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Pöytäkirja 20/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 20/2013, 4.10.2013, klo 14.00. 

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, saapuu myöhässä 

Kulttuurivastaava Santeri Nuotio 

Tilava Majava Lassi Luotonen 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta 

Uusi emäntä Annamari Vesamo 

 

Sakkotilanne keksipaketteina: 

Eilo 2 

Jussi 1 

Venla 1 

Saana 1 

Lotta 1 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 14.02. 

 

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: Sitä varmaan olisi, mutta joku unohti hakea sen – sakkoa Lotalle. 

Rosa: World Dinner ja International-sitsit tulossa. 

Timolla on suunnitelma valmiina baaritiskiä varten ja hän teki muistutuksen 

sähköpostilistoille pääsystä fukseille. 

Lotta unohti postit ja sihteerihommat, hups! 
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Venla on soittanut ATLn puheluita ja koulu ja muut hommat alkavat stressata pikku hiljaa. 

Sitsit kannujen kanssa on tulossa! 

Annu on tehnyt sitsijulistetta ja käynyt moikkaamassa kannuja, wähis-viestejä. 

Jussi näki Santerin ja Emmin ja jutteli Wähiksestä, Olutseuralle  on tehty yhteydenotto 

oluista, samoin Koffille. Sauna-in-transit etenee, koska ’Jere on herännyt kuolleista’. 

Rafu verkostoitui Pietarissa. Verstas kiinnostui yhteisöstä, tulevaisuudessa voisi olla 

kommunikaatiota tulevasta kampuksesta siihen suuntaan. 

Anjalla on peräkärrykysymyksiä: rekisteriseloste- ja pankkiongelmia siis. Kärry on jo 

melkein Ayy:llä 

Me tarvitaan muuten kiltikselle naulakko! 

Saana: Vastauksia opiskelijaedustajarekrystä eri työryhmiin ei ole kuulunut vielä mitään.. 

 

5. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 19 

 

Hyväksytään pöytäkirja kokouksesta 19 

. 

6. Sääntömuutosehdotukset 

 

Ehdotuksia: 

Jäärien, noiden ikuisten toimareiden, kuuluisi olla vapautettuja jäsenmaksusta. 

Englanti viralliseksi kieleksi. 

Virallinen ilmoitustaulu on netti, mutta kilta käyttää toissijaiseen ilmoitukseen kiinteätä 

ilmoitustaulua. 

 

Päätetään, että sääntömuutosehdotukset luonnostellaan kokouksen jälkeen. 

Puheenjohtaja laittaa sitten kokouskutsun. 

 

7. Killan- ja vaalikokouksen ajankohdat 

 

Viikon päästä sääntömuutokset mietittynä. 

Ensi perjantaina laitetaan kokouskutsu.  

Tiistaina 29.10 Killan kokous klo 8-9 ja raadin kokous sen jälkeen klo 9-10. 

Keskiviikkona  20.11. on vaalikokous klo 12-14 

 

8. Palautteet raatilaisten ja raadin toiminnasta 

 

Keskustelua palautteista: 

Santeri: Ehdotuksia toimenkuvaan: voisi infota enemmän killan ulkopuolisista 

kylttyyritapahtumista ja arkkari-alennuksista. Syksyllä on tulossa vielä muutamia 

kulttuurivastaavan tapahtumia, mutta pääpaino tapahtumista oli keväällä. Erittäin hyvää 

kiltahuone-, laulu- ja wähiskulttuuria! 

Timo ei olisi antanut niin paljon hyviä pisteitä itselleen, mutta oli tyytyväinen 

palautteeseensa. 

Anja on myös tyytyväinen palautteeseensa: ”Jotain on selkeesti tullu tehtyä”. 

Saana tekee paljon tärkeää työtä opiskelijoiden eteen, mutta sitä ei kuulu eteenpäin. 

Viestintäparannusehdotuksia tuli: tutkinnonuudistuksen seuraaminen netin kautta, 

tutkintorakennekaavio esille ja parin lauseen päivityksiä sivuille esimerkiksi. Jatkossa 

opintovastaavan pesti olisi hyvä olla enemmänkin kokoava, hallopedit yhteen rintamaan ja 

viestintää.  

Hyvää palautetta myös Rosalle, hän tekee paljon ulkkareiden kanssa, mutta 

kommunikaatio killan suuntaan jää pieneksi. KV-tutoreille olisi hyvä saada oma adjutantti. 

Jussi: ”Hyviä pointteja.” Jussia jännittää. Jussille shotti! Seuraajan lämmittely ja 

rekryäminen nousi esiin, miten saadaan kaikki hyvä jatkumaan. On mahtavaa, että 
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wähiksellä on oma vastaavansa, mutta voi silti olla siinä apuna. Jussi alkaa ymmärtää, 

miten tärkeitä toimarit ovat. 

IE: Huvitoimikunta kasvoi isoksi, joten kellään ei ole vastuuta, koska se on kaikilla. 

Aktivointi ja vastuunjako ovat nyt onnistuneet. Huvitoimikunnan palkitseminen on myös 

tärkeää. 

Lotta sai myös hyvää palautetta. Toimenkuvaa voisi aina jatkojalostaa, mutta ei halua 

lupailla sellaista, mitä ei ehdi tehdä. Tähän riittää nyt resurssit. 

Eilon palaute: Raadin rooli lehdessä olisi tärkeä ja lehti voi auttaa monissa asioissa, sillä 

paperisena se pyörii nurkissa ja se tulee luettua. Paperin julkaisu epäsäännöllistä, mutta 

sitä ei ole järkeä julkaista liian usein, jotta lehti ei menetä arvoaan. Haasteena on ollut 

tehdä kahta hommaa, toimittaa lehteä ja samalla hoitaa rahoitusta. 

Lassista tuntuu ongelmalta istua kahdessa hallituksessa. Majan hallitus ei tunnu toimivan 

– palautteen voisi lähettää Majan hallitukselle raadilta. 

Ideoita: majasäätiön hallituksen ja raadin kanssa yhteiskokous! Majan ilmeennosto ja 

tärkeäksi tekeminen. 

Rafun palaute: Hyviä kommentteja. Pitkiä kokouksia vastaan taistellaan työjärjestyksellä, 

jokainen voi tuon sanan huikata, kun kokee kokouksen siirtyneen asiasta siihen viereiseen 

asiaan. Täytyy punnita, onko osuuskunnan perustamisen voimia ja aikaa. 

Esityslistan ilmoittaminen aikaisemmin on hyvä juttu. Poissaoloilmoittautumiset lähetetään 

jatkossa Lotalle vastaamalla tähän esityslistaviestiketjuun tai muilla keinoin! 

 

Raadin yleinen toiminta ja siihen liittyviä tärkeitä pointteja: 

Miten toimarit saadaan enemmän mukaan? 

Miten näytään paremmin kiltalaisille? 

Miten työläisiä palkitaan kiltatoiminnasta? 

Jokaisella raatilaisella täytyy olla tunne työnsä arvokkuudesta. 

 

Palaute koettiin hyväksi jutuksi, sillä esiin nousi uusia asioita. Tekstipalaute oli erityisen 

hyvä, numeerinen ehkä hiukan harhaanjohtava, mutta se toimi kuitenkin sanallisen 

palautteen tukena. 

Nyt kuuluu vain Saanan hysteerinen nauru – ”keskiajalla olis poistettu kohtu.” 

Uusi kevyempi palautekierros voisi olla pian, kuukauden päästä suullinen kierros ja parin 

kuukauden kuluttua kirjallinen palaute esimerkiksi. 

 

9. PTK:n arwoisten esitykset 

 

Teekkarien alumniyhdistys, valvoo teekkariperinteen jatkumoa. Teekkariutta edistäneitä 

jäseniä valitaan. Jäseneksi on ehdotettu Elina Tenhoa viime vuonna. 

Voitaisiin ehdottaa myös Pipsaa ja Nooraa. 

DL koko hommalle on 10.10. klo 10.11. Rafael ottaa vetovastuun ja infoo jääriä. 

 

10. Stipenditoimikunnan opiskelijaedustajan nimittäminen 

 

Rafael haluaisi mennä ja Venlaakin kiinnostaisi. Saana tarjoutui vapaaehtoiseksi, jos 

kukaan muu ei halua. 

Päätetään, että Rafael opiskelijaedustajaksi. 

 

11. Tapahtumat 

 

Majatalkoot: joskus voisi olla myös raadin talkoot ja fuksien talkoisiin muitakin.  

Yhteissitsit Symbioosi ry:n kanssa? Riittääkö osallistujia? Annu ja Venla arvioivat tilanteen. 

Voisiko Symbioosi ottaa vetovastuun? 



4/4 
Arkkitehtikillan raadin kokous  20 / 2013 

Viini-ilta KiKin kanssa. 10.10. Shamppanja-tasting olisi mahdollista järkätä. No, 

ehdottomasti järkätään! 

Meri saapui paikalle. 

ARTS-tapahtumat: 

Syyspirskeet 9.10: Lukukauden aloittajaisbileet, jonne killan tevehdys. Raadin 

tervehdys.  

Kampus-keskustelutilaisuus 14.10: Promoaminen! 

Tutkinnonuudistustyöpaja 24.10: yhteisistä opinnoista asiaa klo 12-16! 

Keskustelutilaisuus tutkinnonuudistuksesta 5.11, klo 16-18: ”Halleluujaa, hyvää 

syntymäpäivää Meri!” Tärkeitä on siis, raadin ja muiden olisi hyvä olla paikalla. 

 

12. Raadin sisäinen viestintä 

 

Mitä viestikanavaa käytetään mihinkin? 

WhatsUp – epämuodollinen, spontaani 

Facebook – hiukan formalimpi 

AK-raati –maililista – totuus ja tieto! Tärkein! 

 

13. Killan limukoneet 

 

Pajalle hipster-lasipullo-kokisautomaatti? 

Olisi hyvä saada limuautomaatti pajalle. Myöhemmin aiheesta lisää. 

 

14. Raatikiva 

 

Su 20.10 Rosalle ja Annulle tekemään ruokaa klo 16.00 

Saanalle kattomaan leffaa su 17.11. klo 17.00 

 

15. Raadin jäsenten kasvokuvat ja toimintavideot 

 

Kuvataan nyt. 

 

16. META 

 

Raadin virkojen esittelyt fukseille: myöhemmin lisää. 

 

21.10. klo 12-16 on koulutus näyteluontoihin osallistumiselle. Eiloa ja Anjaa ainakin 

kiinnostaa. Moni voi osallistua, koulutukseen ei ole osallistujarajaa. 

 

Edustajat vuosijuhliin: Keskustellaan vuosijuhlista facebookista. Santeri koordinoi. 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski päätti kokouksen klo 16.55. 

 

 


