
Pöytäkirja 7/2023

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 7/2023, 13.2.2023, 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

Teekkarijaoston puheenjohtaja Juuso Määttä

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Annettiin puheoikeus Juuso Määtälle.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Bertta Jouhki
ja Mirka Pellikka

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Postissa saapunut Ark 1/2023 ja Tekijä 2/2023.

JäJä jätti jälkeensä kolme nuhakuumeen uhria.
Sähköposteja ja kouluhommia edistetty. Hommia riittää.
Viikonloppuna on kerrattu maanpuolustustaitoja ja
palauduttu JäJän taistelutantereelta. Taidetta ehditty
tekemään ja mouhoamista vanhemmalta sukupolvelta kuultu.
Hupikonnat työstivät huppuja haalareihin toisen
hupimestarin johdolla. Kandin kirjoittaminen
kuumottelee. Arkkarielämä hajottaa, mutta lennot
Espanjaan katsottu pääsiäislomaksi. Hajottaa, hajottaa.
KvTMK:n vaihdosta selvitty ja ystävänpäiväteemaisia
onnenkeksejä löydetty. Tampereella virkistäydytty ja
naamaläsyt laminoitu.

6. Sektorit

6.1. Hallinto
Puheenjohtaja: Tällä viikolla tavataan
Jääräkummivastaavien kanssa, kokoustetaan mm. ensi
viikon hallituksen ja jäärien kickoff-tapahtumasta.
Tapahtumaan kutsutaan myös jonkin verran Jääriä, jotka
eivät ole tänä vuonna lähteneet mentorointitoimintaan.

Edustettiin viime viikolla Dekaanin lounaalla
opintovastaavan ja varapuheenjohtajan kanssa. Tästä
lähtien Väreen Kipsarin vessoja saa koristella tietyin
rajoituksin! Tällä on juuret Taikin Arabian kampuksen



kulttuuriin. Dekaanin lounaalla ehdotettu yhteisiä
ARTS:in valmistujaisbileitä, jotka poikkeavat Aallon
virallisista aikatauluista (alustavat päivämäärät
bileille 21.6. ja 10.1.) sekä ehdotusta ARTS:in
yhteisestä keskustelutapahtumasta vuoden lopussa, jota
edeltää koulutusohjelmien ohjelma-arvioinnit (programme
review, varadekaanin sanoin luki jossain Aallon
sääntöjen pykälissä). Lähtökohtaisesti kannustettiin
pienempiä koulutusohjelmia järjestämään Laitoskahveja
tai vastaavia keskustelutilaisuuksia yhdessä
opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Selvitetään,
mikä vaikutus ARTS:in valmistujaisbileillä ja
koulutusohjelmien ohjelma-arvioinneilla olisi
Arkkitehtuurin laitoksen ja killan osalta.

Budjettiriihi järjestetään ensi viikon ma 20.2. klo
17-18 Kiltahuoneella.

Laitos avaa ensimmäisen stipendihaun taiteellisen
toiminnan toteuttamista varten laitoksen henkilökunnalle
ja opiskelijoille. Koneen säätiö teki viime vuoden
puolella lahjoituksen ARTS:ille ja jokainen laitos sai
100 000€ taiteellista toimintaa varten. Kilta keskusteli
laitoksen kanssa, mitä summalle tehtäisiin ja päädyttiin
siihen, että tehtäisiin stipendirahasto. Hakuja on 4
kertaa vuosina 2023-2024 ja joka hakukierroksella
myönnetään yhteensä noin 20 000-30 000€ riippuen
myönnetyistä stipendeistä.

Rahastonhoitaja: JäJästä selvitty muun Rahaston kanssa.
AYY on muistutellut olemaan tarkempi laskujen maksun
kanssa. Muistutus otettu vakavasti huomioon. Olen
suunnitellut puolivuotiskatsauksen muotoa ja mahdollista
esitystapaa. Tavoitteena olisi saada selkeä graafinen
esitys käyttäen hyväksi erilaisia kuvaajia. Kaikki
saisivat nopealla vilkaisulla nähtyä missä menemme
talouden kannalta.

Hallituksen sähköpostiin oli tullut englanniksi kyselyä
pallomeren vuokraamisesta ja tämä yhdessä
nettisivutiimin viimeviikkoisen työpajan kanssa on
saanut minut miettimään vuokraustoiminnan ja KiltaShopin
tulevaisuutta ja näiden tavoitteiden kirjaamista
toimintasuunnitelmaan.

6.2. Yhteisö



Yhteisövastaava: Kiireiseen viikkoon kuului
yhteydenpitoa killan sidosryhmiin TKTMK:ssa JäJän
merkeissä, ja MAIK ry:n parissa risteilyn suunnittelua.

Uuden logon mukaiset haalarimerkit tilauksessa, mutta
eivät valitettavasti ehdi laskiaisriehaan.

Kokoustauko alkoi ajassa 19.17
Kokoustauko loppui ajassa 19.31

Laskiaisrieha - auto hankittu teltan kuljettamiseksi.
Killan ajokki on työstössä mäenlaskua varten. Esitys:
hallitus pohtii aktiviteettia itse rastille: kuumaa
mehua ja merkkejä. Hallitus päätti esityksen mukaan.

6.3. Viestintä
Sihteeri-tiedottaja: Nettisivut käyty läpi
nettisivutiimin voimin viime torstaina. Sovittiin uusi
workshop 16.3. klo 15-18, jolloin päivitetään
nettisivuille tarvittavat muutokset. Saatiin
tapahtumakalenteri selkeämmäksi, joka oli tullut
kiltalaisilta toiveena. Uusi viikkis ilmestyi tänään
nettisivuille ja tiedotuskanaviin. Rambollin
työpaikkailmoitus lisätty nettisivuille.

Päätoimittaja: Historiatiimin kanssa nähty ja käyty
ensimmäistä kertaa arkistossa. Puhuttiin killan uudesta
historiikista. Toimituksessa etenee asiat hyvin.
IG-tilin seuraajamäärät kasvavat.

6.4. Yrityssuhteet
Yrityssuhdevastaava: Yrityssuhteiden saralla ei
juurikaan muutoksia edelliseen viikkoon. Paperin
mainoksia on myyty muutama ja tällä viikolla
kokoustetaan yrityssuhdeassareiden kanssa
soittotalkoiden muodossa. Tällä viikolla myös Foundation
neuvottelut.

Perjantaina vierailin Vitrea Erikoislasit Oy:n
toimistolla esittelemällä yhteistyömahdollisuuksia.
Vuoden ensimmäinen työpaikkailmoitus valmiina
julkaistavaksi.

6.5. Tapahtumat



Varaston ehostamista suunniteltu yhdessä SIK:in
edustajien kanssa.

Eilen sunnuntaina 12.2. aloitettiin hupikonnien kanssa
haalareihin sopivien sammakkomaisten huppujen tekeminen,
tapahtuma toimi samalla virkkiksenä.

Prodekolta tuli ehdotus Megazonea varten 9.3. (Kiima),
13.3. ja 27.3.(MAIK-risteily)

Päätettiin alustavasti ajankohdaksi 13.3.

6.6. Uudet opiskelijat
Maisterimestari: Viikonloppu meni railakkaan
KvTMK-vaihdon merkeissä ja nyt on aika kohdistaa katse
tulevaan. Toimintasuunnitelmaa on muun muassa laadittu.

Fuksikapteenit: Perjantaina otettu kipparienvälinen
neljän tunnin kokousrupeama Zoom-linjojen välityksellä.
Ruodittu fuksivideota (tänä vuonna sellainen tulee,
jee), -opasta sekä orientaation tarkempia päivämääriä.
Pohdittiin sitä, mihin kaikkeen toivotaan hallituksen
osallistumista orientaatioviikolla - ideana olisi, että
hallitus näkyisi enemmän fukseille heti alusta lähtien.
Päätetty myös pitää kokous edeltäjän kanssa tulevana
keskiviikkona tarkoista budjettilukemista - selvää on,
että rahaa fuksitoimintaan tarvitaan useista syistä
lisää, mutta tarkat numerot päätetään keskiviikkona.

ISO-neuvos 2022: prISOn sitsit toteutuksessa. Uusi TMK
joutuu töihin vanhan istuutuessa ihailemaan toimintaa.

6.7. Tilat
Majatalkoiden suunnittelu kovassa vauhdissa. Talkoisiin
tervetulleita ovat myös hallituslaiset. Majan
vuokraushintojen noususta on päätetty ja tullaan
toteuttamaan huhtikuun alusta lähtien.
Polli kiltistalkoista myös laitettu menemään ja näyttää
siltä, että kiltiksen suursiivous asettuu 29.3.-31.3.
välille. Kiltiksen suursiivouksessa olisi tarkoitus
siivota kaikki tekstiilit tekstiilipesurilla.
Influenssereille olisi hienoa siivouskontenttia tulossa!
Tarkoituksena myös yleistä kiltiksen järkkäilyä.
Olisi hyvä jos saataisiin silloin viimeistään myös uusi
palaute postilaatikko kehiin. Ideoita kiltissiivoukseen



otetaan ehdottomasti. Minulla on jo to-do lista
tekeillä.

Pallomeri on vuokrattu maaliskuun 18. päiväksi.

Tänään kokoustettiin myös TKTMK:n kanssa ja
keskusteltiin siitä, että Niko olisi oiva TKTMK-logon
suunnittelija. Myös TKTMK sitsit on kehitteillä.

6.8. Edunvalvonta
Digiopetus-kysely julkaistiin viime viikolla ja siihen
on ehtinyt kertyä jo reilut 50 vastausta. Kysely
suljetaan huomenna, minkä jälkeen koitan valmistella
tulokset helpommin luettavaan muotoon laitoskahveja
varten.

Edustettiin dekaanin lounaalla puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kanssa, puheenjohtaja kirjoittikin jo
kattavasti siellä käsitellyistä aiheista.

Tällä viikolla keskiviikkona tapaamme Opintoneuvoston
kanssa yliopiston opetuksesta vastaavan vararehtorin
Petri Suomalan sekä LESin johtajan Eija Zittingin.
Pääaiheena ovat yliopiston kielelliset linjaukset.

7. Talous

Ei saapuneita laskuja.

8. Teekkarijaoston vierailu

Teekkarijaoston puheenjohtaja Juuso Määttä vieraili
kokouksessa ja esitteli Teekkarijaoston toimintaa.

Keskusteltiin teekkarilakin linjauksesta
sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden keskuudessa ja
ARTSin alaisten yhdistysten/kiltojen roolista
Teekkarijaostossa. Tupsulakin käyttöoikeutta käsitellään
tulevassa Teekkarijaoston kokouksessa.

Juuso Määttä poistui ajassa 18.43

9. Kaikkien aikojen hallitussitsit



Tänä vuonna on tarkoitus järjestää Arkkitehtikillan
kaikkien aikojen hallitussitsit. Hallitus järjestää
tapahtuman yhteistyössä Puunjalostajakillan hallituksen
kanssa. Tarkasta ajankohdasta keskustellaan myöhemmissä
kokouksissa.

10. Laitoskahvit 1/2023

Hallitus päätti keskiviikkona 15.2. järjestettävien
Laitoskahvien aikataulusta ja työnjaosta.

11. Toimihenkilöiden nimitys

Hallitus ei nimitä uusia toimihenkilöitä.

12. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.

13. Vuosijuhlaedustukset

Hallitus kävi läpi saapuneet vuosijuhlakutsut ja lähetti
edustajia vuosijuhlille.

Lähetetään Cuba Nightiin Elian Salmimaa ja Samuel
Hautamäki.

Lähetetään Fuusio 76:n Mirka Pellikka ja Mai Multimäki.

Lähetetään Kuumahionta LXXVIII:hin Erika Koskela.

Lähetetään TF:n vuosijuhlille Aino Silvennoinen ja Heidi
Joronen.

14. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Arkkitehtikillan TG-ryhmän
admin-oikeuksien päivittämisestä istuvalle
hallitukselle.

Ensi viikon maanantaina on budjettiriihi sekä Hallitus x
Jäärät Kick off-tapahtuma, joten kokous pidetään
keskiviikkona 22.2. klo 18.00.



Hallitus luki onnenkeksien ennustukset tulevalle
vuodelle. Hallitus oppi, mitä rakkaus on.

Rakkaudeton päivä on harmaa - kuin betoni.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.34


