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Pöytäkirja 11/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 11/2013, 10.4.2013, klo 12.15. 

Paikka: UrbanMill 

 

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, poissa eikä ilmoittanut 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta 

 

Sakot: Eilo sai paljon sakkoja ilmoittamattomuudesta 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Varapuheenjohtaja Jussi Virta avasi kokouksen klo 12.19. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista todettiin kokouksen työjärjestykseksi (huomautuksella, että käsitellään 

Saanan kohta 8 ajoissa. 

 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Lötterö kadoksissa, postit hukassa. Kun lötterö löytyy, Lotta laittaa tärkeät postit 

mailiin. 

 

Venla: Sitsit on tulossa, on haaste saada ihmisiä töihin. 

Timo on tehnyt nettisivuja ja jatkoillut avajaisten jälkeen Murolen toimistossa.  

Jussi kysyy, lauloinko? 

Samelilla on kiirettä ja stressiä ja elämä on, no ei niin kivaa. 

Meri on tehnyt fuksiasioita.  

Rosalle ei tule postia muukalaismaililistalta. 
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Anja remppaa kiltistä edelleen kiltisvastaavien kanssa, ekskusponnsien hoitoa ja 

rahisjuttuja. Hullarit on meneillään, tööt! 

Lotta on katsellut raatikarvoja. 

Santeri on tehnyt Kannujen kanssa juttuja. Uusi kiltamerkki valmistuu vapuksi, mutta ei 

kerkeä merkkimyyntiin. Piti muiden kakkosten kanssa kahviota laitoksen avajaisissa. 

Tutor-koulutus ja Missä kuljimme kerran ovat päällekkäin. Meri ja Santeri jatkavat 

keskenään miettimistä, Meri haluaa kannustaa tutoreita koulutukseen. 

Saanalla tutkintouudistusasiat etenee, noin kymmenen kiinnostunutta jo muutenkin 

kertonut intona Päiville – kiinnostuneet raatilaiset vahvistakoot osallistumisensa 

facebookiin. Opettajaehdokkailta näyteluentoja, joiden perusteella valitaan palkattavat. 

Saa osallistua varajäseneksi Saanalle. Saana välittää tiedon raatilaisille, mikäli ei 

pääse osallistumaan. 

Lassi: Majatalkoot meni hyvin. Kuvia täytyy laittaa nettiin. Timo ottaa yhteyden 

Dokumentoija-Juttaan. Yksinkertaisinta olisi säilyttää kuvat Ayy:n palvelimella.Timo 

selvittää. 

Jussi toimitti historiikin arkkitehdille, aika paljon myöhässä. Jussi kävi samalla 

kämppäkatselmuksessa: upea – voisiko saada taiteilijatalo-ekskuun? 

Muistutuskalenteri historiikeille. Anja hoitaa tekniikan kuntoon, jotta vastaavia 

myöhästymisiä ei enää tule. 

Jussi majatalkoili ja teki paljon töitä. Saadaan muuten kaiuttimet. 

 

5. Pöytäkirjojen tarkastaminen kokouksista 1-10 

 

Hyväksytään pöytäkirjat kokouksista. 

 

6. Vakiokokousajan tarkistaminen 

 

Koska Venla on ainoa kenelle ei kokousaika sovi, jatketaan samalla ajalla.  

 

7. Äpy-diili 

 

Kakkosten osalta pitäisi vielä tarkistaa Äpyjen määrä, mutta kiinnostusta riittää. 

Fukseille kysely myös määristä. Diilikone on auki: diili.apy.fi. Miten yrityksiin myydään? 

Firmamyynnin selvittely täytyy tehdä. Jussi konsultoi Eevistä mukaan hoitamaan asiaa. 

 

Otetaan wsp, rudus, weber, oras olisi killan myyjien hoitoon. 

Sito, vahanen, ramboll esimerkiksi myös! 

 

Ensi kokoukseen mennessä: 

 

24.4.-26.4. olisi hyviä myyntipäiviä. 23.4. illalla voisi hakea. 

Selvitetään asia tarkemmin vielä. Taulukkoon tunnit, missä milloinkin.  

Provikkaa myynnistä myyjälle, mutta kilta ottaa prosenttiosuuden. 

Harrastetaan ennen ensi kokousta sähköpostitse keskustelua diilistä, yritysten 

yhteydenottoja. Ensi kokouksessa tarkemmin lisää. Timo tekee julisteen, mainoksessa 

paino Arkkitehtikillalla! Hinta 10 €, käteispainotus. 

 

8. Tutkinnonuudistuksen esittely opiskelijoille  

 

Päivi Väisänen ehdottanut 7.5. klo 13, päivä sopii meille. 
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9. AYY:n nettisivuille killan tavaraa myyntiin 

 

Historiikit, kilta- ja vuosikurssimerkit. Keskustellaan ideoista jatkossa sitä mukaa kuin 

niitä keksitään. Verkkokauppatyypit voivat kuvata myytävät tuotteet. 

 

Idoeoita: 

Halukkaiden fuksien betonipaviljonkeja voisi myydä? 

VIP-merkki kultalangasta – tosi kallis kannatusmerkki. 

Rakennuskuvioitu kortsu, ”kuinka monta kerrosta sulla on?” 

 

10. Raati- & toimarikarva 

 

Violetti turkis päätetty! 

 

11. Haalarien logomyynti 

 

Meri & Jussi miettivät tilannetta, mm. mistää haalarit otetaan. Isover ja Weber haluavat 

olla tosi paljon näkyvissä. Yritykset järkkäävät logokisan ja logo tehdään siinä samalla, 

jatkotyöstöä tietenkin vielä sen jälkeen. Tapahtuma olisi jo orientaatioviikolla. 

 

12. Raatikiva 

 

Doodlaillaan päiviä: 

Kämppäkierros vapun jälkeen, Rafael tekee doodlen.  

Wappuna yhteistä kivaa vaikka Ulliksella? Iso taksi Ullikselle? 

Kesäpäivät Majalla!! (Maja varattu kahdeksi viikoksi heinäkuun lopulla talkoita varten, 

siinä samassa yhteydessä) Doodle viikonlopusta kesällä, Rafael tekee tämänkin. 

 

 

13. META 

 

UrbanMill: Vain Rafulla ja Jussilla on avaimet toistaiseksi, selvittelyä lisäavaimista. 

Raatilaisille olisi tarkoitus saada ainakin avaimet. Opiskelijoille bileet UrbanMillillä. 

Olisko syksyn aloitusbileet fukseille? Keväällä ei enää aikaa! 

 

Alumnijuttu: opiskelijaalumnineuvoston hakuaika. Netistä lisää Rafaelin tämän 

päiväisessä viestissä. 

 

Meri ottaa selvää, saadaanko valokuvauspaikka UrbanMillille. Opiskelijastudio. 

 

Pöytäkirjaosio nettisivuille Jäsenille-kohdan alle. 

 

Raksan vujuille, jaetaan kaikille yhteisesti, koska sovittu etukäteen. Jatkossa 

sopiminen etukäteen, kuinka monelle jaetaan osallistuminen, mikäli lisäedustajia tulee. 

Kubiksen tilanne: kyseessä olevat tekevät sopimuksen keskenään. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Jussi Virta päätti kokouksen klo 13.31. 


