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Pöytäkirja 02/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 02/2013, 24.01.2013, klo 12.15. 

Otakaari 1 X, Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula 

Emäntä Sameli Sivonen, poitui lopulla 

Isäntä Venla Keskinen, poistui 13.56 

Opintovastaava Saana Rossi, myöhässä keksipaketin verran 

Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen, poistui 13.56 

Tiedottaja Timo Paananen 

Fuksikapteeni 2012-2013 Meri Wiikinkoski, myöhässä sallitusti 

Kulttuurivastaava Santeri Nuotio 

Tilava Majava Lassi Luotonen 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta, myöhässä keksipaketin verran 

 

Sakot: Jussille sakkoa keksipaketti ja Saana maksoi sakkonsa jo. 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 12.16.30. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Keskustellaan METAssa vuosijuhla-

asioista, pukukoodeista ja kuvausdoodlesta, Majatalkoiden päivämäärä tulisi myös sopia. 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

Pahvinmyyntiasiat kuntoon, Anja ja Eilo hoitelee. 

Kutsu Tampereen arkkitehtikillan vuosijuhliin 16.2, neljä paikkaa. 

Lotalle ei kuulu mitään. 

Lassi puhuu lisää myöhemmin. 

Ulkkarisauna ja historiailta samaan aikaan, Rosa. 

Talvipäivän sauna meni ja sitsejä järkkäillään T. Venlasameli 
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Santeri järkkäsi ensimmäisen Wähis-kokouksen, muuten tekee arkperia. 

Meri ei ole tehnyt mitään fuksikaptenismiin liittymä, arkper on myös Merin elämä. 

Jussin on miettinyt Maijan kanssa Check-iniä. 

Timo hoitelee nettiasioita Ayy:n kanssa. 

Sameli vei kameran IE-varastoon. 

Eilollla Adlabin haastattelu tänään iltapäivällä, lehdestä ei lisää kerrottavaa. On päättänyt 

uudet pahvinmyyntiajat. Pahvinmyyntiajat voisi laittaa killan kalenteriin. 

Saana on suhannut Arabiassa, Taikkilaiset tappelivat pääaineista. Tärkeää olisi IT-

kursseille saada myös tilaa. Saana voisi tehdä kyselyn, mitä opiskelijat kaipaisivat 

tutkintoon. Rafu voi auttaa Saanaa. 

Rafaelilla menee hyvin, paljon hommaa ja se hoituu, Puhelee lisää kohta muissa kohdissa. 

Fuksipisteitä pitäisi jakaa perjantaina. 

Anja on katsonut ilmaisia kirjanpito-ohjelmia, koska ensi vuonna täytyy siirtyä siihen 

kuitenkin. Ensi kuun alusta alkaa maksaa laskuja. 

5. Arkkitehtikillan pankkitilien käyttöoikeuksien siirto 

Yksimielisesti poistetaan käyttöoikeudet edelliseltä Arkkitehtikillan puheenjohtajalta, Lauri 

Lehtoruusulta, ja rahastonhoitajalta, Maija Gulinilta, ja siirretään käyttöoikeudet nykyiselle 

puheenjohtajalle, Rafael Samson Linnankoskelle, ja rahastonhoitajalle, Anja Ida Tuulia 

Karhulalle, koskien seuraavia tilejä: projekti-/opintomatkatili FI21 1112 3000 3709 70, 

perustili FI56 1309 3000 1115 91, ja juhlatili FI72 1309 3000 2153 84. 

Tarvitaan henkilöiden koko nimet ja henkilötunnukset! 

Juhlatilin sulkemisesta on jo aiemmin tehty päätös, mutta nyt odotellaan vielä muutamia 

maksuja. 

6. Arkkitehtikillan valmennuskurssit (esittelijänä Rafael Linnankoski) 

Päämotiivi kasvattaa killan omia tuloja, veroja menee. 

Tehdään itsenäinen liiketoimintamalli, pitkäjänteinen toiminta ja tekijöille maksetaan 

palkkaa. Tarkoitus on olla edullinen vaihtoehto. Palkataan opettaja, tutoreita tulisi esim. 

excu-vuosikurssilta.  

Hinnoittelu alempaa kuin kilpailijoilla ja se on etu meille. 

Pitäisi pystyä tekemään yksilöllinen kurssi. Mihin haluamme profiloitua – puskea voittoa vai 

miettiä alan parasta? Oma opiskelupaikka jo alalla on varmasti plussaa. Näytään 

erilaisena yrityskentässä (luomua), ihmisläheisempi vaihtoehto, eikä meidän pääelinkeino.  
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Pitää olla varovainen, että ei tule myöhemmin suhdetta oppilaisiin, jotka pääsivät sisään 

killan avulla. Ei eriarvoisteta fukseja. Erilaisia riskejä sosiaalisesti, mutta rahat menevät 

killalle, joka järjestää opiskelijoille hyvää. Ei ole yksittäisen ihmisen voiton tavoittelua. 

Mahdolliset tilavuokrat mietityttävät. Ayy:ltä mahdollista vuokrata tiloja melko edullisesti 

opiskelijajärjestönä. Täytyy kysellä lafkalta tilavuokra-asioita. 

Opettajan täytyy tulla opettamaan. Tutorit eli opiskelijat apuna ikään kuin assareina 

tehtävien aikana. Opettajalla voidaan ostaa myös uskottavuutta. Opettajan valinta on 

tärkeää. Mikään taho ei ole sen uskottavampi. 

Timo on robotti. Kaikki ovat kutkuttuneita. 

Työryhmän muodostaminen: 

Timo tahtoo mukaan sisällössä, Jere Pääkkönen on kiinnostunut myös. Jussi ja Meri 

kiinnostuneita, matikka kiinnostaa Santeria. Oikeastaan melkein koko raati haluaa mukaan. 

7. Tilavuokrat ja sitsikustannukset 

Anja on kähmijänä vältellyt kalliita tiloja, joten tilavuokrien nousu on suhteessa vielä pientä. 

Täytyy miettiä miten rahaliikenne toimisi, jos IE maksaisi. IE on tiukalla budjetilla, mutta on 

saanut IE lainaa. 

Lähtökohtaisesti budjetinteossa selviää kulurakenne. Voiko IE esimerkiksi maksaa killalle 

takaisin sitsikuluja. Kilta maksaa nyt. Budjettia katsoessa arvioidaan uudelleen. Päätetään 

tarkemmin seuraavan budjetin kanssa. 

8. Kiltahuoneen remontti (esittelijöinä Lassi Luotonen ja Santeri Nuotio ja Anja Karhula) 

Esittely: 

On kyselty, mitä kiltikseltä halutaan. Työtilaa on jo tarpeeksi koululla, joten panostetaan 

hengailutilaan –hämyinen tila, pehmeämmät tummemmat materiaalit. Tilaa pystyisi 

muokkaamaan tarpeen mukaan. 

Kommentteja: 

Yhteistyöyrityksille tulisi olla tilaa. Sponssit näkyville myös esimerkiksi blogin muodossa 

killan nettisivuille. Tumma ilme hyvä, lisäksi voisi olla esimerkiksi halogeenispotteja - 

tehokasta valoa tarvittaessa. Ottamalla eteisen oven käyttöön, sivuoven voisi ottaa pois 

käytöstä ja luoda tilasta yhtenäisemmän (IE:llä kuitenkin pysyisi roudausmahdollisuus 

sivuovesta. Tila ja turvaan voisi ottaa yhteyttä avainasioissa.  

Keskustelua IE-varaston paikasta. Voisi laittaa tilahakemuksen varastojonoon, mutta 

pienissä tapahtumissa olisi hyvä olla IE:n tarjoama juomamahdollisuus myös kiltiksellä. 

Varastot pitäisi purkaa, josta koituisi todella suuri työ. Varastotilaa ei tulla saamaan vähään 

aikaan, sillä niissä on paljon jonoa. Rafu haluaa teleskooppibaaritiskin – extratehokkaasti 

pakattua kaikki. 

Rahoitetaanko kiltis sponsseilla? Käytettään omaa työvoimaa, Lassi tekee laskelmia 

materiaaleista. 
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Facebookiin tulee linkki SketchUp-mallista, kommentteja voi laittaa sinne lisää. 

9. Peräkärry kuntoon 2013 

Vakuutus täytyy uudistaa vuokrauskäyttöön ja hankkia uusi rekisteriote, että saadaan 

vuokrata kärryä ilman kuljettajaa. Anja lähtee hoitamaan asiaa ja juttelee lisää Maijan 

kanssa. Aikataulutus katsotaan kuntoon, jotta asia saadaan esityslistoille. 

10. Toimialueworkshopit 

Osalla on omat toimikunnat, joiden kanssa toimintasuunnitelma tehdään (esim IE + 

huvitoimikunta).Toimintasektorin raatilaisten tulisi ehkä tavata yhdessä, sillä esimerkiksi 

IE:n palveluksia saatetaan tarvita. 

Rafael tekee uuden organisaatiokaavion, johon tulee lisäksi tilasektori. Jokainen voi alkaa 

nyt jo suunnitella oman sektorinsa yhteisnäkemistä ja miettiä kokousaikaa..  

Ketkä toimarit kuuluvat kenellekin. Jere Pääkkönen kuuluu rosvosektoriin. 

Esityslistalle voi esittää toimijoitaan virallisesti nimettäväksi. 

11. Killan tiedotuksen uudistaminen ja alumnisuhteet 

Tiedoituksen uudistaminen: 

Timolle tulee tiedotuksen uudistusprojekti. Sähköpostilistoille uudistuksia. Mahdollisuus 

välittää työpaikailmoituksia ja kerätä niistä maksua. Yrityssuhdevastaava voisi muotoilla 

yrityksille valmiin pohjan listalla ilmoittamisen maksuista. Laajempi linjaveto tulisi tapahtua 

Timon ja Jussin välillä. Laitoksen kanssa voisi sopia pelisäännöt kuntoon opiskelijat-akr -

listan suhteen. 

Kiltasähköpostilistan tulisi olla halutumpi lukea. Esimerkiksi viikkomailiperiaate 

tapahtumista voisi toimia (Ayy:n viikkopostit toimivat hyvin). 

Killasta tarvitsisi tulla enemmän Arkkitehtikilta, ei vain Arkkitehtiraati. Uudelle nettisivulle 

voisi päivittää käynnissä olevista projekteista tietoa blogi-tyyliin. Jokainen raatilainen voisi 

kirjoitella melko aktiivisesti. Tarvitsisi luoda pelisäännöt sivulla kirjoitteluun, erilaisilla 

alaotsikoilla erilaiset ilmoitukset – Timo voisi hoitaa ensi kokoukseen.  

Linkitys killan sivujen ja facebookin kanssa voisi toimia – nettisivu pysyisi pääjuttuna ja 

facebook sivujuttua. S-posti on työtarjouksia ja viikkomailia varten – muuinfo nettisivuilla. 
Arkkitehtikillan facebook-sivua kaikki voivat päivitellä. Rafael lisää raatilaiset mukaan. 

Alumnisuhteet: 

Alumneihin täytyy saada yhteys – jatkuvuus. Valmistuneet voisivat olla killan tukijäseniä. 

Alumnisuhteiden kautta voisi hoitaa yrityssuhteita… 

12. Killan lukkarien nimeäminen 

Nimetään Arkkitehtikillan lukkareiksi Erno Laakso, Santeri Nuotio, Sini Koskinen ja Saana 

Rossi. 
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13. Jämeränjäljen ilmoittautumiset 

20.2.  – Rafu kerää ilmoittautumiset – jokainen vastaa Rafun viestiin asiasta. 

14. KesäKiljava 2013       

Kesäkuun viimeisestä heinäkuun viimeiseen viikonloppuun on hyvä aika. 

15. META 

Majatalkoot voisi olla 15.-17.3. tai 5.-7.4 - samaan voisi yhdistää laulusaunan. Rafu peruu 

ylimääräisen tilan tarvittaessa. 

Muuta majatapahtumaa: Helmikuun loppu – maaliskuun alku: komedialeffailta majalla. 

Helmikuussa yleinen hengailuilta majalla. 

Järvessä voi uida. 

Puhutaan 16.2. Tampereen Arkkitehtikillan ja muista vuosijuhlista myöhemmin. 

Timo menee Ayy:n vuosijuhliin ja edustaa meitä siellä. 

Roll-up on valmis, muovikuitukangasta on. 

22.4. on alustavasti tulevaisuuden työpaja WSP:llä, raideliikenneasiaa iltapäivällä. Meitä 

kestitään. Suunnattu 10-20 henkilölle, jotka voisivat mielellään olla Otaniemessä asuvia. 

Pieni ennakkotehtävä tulee 11.4, jota ryhmät tai henkilöt voisivat purra. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________           ___________________________________ 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski  Sihteeri Lotta Skogström 

 


