
Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 15/2012 28.9.2012 klo 15
Metallimiehenkuja 4, Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu
Sihteeri Linnea Löytönen
Rahastonhoitaja Maija Gulin
Tiedottaja Timo Paananen
Fuksikapteeni Rafael Linnankoski 16.25 asti
Kulttuurivastaava Hoi Yee Tamminen
Hyvin teroitettu kynä Iris Andersson
Opintovastaava Jere Pääkkönen
Majava Saana Rossi
Isäntä Anja Karhula
Emäntä Santeri Nuotio
Foreign legion captain Jutta Palomäki
Yrityssuhdevastaava Jussi Virta
Fukrikapteenin adjutantti Meri Wiikinkoski
Kiltisvastava Toni Lahti 15.37 asti

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu avasi kokouksen klo 15.12

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyvkäsyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslistaan lisättiin kohta 9, ”Fuksitalkoot ja ulkkaritalkoot. Korjattu 
esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Postia on paljon. Lehtiä ja muuta shittiä, kaksi ahjoa, paljon 
näyttelykutsuja. Sihteeri käy tyhjentämässä AYY:n tilojen lötterön, 
joka pursuaa.

Kuulumiset – Jussi: kuuluu hyvää, Maijan kanssa on tehty 
sponssitunnusteluja kolmen firman kanssa. Yksi sovittu loppuun, 
kahden kanssa vielä sopimus tekemättä.

Jere: tehnyt vuosikirjaan (joka ei liity kirjaan). On kirjoittanut 
ohjeistuksen opetusohjelmistojen käytöstä, tuo sen ensi 
kokoukseen.

Jutta: maanantaina lakinlaskiaisten aloittelua kiltiksellä.
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Anja & Santeri: wähistelyä ja huvistelua. Nakkeja jaettu, wähiksen 
sponssikeruu aloitettu. Kokkareiden & silliksen menyytä suunniteltu. 
Pääjuhlatila on varattu, kokkareiden sijainti vielä auki. Yrjis saattaa 
kaatua vanhojen jäärien aktiivisuuden puutteeseen. Korvaukseksi 
harkitaan Tapiolan uimahallia. Tiistaina klo 9.00 todennäköisesti 
Porthaniassa tapaaminen Kannunvalajien kanssa (sitsien 
suunnittelua).

Timo: “tapaillut” Jussia ja Norria nettisivujen tiimoilta, pohdittu 
miten sivua voitaisiin parantaa (vrt. kuuluisat Oulun nettisivut). Timo 
tekee leiskoja uudeksi sivun ulkonäöksi, mutta on tällä hetkellä 
melko kiireinen (wähistaittoa).

Toni: kiltikselle ei olla ehditty tehdä mitään vielä tänä syksynä. 
Tarkoitus saada kevään jutut loppuun. Tavoitteena kuukausittainen 
tarkistuskäynti kiltahuoneella. Jere tuntee tyypin joka tuntee 
hotellimattoja (vois saada tosi halvalla/ilmaiseksi). Jussi kaipaisi 
viherseinää ja ajattelee että kiltikseen voitaisiin laittaa rahaa kun 
saadaan sponsseja. Firma kiltahuonekummiksi?

Maija: kävi pankissa kysymässä ProCounter-ohjelmistosta. Yhteys 
pankin ja killan välillä maksaisi välintään 10 € kuussa (liikaa!). 
StartUp firma tarjoaa Holvi-ohjelmistoa (Kauppatieteilijä käynyt 
esittäytymässä. Voisi tulla myös raadin kokoukseen ja tuoda 
skumppaa). Holvi ei maksa mitään kuussa, mutta 90 snt/transaktio. 
Harkitaan ilmaista ohjelmaa.

Rafu: fukseilla on Wähispiste korteissaan (apua IE:lle). 
Naruviivainten metsästystä: BTM-arkkitehdeille lähetetty 
sähköpostia Jussin tiedustelutyön tuloksella. Sieltä ainakin saadaan 
nartsoja.

Meri: fuksisitsit kosteat (vaatimattomat 6 kaatoa, huom. ei 
fuksikapteenin ohjeistus). Tyypit olivat humalassa eivätkä vihaisia.

HJ: ei uutta.

Linnea: ollut Sisiliassa. Ei suostu Jeren vaatimuksesta huolimatta 
käyttämään ilmaisua “panoloma”.

Lauri: paljon puheluita: Safa, ADDLABista huolestunutta laitoksen 
henkilökuntaa. Kävi lounaalla Vahasella.

5. Kahvitus Arkkitehtuuritutkimuksen päiville 26. ja 27.10

Heini Korpelainen safasta on lähestynyt meitä ja kysynyt, josko 
killalla on korvausta vastaan kiinnostusta järjestää kahvitukset 
Arkkitehtuuritutkimuksen päiville. Onko meillä kiinnostusta lähteä 
tekemään ja olisivatko vuosikurssit mahdollisesti kiinnostuneita? 
Lisäksi tarvitaan molemmiksi päiviksi 2-3 henkilöä yleisiin 
järjestelytehtäviin, mistä maksetaan SAFAn kautta palkka.

Ehdotetaan että 2. vsk hoitaa keikan ja kerää ekskukassaa. Anja ja 
Santeri kysyvät facebookissa.
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6. Oraksen ja Arkkitehtikillan välisen 
yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Jatkossa Oraksen logon tulee näkyä kaikissa killan tapahtumissa. 
Esim. sitsiläsy.
Raati pitää Oraksen ja Arkkitehtikillan välistä yhteistyösopimusta 
(pöytäkirjan liite 1) hyvin laadittuna. Raati hyväksyy sopimuksen.

7. Ohjeistus A-killan projektilistauksen käyttöön

Keltainen=väli check
Punainen=deadline
Lauri laittaa muutama viikko etukäteen listalle uusia projekteja. 
Muokkaukset listaukseen kulkevat Laurin kautta.

8. ADDLAB-tilanne

Laitoksella ollaan huolestuneita, että ADDLABissä (Aalto Digital 
Design Lab) on syntymässä meidän laitokseen nähden rinnakkaista 
arkkitehtuurikoulutusta, samalla kun laitoksen oman it-opetuksen 
budjetti näivettyy. Tällä hetkellä joistakin ADDLAB:n kursseista saa 
opintopisteitä.

Raati selvittää mikä olisi opiskelijoiden etu aiheessa: on hyvä että 
3D-tuloksen käyttöaste on korkea. Toisaalta opetus ei ole 
koordinoitua muun opetuksen kanssa, koska se ei rakenteellisesti 
kuulu A-lafkan opetukseen. Pääsy kursseille on myös hieman 
epäselvä, koska ne eivät ole Oodissa ja niistä tietodetaan huonoksi. 
Kursseja ei myöskään valvota, koska ADDLAB ei kuulu mihinkään 
hallinnolliseen elimeen (A-laitoksen kursseihin tulevat muutokset 
pitää hyväksyttää ylemmällä taholla).

Rafu & Jere ovat käyneet ADDLAB:ssä, sinne saa mennä tekemään 
juttuja 3D-printtereillä (vielä matala resoluutio), kunhan tuo omat 
materiaalit. Sinne tulossa kuusi tulostinta lisää. Kiltalaisten 
kannattaa käydä mestoilla, että saadaan “jalka oven väliin”. 
Laitteiden käyttöön luultavasti muutenkin tulossa etuajo-oikeus A-
lafkan opiskelijoille. Opetus on lähinnä “miten käyttää koneita” 
-tyyppistä. Yksi vaihtoehto olisi jos laitos ottaisi kurssit 
järjestelmänsä alle. Olisivat siis A-lafkan kursseja, A-koodin alla 
Oodissa mutta järjestettäisiin perinteiseen tapaan ADDLAB:ssä.

Lauri käy keskustelemassa Kivi Sotamaan kanssa. Tärkeää että A-
opiskelijat pääsevät kursseille ja että kurssit tulevat A-lafkan Oodiin.

9. Fuksitalkoot ja ulkkaritalkoot

Fuksitalkoille sovittu ajankohta 12.-14.10. ei sovi majavastaavalle. 
Ehdotti tilalle ajankohtaa 26.-28.10., mitä muu raati pitää huonona 
koska se on vihreän viikon lopussa. Alkuperäinen ajankohta sopii 
muulle Majasäätiölle ja he ovat valmiit isännöimään tapahtuman, 
mutta Jeren mielestä tämä on tylsä idea Majasäätiön kannalta koska 
pitäisi tyhjentää huussi ym. paskahommaa. Ajankohta pidetään 
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alustavasti alkuperäisenä (12.-14.10.), tarkistetaan tiistain (2.10.) 
kokouksessa kun Saana on paikalla.

3.-4.11. Ulkkareiden majatalkoot. Auli luvannut kyydit ja jotain rahaa 
(Jutta yrittää hommata safkarahat). Kaivattaisiin lisäkäsiä, kv-isot 
eivät riitä.

10. Nettisivujen uudistus

Nettisivuja on vaikea muuttaa, jos ei ole hyviä ohjelmointitaitoja ja 
salasanoja Tuukka Norrin kotikoneelle. Alusta voitaisiin uusia niin 
että joku muu kuin Tuukka voisi päivittää sivuja. Kannattaisi 
hyödyntää Aallon kaikille tarjoamaa palvelinta. AYY aikoo myös 
luoda yhdistysten oman CMS:n (Content Management System, vrt. 
Facebook-profiilin päivitys). Olisi näppärä, mutta epävarmaa, 
valmistuuko. Ennen kuin sivuja aletaan uusia, pitää päättää millaiset 
sivut halutaan. Listattiin ranskalaisilla viivoilla, millaiset sivut 
halutaan.

Jere: Athenen sivut fukseja varten, pitäisi päästä samaan 
tilanteeseen.

Lauri: tärkeää myös AK:n esittely – isoin käyttäjäryhmä ovat 
henkilöt, jotka eivät (vielä) opiskele arkkitehtuuria.

Tuukka tekee myös parhaillaan AK:lle ilmomasiinaa (koulutyönä).

Jussi jakaa ensi kokoukseen mennessä docsin jossa mietintöjä. Näin 
muut raatilaiset voivat osallistua sivun ideointiin. Timo tuo alustavan 
skissin jo ensi kokoukseen. Tarkempia nettisivuskissejä viikon 44 
kokoukseen. Aikataulu voi olla löysempi, koska Timo haluaisi jatkaa 
tiedottajana.

11. Keskusteluasia: Viestintäsuositus laitokselle

Pohjataan viestintäsuosituksen laatimista keskustelulla laitoksen 
viestinnän ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Hoituisi 
näppärästi docsin kautta. Jere tekee docs-pohjan, jossa hyödyntää 
nettisivutyöryhmän mietintöjä.

12. META

KSV:ltä soitettiin, että heillä on paljon käytettyjä plansseja (n. 1000 
kpl), jotka pitäisi haken ensi viikon aikana. Viedään peräkärryllä 
laitoksen ala-aulaan, mistä opiskelijat saavat viedä. Sovitaan tiistain 
kokouksessa.

13. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.47

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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