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Pöytäkirja 17/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 17/2013, 11.9..2013, klo 18.00. 

Paikka: Arkkitehtikillan kiltahuone 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula  

Emäntä Sameli Sivonen in India 

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 

Uusi emäntä Annamari Vesamo 

Lauri Lehtoruusu 

Tuomas Ranta-aho 

 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokuksen klo 17.44. 

 

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: Ei uutta 

Kuulumiset parilla lauseella: 

Meri: Fuksit ovat tulleet ja menneet. Meri ei ole nukkunut kuukauteen. 

Lauri: ”Tulin. Menin.” Virke-/lausemuoto ei ole vielä selvillä. 

Lotta: Kokkarijärkkäily on aloitettu, samoin kaason pesti. 

Saana: Tutkintouudistus alkaa mennä eteenpäin ja puhui Huttuselle kandista! 

Kaupunkiviljelypalstat alkaa olla valmiita. 

Rosa: Sama juttu kuin Merillä, mutta fuksien tilalla oli ulkkareita. 

Lassin housut repesivät ja Lumiaan on nikkaroitu uusi kuori. 
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Timolle kuuluu juoksevaa nippelinappelia, nettisivulla on uusia mainoksia! 

Jussilla on Weberin työkalupakki ja haalarikilpailun satoa. Voittaja saa ison Aalto-vadin. 

Wähis kännistyi ja sponssi-tiimi tapasi tänään. 

Anja: ”Kärry ja kiltis ja vähän kouluu ja laiskuutta.” Tämä ei ollut kyllä oikea lause. 

Santeri: Wähis syntyy kovaa vauhtia, kiltiksen sisustus ja laulukirja edistyvät ja tulevat 

Wähikseen mennessä valmiiksi. 

Rafael: ”Hyvin menee, aurinko paistaa.” 

 

5. Edustajistovaalit: Ehdokasasettelu (DL 24.9) ja vaalimainonta (vaalit 5.-6.11)  

 

Lauri: Ayy:n edustajistovaalit tulevat. Vaaleissa valitaan 45 henkilön edustajisto kahden 

vuoden kaudelle. Arkkareita on ollut vaaliliitoissa Luova raksalaisten ja mittarien kanssa. 

Nyt ehdokkaiksi arkkareista ovat lähdössä Noora Laak, Lauri Lehtoruusu, Saana Rossi 

sekä pienin epäilyksin Santeri Nuotio. Olisiko kiinnostuneita kakkosissa – suuremmat 

mahdollisuudet saada edustajat läpi, kun vaaliliitolle kerätään eri edustajien kautta ääniä. 

Äänestäjien aktivoiminen on tärkeää, erityisesti uusien äänestäjien, fuksien ja kakkosten 

aktivoiminen. Merin on helppo kommunikoida fukseille aiheesta. Äänestysinnokkuutta lisää 

äänestämisen helppous, lisätään linkkejä facebookiin ja killan nettisivuille. 

Äänestysintoa ja tietoisuutta lisäämään kilta voisi järjestää (mahdollisten tulevien 

kiltakahvien yhteydessä) äänestysvalvojaiset: killan ehdokkaat edittelyyn, lehden 

julkistaminen, tarjoilua (miniravintolapäivä?), äänestysmahdollisuus… 

 (23.10. alkaa ennakkoäänestys netissä.) 

 

6. Wähiksen tilanne 

 

Uusi budjetti esillä: 150-160 osallistujaa pääsisi mukaan pääjuhlaan, eli vähän vähemmän 

kuin viime vuonna, mutta meillä on ollut aikaisemmin suhteessa killan kokoon suuret vujut. 

Jokainen osa-alue on lähtenyt eteenpäin: Kokkareilla glögiä, joulutunnelmaa; pääjuhlassa 

olut-menu; jatkopaikka on varattu, ja se on hyvä! Sponssitiimi on kokoustanut myös jo. 

Paikkana kokkareille ja juhlaan ovat UrbanMill ja StartUp-sauna (Idea: Cramo-sponssi – 

parakkimeininkiä pihalle?) 

Lanseerataan laulukirja ja transu. 

Astiaston vuokra- tai ostohinta ovat suunnilleen samoja. Jos on hyvä rahatilanne, niin 

ostetaan vaan ennemmin kuin vuokrataan ja aletaan kerätä astiastoa. Astia-asiaan 

palataan vielä mahdollisten sponssien ja astiasarjan suhteen. 

 

7. Kiltiksen tilanne 

 

”H*****in hyvää duunia!” 

Varastotilat otetaan hyötykäyttöön ja eri varastoille omat vastaavansa (IE/IE:n alainen – IE-

varastot, kiltisastaavat – kiltahuoneen varasto, sihteeri – raadinkoppi, hyvin terotettu kynä – 

paperivarasto). 

Tilan ja turvan kanssa voisi keskustella kiltiksen käyttöehdoista. 

 

8. Laulukirjan tilanne 

 

Laulujen sanat alkavat olla kasassa. 

Tarjouksia on kyselty ja edullisimmat painot saadaan virosta. 

Laulukirjasponssi on yksi tärkeä sponssi ja eri kokoisille mainoksille mietitään hinnat. 

Sponssia voisi yritysten lisäksi kysellä esimerkiksi TTER:ltä ja Julkulta. 

Laulukirjan, mustan kuution, mustan, taitto ja design herätti keskustelua: ”Neliön 

muotoinen musta-kangaskantinen”, ”on muitakin arkkitehtonisia mittajärjestelmiä”, 
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”modulor”, ”kultainen leikkaus”, ”käytännöllinen povitaskukoko”, ”värikartta – sävyt 

valkoisesta mustaan laulujen siveyden mukaan?” 

Painettava teksti olisi siistiä ja esimerkiksi vain muutamia ensimmäisiä säkeistöjä tietyistä 

kappaleista voisi painaa. 

 

9. Ylimääräinen killankokous 

 

Killan säännöt nettiin kaikille luettaviksi (Timo hoitaa). Ensi viikon kokouksen jälkeen 

lähetetään kutsu killan kokoukseen, jossa päätetään IE:n vaihtamisesta ja Arkkitehtikillan 

nimen virallisista käännöksistä.  

Onko nykyinen raati(eli hallitus) oikean kokoinen ja ovatko siihen kuuluvat pestit edelleen 

ajankohtaisia. Miten toimareita saisi sitoutumaan enemmän toimintaan? Selkeämpi 

organisaatio killan sisällä: Hallitus, raati, toimarit? 

Ajatuksia:  

Olisko mahdollista kutsua toimareita kokouksiin useamminkin, kokouskutsu myös 

toimarilistalle? Toimarien aktivointi ja informointi on tärkeää. 

Jos kokoustamassa on liian iso jengi niin kokous vaan kestää? 

Vaihtoja raativiroista toimareiksi – toimareista raativiroiksi?  

Mitkä virat ovat edelleen ajankohtaisia, siirretäänkö joitain toimareita hallitukseen? 

Teroitettu kynä, TilavaMajava, Fuksikapteenin adjutantti? 

Keskustelua ja pohdiskelua jatketaan ja otetaan asia uudelleen käsittelyyn noin 

kuukauden päästä kokouksessa. 

 

10. Pahvimyyntivuorot kaikille raatilaisille? 

 

Myynti jatkuu edelleen hyvin teroitetun kynän vastuulla. Kynä voi päättää itselleen 

sopivimmat myyntiajat ja esimerkiksi vähentää myyntikertoja aikoina, jolloin ei ole niin 

paljon palautuksia yleisesti. Paikalla olevat raatilaiset voivat harrastaa ekstramyyntiä joskus 

myyntiaikojen ulkopuolella, mutta kassan ja merkkausten selkeyden vuoksi myynnissä 

jatkaa pääasiassa yksi henkilö. 

Lassi on hoitanut kulkuluvat kaikille raatilaisille. Mailista löytyy tarkemmat infot avaimen 

hankkimisesta. 

 

11. Kuukausittainen kiltakahvi 

 

Tarkoituksena luoda vankempi yhteys killan toimijoiden ja kiltalaisten välille. Mahdollisesti 

laitosjohtaja tulisi mukaan osaksi aikaa. 

Loistava idea! Tapahtuma voisi olla esimerkiksi joka kuun eka keskiviikko, ja IE  sekä huvis 

vastuussa kahvista. Rafu voi hoitaa tiedotuksen.  

Muuta asiaa: Jäsenyys ja jäsenrekisterin päivittäminen - rahis ja sihteeri voisivat hoitaa 

jäsenrekisteriasiaa eteenpäin. Olisiko mahdollista saada AK:n jäsentarra opiskelijakorttiin? 

 

12. Teekkarikylä-monumentin viimeisteleminen 

 

Lumikuorma talvella aurattaessa voisi tuhota mahdollisen puisen penkkisysteemin. Nyt 

olisi tärkeää saada sponsorin logo esille ja kuva monumentista Rudukselle. 

 

13. ARTSin fuksiaiset 

 

Rastina voisi olla legot, saisiko lafkalta lainaan? 

Mukana Meri, Rafu, Otto ja Annu 
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14. Gillesitzien sopivat päivämäärät 

 

Vastauksen DL on 13.9. Jokainen päivittää torstaina pikaisesti tapahtumansa killan 

yhteiseen tapahtumaexceliin ja tulosten perusteella Santeri täyttää sitsi-doodlen. 

 

15. Kampuskarkelot 17.-18.9.2013 

 

Ei ole jaksamista ja aikaa osallistumiseen. 

 

16. Meta 

 

Tutkinnon siirtymäsääntöjen kommentointi — dl on 13.9. Meiltä toivotaan kommentteja 

erilaisiin kysymyksiin, esim. kuinka kauan aikaa ja oikeus käydä vanhoja kursseja kandin 

tai maisterin suorittamiseksi. Hyvä ehdotus tästä voisi olla esimerkiksi viisi vuotta tutkinnon 

aloittamisesta. 

Tutkinnonuudistuksesta viestiminen: miten opiskelijoiden tiedotus? keskustelutilaisuus 

kiltana – aihe siirretään ensikokoukseen. Mahsollinen kyselytunti voisi olla kiltakaffeilla? 

ARTSin verkkosivukonseptin kilpailu 

Skaban promoaminen 

into.aalto.fi 

killan sivuille mainos? 

Leca otsassa. 

Päätetään vakiokokousaika: Tästä lähtien testissä ovat tiistai-aamut klo 08.00 alkaen 

Miestentien kahviossa! 

Fuksien majatalkoot: 1.-3.11! 

Fuksien haalareiden selän merkit: kolmesta lisä-äänestys ja erillinen haalarimerkki fuksien 

itse hoidettavissa. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.29 

 

 


