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Pöytäkirja 12/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 12/2013, 25.4.2013, klo 12.15 

Paikka: UrbanMill 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula, myöhässä sakkoa  

Emäntä Sameli Sivonen 

Isäntä Venla Keskinen 

Opintovastaava Saana Rossi 

Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen, kipeä 

Tiedottaja Timo Paananen 

Fuksikapteeni 2012-2013 Meri Wiikinkoski 

Kulttuurivastaava Santeri Nuotio, ei pääse 

Tilava Majava Lassi Luotonen, myöhässä 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka, ei ilmottanut sakkoa taas 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta, myöhässä 

 

Sakot: 

 

Eilolla on ilmoittamattomuussakkoja. Rafaelille sakkoa myöhäisestä ilmosta. Anjalle sakko. 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.15. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista todettiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Posti: 

Julisteita… 

Kuulumiset: 

Meri: Artsin kanssa tutor-ongelmia… 

Venla: Sitsien järkkäilyä, IK:n 100 silliksen hoitaminen, 

Sameli: Kiirettä ja synttäreitä ja gaalaa ja riteilyä jne. On myynyt jo 10 äpyä. 

Timo kyselee Äpydiilistä… Mikä on jees määrä reppua varten? Tulee mailiin nykyään 

paljon enemmän spämmiä. 
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Saana tapasi lukkareita: on ehkä toimintaa loppuvuodesta. Kesällä olis tarkoitus aloittaa A-

killalle oman laulukirjan Santerin ja Lassin kanssa. Kiva Maik-risteily! 

Lotta pöytäkirjat meni nettiin (9 puuttuu) ja karva täytyy ostaa. 

Jussi: yrityssuhteet alkaa väsyttää, toimareiden aktivointi auttaisi, jotta voisi jakaa vastuuta. 

Kun energia loppuu niin, toinen voisi jatkaa. Sauna in Transit edistyy taas. 

Merin lisäkuuluminen: kiltahuonesponsorilappu – kuka haluaa?. 

Anja: Ei mitään ihmeellistä, kiirettä, ekskurahaa pyörittänyt. Pitää mennä pankkiin. Yleinen 

doksi kiltamerkeille myyntiä varten olisi hyvä tehdä ja uusille merkeille joku systeemi, miten 

toimitaan. Kirjanpito erilliseksi selvyyden vuoksi. 

Rafael muuntuu kokoajan lähemmäs ”vain puhis” –tilaa, muuten kuuluu hyvää. 

 

5. Pöytäkirjan tarkastaminen kokouksesta 11 

 

Hyväksytään kokouksen 11/2013 pöytäkirja. 

 

6. Tilakähmyt 

 

Tuokio on juuri Suomi-excun lähdön kanssa samassa hetkessä (16.5.) 

Jos lähtö ekskulle vasta illalla, IE pystyisi menemään. 

(Suomi-ekskun suhteen busseja ja öitä kyselty Kesälahden linja tosi edullinen, tilausajot.fi. 

eka päivä jänskättää) 

Meri ei tule ekskulle, joten suostuu alustavasti. Venla voisi konsultoida muutamia fukseja, 

jotka ei ekskuile, osallistumaan tapahtumaan. Tapahtumasektorin homma, sopikoot 

keskenään! 

 

7. Ilmoitetaanko tapahtumia Ayyn kalenteriin ensi vuodelle. 

 

Wähäjoulu 105. lisätään! 

Syyskevätkiima kalenteriin…? Fuksit juttelevat keskenään, syys-lokakuu olisi hyvä aika 

orientaatioiden jne jälkee (venla vastaa) 

Wappubrunssi – yleinen kaikille ensi vuonna - kalenteriin? 

Venla tarkistaa ja listaa tapahtumat ja lisää ne kalenteriin. 26.5. DL 

 

8. META 

 

Kuvapankkijuttu – onko mahdollista saada meidän nettisivuille samanlainen kuin monilla 

muilla killoilla? Jutta on Timon alla, joten Timo juttelee Jutan kanssa. 

Oliko opiskelijaopintoneuvonnan lopettaminen oikeasti säästö? Jos olisi tunti tai pari 

kerran viikossa, ei maksaisi paljon. Voisi olla yhteydessä OOPiin – Leena Koskinen. Saana 

konsultoi! 

Äpyjen myynti firmoihin – Santeri vastaa. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.12.56. 

 


