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Pöytäkirja 19/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 19/2013, 24.9.2013, 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 

 

Viimekokous: 

Myöhässä siis Jussi, Venla, Eilo, keksiä 

Ja esityslista oli myöhässä, Rafael saa sakkoa myös 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 08.06. 

 

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:  

Vakuutusmaksuja, lehtiä, Tuulan kiitoskortti, mainoksia… 

 

Ilmoitusasiat: 

Timo: Nettisivuja voi kääntää englanniksi. Ajan kanssa pitäisi jutella nettisivurakenteesta. 

Viikkotiiviste ilmestyi. 

Rosa: Rosa on miettinyt nettisivujen käänätmistä, voisi ottaa projektiksi myös esimerkiksi 

Suomesta ja sitsikulttuurista kertomisen ulkkareille.  

Annu: Lauantaina oli inventaario kiltiksellä. Tänään IE menee tapaamaan kannuja. 
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Eilo: Apurahahakemuksia. Jollain killoilla on diilejä koulunkin kanssa, jotta olisi toiminta 

jatkuvampaa. Onnistuisiko meillekin? 

Saana: Opetuksen johtoryhmän kokous. Sivustolla: halloped.fi haku – yksi paikka 

vapaana. Tutkinnonuudistus on keskiviikkona, ja se olisi avoin (keskiviikkona klo 15.00 

alkaen…) Santeri, Noora ja Saana ilmoittautuivat Ayy:n edustajistoon. 

Santeri: Huomenna on Miestentiellä klo 9-11.30. Keilaniemi Networking Brunch – ’kaffetta 

ja skumppaa’. Raati ja vastuutoimarit ovat kutsuttuja. Wähiksen kaikki osa-alueet etenevät, 

nyt on vain Yrjiksen onnistuminen haasteena.  

Lotta: Viimeisimmät pöytäkirjat ovat nyt killan sivuilla. Jatkossa pöytäkirjojen hyväksyminen 

ja nettisivuille laittaminen tapahtuisi viikoittain. 

Rafael: ’Kiima – hyvät bileet ja hyvä tanssi!’ Jäi Loviisan ja Porvoon välille moottoritielle 

sähköautolla. 

Jussi: Kolme firmaa sponsoroivat fuksien haalarit. 7.10. on yhteinen haalaritapahtuma klo 

14-16. Tapahtumaan pitäisi tuoda haalareita sovitukseen. Jatketaan laahareista 

myöhemmin. 

 

5. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 18 

 

Hyväksytään pöytäkirja kokouksesta 18. 

 

6. Raadin iltakoulun ajankohta 

 

Jos esityslista tulee kokousta edeltävänä iltana, ei ehdi lukea ja miettiä asioita. Jatkossa 

esityslistan voisi lähettää jo sunnuntaisin, jotta jäisi aikaa kommentointiin ja pohtimiseen. 

Iltakoulu toimisi myös asioiden käsittely- ja keskustelupaikkana, jolloin kokous voitaisi 

melkein vain ’nuijia’ läpi. Iltakoulut olisivat vapaaehtoisia ja jokainen voisi osallistua 

erityisesti niihin, jotka ovat omaa toimialaa ja kiinnostusta riittää. 

Iltakoulun aikana voitaisi myös yhdessä tehdä kiireellisempiä projekteja – aika olisi yhteistä 

työaikaa. Näin luotaisi myös yhteinen rutiini raadille ja tukea toinen toisten rutiineille. 

Toinen tarkoitus on vain yhdessäolo ja hengailu. Jos iltakoulu, iltis, olisi esimerkiksi 

kiltiksellä, voisivat kaikki kiltalaiset osallistua. 

Iltis voisi olla myös hyvää aikaa raadin KoPo-perehdyttämiselle. 

Viikonloppuajat eivät saa kannatusta: jos jumalakin lepäsi sunnuntaina, niin miksei AK:n 

raati. Perjantai-illat onnistuisivat, välillä Otaniemessä ja toisinaan keskustassa. 

Kokeillaan iltistä perjantaisin klo 14 alkaen kiltiksellä. 

 

7. Arkkitehtikillan ylimääräinen kokous 

 

Päätetään pohjaehdotukset killan virallisiksi nimiksi englanniksi Aalto University Guild of 

Architecture ja ruotsiksi Aalto universitetets Arkitektgille rf. 

Sääntöjen läpikäynti — muutosehdotuksia: 

Halutaan lisätä englanti mukaan viralliseksi kieleksi. 

Viikko lisäaikaa, kiltiksellä perjantaina katotaan yhdessä läpi. 

 

8. Opiskelijaedustajat tutkintosäännön ja opinnäyteohjeen valmisteluun 

 

Leena Koskiselta tullut mailia viimeviikolla. On perustettu kaksi uutta työryhmää, joista 

kumpaankin tarvitaan varsinainen jäsen ja varajäsen. Saana laittaa maililistalle kyselyä. 

 

9. Arkkitehtikillan osuuskunta 

 

Tarvitaan vakioaika työskentelylle. Alustavasti aika voisi olla esimerkiksi perjantaisin iltiksen 

yhteydessä. 
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Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan 60 euron rekisteröintimaksu eikä lainkaan 

alkupääomaa. Osuuskunnan kautta voisi tehdä omia hommia eikä tarvitsisi perustaa 

omaa firmaa vain laskutusta varten. Osuuskunnasta voisi laittaa mainosta myös graafisille 

aloille. Rafun veli on tehnyt juuri vastaavanlaiset säännöt – nyt meille konsulttineuvontaa..? 

 

10. Lukupiiri 

 

Aikaisemmin hommaa on nakitettu Santerille, mutta nyt kuitenkaan Santerilla ei riitä aika ja 

energia wähis-, kiltis- ja laulukirjahommien lisäksi. Täytyy vielä miettiä, onko meillä 

resursseja järjestää lukupiirejä. Puhutaan lukupiiristä lisää perjantain iltiksessä 

 

11. Peräkärry 

 

Onko peräkärry vuokrattavana AYY:llä? 

Pitäiskö kärryllä olla oma vastaavansa jatkossa, sillä kärryä täytyy huoltaa eikä homma 

mahdu enää oikein rahiksen pestiin? Olisiko Miestentien parkkis parempi säilytyspaikka? 

Peräkärry katoksen alle? 

Santerin optimismi on kadonnut väsymykseen. 

Anja vie peräkärryn asap Ayy:lle. 

 

12. Viestintä 

 

Nettisivujen kääntämisen eteneminen: Jokainen voi vaihtaa kirjoittajan miksi haluaa, niin ei 

sotke muita. 

Pikakatsaus syksyyn jokaisen raadin jäsenen kohdalla. Kuvataan heti kokouksen jälkeen ja 

perjantaina. 

 

13. Syyspirskeet: ARTSin lukuvuoden avajaiset 

 

Siirretään perjantaille. 

 

14. Raatikivaa 

 

Halutaan. Mietitään perjantaina. 

 

15. META 

 

Haalarit ja ulkkarit – keskustelua: Jussi tarvitsee määrät: fuksit, teekkarimuseo, ulkkarit, 

arkisto. 7.10. mennessä tarvitaan esimerkkihaalarit, tarvittavien haalarien määrä (fuksit, 

teekkarimuseo, ulkkarit, arkisto) ja niiden koot, sodexotilaus, logo valmiina vektoreina.  

Laulukija edistyy hyvin. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski päätti kokouksen klo 9.34. 

 


