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Pöytäkirja 15/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 15/2013, 2.7.2013, klo 17.30 

Paikka: lopulta jokin pubi Helsingin keskustassa 

 

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 Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 18.20. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, mutta lisätään kohdaksi 9. 

Laulukirja ja muut kohdat siirtyvät siitä yhdellä eteenpäin. 

 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Posti: 

 

Majan postia on tullut. 

 

Kuulumiset: 

 

Meri palasi ekskulta ja näki Euroopan monsuunit, kuuluu hyvää. 

 

Saana on pohtinut elämää, haluaa opiskella arkkitehtuuria ja on täynnä intoa. Laulukirjan 

tekemiseen porukalla olisi intoa. Maik-varasähtö on elokuussa! 

Timo: sähköpostilistaongelmia, galleria nettisivuille. (Raadin facebookryhmässä voisi olla 

ohjeet kuvien lisäämiseen) Gallerian laajuus suhteessa jouhevuuteen, tapahtumakohtaiset 
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kansiot – voisiko olla joku raja kuvamäärälle. Kuvat esimerkiksi vuosittain. Palataan asiaa, 

kun on ajankohtaisempaa, mutta Timo miettii eteenpäin. 

 

Saanalisä: kaupunkiviljely: Arkkitehtikilta olisi kiinnostunut, saataisi oma palsta. Saana on 

kysellyt asiasta Vistalta. 

 

Santeri: ”kesäilyä”, nauttii aikatauluttomuudesta. Gayday oli sunnuntaina ja järjestelyiden 

lomassa perustettiin myös uusi yhdistys GayDayn ja muiden tapahtumien järkkäilyyn 

samanhenkisille. Mahdolllinen diili esimerkiksi DTMn kanssa. Yhdistyksen nimi on GAYY?!” 

 

Lotta:  Kesälomaa hetki ja töitä. Nyt on taas energiaa. Sihteeririntamalla ei uutta 

kommentoitavaa. 

 

Sameli: liikuntatutorhässäkkäähässäkkäähässäkkäähässäkkää. Arkkitehtuurimuseo 

järkkää arkkitehtuurikierroksia kolmella eurolla ja elokuussa on seuraava. Näitä voisi lisäillä 

jatkossa myös killan kalenteriin. (Samoin esimerkiksi tanssiryhmäntreenit sinne.) Töitä 

riittää: PizzaHut ja raksakeikka. Sameli tekee rahaa ja Santeri tahtoo elää niillä rahoilla. 

Siskon kahvilan avajaiset. Pääsykoepiknik – tutustui uusiin ihmisiin ja aiheutti pahennusta. 

IE-kesäpäivät. 

 

Rafael: Töitä. On miettinyt projekteja. Valmennuskurssiprojekti saattaa olla liian iso projekti 

tällä aikataululla, mutta perustetaan Arkkitehtikillan osuuskunta, jonka kautta siihen 

liittyneet voivat hoitaa erilaisia omia projektejaan. Arkkitehtikilta on siinä päätyyppinä, 

hoitaa koko hommaa. Liittymistä seuraa osuusmaksu, jonka maksamalla saa palvelut. 

Osuuskunnalle valitaan hallitus jne. Ei tarvita alkupääomaa, mutta lakipykälät täytyy 

selvittää vielä tarkemmin. Olisko TOKYOlaisillakin mahdollisuus osallistua? Voisi miettiä 

yhteistyötä.  

 

5. Tutkintosäännön muutokset 

 

Tutkintosääntö muuttui rästisuoritusten osalta. Tästä eteenpäin kurssikohtaiset harkkatyöt 

ovat voimassa seuraavaan kurssin järjestämiseen asti. Kurssijärjestäjien pitää järjestää 

kaksi mahdollista kritiikkiä ja palautusmahdollisuutta varsinaisen palautuksen jälkeen. Nyt 

katsotaan vuosi ja sitten tutkintosääntöä mietitään uudestaan.  

 

Tämä on toivottavasti hyvä juttu ja kannustaa suorittamaan kurssit ajallaan ja kerralla pois 

alta. Myös kurssi-ilmoittautumiset selkeytyivät. 

Muut muutokset eivät koske niin suuresti meitä. 

 

6. Killan nimen viralliset käännökset 

 

Esitetään killan kahdessa seuraavassa kokouksessa päätettäviksi virallisiksi nimiksi 

englanniksi Aalto University Guild of Architects ja ruotsiksi Aalto-universitetets  

Arkitektgille rf. 

 

Ruotsinnoksen sisältö on hyvä, mutta oikeinkirjoitus tarkistetaan vielä. Englanniksi nimi 

Guild of architects kuulostaa väärältä, koska ei olla vielä valmistuneita arkkitehteja.  

 

Ehkä Guild of Fenix …?. 

 

Uutena ehdotuksena: Aalto University Guild of Architecture – nimi mahdollistaisi 

laajemman osallistumisen kuin vain arkkitehtiopiskelijat..? 
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Laitetaan myös monilla erilaisilla kielillä käännös! 

 

Sivuille myös ruotsin ja englanninkieliset osat ”infosivu”-tyyliin. – Timo miettii. 

(Nyt Timo todistaa olevansa liikkeellä kunnon asialla kuvaamalla läppäreitä ja papereita.) 

 

7. Avoin uutissivusto Aallon opiskelijoille 

 

Idea: Kuka tahansa pystyy kirjoittamaan jutun (kirjauduttuaan Aalto-tunnuksilla) ja 

levittämään tietoa ja herättämään keskustelua. Voisi kirjoittaa itse uutisia täysin itsenäiselle 

sivustolle Aallosta, voi kommentoida ja jakaa tietoa, kaikille avoin ja näkyvä. 

 

ASS – Aalto University School of Students –tyyliin. Ympärillä tapahuviin asioihin voisi ottaa 

enemmän kantaa. Rafu alkaa kehitellä jotain ja Saana kyselee Pertulta lisää. 

 

8. Arkkitehtikillan osuuskunta 

 

Katso kohta 4. Ilmoitusasiat ja posti: Rafaelin kuulumiset 

 

9. Laulukirja 

 

Idea: Meiltä puuttuu laulukirja ja tekniikanpunaisen jatkosta ei ole tietoa tämän painoksen 

loppumisen jälkeen. 

 

Ideoita ulkoasusta:Arkkitehtikillan vakoinen kirja joka onkin musta..? Tai toisinpäin..? Värit 

ihan sekaisin. Moleskine ehkä? 

 

Teidotus kirjasta ja sen tekemisestä on tärkeää. Kiltalaisilla on laulusaunoissa 

muodostuneita arkkaribiisejä ja arkistosta voisi löytyä jotain. 

 

Rahoituksen tarkistaminen täytyy tehdä. 

Kirjan DL voisi olla Wähikseen, jolloin maksu tapahtuisi esimerkiksi Wähis-maksun 

yhteydessä- 

 

10. Toimintasuunnitelmavideot 

 

Käännetään puolvuotiskausiversioon. Vidoe voisi ilmestyä fuksivideoiden yhteydessä. 

Jokainen kuvaa vaikka itseään, jos ei muuten päästä yhdessä koolle. Päätetään tehdä 

puolvuotiskatsausvideo, Rafael koordinoi videota. 

 

11. Kiltahuone 

 

Ei ole oikein ollut aikaa panostaa, mutta parin viikon sisällä lähtee ylimääräinen roska ulos. 

Fatboyt on rikki! IE-sitsikisoissa mennyt likaiseksi, täytyy pestä. Pipsalla on myös 

paikkaussettiä. Venla hoitaa IE-listoilla puhdistusasian. 

 

12. Peräkärryn tilanne 

 

Anja ei ole paikalla – jätetään kohta 12. pöydälle. 

 

13. Laaharien logomyynnin tilanne 

 

Vuosikurssilogo-kilpailu yritysiltamissa. Kiinnostuneita sponsoreita on. 

Jussilla on asiasta enemmän infoa. 
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Weberin omat haalarit on aika hienot… 

Mikä on oikea valkoinen, vai vaan valkoinen? 

 

Vanhanajan vanilija? 

 

14. Naamaläsy 

 

Meri kannattaa läsyn ikuista poistamista. Läsy päätetään kuitenkin toteuttaa, joko Hyvää 

kesää” –toivotuksena tai peräkärrymarkkinointina syksyllä. Sameli hoitaa läsyn. 

 

15. Wähäjoulun suunnittelun edistyminen 

 

Santeri haluaa hypätä kohdan yli – jätetään pöydälle kohta 15. 

 

16. Teekkarikylä-monumentin viimeisteleminen. 

 

Naulat törröttää 

Jos sen polttaisi, tulisiko halkeamia lisää? 

Hillitty käristäminen on Santerin idean. 

Pitää tehdä sponsorikyltti! Lautapinta istumapaikalle..? Ensi kokouksen listalle! 

 

17. Raatikiva 

 

Päätetään järjestää kämppäkierros lauantaina 27.7.  

Kierroksen suunta täytyy vielä määrittää ja taktikoida! 

 

18. META 

 

PTn vuosijulha nro1 – Saanalla on painavia syitä ja Santeri laittaa ehdotelman syksyn 

juhlista! 

 

Santeri poistuu. 

 

Fuksikasvatus kilta & Vista: Vista voisi auttaa ja järkätä tapahtumia. Meri selittää lisää ensi 

kokouksessa, kun on ensin vähän miettinyt lisää, mutta jutussa on paljon potentiaalia ja 

hyvää. Fuksit ja ulkkarit enemmän yhteen olisi toinen tärkeä teema. Torstaina on kokous 

fuksivuodesta: Meri ja Rosa voisi yhdistää voimia. 

 

MAIK-varaslähtö 16-18.8. 

 

TOKYOon liittyminen kätevästi Otaniemessä ois kiva. Saana ottaa hommakseen hoitaa jos 

jaksamista ja intoa riittää. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski päätti kokouksen klo 20.12. 


