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Pöytäkirja 18/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 18/2013, 17.9.2013, klo 8.00. 

Paikka: Miestentien kahvio 

 

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 

 

Myöhässä siis Jussi, Venla, Eilo, keksiä 

 

Ja esityslista oli myöhässä, Rafael saa sakkoa myös 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 08.07. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

  

4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Posti:  

Lehtiä, Pohjola-peräkärryvakuutus, kaksi vuosijuhlakutsua (Broppa ja Prodeko 18.10). 

Santeri on kutsuhamsteri ja kerää kutsut. 

Ilmotusasiat: 

Anja oli Saanan kanssa edustamassa vujuissa viikonloppuna. Ei ole tehnyt rahisjuttuja 

kuluneen viikon aikana. 

Santeri on sairastanut ja nyt on terve fiilis, kiltiksen penkit valmistunevat huomenna ja 

pöydät valmistuvat kohta! 

Rosa on järkkäillyt Kiimaa, jonne on myös paljon ulkkareita tulossa. 
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Meri pelasti lapset. 

Venla järkkäili myös Kiimaa. Viikin lukion 2-3- luokat ovat tulossa tänään katsomaan lafkaa 

ja UrbanMilliä. Santeri näyttää pajaa ja kiltistä. 

Jussille soitettiin, että limsa-automaatti ei toimi ja se lähtee ’veks’. Automaatti saa jäädä, 

se vaihdetaan vaan uuteen. Vistalla oli eilen kokous, haluaisivat samanlaiset sivut kuin 

meillä, mutta erivärisenä. Timo voi auttaa. (Jussin TV-shop esittely haalareista) Huonompi 

kangas on kyllä kivemman värinen… 

Lassilla ei oo meloooonia laukussa. Majatalkoot 1-3.10, saa tulla! Halloween-majatalkoot. 

Annu totuttelee uuteen elämään Samelina. 

Lotta teki kokkaripaloja viikonloppuna ja ne oli hyviä. 

Timo - yoloswäg, Viikkotiivisteet jatkossa joka perjantai, tiivisteen loppuun vaikka linkki 

Ayy:lle, jos joku haluaa lukea lisää. Valikkorakennetta nettisivuille on siistitty. Killan logot on 

nyt sivuilla ja kuvia tuli lisää galleriaan. Aikaisemmilta dokuilta voisi kysellä myös kuvia. 

Kuka oli dokumentoija ennen Eevaa? Timo jyrsi kiltiksen mööbeleitä. 

Rafu: Sirtymäsääntökommentit laitettiin eteenpäin. 

(Eilo tuli myöhässä, mutta toi jo herkkuja!) 

Eilo oli eilen töissä, haki apurahoja (TTER esim.) lehteen , jotta voisi keskittyä vaan 

varsinaiseen tekemiseen. Aikomus on myydä jatkossa vain kerran viikossa pahvia. 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen kokouksista 12-17 

 

Hyväksytään pöytäkirjat kokouksista 12-17. 

 

6. Opiskelijaedustajat tutkintosäännön ja opinnäyteohjeen valmisteluun 

 

ARTSin suunnalta toive aivoimesta hausta killan sivuille, tarvitaan kaksi edustajaa ja 

varaedustajaa. Rafu jatkaa delegointia Opinto-Saanan suuntaan. 

 

7. Tutkinnonuudistuksesta viestiminen 

 

Kuinka kilta ottaa osaa tutkintouudistuksesta viestimiseen? Mikä on meidän rooli? 

Pohjaehdotus oli 1,5 vuotta siirtymiselle. 

Tutkintouudistuksen eteen on tehty paljon työtä, nyt kaikki on pyyhitty pois ja asioita ollaan 

palauttamassa. tykätään paljon siitä mitä on ollut. Yliopistotasolla on halu saada meidät 

ottamaan paljon erilaisia kursseja. Laitostasolla ei päästä vanhasta eroon. Nykyään, jos 

ottaa liikaa taidekursseja, ei valmistu arkkitehdiksi vaan taiteen maisteriksi. 

EU-direktiivillä koulutukset on yritetty saada EU-tasolla vertailukelpoisiksi. 

Tärkeää olisi aktivoida opiskelijoita ja saada opiskelijat ottamaan osaa enemmän 

uudistukseen. Voitaisi järjestää KOPO-painoitteisia kiltakahveja, ”Laurin kyselytunti”. 

KOPO voisi siirtyä myös vaikoaiheeksi Paperiin. Raadille pidetään kopokokous, jotta 

saataisi raadille enemmän tietoa. Nooralla, Laurilla ja Saanalla voisi olla lisää ideoita myös 

viestimiseen. 

 

8. Viestintä 

 

Timolta oli hyvä aloite tehdä viikkotiivistettä!  

Opiskelijat-ark: Koetaan tarpeelliseksi, jos haluaa tietää mitä koulussa tapahtuu, mutta sen 

tarvitsisi pysyä vain virallisena tiedoituskanavana. 

A-kiltalista: Lista olisi virallinen ja isommat jutut. 

Timo laittaa laskurin killan nettisivuille, jotta saadaan kerättyä tietoa, tavoittavatko sivut 

oikeasti kiltalaiset. 

Viikkotiivisteet voisivat olla jatkossa myös enkuksi, samoin kuin kalenterissa myös 

englanninkielinen versio. 
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Tullaanko ihmisten tasolle: ilmoitustaulu? Voisko olla aulassa taulu? 

Viikon kysymys – kivipalaute: Interaktiivisempi tiedoitus! 

Reaaliaikainfo olisi lafkan taululla ja perusinfo myös kiltikselle. 

Vai siirrytäisikö radikaalisiti ilmoittamaan näytöllä…? 

 

9. Syyspirskeet: ARTSin lukuvuoden avajaiset 

 

Joka tapauksessa killan tervehdys ja Rafael puhuu juhlallisia sanoja. Tapahtuma on 9.10. 

Voidaanko järjestää killan mainospläjäys, peräkärry maja ja sitsit jne? 

 

10. Killan sivujen kääntäminen englanniksi 

 

Perustiedot käännetään englanniksi ainakin alkuun, viikkotiivisteiden lisäksi. FI / EN –

valikot sivun ylälaitaan. Pikku hiljaa kaikkien sivujen kääntäminen englanniksi, johon kukin 

raatilainen voi osallistua. 

 

11. META 

 

Kitakahvien ajankohta 12.30, joka toinen viikko! 

Salliiko budjetti kahvit jne? Santeri miettii kahvit ja Rafu tiedottaa. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski päätti kokouksen klo 9.30. 

 


