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Pöytäkirja 10/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 10/2013, 4.4.2013, klo 13.15 

Paikka: Urban Mill 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula 

Emäntä Sameli Sivonen 

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 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.35 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisätään kohta saunailta MADin kanssa METAan, kirjastotyöpajan edustajat 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

Kuulumiset: 

Meri: Saanut rikollisen kiinni. 

Anja: Lomiali, oli kivaa. 

Lassi osti frakin. 

Santeri remppasi kiltistä! 

Saana oli opintosuunnittelu-työpajassa, jonka annista kuulemme myöhemmin lisää. 

Ilmoittautui myös profeessuurin rekryyn ensi viikolle. Osti paljon orkideoja. 

Sameli laulusaunoi ja santerinsynttäröi, tehnyt ympäristövastaava-asioita. 

Timolla on synttärit tulossa, muuten nettisivuviilausta. Timo antaa henkilökohtaista 

opetusta tarvittaessa! 

Rosalle kuuluu hyvää ja edessä on muutto Otaniemeen. 
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Jussin elämä on mennyt ihan mureenaks, on tullut sosiaalista elämää uuden 

asuinpaikan myötä. Sponssijuttua ja suomiexcua eteenpäin! 

Eilon lehtihommat etenee. oli kiva lomailla. 

Venla ollut tehomyyjänä, vujumekko tulee! 

Lotta lomaili ja suomiexcuilee. 

Rafael: Ollaan täällä hassussa paikassa, koska ”jee, on Urban Mill”. N:nnen vuoden 

opiskelijat saavat työpisteet yläkertaan, ja ”me ollaan sikiön kantasoluja”, voidaan 

muokata tätä. Lämpömiehenkujalta voi hakea avaimen tänne! Voidaan alkaa kehittää 

omaa toimintaa ja saada laitos kiinnostumaan paikasta, tulossa on paljon yliopistotason 

ja yritysten yhdyskuntasuunnitteluun liittyvää juttua. Tehdään niistä hienoista sanoista 

jotain kunnollista. Vielä ei ole rahoitusta. Paikka avautuu vasta ensi syksyllä. 

Alumniyhteistyölle olisi hyvä paikka. 

Posti: 

Lehtiä ja verenluovutusta. 

5. Pöytäkirjojen tarkistaminen kokouksista 1-9 

Ensikokouksessa päätetään, omat kommentit ja korjauspyynnöt! 

6. Wähä-joulu 

Santeri: On saatu tarjouksia eri tiloista, mutta kaikki vaihtoehdot ovat kalliita. Useaa 

niistä ei ole enää mahdollista edes saada. Olisiko mahdollista järjestää ilmaisissa 

tiloissa, esimerkiksi Miestentien neljännen kerroksen saada Spondalta? Kokkarit Urban 

Millile!? Ruoka maksaa silti eniten, noin 9000 euroa. 

Joulukuussa 180 henkilön paikan saaminen on ongelma, sillä niin isoja tiloja on 

sesonkiaikaan vähän tarjolla. Pälkäneentie 13, vanha tehdas, Ääniwalli? Ateljeetiloja? 

Kalasatama? 

Millainen juhla halutaan, sillä jossain vaiheessa on vain pakko lyödä lukkoon jokin tila. 

Nyt jatketaan vielä ilmaisten paikkojen etsimistä. Serenassa rusetit kaulassa? Palataan 

myöhemmin, keskustelua raadin listalle. Eilo kyselee Tulli- ja pakkahuonetta. 

7. Fokusalueiden opiskelijaedustajat 

Tutkinnonuudistustyöryhmiin (Base, Smart, Space (Land, X)) tarvitaan kuhunkin yksi 

opiskelija. Ilmoittautuminen Päivi Väisäselle. Samelia kiinnostaa kaikki. Tutkinnon 

rakennetta on tarkoitus uudistaa niin, että kurssit tulisivat integroitumaan enemmän. 

Aletaan miettiä kurssirakennetta. Saana voisi skannata tietoja meille. Fuksit 2014 

aloittavat uudella tyylillä. Prosessia ei ole opetettu ollenkaan, mutta se on kaikille osa-

alueille yhteinen - myös IT voisi integroitua kursseihin? Innostuneita: Base – Santeri, 

Sameli, Venla. Saana on välittäjänä, kyselyä mailissa. Kaikki opiskelijat ovat 

tervetulleita. 

8. Kannanotto tuntiopetuksen puolesta 
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Kommentit Lauri Lehtoruusulta: 

Voi olla hankalaa perustella tuntiopetuksen lisäämistä, koska osa-aikaisuus kalliimpaa 

eli tuntiohjauksesta puhuminen sen sijaan painotetaan lehtoreita.  

Voisi nostaa esiin, kenelle kannanotto on suunnattu ja missä yhteydessä?  

Ei ole rahaa, ARTSin budjetointi ei ole tasapainossa: muilla budjetti on 9000 

e/opisk/vuosi, meillä sama summa on noin 5000 euroa. Budjetointi on näennäisesti 

sidottu opintopisteisiin. Meidän laitos on hoitanut enemmän rahaa itse kuin muut. 

Ongelma on ARTSin sisäinen rahanjako, vedotaan solidaarisuuteen. Saadaan 

vähemmän kuin muut. Saatiin viimevuona liian vähän rahaa, ja ylityksiä tuli paljon. 

Tärkeää on viesti, että ARTSissa budjetoidaan epätasaisesti, mutta kenelle osoitetaan 

kommentti. Kukaan ei tietenkään halua luopua rahoistaan. 

Budjetointi muuttumassa proffien mukaiseksi, sillä budjetoidaan tulevaa rahoitusta. 

Lauri kirjoittaa kommenttinsa kannanottoon. 

Projektirahan tarve.  

9. Raadin kokouksen vakiotapaamisaika 

Jatketaan kokouksia keskiviikkoisin 12-14 (Urban Millillä). 

10. Valmennuskurssityöryhmän vakiotapaaminen 

Päätetään vakiokokousajaksi perjantaisin klo 11-12. Ensiviikolla eka kokous! 

11. Humoristiset palkinnot avajaisiin 

Kilta ehdottaa palkittavia opiskelijoita hauskoista jutuista. 

Keskustelu facebookissa.  

(Ahlava: puolivuosittainen katsaus palkitsemisesta tulevaisuudessa?) 

12. Äpyjen myynti 

Iso kiltadiili: ekskuvuosikurssille hyvä rahanhankintamahdollisuus. Kiltikselle kaiuttimet. 

JOO, MYYDÄÄN! 

Kyselyt vuosikursseittain, ketkä haluavat mukaan? Motivoituminen, helppo keino saada 

rahaa. Killan kautta tehty diili - paljon myyntiä, saadaan kiltikselle kaiuttimet. Santeri ja 

Venla selvittävät ykköset ja kakkoset! 

Suhtautuminen rahaan talkootyönä!  

Vista mahdollisesti mukaan? 

13. ARTSin vuoden opettajan valinta 

Järkätään TOKYOn kanssa yhdessä. Voisiko tehdä nettiäänestyksellä? Rafael hankkii 

lisätietoa ja palataan asiaan. 

14. Kampus- ja kirjastotyöpajan edustajat 

Venlaa kiinnostaa kampus- ja Timoa kirjatsotyöpaja! Päätetään heidät edustajiksi. 

15. AYY:n verkkokauppa 
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Kiltojen verkkokauppa: historiikit ja betonipaviljongit myyntiin? Mietitään myöhemmin 

lisää. 

16. Killan lippu?  

Sini haluaa talkoopisteen, eli haluaisi tehdä uuden lipun. Räyhälippukin voisi olla 

ohuempaa kangasta. Sinille toimeksianto. 

17. META 

Saunailta MADin kanssa, Tampereen julkisen saunan sponsorointi. Koulutusta vai 

saunaa vai biletystä vai mitä? ArchiCAD-koulutusta – ei ehkä?  

Puhiksen sauvan korvikkeet raatilaisille, jotain helppoa mukana kannettavaa? 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58. 

 


