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Pöytäkirja 04/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 04/2013, 07.02.2013, klo 13.00. 

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, myöhässä luvalla 

Tilava Majava Lassi Luotonen 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta 

Huvimies Kasper Kuusento 

 

Sakot: 

Jussi 2 keksipakettia 

Saana 1 paketti 

Rosa 2 pakettia 

Lassi sai sakon, mutta tarjosi jo piparit! 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Rafael linnankoski avasi kokouksen klo 13.04. 

 

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: Kuumahionnan kutsu, Ahjo, Athenen raatiläsy 

 

Ilmoitusasiat: 

 

Lotta: suunnitelmissa on toimintasuunnitelman tekoa yhteistyössä Timon kanssa 

 

(Timo etänä: työskentelee nettisivujen kanssa) 
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Venla: Toimintasuunnitelman pohtimista. 

 

Eilo: Rekrynnyt lehteen ihmisiä, tapaaminen ja ideointi sunnuntaina. Suunnittelee hakua tai 

mainosta porukan saamiseksi kasaan. 

 

Kassu: Sitsien purku ja läpikäynti ollut, seuraaville sitseille parantamista. Hyvää kuuluu. 

 

Sameli: on ollut kipeänä, purkanut sitsejä ja betonin kanssa ollut hässäkkää. 

Hässäkkä-sanaa käytetään väärin. 

 

Rosa: Ulkkarisauna oli, meni kivasti, mutta ei ollut yhtään suomalaisia mukana, olis ollut 

kiva tutustua. KV-tutoreiden kanssa näkeminen, toimitasuunnitelmaa. 

 

Muukalaislegioonan pesti voisi olla jatkossa jatkuva. 

 

Merille kuuluu hyvää; on nähnyt Oton ja käynyt vaihdossa. 

 

Lassi: (syö keksin ja kertoo sitten), menee lauantaina Majalle ja pesee saunan ja tiivistelee 

seinää. Raadin kamojen siirtymisen selvittelyä tänään. Kokousti kiltiksen tiimoilta: 

huomenna alkaa siivous. ”Take it or toss it” – Sinkkuelämää-style vuosijuhlalahjojen 

suhteen on hyvä Rafaelin mielestä. 

 

Rafael: kaikenlaista. Tiistaina Arabian johtoryhmän Annual review -katsaus, tämän 

päiväisessä (torstai) koulutusryhmän kokouksessa esille tullutta: haluaisi tuoda esille 

saavutuksia, vaikutuksia. Esim. Sotera:n kehittämistutkimus. Isoja, vaikuttavia hankkeita on 

menossa. Palkitsemisprojekti, laitos palkitsee. Kilta ja laitos yhdessä vuoden oudoin 

harjoitustyö. Rafael sai museoesineen, Paavo Nurmen patsas pianon päällä. 

Valmennuskurssiasiasta lisää Metassa. 

 

5. Haalarien logomyynt 

 

Jätetään pöydälle.( Idea: otetaan haalarit killan haltuun ja myydään itse mainokset niihin) 

 

6. Ekskuyhteistyö Vistan kanssa 

 

Jätetään pöydälle. 

 

7. Muutto väistötiloihin ja killan tavaroiden läpikäynti 

 

Lassi selvittelee, vielä ei ole tapahtunut mitään suuria. 

 

8. Kulttuuriyhteistyötä Kannunvalajien kanssa 

 

Ottivat yhteyttä, haluaisimmeko tehdä yhteistyötä tänäkin vuonna. Sini ehdotti esimerkiksi 

kulttuurikävelyä, joka olisi samalla baarikierros. He voisivat kertoa rakennusten poliittisesta 

historiasta yms. ja me selittelisimme rakennusten arkkitehtuurista.  
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9. Toimialuetyöpajat ja toimintasuunnitelmat 

 

Muistutuksena kaikille: tämä täytyy hoitaa alta pois. On hyvä kutsua myös edeltäjiä 

mukaan. 

 

10. META 

 

Karenssiaika ilmoittamiselle on tästä lähtien yksi (1) tunti. Humaani anteeksianto tietyissä 

tilanteissa voi olla kohdallaan. Kokouksen kanssa keskustellaan, oliko syy hyvä. 

Santeri on innoissaan Kannunvalajista ja kylttyyriyhteistyöstä. 

Santerin ilmoitusasiat muuten: Sai juuri testamentin ja opastuksen tulevaan. Wähiksen 

tiloja yritetään miettiä, mutta kaikki katsotut tilat on jo melkein varattuna – jos vuosijuhla 

olisi kesällä, olisi helpompaa. Lisäkuuluminen: Otaniemi Gaydayn suunnittelu alkoi, 

haluaisi IE:n mukaan tapahtumaan. Tapahtuma kesäkuun lopulla Pride-viikolla. 

Vuosijuhla-asiaa ja käytännöt: Keskustelua vuosijuhliin osallistumisesta. Annetaan fuksien 

betonipaviljonkeja lahjaksi! Täytyy vain pitää huoli, että pidetään omat kokkarit tilassa, 

jossa meille ei samaa jekkua pysty jatkamaan. Jokainen Otaniemen kilta ja Oulu ja 

Tampere toisivat oman naulansa Majalle. Suunnitteluohjeet naulakolle, tulisi hyviä 

lahjoja… 

Osallistuminen juhliin: päätetään, että toimikunnan kasa ajaa kaikista ohi. Santeri 

puolustaa osallistumislistan vuosijuhliin, Santeri-painoitteisuutta ilmassa. Sameli haluaa 

TamArkin vuosijuhliin. 

Prointeriörin kirjoituspalkkion suuruudesta täytyy ottaa selvää. 

11. Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.04. 

 

 

 

 

 


