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Pöytäkirja 16/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 16/2013, 22.8.2013, klo 17.30 

Paikka: Miestentie, kahvila 

 

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 avasi kokouksen klo 18.09. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista todettiin kokouksen työjärjestykseksi pienin muutoksin:  lisätään kaupunkiviljely-

yhdistys kohdan 6. tilalle, edarivaalit kohdan 11. tilalle. 

 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Posti: Tuulan ja Teemun läksiäislahja 

Killan tervehdys, voidaan kirjoittaa toivotus. Anja hoitaa maksun. Alustavasti Lassi ja 

Santeri menee ja ilmoittaa jos ei pääse. 

Kuulumiset: 

Saana on tehnyt paljon kopojuttuja. 

Anja maksoi laskuja ja mietti peräkärryä. 

Timo on selvittänyt mitä pitää tehdä 

Lassi on tehnyt polkupyörää. 

Santerilla energinen alku uuteen syyskauteen. 

Lotta:Töitä töitä. 

Rafu ei ehtinyt töihin tällä viikolla. 
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5. Peräkärryn vakuutus 

 

Annetaan rahastonhoitaja Anja Karhulle valtuutus tehdä Arkkitehtikillan peräkärryn 

rekisterimuutos. 

 

6. Kaupunkiviljely-yhdistys 

 

Saana liittyi hallitukseen, jotan killalle järjestyisi viljelypalsta (vuokra about 80 €/neliömetri). 

Palstalle olisi tarkoitus hankkia sponsori, jonka logo pystytettäisi palstan viereen. Palsta 

jaettaisi halukkaiden kesken. Kastelu kuuluu hintaan, yliopisto hoitaa. Lähtökohtaisesti 

palsta olisi pysyvä, vuokrasopimuksen voi toki purkaa. Kiinnostuksen määrä täytyy 

selvittää, koska kaikki vuokrattu ala pitää tulla täytetyksi. 

Saana tekee kiinnostuskyselyn, jossa on ilmoitettu hinta-arvio. Jos kiinnostuneita on 

paljon, voidaan ottaa isompikin ala. Muussa tapauksessa mennään pienimmällä 

mahdollisella palstakoolla. 

 

7. SAFA-info syksyllä 

 

Tiedoksi: Kutsutaan myös ATL puhumaan alan kehityksestä ja arkkitehdin roolista tilaajana 

(vrt. musiikkituottaja). 

ATLAS – yhdistää rakennusalan eri toimijoita. Palataan myöhemmin aiheeseen. 

 

8. Fuksitapahtumien rastit 

 

Stadisuunnistus: Lisa ja Rosa kiinnostuneita Otasuunnistuksesta, onnistuisiko myös tämä 

samalla kaavalla? 

Aalto Party (ilmoittautumisen DL: 25.8.): Aalto Partyssa 200€ tuki rastin järjestämiseen. 

Kuka tutoreista pääsisi. Venla puhui kuulemma, että sinne voisi leipoa jotain. Tuomas 

hoitaa ja Santeri menee mukaan. (Santeri haluaa ostaa rahalla kiltikselle sisutustarvikkeita, 

joita rastikiertäjät voisivat nikkaroida. Tai muuten vaan ”hauskaa toimintaa”, esimerkiksi 

ikkunoiden pesua…) 

 

9. Haalarien logomyynnin tilanne 

 

Palataan asiaan ensi kokouksessa. 

 

10. Kiltahuone 

 

Joo. Huonekalut ja verhot laitetaan nyt kuntoon.. 

Homma etenee, hyvää työtä! 

 

11. Ayy:n edustukseen 

 

Saana ja Lauri ovat lähdössä ehdolle edustajistoon. Tarvitaan tukiehdokkaita, jotta 

saadaan suurempi mahdollisuus päästä läpi. Santeri voisi asettua ehdolle. 

Saana voisi laittaa nettisivuille mailia ja aktivoida ja infota kiltalaisia. 

Ehdokasasettelun dl on kuukauden päästä. 

 

12. Sekalaisia: 

 

Naamaläsy – Anja yrittää saada kuukauden kuluessa peräkärryn Ayy:lle vuokraan. Läsy ja 

peräkärrymainos toimisivat hyvin yhdessä. 
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Historiikkien myynnistä linkki suoraan AYY-shoppiin killan sivuilta. Historiikkirasti 

aaltopartyyn…? 

Pahvimyyntivuorot kaikille raatilaisille. Jaettu vastuu, vuoroviikot? Toimiiko vai meneekö 

sekavaksi? Vakseilla on kuulemma ylimääräisiä avaimia, jotta raatilaiset pääsisivät 

pahvivarastoon. Lassi selvittelee huomenna lisää. 

Teekkarikylä-monumentin viimeisteleminen: Sponssilaatta pitäisi hoitaa. Päädyssä 

esimerkiksi metallilaatta, jonka pystyy design factoryllä leikkaamaan? Kuparia? 

Lumikuorma? Kumpi puoli? Ensikokoukseen. 

 

13. Meta 

 

Aino Sederholm on järkkäämässä diplomityönäyttelyä, UrbanMillille. Voisiko kilta pitää 

muutamia tunteja paikkaa auki.? Laitoksen homma = laitoksen mukaista palkkaa. 

Vapaaehtoistyöläisillä ei ole aikaa enempään. 

Ympäristövastaavat ovat miettineet uutta kierrätyssysteemiä, samalla voisi valistaa 

opiskelijakansaa kettiön siisteydestä. 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski päätti kokouksen 19.44. 


