne Kousa
Antti Lammi
Bertta Jouhki
Erika Koskela
Maija Kenttämies
Cecilia Kallinen
Ida Korhonen
Iisa Mustonen
Sanni Laaksonen

15. Vuosijuhlaedustukset

Hallitus keskusteli saapuneista vuosijuhlakutsuista.

Päätettiin lähettää Mesta ry:n vuosijuhlille Mai
Multimäki ja Bertta Jouhki.



16. Hallituksen jäsenten lempinimet

Hallitus päätti lempinimistä:

Mai “Misse” Multimäki (“Misuli”)
Niko “Bubbis” Toivonen (“Pupsi”)
Moby “Pucky” Siivonen  (“Pukki”)
Mirka “Tillis” Pellikka (“Tillikka”)
Elian “Tom-Tom” Salmimaa (“Tomsu”)
Samuel “Krull-Krull” Hautamäki (“Kur-Kur(-Kur)”)
Ansa “Tjusse” Pyykönen (“Tussi”)
Mai “Snufse” Kovanen (“Nuuskis”)
Bertta “Pittis” Jouhki (“Kolo”)
Ilona “Muttis” Lintinen (“Mutu”)
Katri “Bebban” Halkonen (“Peppuli”)
Aino “Sumo” Silvennoinen (“Sumo Silver”)
Heidi “Bibsan” Joronen (“Pipsuli”)

Otettakoon tiedoksi, että lempinimien päättämisessä oli
suuresti hyödyksi Aftonbladetin yläluokkainen
nimigeneraattori. Otettiin myös tiedoksi, että vuoden
kuluessa nimet todennäköisesti suomentuvat ja lyhenevät.

17. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsittelee muut esille tulevat asiat.

Hallitusta muistutettiin vastaamaan kesäpäiviä koskevaan
polliin.

Otettiin tiedoksi, että kadonneiksi arvellut killan
naruviivaimet löytyivätkin Fuksiluokan varastosta.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.00.


