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Aaltoyliopiston Arkkitehtikilta ry 

Raadin kokous 14/2013, 15.5.2013, klo 14.00 

UrbanMill 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula, poissa 

Emäntä Sameli Sivonen 

Isäntä Venla Keskinen 

Opintovastaava Saana Rossi 

Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen 

Tiedottaja Timo Paananen 

Fuksikapteeni 20122013 

Meri Wiikinkoski 

Kulttuurivastaava Santeri Nuotio 

Tilava Majava Lassi Luotonen 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Timolle ei kuulu mitään. 

Venlalla oli hienot sitsit, jatkot onnistui ja purkukokous meni hyvin. Jatkot markkinoitiin 

smökkibileinä ja oli kivasti osallistujia. 

Rosalle kuuluu hyvää, ekat vaihtarit lähtevät pian pois ja uudet ovat ottaneet jo yhteyttä. 

Eiloa harmittaa, kun ei saanut mainoksia lehteen, jotta paperiversio onnistuisi.Noin 700 

euroa tarvittaisiin printtiin. Koska mainosten hankkiminen on jäänyt, voisiko lehti ilmestyä 

vasta kun uudet fuksit tulevat? Jussille tuli noin viikko sitten yllätyksenä mainosten 

hankkiminen. 

Yleisesti ottaen meidän tulisi ottaa osaa yityssuhteisiin. Onko ollut helpompaa tehdä 

itse kuin delegoida?Metassa puhutaan aiheesta lisää. 

Sameli: hyvin järkätyt sitsit. Jatkot oli isot, meni jees. Missasi liikuntatutorkoulutuksen. 

Kesä tulee, jee. 

Lassi ei muista miten menee ei 

osaa kertoa omista tehtävistään tässä raadissa. 

Santeri: On tapahtunut paljon: lukkarointia Saanan kanssa sitseillä, kännykän 
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hukkaaminen. Missä kuljimme kerran kaupunkikierros toimi hyvin ja arkkarit ja kannut 

sekoittuivat. Äpymyynnin koordinointi onnistui. Nyt edessä on lepo ja rästit ja gayday! 

Saana oli lukkaroimassa myös. Opintovastaavuus ei ole nyt just edennyt. 

Opintovastaava-asiaa on kuitenkin tenttipalautusjuttu, huomenna ARTSissa 

opetusosaamisarviointi. 

Meri fuksiopas painautuu ens viikolla. Muistakaa raatitekstit! Samaan tyyliin kuin 

viime vuonna. Meri voisi laittaa linkin listalle. 

Lotta: Suomiekskua ja koulua. Kaikki mukaan sinne!! 

Harvinaista killalle, mukaan! 

Rafael: pankkioikeudet siirretty ja peräkärrykunnossa enää vakuutus, sitten vaan 

vuokraamaan. Johtoryhmän kokous: keskustelua rakennusarkkitehtikoulutusta, joka 

alkaa nyt syksyllä! (Rakennusarkkitehti nimike, avustavaa suunnittelua.) On hyvä, että 

koulutuslinja tulee, vaikka muutos voi opiskelijoilta viedä opintojenaikaisia työpaikkoja. 

Arkkitehti-nimen käyttö ja laatu. Ammattikunnalle hyvä. Meidän linjalla sama määrä 

alotuspaikkoja. Laitoksen johto yritti laskea sisäänottoa, jotta rahaa säästyisi. 

Arkkitehtien määrää on kuitenkin valtakunnallisesti yritetty lisätä ja tähän Oulu ja 

Tampere ovat vastanneet, me ei. Kiintiötä ei päätetty muuttaa. Teknillistieteellinen ala 

tutkimusta tarvisi kehittää, jotta saisimme lisää rahaa. Kuka hyötyy? Noustaan 

barrikadeille!! Rafael päivittää meitä dekaanikuvioista, mihin suuntaan ollaan menossa. 

Neuvostossa on puhuttu enemmän kannustusta opiskelijoiden aktiivisuudesta. 

Verkoitostumisella on suuri merkitys, mutta opiskelijoita ei kannusteta siihen. Useissa 

yliopistossa saa opintopisteitä aktiivisuudesta. 

 

5. Toimintasuunnitelmavideot 

 

Toteutetaan puolvuotiskatsaustyyliin sikermänä. Tehdään kesällä esimerkiksi 

kesäpäivien yhteydessä. Voisivatko kesäpäivät olla esimerkiksi samassa yhteydessä 

Kesäkiljavaan? 

Jussin kuulumiset tähän väliin: Kritiikki meni päin sensuroitu, Pari kysymystä METAan 

Suomiekskusta. 

 

6. Kannanotto tuntiopetuksen puolesta 

 

Valmistuu tämän viikon aikana! 

 

7. Wähäjoulun tilanne 

 

Nyt voi alkaa tehdä todenteolla hommia, viimeiseen kuukauteen ei ole ehtinyt tehdä 

mitään. Esiintyjien tiedustelua. 

 

8. Arkkitehtipäivien työryhmän opiskelijajäsen 

 

Työryhmä, joka on mukana meiningissä, on kokouksissa mukana kommentoimassa. 

Ideoiva elin. Venla ja Sameli olivat innokkaita halukkaita. Valitaan Sameli Sivonen 

työryhmään. 

Arkkinihilistiin merivitsisivu. 

 

9. Reilu kauppa 

 

Yliopisto haluaisi sitoutua Reilun kaupan sertifikaattiin. Koskee kaikkea mitä 

kampuksella on esim kaikki oheistuotteet. Sertifikaatti edellyttää opiskelijoiden 

sitoutumista. 
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Santerista riistokahvi kuitenkin maistuu parhaalta - vitsi vitsi. Raadin kanta on 

hyväksyvä! Lähdetään mukaan. 

 

10. Sisäpihabileet 

 

Pitäisi olla tämän ja ens viikon aikana. Voisi olla Alvarin aukiolla ta lafkan takana. 

Venlasameli järkkää, jos haluaa ja heillä on energiaa. 

Viimeksi oli kivoja kumikäärmeitä, Jussi tykkäsi. 

 

11. Arkkitehtikillan lukupiirit 

 

Toimitaa pienellä järkkäyksellä. Mikä olisi sopiva aikaväli? Rafael olisi mukana 

järkkäämässä. Santeri tykkäisi olla mukana järkkäämässä, mutta Wähiskiireet 

voi viedä aikaa. Kirjojen lisäksi voisi olla aiheeseen liittyviä elokuvia. Toiminta 

muokkautuu osallistujien mukaan. Rafael ja Santeri järkkäilee. Homma alkaa pyöriä 

syksyllä. 

 

12. META 

 

Suomiekskulle mukaan koko raati. Kysymys: Rajaportin saunalle ja sieltä Tampereelle 

tai keskustaan ja arkkitehtuuria? Sameli haluaa kisakatsomon. Raadille ja Maijalle pieni 

korvaus reissusta. Yritykset maksaa bussit. Oraksella mahdollisuus saunoa. Bussikuski 

haluaa ajella meijän kanssa uudelleenkin. Bussissa saa syödä kaikkea muuta paitsi 

sipsejä. 

Saana haluaisi asettua ehdolle Ayyn edustajistoon. 

Tilakähmyt: Venla saanut suurimman osan varailtua. Rosa ja Meri eivät lähde ekskulle , 

joten jompikumpi menee kähmyihin. Fuksisitsejä jne ei ole vielä varattuna ja 

Wähisasioita puuttuu. Kun on kähmitty, niin merkitään AK:n kalenteriin. Merin pitää 

tarkistaa fuksipäivät! 

Ehtisikö joku myydä pahvia huomenna? T: Eilo 

Lehden julkaisu? Vain nettiin vai miten? Kesällä bileet ja muutama mainos vielä? 

Heinäkuun alussa voisi olla julkaisu, uudet fuksit jo mukaan? Isot voi lähettää kutsuja 

tapahtumaan? Jos bileet heinäkuun lopussa? 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50. 


