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Pöytäkirja 03/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 03/2013, 31.01.2013, klo 12.15. 

Otakaari 1 X, Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula 

Emäntä Sameli Sivonen 

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 

 

Sakot: 

Jussi 2 keksipakettia 

Saana 1 paketti 

Rosa 1 paketti 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Rafael linnankoski avasi kokouksen klo 12.15. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Timolla oli ongelmia nettisivun kanssa. 
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Eilo: Kolumnijutusta hyvää palautetta, pyysi Iisaa toimitukseen.  

 

Anja on saanut kaikkia papereita ja testamentin.  

 

Jussi: Yrityssuhde-ilta meni hyvin ja ihmisiä oli paikalla yli odotusten, ensi kerralla 

aikataulutus eri tavalla. 

 

Rosalle kuuluu hyvää, KVTmk:n kanssa vertailee muiden kiltojen kansainvälisyystoimintaa. 

 

Saana on tavannut Lutkun kanssa, vanhan laulukirjan selvittelyä. 

 

Santeri haluaisi viedä meidät opastetulle kierrokselle Arkkitehtuurimuseoon. Hän kaipailee 

HJ:ltä vielä testamenttia.  Metassa lisää kulttuuriasiaa. 

 

Venla: Ekat sitsit meni tosi hyvin! 

 

Lassi on varaillut Majaa: hengailuilta 9.-10.2, leffailta16.17.3, majatalkoot  5.-7.4. 

 

Lotta on miettinyt sihteeriasiaa, mitä kaikkea liittyy pestiin. 

 

Rafael on tehnyt Vista-yhteistyötä Antin kanssa. Valmennuskurssin valmistelu alkaa ensi 

viikolla. Kämppärintamalla muutoksen tuulia - osti huutokaupasta sohvan ja saa uuden 

kämppiksen. 

 

5. Budjetin luonnosteleminen vuodelle 2013 

 

Vuosikokousta varten tulisi budjetti hoitaa mahdollisimman pian. Toimintasuunnitelmat 

pitää olla kokoukseen valmiina. Sitä ennenraatilaisilla on edessä toimareiden kanssa 

kokoustaminen ja miettiminen. 

 

Ensi viikolla on ohjelmassa pankkitilien nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen. 

Viimevuoden budjettia tarkistetaan ja se selkenee ensi viikolla. 

 

6. Vuosikokouksen ajankohta 

 

Päätetään vuosikokouksen ajaksi keskiviikko 13.3. klo 12. 

Rafael tarkistaa, onko tiloja vapaana. 

 

7. Muutto väistötiloihin 

 

Lassi ottaa TilaVana raadin kopin ja killan tavarat kellarista vastuulleen. Tavaroille tulisi 

löytää uusi paikka joko Miestentieltä tai kiltikseltä. Lassi ottaa selvää, milloin voidaan viedä 

tavaraa uuteen paikkaan. 
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8. Ekskuyhteistyö Vistan kanssa 

 

Vistalla tulossa Islannin ekskursio loppukesällä (elo-syyskuu). Jätetään pöydälle ja 

palataan ensi viikolla. 

 

9. Tampereen arkkarit ekskulla 

 

7.-8.3. vierasmaja varattuna heille, ekskuilijoista ainakin 15 nukkuu Otaniemessä. Jussi 

kysyy Pasilan saunaa TEK:ltä. Jos ei onnistu, voidaan varata Otaniemen saunoista jokin tai 

sitten olla kiltiksellä. 

 

10.  META 

 

Myöhäistetään ensi viikon kokousaikaa tunnilla. Kokous alkaa klo 13.00. 

 

WSP: työpaja on 22.2. klo 15-19 Lauttasaaressa teemalla tulevaisuuden Otaniemi. Jussi 

markkinoi! 

 

Rafael haluaa piilomarkkinointia, kuvataan raatia kärryn kanssa! 

 

Vista-yhteistyö: Aulaan on kaavailtu kivipalaute-systeemiä aiheesta, onko koulussa kivaa. 

Vista voisi näkyä enemmän kiltiksellä ja ottaa myös vastuun viherseinästä. Jussi viestii 

Antille seinästä. Kiltistyyppien tulee miettiä Vistan näkymistä kiltiksellä. 

 

Jämeränjälki on 20.2. – ilmoittautuminen Rafulle 6.2 mennessä.  

 

Mietitään kulttuurivastaavan osuutta budjetista. Vastaavalla olisi hyvä olla varoja järjestää 

tapahtumia ja killalla on varaa tukea kulttuuritoimintaa. 22.2 olisi alustavasti opastettu 

kierros Arkkitehtuurimuseolla klo 9-12. Tapahtumaan voisi yhdistää yhteisruokailun.  

. 

Vuosijuhlat: Kaikki kommentoivat facebookin dokumenttia osallistumisesta vuosijuhliin. 

Esimerkiksi 16.3. on fyysikkokillan juhla, jonne ei ole vielä menijöitä. Tikku päätti että Venla 

menee Raksan vuosijuhliin. Hoi, TamArk-ilmoittautuminen mahdollisimman pian! 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50. 

 

 

 

 


