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Pöytäkirja 01/2013 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 01/2013, 17.1.2013, klo 12 

Metallimiehenkuja 4, Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula, poistui klo 13.45 

Emäntä Sameli Sivonen, poistui klo13 

Isäntä Venla Keskinen 

Opintovastaava Saana Rossi 

Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen 

Tiedottaja Timo Paananen 

Fuksikapteeni 2012-2013 Meri Wiikinkoski 

Kulttuurivastaava Santeri Nuotio 

Tilava Majava Lassi Luotonen 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka, poistui klo 13.15 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta 

Maija Gulin 

Kasper Kuusento 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 12.09. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, mutta lisätään kohdaksi 9. Yrityspäivä ja 

muut kohdat siirtyvät siitä yhdellä eteenpäin. 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

Rafael: Puhishomma on alkanut hyvin, ideoita on paljon jo viimevuodelta, killan 

valmennuskurssit uutena juttuna. Fuksikapteenina kuulemma ryhdistäytyy. 

 Rosa: Ollut vaihtareiden kanssa, jees jees. 

 Jussi: Jo viisi yhteistyökumppania, lisäksi Isover ja Weber lähtivät mukaan. 

 Sanlavemeli: Ekat sitsit tulossa! 

Eilo: Ideoita lehteen on tullut jo, näkee vielä Iiristä ja saa opastuksen Hyvin teroitetun kynän 

pestiin. 
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Santeri: Viini ja juusto -ilta 20.3, kiltistelee ja wähistelee jo! Kiltismalli tulee ensi kokoukseen 

näytille.  

 Kassu: Huvityyppinä hän on mukana ekoissa sitseissä ja niiden järkkäilyssä. 

Saana: On ollut koulutusryhmän kokouksessa, opintojen nopeuttamisesta puhuttu, 

kesäkritiikki-idea heitetty esimerkiksi esiin. Hallopediasioita myös. MAIK -risteily on tulossa. 

Tutkintouudistustyöpajoja on pari kertaa kuussa, Saana toivoo osallistumista kiinnostuneilta. 

Lassi: Kiltisasiaa. Majakokous on tulossa, sitten tietää kertoa meille lisää. Majaa olisi tarkoitus 

parannella, johon liittyen fuksien majatalkoot alustavasti tulisi huhtikuulle (eka viikonloppu). 

Timo: Raatilärpäke pitäisi tehdä. Timo ja Sameli hoitaa – Timo taittaa, Sameli kuvaa. 

Kuvausdoodle tulossa, raatilaiset vaan ilmestyy kuvauspaikalle. 

 Raadille oma kansio kiltikselle? 

 Anja: Maija hoitelee rahisjuttuja vielä tammikuussa ja Anja haluaa oikeudet killan rahoihin. 

 Lotta: Opettelee kaikkea ja toimenkuva selkenee, kunhan ensin juttelee Rafun kanssa. 

Maija: Peräkärrystä tulee lainaussysteemi. Kupu on vähän lommolla. Hoidellut vakuutusasiaa 

peräkärrylle, täytyy miettiä vakuutusehtoja. Rekisteröinti tarpeen mukaan uudelleen. 

5. Varapuheenjohtajan valinta 

 Valitaan Jussi Virta yksimielisesti Arkkitehtikillan varapuheenjohtajaksi. 

6. Arkkitehtikillan säännöt ja yhdistyslaki 

 Rafael lähettää linkit AK:n sääntöihin ja yhdistyslakeihin sähköpostilla. 

7. Raadin toiminta 

 Kokousaika on torstaisin klo 12.15, kesto noin 1,5h. 

Myöhästymissakko: Jokaiselta alkavalta vartilta sakkoa tulee aina keksipaketti. Jos jättää 

tulematta kokoukseen eikä ilmoita siitä, leipoo tämä lusmu kaikille. 

Doodlesakko: Jokaisesta doodlevastaamattomuudesta sakkoa kertyy keksipaketti. Jos 

doodlessa ei lue DL:ää, Rafu tuo keksipaketin. 

Yhteydenpito: Viralliset, yhdistykseen liittyvät asiat hoidetaan sähköpostin kautta - muut 

epävirallisemmat asiat facebookiin. Yritetään välttää päällekkäisyyksiä. Muistutukset asioista 

ovat hyviä facebookin kautta.  

Timo päivittää raadin ja toimareiden sähköpostilistat. Henkilösähköpostien päivitys tapahtuu 

myös. 

8. Toimintasuunnitelmat 

 Jokaisen tulee miettiä, miten ja mitä tekee tulevana vuonna.  

Jokaiselle sektorille on järjestettävä oma ideointikokous. Sektoristaan vastaava raatilainen 

kokoaa kokouksen kasaan, kutsuu toimarit ja puheenjohtajan mukaan sekä johtaa kokousta. 

Rafu tuo tarkemmat ohjeet sektoreista ensi kokoukseen. 
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Timon tekemät killan uudet sivut (arkkitehtikilta.no-ip.org), on hienot, toimii kännykässä ja 

iPadissä myös. ”Jutussa on random määrä säätöö, jos sen siirtää ayy:lle”. Timo ottaa selvää 

ja siirtää. Keskustelua lisää raadin kanssa ja omassa toimialasektorissa myös sivujen 

toiminnasta. Osoite tulee Tuukalta. 

 Timo tulee valvomaan sähköpostiliikennettä tarkemmin. 

9. Yrityspäivä 30.1.2013 

2. krs:n luentosalissa lyhyet esittelyt sponsoriyrityksiltä. Teemana esittelyissä olisi 

viherrakentaminen. Tapahtuma voisi olla esimerkiksi check-in lentositseille ja siis myös 

kokkarit. Viideltä on luento, tunnin kokkarit, sitten In the air -sitsit.  

Tapahtumiin tulee esille roll-up sponsoriyrityksistä, Jussi tilaa! Saadaan yrityksille luvattu 

näkyvyys killan tapahtumissa toteutumaan oikeasti. 

10. Akateemiset juhlat ja niihin liittyvät käytännöt 

Facebookiin luodaan kysely, ketkä haluaa mennä mihinkin vuosijuhliin (Santeri hoitaa). Santeri 

ja Timo ja Lassi menee edustelemaan ekaksi Kemian juhliin (Lassi Santeri) ja Potentiaalin 

tasaukseen (Timo ja Santeri) näin alustavasti. 

11. Killan edustajan nimeäminen majasäätiöön 

 Nimetään Eeva Henriksson Arkkitehtikillan edustajaksi majasäätiöön. 

12. Talvipäivä 22.1.2013. 

 14.30 alkaa rastit, Meri ja Lassi (ja Otto) pitämässä rastia 

13. META 

 Raadin kuvasten teemasta keskustelu fb:ssä. 

 Luodaan asiakirja yhteystiedoista fb:ssä (Rafael). 

14. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja Rafael Linnankoski päätti kokouksen klo 13.47. 

 

 

 

 


