
Pöytäkirja 8/2023

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 8/2023, 22.2.2023, klo 18:00.

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

Jakelu:

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet

Puheenjohtaja Mai Multimäki

Yhteisövastaava Niko Toivonen

Sihteeri-tiedottaja Moby Siivonen

Rahastonhoitaja Mirka Pellikka

Hupimestari Elian Salmimaa (etänä kohtaan 6.1 saakka),

poistui hetkellisesti kohdassa 5

Hupimestari Samuel Hautamäki

Fuksikapteeni 2023-2024 Ansa Pyykönen

Fuksikapteeni 2023-2024 Mai Kovanen, poistui hetkellisesti

kohdassa 5

Maisterimestari 2023-2024 Bertta Jouhki

Opintovastaava Ilona Lintinen (etänä), poistui kohdassa 6.6.

ja palasi kohdassa 6.7.

Tilava Majava Katri Halkonen (etänä)

Päätoimittaja Aino Silvennoinen

Yrityssuhdevastaava Heidi Joronen, saapui kohdassa 5

Seuralainen Pupi

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:01.

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 Ansa Pyykönen
ja Niko Toivonen.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Postissa saapunut Alkorytmi 0/23 ja JuoPuu 1/23.

Hallituksella on kiirettä pitänyt, nyt saa hengähtää
Laskiaisriehan jäljiltä. Gravitaatio oli kiva. Uusia
kursseja odotetaan innolla. Laskiaisrieha ja Gravis
koettu ensimmäistä kertaa, päättyen Otaniemen yöhön.
Kyselty takaisin nakkitehtaalle, ei mennä. Toivotaan
töitä siunaantuvan (ei nakkitehtaalta). Uusi nyöri
tuntuu hyvältä. Viikonloppuna rentouduttu ja
Laskiaisrieha piristi. Hallituksen hyvinvointivastaava
Zorro alkaa olemaan paranemaan päin. Päivä vierähtänyt
virastolla. Lennot Amsterdamiin varattu, mutta hommaa
riittää.

Mai Kovanen poistui ajassa 18.02
Mai Kovanen saapui ajassa 18.04
Elian Salmimaa poistui ajassa 18.05
Heidi Joronen saapui ajassa 18.12
Elian Salmimaa saapui ajassa 18.20

Käytiin läpi hallituksen palkintotarrahakemukset ja
täydennettiin tarrataulukkoa.

6. Sektorit

6.1. Hallinto

Puheenjohtaja: Tämän viikon maanantaina käynnistettiin
Jääräkummitoiminta, jossa jokaisella hallituslaisella on
oma Jääräkummi. Hallituksen ja Jäärien yhteisille



tapaamisille tuli kysyntää onnistuneen tapahtuman
johdosta, järkätään ehkäpä seuraava tapaaminen ennen
Wappua. Ennen Jäärätapaamista oli Budjettiriihi,
tarvitsee vielä työstää budjettia eteenpäin. Helmikuun
lopussa 28.2. on toimintasuunnitelman deadline.

Tapasin AYY-hallituskummin lounaan merkeissä, hän tulee
vierailemaan seuraavaan kokoukseen. Viime viikolla oli
Laitoskokous, jossa esiteltiin Finnish Consulting
Groupin teettämä selvitys arkkitehtuurin alan
osaamistarpeista ja työvoimasta. Viime viikolla oli myös
Laitoskahvit.

Sovittiin budjettiriihen hallituskäsittelyn ajankohdaksi
ensi kokouksen ma 27.2.

Rahastonhoitaja: Viikolla oli mukavaa tutustua Jääriin
Jääräkummi KickOff! -tapahtumassa. Viime viikon
budjettiriihessä tutustuttiin killan toimijoiden kanssa
talousarvioon ja lähdemme hallituksen kanssa
tarkentamaan tavoitteita sen suhteen.

6.2. Yhteisö
Killan edustus Laskiaisriehassa menestyksekäs. Kaikki
asianomaiset haaveilevat uudesta teltasta.

Hallitus keskusteli Arkkitehtuuri humanitäärisissä
kriiseissä-miniluennon järjestelyistä. Miniluennon
pitävät kiltalaiset, jotka järjestivät projektin viime
vuonna. Miniluennon ajankohdaksi päätettiin 3.3.
Kiltakahvien yhteyteen.

6.3. Viestintä
Päätoimittaja: Paperin taitto etenee. Historiatiimin
kanssa kartoitetaan tapaamisaikaa.

Sihteeri-tiedottaja: Instagramiin fuksien tunnelmia
Laskiaisriehasta päivitetty. Laitoin myös storyyn
kurssipalautekyselyn mainokset. Laitokselta tullut
pyyntöä mainostaa AllWell?-kyselyä lisää, sillä
vastauksia on tullut vähemmän kuin viime vuonna.

6.4. Yrityssuhteet
Yrityssuhdevastaava: Viime viikolla pidetty PihlaPROn
Foundation-neuvottelu sujui mukavasti ja allekirjoitimme



vuosisopimuksen. Yrityssuhdeassistenttien avulla
soiteltu läpi Paperin mainoksia, valoa tunnelin päässä
saattaakin näkyä! Saimme toimitukselta hieman lisäaikaa
mainosmyyntien tekemiseen.

Tänään kokoustettu Wähäjoulutirehtöörien kanssa vuoden
suunnitelmista.

Laskiaisriehassa eräs yritys ilmaissut mielenkiintonsa
yhteistyötoimintaan, yhteystiedot ovat löytyneet ja olen
heihin yhteydessä toimistoaikoihin loppuviikosta.
Toimintasuunnitelma edistyy.

6.5. Tapahtumat
Tapahtumasektorilla hiljasta, konnahuput edistyy,
Virasto (killan varasto) ehostautuu ja r-AK-AS lähestyy.
Sunnuntaina IE virkistäytyy ja ensi viikolla etelä
kutsuu.

6.6. Uudet opiskelijat
Maisterimestari: Student Guiden taittourakka on
aloitettu! ISO-/BIG-infoilta oli viikko sitten ja näytti
siltä, että BIGeily kiinnosteli ilahduttavan montaa.
Tämän lisäksi lounastin tänään, keskiviikkona,
jääräkummini kanssa ja kävimme läpi tavoitteitamme
vuodelle.

Fuksikapteenit: Kokoustettiin myöhälle torstaihin
fuksioppaan ja -videon tiimoilta. ISOja juttuja tulossa
ja dronekuvaaja hakusessa. Fuksijäynä tekeillä. ISOinfon
osanottajamäärä oli mielettömän positiivinen yllätys,
oli ihanaa nähdä kiltis täpötäynnä ISO- ja
BIG-hakijoita! Rekry mennyt nyt kiinni. ISOinfossa
tullut ehdotus Instagram-liven pitämisestä killan
tilillä ennen pääsykokeita, jossa hakijat voisivat
esittää kysymyksiä killan edustajille.

Ilona Lintinen poistui ajassa 19.00

6.7. Tilat
Viikon aikana ei ole tapahtunut hirveästi uutta.
Pallomeren ensimmäinen vuokraus sujui hyvin ja se ei
stressaa enää. Laskiaisriehassa sain mainostettua Majaa
ja myös Jallupukki-merkkejä meni ihan mukavasti.



Kokoustauko alkoi ajassa 19.05
Kokoustauko loppui ajassa 19.21
Ilona Lintinen saapui ajassa 19.21

6.8. Edunvalvonta
Viime viikon Laitoskahvit menivät ihan hyvin, vaikka
keskustelu englanniksi ei välttämättä olekaan aina
kaikista tehokkainta. Keskustelu digiopetuksesta
toivottavasti vielä jatkuu, mutta nyt edettiin ainakin
sen verran, että fukseille saatiin CAD-tukiopetusta.
Myös digiklinikkaa ja laitoksen tarjoamia
opetustutoriaaleja toivottavasti mainostetaan enemmän
kuin ennen, jotta opiskelijat löytävät niiden luokse.
Puhuttiin myös, että digiklinikkaa pitävä Tina voisi
tulla esittäytymään hallituksen kokoukseen tai esim.
kiltakahveille.

Olen valmistellut toimintasuunnitelmaa ja saanut
vastuutoimihenkilöiltä myös heidän osuutensa sitä
varten.

7. Talous

Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset:

Hallinto:
Mai Multimäki 19,90 € 14.02.2023
Kulukorvaus: Hallituksen naamaläsy laminointitaskut

Heidi Joronen 5,60 € 13.2.2023
Kulukorvaus: Matkakulukorvaukset

Mai Multimäki 31,50 € 21.02.2023
Kulukorvaus: Vuosijuhlaedustus Mesta ry.

Edunvalvonta:
Heidi Joronen 47,48 € 15.02.2023
Kulukorvaus: Laitoskahvien tarjoilut

Tilat:
Heidi Joronen 2,15 € 13.02.2023
Kulukorvaus: Kiltahuoneelle kaurakahvimaitoa

Muut:



Erno Laakso 48,41 € 21.02.2023
Kulukorvaus: Jääräkummi Kickstart tarjoilu

8. Killan haalarimerkkien tilaaminen

Esitys: Tilataan killan uudella logolla varustettuja
haalarimerkkejä 1000 kpl hintaan 750€.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

9. Kiltakyselyn 2022 tulokset

Hallitus otti tiedoksi vuoden 2022 lopulla teetetyn
Kiltakyselyn tulokset.

10. Teekkarilakin käyttöoikeus

Hallitus keskusteli kokouksessa 7/2023 Teekkarijaoston
puheenjohtajan kanssa teekkarilakin käyttöoikeudesta
sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden kannalta.

Tällä hetkellä lakinkäyttöä määrittävät TKY:n aikana
laaditut säännöt, jotka eivät ole yksiselitteisiä.
Teekkarikokous ei ole koskaan käsitellyt
sisustusarkkitehtien tai muiden ei tekniikkaa
opiskelevien teekkarilakkeja. Myöskään Teekkarijaosto ei
ole käsitellyt asiaa wapun 2019 jälkeen. Mainittakoon,
että vuonna 2018 Arkkitehtikilta ja TF lähettivät
lakinkäyttöä koskevan kirjeen Teekkarijaostolle ja AYY:n
hallitukselle.

Arkkitehtikilta Teekkarikokouksen jäsenenä voi
halutessaan ehdottaa sisustusarkkitehtien (tai
laajemminkin ei tekniikkaa opiskelevien) lakinkäyttöä
käsiteltäväksi Teekkarikokoukseen, joka olisi oikea
paikka päättää asiasta.

Hallitus keskusteli alustavasti sisustusarkkitehtuurin
opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunteesta
Arkkitehtikiltaan ja teekkarikulttuuriin. Keskustelua
jatketaan muiden toimijoiden kanssa.

11. Toimihenkilöiden nimitys



Nimettiin Topias Suokas Fuksisedäksi, Amanda
Puerto-Lichtenberg Maisterimammaksi ja Niko Toivonen
ISOsedäksi.

12. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.

13. Vuosijuhlaedustukset

Lähetettiin Rakennusinsinöörikillan 110-vuotisjuhlille
Mai Multimäki ja Ansa Pyykönen.

14. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin vuosimerkin tilauksesta ja julkistuksesta.

AO-foorumi järjestetään 18.-19.3.

Keskusteltiin excursio-sähköpostilistan perustamisesta
helpottamaan vuosittaisten vuosikurssiexcursioiden
järjestämiseen.

Keskusteltiin lyhyesti hallituksen kämppäkierroksen
käytännön järjestelyistä.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.31.


