
Pöytäkirja 6/2023

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 6/2023, 6.2.2023, 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

Bartlomiej Rey

Monika Hauck

Maija Huttunen

Sanja Uimonen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.04.

Kokouksessa paikalla hallituksen jäsenten lisäksi
Bartlomiej Rey, Monika Hauck, Maija Huttunen ja Sanja
Uimonen.



Myönnettiin puheoikeus henkilöille Bartlomiej Rey ja
Monika Hauck.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mai Kovanen ja
Aino Silvennoinen.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Ei postia.

Viikko on alkanut kivuliaissa tunnelmissa mahdollisesti
murtuneen varpaan kanssa, viikonlopusta tarvitsisi uuden
viikonlopun lepäämiseen, perjantain sitsit venähtivät ja
uudet hiukset, allnightereita tulossa, ajokkihype
alkanut, viikkoon tarvittaisiin lisää aikaa,
hermoromahduksia koettu ja tulossa, ystäviä nähty,
pallomeressä päikkärit nukuttu, konsolipelejä ja
terveellisiä aktiviteetteja suoritettu, käyty
Moottoripyörämessuilla, arkkitehtuurin laitoksen
tulevaisuuteen vaikutettu.

Kuulumisia säesti hieman epätoivoinen hihitys. Määrätään
kaikille lisää unta.

Niko Toivonen poistui ajassa 18.37
Niko Toivonen saapui ajassa 18.38

6. Sektorit

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Hallinnon suhteen meno rauhoittuu
akuuttien pakollisten juttujen osalta. Tässä kuussa
ajankohtaista on hioa toimintasuunnitelmaa ja



talousarviota, mutta näille on varattu onneksi runsaasti
aikaa koko kuukausi.
AK:n AYY-hallituskummi on tänä vuonna Ene Rönkkö, hän
tulee piakkoin vierailemaan jossain hallituksen
kokouksessa.

Dekaanin lounas järjestetään huomenna 7.2. ilman ARTS:in
dekaania, siellä on paikalla ARTS:in varadekaani.

Neuvosto kokousti viime viikolla, puhuttiin muun muassa
kulkuoikeuksista. Kaikilla järjestöillä ei ole pääsyä
kiltahuoneilleen 24/7. Jämeränjälki lähestyy, siellä
pöhistään Neuvoston kanssa.

Jääräkummi-formsin vastaamisen deadline on 10.2.,
muistakaa hallituslaiset ja Jäärät vastata!

Rahastonhoitaja: JäJähype! Näimme Rahaston kanssa
ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Tapaamisessa
keskusteltiin AYY:n jäsenrekistereistä luopumisesta,
siirtymäajoista ja vaihdoimme kuulumisia. Rahaston 2023
oma upea collegepaitakin on syntynyt.

Sektorin rattaat pyörivät lupsakkaasti. Raadin jäseniä
on sivistetty kulukorvauksen saloista.
Toimintasuunnitelma ja budjetti on rahastonhoitajan
osalta suurinpiirtein valmiita.

6.2. Yhteisö
Yhteisövastaava: MAIK on jatkanut kevään tapahtumien
suunnittelua, päällimmäisenä risteilyä. Alustava
päivämäärä on 26.-28.3., mutta muitakin ajankohtia
maalis-huhtikuulle selvitetään.

Killalle on varattu telttapaikka Ullanlinnan
Laskiaisriehaan. Auto on siis saatava käyttöön. AjonTMK
valmistautuu myös. Hallitus keskustelee myöhemmin
työnjaosta liittyen Laskiaisriehaan.

Raadille järjestettiin äsken
tapahtumanjärjestyskoulutus, kuten tapana on. Tapaa on
selvästi syytä uudistaa, eli lisää uudistettavaa raadin
toimintaan.

6.3. Viestintä



Sihteeri-tiedottaja: Toinen viikkis ilmestyi viime
viikolla ja TG:n Viikkis-viestiä on päivitetty pitkin
viikkoa. On toiminut mielestäni hyvin tähän mennessä.
Nettisivutiimi tapaa torstaina nettisivuworkshopin
merkeissä. Kyselen influenssereilta päivitettyä
Instagram-mainonnan ohjetta tällä viikolla.
Toimariperehdytyksessä ohjeistettiin killan kanavilla
tapahtumien mainostuksesta.

Päätoimittaja: Toinen kokous toimituksen kanssa takana,
kaikilla selkeät sävelet. Seuraavaksi hallituksen
esittelyn kuvausaikojen kartoitus. Paperin
Instagram-tili perustettu.

6.4. Yrityssuhteet
Yrityssuhdevastaava: Viime viikko sujui hieman
hankalasti hyvin yllättäen peruuntuneen
yritysneuvottelun vuoksi. Uusi tapaaminen on onneksi
saatu sovittua, joten valoa havaittavissa tunnelin
päässä.

Paperin mainosmyynnit ovat startanneet, mikäli
sähköposteihin ei kuulu vastauksia, niin soittelemme
yrityssuhdeassistenttien kanssa kontaktoiduille
yrityksille. Sähköpostien lähettely alkaa tuntua
luonnolliselta ja sujuvalta!

Tällä viikolla tapaaminen yhteistyöstä kiinnostuneen
yrityksen kanssa, käydään läpi eri yhteistyömuotoja ja
hinnastoja. Stressi liittyen Foundationien löytymiseen
on alkanut hälventyä.

Toimareilta toiveita liittyen tapahtumien järjestämiseen
ja koulutuksiin.

Kokoustauko alkoi ajassa 19.11
Kokoustauko loppui ajassa 19.22

6.5. Tapahtumat
Hupimestarit: IKxAK-perhekaverisitsit on saatu pidettyä
menestyksekkäästi ja illan menu sai paljon kehuja ja
reseptejä kyseltiin.

AS:n IE:n kanssa on kokoustettu sunnuntaina 5.2.
liittyen r-AK-AS ulkoriehaan ja todettiin, että



tapahtuma siirretään sunnuntaille 12.3. Sopivia
jatkotiloja ei ollut enää alkuperäiselle päivälle ja
halusimme varmistaa mukavan lämmittely ja
jatkoilupaikan.

Pohdittu Prodekon kanssa Megazonea ja mietitty sen
laajentamista hallitusten välisestä kiltojen väliseksi.
(huom. Megazoneen mahtuu max. 30)

Päivitimme Tapahtumanjärjestäjän ABC:n.

6.6. Uudet opiskelijat
Maisterimestari: Viime päivät ovat kuluneet tulevan
viikonlopun KvTMK-vaihdon suunnittelun parissa. Tänään
ISO-neuvos viesti ISO/BIG-hausta ja välitin ilmoituksen
myös maistereiden ryhmään.

Fuksikapteenit: FTMK vaihdettu viikonloppuna. Ei siitä
sen enempää. Pääsykoepiknik haluttaisiin järjestää,
mutta järjestämiseen tullaan rekrytoimaan uusia
ISOja/BIGejä, sillä kapteenit ovat itse tuolloin 2.
vsk:n exculla.

6.7. Tilat
Majava on hoitanut liikkuvia asioita, kuten
vuokrauspyyntöjä. Majava vastasi myös kulkuoikeuksiin
liittyvään kyselyyn ja korosti, että toivomme, että
meidän 24/7 oikeudet säilyvät nykyisellään. Majasäätiö
on keskustellut majan vesivahingosta ja odottaa
lisätietoja putkimieheltä. Nyt kuitenkin vaikuttaa
siltä, että vesivahingon korjaus menee putkifirman
vakuutuksiin. Majava osallistui myös TKTMK:n vaihtoon,
joka meni oikein mallikkaasti. Majatalkoot ovat jo hyvin
suunnitteilla. Näillä näkymin talkoot toteutuvat joko
11-12.3. tai 24-25.3. Toisessa ajankohdassa r-Ak-As
olisi päällekkäin.

Päätettiin pitää Majatalkoot 24.-25.3.

Hallitus keskusteli Kiltikselle pääsystä. Selvitetään,
olisiko kiltalaisilla mahdollista päästä Kiltikselle
HSL-kortilla.

6.8. Edunvalvonta



Viime viikolla kokoustettiin KoPo-sektorin kanssa.
Keskusteltiin tulevasta vuodesta ja pohdittiin mm.
sektorin viestintää. Ajateltiin, että olisi hyvä saada
killan edunvalvontatoiminta näkyvämmäksi, ja tähän
liittyen pohdimme esimerkiksi kokouksissa käsitellyistä
aiheista muodostettavia tiivistelmiä, joita jaettaisiin
opiskelijoille mm. Telegramissa. Suunnittelimme myös
palautelootia, joita voisi olla luokissa ja joihin saisi
vapaasti ja anonyymisti kirjoittaa pohdintoja liittyen
edunvalvontaan, opintoihin ja opiskelijoiden
hyvinvointiin.

Opintovastaava on hallopedien avulla koonnut kyselyä
liittyen digiopetukseen, joka julkaistaan näillä näkymin
tiistaina tai keskiviikkona, jotta siihen ehditään saada
vastauksia ennen laitoskahveja.

TSAKin ensimmäinen kokous oli viime viikolla, ja siellä
käsiteltäviä aiheita oli muun muassa akateeminen ohjaus.
ARTSin koulujen kesken on huomattavia eroja
akateemisessa ohjauksessa, esimerkiksi Arkkitehtuurin
laitoksella ohjauksesta tiedotetaan epämääräisesti ja
siellä käyminen ei ole pakollista, kun taas toisissa
ohjelmissa se koetaan lähes pakolliseksi. Akateemisen
ohjaajan rooli sekä ero opintokoordinaattoriin olisi
hyvä saada selkeämmäksi.

7. Talous

Hyväksyttiin seuraavat laskut:

Hallinto:
Accountor Finago 40,93 €
Procountor-palveluveloitukset, 01.01.2023 - 31.01.2023

Tilat:
AYY 8,00 €
Autopaikkamaksu 02/2023

Tapahtumat:
AYY 630,00 €
Smökki + yövaraus + keittiö 3.2.

8. TOKYO ry:n vierailu



TOKYO ry:n hallituksesta Bartek ja Monica tulivat
vieraaksemme ja kertoivat yhteistyömahdollisuuksista.
Keskuselussa nousi esiin Dekaanin lounaat, jossa on
mukana TOKYO ja ARTS:in muiden järjestöjen aktiivit.
Arkkitehtikillasta Dekaanin lounaalla käyvät
puheenjohtaja, yhteisövastaava ja opintovastaava.
Keskusteltiin mahdollisen Wapun tapahtumista ja
yhteistyössä järjestettävistä tapahtumista.

Ilona Lintinen saapui ajassa 18.16
Bartlomiej Rey ja Monika Hauck poistuivat ajassa 18.23

9. Killan haalarimerkkien tilaaminen

Päätettiin tilata killan uutta haalarimerkkiä 1000 kpl
erä. Haalarimerkkien pitäisi saapua Laskiaisriehaan
mennessä.

Maija Huttunen ja Sanja Uimonen poistuivat ajassa 19.45

Kokoustauko alkoi ajassa 19.45
Kokoustauko loppui ajassa 19.49

10. Killan vuosimerkki

Hallitus päätti killan vuosimerkistä 2023.

Heidi Joronen poistui ajassa 20.16
Heidi Joronen saapui ajassa 20.17

11. Vakiokokousaika IV-periodiin

Hallitus päätti vakiokokousajaksi IV-periodiin
maanantain klo 18.00.

12. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.

13. Vuosijuhlaedustukset

Kemistikillan vuosijuhlille päätettiin lähettää
takautuvasti Kaisla Soljanto ja Aapo Niinikoski.



Maanmittarikillan vuosijuhlille päätettiin lähettää Niko
Toivonen ja Bertta Jouhki.

14. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.30.

_________ _______
Päätoimittaja Aino Silvennoinen


