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Pöytäkirja 13/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 13/2013, 8.5.2013, klo 12.15. 

Paikka: UrbanMill 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula 

Emäntä Sameli Sivonen 

Isäntä Venla Keskinen 

Opintovastaava Saana Rossi, tulee myöhemmin 

Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen 

Tiedottaja Timo Paananen 

Fuksikapteeni 2012-2013 Meri Wiikinkoski 

Kulttuurivastaava Santeri Nuotio 

Tilava Majava Lassi Luotonen, ei ilmonnut sakkoaaa!!!! 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta 

 

 

Sakot: 

 

Eilolla paljon sakkoja ilmoittamattomuudesta 

Lassi saa sakkoa. 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 12.13. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi mutta ei päätösvaltaiseksi, koska paikallaolijoita on liian vähän. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista todettiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Lehtiä tullut, ei sen kummallisempaa postia. 

 

Lotta: Paljon koulua ja vähän suomi-ekskua. 

Jussi: Lehden sponsorijutut räjähtää käsiin… Suomi-ekskua täytyy kuumotella. 

Anja: Kouluhomma, ekskujuttuja, pankkiin meno edessä! 

Henkka: Kaksi kokonaan valvottua yötä takana, tilapiha syynä.  
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Rafael: tutkintouudistustyöpaja, ”hyvää settii”, oppituolit esittelivät tulevaa: kurssit samoja, 

mutta pilkottuja erilaisiin osiin. Viiden perioidin järjestelmän myötä kurssit eivät menisi 

perodien yli.’ 

Kapteenin vastuut on hoidettu – puhistelut ja projektijärjestelyt nyt kuntoon. 

 

Ja lisäkuulumisia myöhäisiltä: 

 

Meri: Puun myyjättärellä uudet kynnet. Meri on tehnyt paljon kapteenihommia.  

Timo: Käyttäkää nettisivujailmot onnettisivuilla. Tulee hirveesti spämmiä a-kilta listalle. 

 

5. Toimintasuunnitelmavideot 

 

Jätetään pöydälle. 

 

6. Valmennuskurssit 

 

Pitäisi ehkä siirtää kokouksen jälkeiseksi ajaksi. perjantait ovat olleet huonoja nyt koko 

kevään. 

 

Seuraavan raadin kokouksen ajankohta on ke 15.5. klo 14-15. 

 

7. Kannanotto tuntiopetuksen puolesta 

 

Kommentteja ei ole vielä muokattu, mutta Saana postittaa raatilistalle, kun juttu on valmis. 

Tehdään nopea kommenttikierros s-postitse vielä. Lähetetään sen jälkeen rehtorille ja 

muille tyypeille tiedoksi. 

 

8. Tutkinnonouudistus 

 

Laitoksen avustaminen uudistuksesta tiedottamisessa: levitetään fokusryhmän tietoa 

nettisivuilla. 

 

9. SAFA-info syksyllä 

 

Voisiko yhdistää Paperin julkasuun? Jussi laittaa mailia SAFA-infosta, oli hyvä 

viimekerralla. Myöhemmin puhutaan aiheesta lisää. 

 

10. Killan kanta tutkintosäännön muuttamiseen 

 

Tutkintosääntöön ollaan lisäämässä kohtaa, jonka mukaan loppusuoritus pitää hoitaa 

ennen seuraavaa kurssia. Laurilta voisi kysellä kommenttia. Kannanotto jättää paljon 

tulkinnan varaan,.. Voisi ottaa kommentteja vielä! Keskustelua lisää sähköpostitse, Saana 

organisoi.. 

 

11. Wähäjoulun tilanne 

 

Keskustellaan, kun Santeri on paikalla 

 

12. Tilakähmyt 

 

Jussi voisi kattoa muutamaa tilaa yritysiltojen varalle. Tapahtumatyypit muualla.  

 

 



3/3 
Arkkitehtikillan raadin kokous 13 / 2013 

13. Killan peräkärryn tilanne 

 

Ei ole varaussysteemissa. Vakuutusasia tulee muuttaa ennen. Avaimet omilla teillään. Olisi 

hyvä saada kesälle jo hoitoon, jotta voidaan markkinoida JMT1sen muuttajille. 

 

14. Sisäpihabileet 

 

Halutaanko järjestää, musaa ja grilli? Paikkana uusi paikka tai vanha? IEllä energiaa? 

 

15. Kiltahuone 

 

Siivousta ja järkkäilyä. Ensiviikolla jatkuu ehkä? 

Kaiutinhomma etenee pikkuhiljaa. isot Majalle ja pienet 400 kiltikselle.  

(Anja vei historiikit Ayy-shoppiin) 

 

16. Kesätauko 

 

Pidetään säännöllisen epäsäännöölisesti afterwork meiningillä kokouksia. Haalarijuttuja, 

wähistä – kesällä on enemmän aikaa hoitaa projekteja. Rafu laitta kyselyä. 

 

17. Raatikiva 

 

Joskus kesällä, toukokuu on aika huono. 

 

18. Arkkitehtikillan lukupiirit 

 

Tutkintoon ei kuulu lukemista – arkkitehtuuriin liittyvää kirjallisuutta. Meetingejä ja 

facebook-ryhmä keskustelulle? Ja koska kokous sai juuri päätösvallan, päätetään, että 

tämä on Santerin järkättävä juttu! 

 

19. META 

 

MAD sponssaamaan saunaa suomi-ekskulle? 

Anja tekee kesällä puolivuotiskatselman 

Naamaläsyn tilanne? 

 

20. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski päätti kokouksen klo 13.35 

 

 


