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Pöytäkirja 05/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 05/2013, 14.02.2013, klo 10.00. 

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 

Tilava Majava Lassi Luotonen 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka, saapi klo 11.23 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta 

 

Sakot: 

Jussi 2 keksipakettia 

Saana 1 paketti 

Rosa 2 pakettia 

Kokous 14.2.: Santeri 2 pakettia ja Eilo tuo keksiä 4 pakettia! 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Rafael linnankoski avasi kokouksen klo 10.18. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi, mutta kokous ei ole päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

Jussi: Pienoismallijuttu tulee META:an, WSP:n tapahtumasta pitäisi tehdä ilmo, koska 

vain 10-15 hlö voidaan ottaa mukaan. MAD otti yhteyttä AO-lehdestä. Tecluxin kanssa 

yhteistyötä ehkä pienimuotoisemmin kuin AK Foundation. META:an keskustelua 

Tecluxin yhteistyöstä,olisko kiltiksen sponsorointi hyvä? 

Timo: sai sivut kuntoon, mutta vielä hypitään serveriltä toiselle. Ensi kokoukseen tulee 

suunnitelma sivujen hallinnoinnista ja käyttäjänimistä. 
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Anja teki Rafun kanssa budjettia. Katsotaan nimenkirjotusoikeusdet kuntoon, jotta 

saadaan asiat eteenpäin. 

Saanalla on ollut jännä viikko. Opinnot haltuun –työpaja aiheesta, miten opiskelijat saisi 

enemmän kiinni opintoihin. Kokouksessa mentiin keksitään pyörä uudelleen –

meiningillä, koska henkilökunnalla ei ollut mitään tietoa fuksikasvatuksesta. Koulun tulisi 

olla enemmän mukana orientaatioviikon tapahtumissa. Yhteistyön kehittäminenotetaan 

tavoitteeksi  tulevaisuudessa, opiskelijat ja henkilökunta enemmän tietoisiksi asioista. 

Rekryprosessi muuttuu, opetusnäyte jne. Tutustunut Tokyon puheenjohtajaan. Tänään 

pakkopullaa raksalla. Lukkariseminaari ja MAIK:in vuosikokous tulossa. 

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi. Santeri saapui klo 10.35. 

Lotta hämmentyi Tecluxin tyypistä, joka vaan halusi sponsoroida meitä, ei kuulu mitään 

kummallista. 

Santeri tehnyt toimintasuunnitelmaa työryhmäkokouksen pohjalta ja järjestellyt 

tapahtumia: 26.2. on Arkkarimarkkinat, 22.2. aamulla museokäynti Arkkitehtuurimuseolla 

ja maaliskuussa Viini ja juustoilta. Haalarimerkkejä olisi hyvä saada myyntiin 

markkinoille. 

Rafael: ideoita paljon ja tänä vuonna hoidetaan eri tyylillä asioita kuin viimevuonna, 

tehdään toiminnasta läpinäkyvämpää. Tehdään video nettisivuille siitä, miksi kukin 

raadissa tekee sitä mitä tekee, motiivin tehdä ja muuttaa asioita. Tiedotuksen 

kehittäminen on tärkeä asia. 

5. Killan budjetti vuodelle 2013 

Santeri ehdottaa Wähäjoulun budjetin nostoa 20 000 euroon.  

Matka-avustus on vielä Stockmannin paketoinnin vuoksi ehkä suuri. Tarkistetaan 

summa.  

Kilpailuvoitot maksetaan killan kautta. 

Santeri ihmettelee kulttuurista saatavaa tuloa. Otetaan pois budjetista. 

Kotisivuista voi tulla tuloja esimerkiksi listojen työpaikkailmoitusten kautta. 

Valmennuskurssitoiminnalle on varattuna pieni summa erilaisia palkkioita ja käytännön 

kuluja varten. Kiltahuoneen remonttiin on haettu 7500 TTER:ltä - lisätään kiltahuoneen 

sponsorituloja. 

Kun asia tulee ajankohtaiseksi, päätetään AO-päivien mahdollisesta bussikuljetuksen 

tukemisesta. 

KesäKiljava – kiltapäivät nostetaan 150 euroon. 

Sauna in transit: Tänä vuonna voisi saada myös tuloa. Halutaanko sauna in transit 

sihteeristön vuokrakalenteriin? 

Pahvimyynnin pahvitoimittajan voisi tarkistaa ja etsiä edullisemman toimittajan. 
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Historiikin myynti. Annetaan alennusta kiltalaisille historiikeista. Haalarimerkkien myynnin 

kanssa historiikit myyntiin myös Arkkarimarkkinoille, historiikin myyntiin olisi hyvä saada 

edelleen myös laskulla. 

Tuloja: kilta myy Äpyjä. Firmoihinkin myyntiä, Jussi raapustaa joskus ohjeet, kun tulee 

ajankohtaiseksi 

Harkitaan, milloin maksetaan laina pois. On hyvä olla pieni vara esimerkiksi Wähiksen 

budjettiin. 

Anja lähettää muutetun budjettiehdoituksen maililla raatilaisille, otetaan asia ensi 

kokouksessa uudelleen käsittelyyn. 

6. Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen 

Koko hallituksella on nimenkirjoitusoikeus joko puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 

kanssa. 

Kerätään raatilaisten nimet ja henkilötunnukset. 

7. Kevätkokouksen ajankohta 

Päätetään kevätkokouksen ajankohdaksi 13.3.2013 (varattuna on sali A1 

(pohjakerroksen sali) väistötiloista klo 14 asti. Varalla pienempi kokoustila jatkoille.) 

Toimintasuunnitelmat ovat valmiina tähän mennessä. 

Hyväksyttäviä asioita: jäsenmaksun korottaminen 8 euroon, budjetin hyväksyminen. 

8. Toimialueworkshopit 

Ensi viikon kokoukseen mennessä workshopien on oltava pidettynä.  

9. Killan tiedoituksen uudistaminen 

Eilon kuulumiset tähän väliin: Oli tekemässä toimintasuunnitelmaa kotona, siksi 

myöhässä. Sunnuntaina tapasi tulevaa toimitusta, lehtihomma potkaistiin käyntiin. Kaksi 

lehteä olisi tulossa ja niistä olisi tarkoituksena tehdä myös printit, aikakausilehtityylinen 

lehti. Mainosten myynti, Eilo on yhteydessä Jussiin, lisätään budjettiin kiltalehden tulojan 

kohdalle. Eilo kilpailuttaa painopaikkoja jne. SAFA:n kanssa voidaan tehdä yhteislevitys, 

mutta ei kilpailua AO-lehden kanssa. 

Nettisivut on nyt Ayy:llä, mutta nyt vielä jotain mätää. Sivuihin lisäksi englanninkielinen 

versio. 

10. Haalarien logomyynti 

Jätetään pöydälle. 
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11. Killan haalarimerkit ja raatikarva 

Ehdotus uudelle merkille: pimeässä hohtava merkki, esimerkiksi valkonen lanka ja 

hohtava tausta. Santeri pyytää tarjouksia merkeistä. Merkkejä tulisi n. 250 merkkiä. 

Tehdään myös 105.vuotisjuhlamerrki, Timo vaan haluaa. 

Päätetään tehdä valkoiselle pimeässä hohtavalle taustalle yksiväriseltä vaikuttava 

merkki. 

Pimeessä hohtava karva myös. Tai pandan turkis. Jotain mautonta. Lotta selvittää 

karvoja. 

12. AK & TOKYO & Kiltakummi 

Mikään ehdotetuista päivistä ei sopinut meille.  

13. META 

Saanalta saa sunnuntaina perunaa. 

Ensi kokouksen esityslistalle lisätään tiliasia. 

Eilon toimitus haluaisi ilmeisesti pitää ravintolaviikkoa uusissa tiloissa. 

Pahvivaraston muutto, Eilo on yhteydessä Lassiin asiasta. 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.46. 

 

 


