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Pöytäkirja 06/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 06/2013, 21.02.2013, 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, Rosa 

Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen 

Tiedottaja Timo Paananen 

Fuksikapteeni 2012-2013 Meri Wiikinkoski 

Kulttuurivastaava Santeri Nuotio 

Tilava Majava Lassi Luotonen, saapui klo 12.55. 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta 

 

Sakot: 

Jussi 1 keksipakettia 

Saana 1 paketti 

Rosa 2 pakettia 

Santeri 2 pakettia ja  

Eilo tuo keksiä 4 pakettia! 

Jussi toi ruisleipää, nam! Miinustetaan yksi keksipaketti sakoista! 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 12.17. 

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: IE sai Koneelta ystävänpäivälahjaksi Koneinsinöörikillan jäsenyyden, joka 

helpottaa pakettiauton vuokrauksessa. Cuba night –kutsu. Puu toivottaa hyvää 

ystävänpäivää. 
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Kuulumisia: 

Lotta on toimialuekokoustanut ja miettinyt pöytäkirja-asioita: jatkossa olisi tarkoitus 

tehdä blogi-tyylinen postaus päivän päätetyistä asioista. 

Jussi tuli ovet paukkuen. 

Anja  on tehnyt toimintasuunnitelmaa. On kuulemma sokea myyrä optikon mielestä, 

sai lasit, lasit on tosi hienot. Samelin mielestä Anja näyttää hipsteriltä. 

Venla: 14.3. olisi suunnitelmissa liikuntavastaavan kanssa yhteismeininkiä ja IE:n 

järkkäämät saunajatkot. Asia on vasta puheen asteella. Mietitään, miten vuokra 

maksetaan. Onko päivä hyvä, koska siinä on lähettyvillä paljon killan tapahtumia? 

Venlalla on tyhjentävä olo. 

Santerilla on kiireistä arkperin kanssa. Kylttyyrivastaavana  on kokoustanut 

ympäristövastaavien kanssa ja tehnyt toimintasuunnitelmat. Santeri on vanhanaikainen 

ja tulosti suunnitelman. Koska Rafael ei tahdo niitata sitä näyttöön, Santerin on 

lähetettävä se myös sähköisessä muodossa.. Opastettu museokierros on huomenna 

(22.2. aamulla klo 9.30) Arkkitehtuurin museolla. Santeri on miettinyt muuttoasiaa 

Lassin kanssa: koska Niemi ei kuljeta mitään opiskelijan tavaraa, Santeri varaa pakun 

ja organisoi asian.  

Jussille kuuluu hauskaa, ja hän opettelee syömään tuoretta ruisleipää. Paloauto kävi 

naapurissa. Huomenna on WSP juttu. Täytyy miettiä tapahtumien tiedotusta jatkossa, 

minne ja miten ilmoitellaan. 

Timo on viestikokoustanut. Jutalle tehdään Dropbox-tili, minne kaikki kuvat laitetaan. 

Tili ei olisi julkinen, vaan vaatisi kirjautumisen tms. Periytyvä dokumentoijan tili. Tulevat 

tapahtumat –boksi nettisivuille. Nettisivut on nyt kunnossa! 

Saana: koulutusryhmän kokous, tulevat kandifokusalueet, huonoja pointteja tullut esille 

kokouksissa. 

Sameli: Kivaa kun aurinko paistaa. Organisoinut sitseille skumppaa. Koulu menee 

hyvin ja elämä hymyilee.  

Meri löysi kengät Rantsulta. Oli poistanut piirustuksia ja joutui piirtämään niitä uusiksi, 

tyhmää. 

Eilolla on ollut kiireinen viikko, koulu vienyt liikaa aikaa. Barca ja Milan peli, Barca 

hävisi. Lehteen tarvitaan sponsoreita mainoksia, Jussin kanssa yhteistyötä. 

Rafael: Kuuluu hyvää. Toimintasuunnitelmia on tullut. Kolme viikkoa vuosikokoukseen 

tarkoittaa, että toimintasuunnitelmien oikoluku ja tarkistus täytyy tehdä ennen sitä.  
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Kannattajajäsenmaksun lisääminen kirjataan vuosikokouksen esityslistaan. Jussi 

miettii kannattajajäsenyyden sisältöä. 

5. Killan tilien päivitys 

Päätetään yksimielisesti, että ei suljeta juhlatiliä (FI72 1309 3000 2153 84), vaan sen 

sijaan projekti-/opintomatkatili FI21 1112 3000 3709 70. Juhlatili nimetään 

projektitiliksi.  

6. Kannanotto assaroinnin puolesta 

Micki lähetti sähköpostin assaroinnista, vetoomus assaroinnin puolesta. Kilta tekee 

myös asiasta kannanoton, koska tuntiopetusta on aivan liian vähän. Saanalla on 

päävastuu kannanotosta ja hän alkaa kirjoittaa Arkkitehtikillan kannanottoa Samelin 

kanssa. Kannanotto on ensiviikon kokoukseen mennessä valmis, jotta kannanotto 

voidaan hyväksyä kokouksessa. On tärkeää, että opsikelijat ottavat assareiden lisäksi 

kantaa. Tekstissä puhutaan koko killan äänellä. Rafael on allekirjoittajana. Päätetään 

tehdä kannanotto. 

Lassi saapui, mutta Rafun excel hyppäsi. Saatiin Lassinkin henkilötunnus. 

7. Arkkitehtikillan viestintästrategia 

Rafael: Arkkitehtikilta viestii enemmän jatkossa. Uusille nettisivuille olisi jokaisen 

raatilaisen tarkoitus päivittää tosi yksinkertaisia ja helppoja, yhdellä silmäyksellä 

tajuttavia juttuja. Kaikki, mitä nettisivuille tulee, linkittyy myös facebookiin.  

Toimintasuunnitelmavideo: Video voi olla myös aihealuevideo. Rafael teki fukseille 

videoita: ”kun tekee jotain noloa, se tepsii paremmin”. Osallistavuutta tarvitaan lisää, ja 

videossa raati laittaa itsensä likoon. Videoista jää myös konkreettiinen jälki, mitä on 

tehty. ”Miksi teen, mitä teen” -video tulee aiheelliseksi vuosikokouksen jälkeen. 

Toimintasuunnitelmavideo päätetään tehdä ja videoita pienemmistäkin tapahtumista 

julkaistaan nettisivuilla. 

Trello: Trellossa pystyy luomaan aikajanatyylisesti kohtia, mitä tehdään. Jutusta voi 

tehdä täysin julkisen myös jossain vaiheessa. Jussin mielestä voisi olla hyvä työkalu 

taustalla, ei päivittäinen työkalu. Viikoittain voisi vilkaista projektien kulkua. Projektin 

seuranta on avain, että projekti etenee. Aletaan käyttää Trelloa. Rafael kutsui meidät. 

Postauskäytäntö: Julkaistaan killan sivuilla kaikki, mikä sopii killan ja omaan 

toimintaan. Jokaiselle tehdään periytyvä tili, mutta raatilainen muuttaa itse nimensä ja 

nimimerkkinsä. 
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9. Aloitetaan selvitystyö haalarien ottamisesta killan haltuun 

Järjestetään itse haalarit, fuksikapteeni ja yrityssuhdevastaava toimisi vetovastuussa. 

AK-foundation pitäisi saada mukaan haalareihin. Jussi on tehnyt Prodekon 

logomyynnin perusteella haalarihinnaston. Kalleimmat reisimainospaikat maksavat 

noin tonnin. Weberiä ja Isoveria kiinnostaisi ostaa iso näkyvyys AK-foundationin lisäksi. 

Ei tehdä haalareista tilkkutäkkiä. Kilta voisi ottaa haltuun muutamat isot sponsorit ja 

fuksit hankkia esimerkiksi pari pientä. Fuksit saisivat suunnittelukilpailun toteuduttua 

haalarinsa nopeammin. Isover ja Weber haluisivat mukaan ja logoskabasta voisi tehdä 

ison ja yritykset olla siinä mukana, kunnon haalarigaala myös. Voidaan ottaa haalarit 

Wienerbergeriltä pois, sillä on hyvät syyt lopettaa haalariyhteistyö. Arkkitehtikilta-teksti 

jalkaan, jotta se näkyisi. 

Päätetään, että yrityssuhdevastaava ja fuksikapteeni ottavat haalarit haltuun. 

10. AK & TOKYO & Kiltakummi 

Ehdotettuja aikoja ovat maanantai 11.3. ja tiistai 12.3. ilta, sekä vastaavasti seuraavalla 

viikolla ma 18.3. ja ti 19.3. illat. 

(Majatalkoot ja Majan leffailta vaihtavat ehkä paikkoja, koska Rafaelilla on menoja.) 

11. Lähtö Arkkitehtuurin laitokselta 

Maanantaina 4.3 klo 18.00 on henkilökunnan juhlat lafkalla, raati on tervetullut 

mukaan.  

Lafkan hautajaiset voisi olla samana päivänä illalla. 

Timo haluaa öljytä koko lafkan ja liukua siinä. Voisi kysyä Pirkolta, saako pitää lafkan 

läksärit samalla. IE mukana järjestämässä. Santeri kysyy Pirkolta lupaa ja 

ilmoitetaanko vartioille asiasta. 

Lafkan läksiäiset ovat siis ma 4.3. klo 20.00 Sameli tekee eventin facebookiin lafkan 

läksäreistä. 

Ideoita: Roomalaiset olympialaiset, orgiat, kynttilöitä, seinämaalausta. Pukuteema 

irrottaisi ihmiset vapaammiksi, esimerkiksi toogat voisi inspiroida jengiä. Villimeininki. 

Viinaa. Kellariin palju eli siis sisäpihalle. Jussi: ”Tulee olemaan niin hauskaa että tekee 

mieli kiljua.” Tilojen monimuotoinen käyttö, portaisiin liukumäki. temppurata.  

0 euron budjetti. 

Rafael loi Trelloon ’ideoita’-kohdan, jatketaan keskustelua siellä. 
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12. META 

Kommenttipyyntö pakollisesta harjoittelusta: Jokainen lukee Laurin lähettämän 

sähköpostin ja Saana ottaa vetovastuun kommentista. Rafael on mukana. 

Arkkitehtikiltakansio tulee julkiseksi drivessa. Ei muokata muiden juttuja. 

Haalarimerkki: Santeri kysyi tarjouspyynnön merkillisiltä. Pimeässähohtava tulee 

kalliimmaksi ja pelkkä hohtoteksti ei välttämättä näkyisi. Keltasta merkkiä ei ole ollut 

ollenkaan ja puolimautonta linjaa voisi jatkaa - neonkeltainen ja sähkönsininen, tai 

turkoosi? Hauskaa olla tyylitön. Asiasta facebook-äänestys, jonka Santeri tekee. 

Historiikkeista noin kaksi kuutiota on vielä jäljellä. Miestentien pohjassa on yksi varasto 

meille, saadaan toinen pahvia varten. Killan tavaroiden muutto, pakkaustalkoot. 

Lassilla on Niemen tarroja. Muuttobokseihin voi laittaa vain tavarat, jotka puretaan 

ennen 12.3, kaikki muut pahvilaatikkoon. Niemi kantaa pois. Raadille doodle, kaikki 

raatilaiset tulevat muuttamaan. Raadin kamojen muutossa tarpeellista miettiä mikä on 

tärkeätä ja säilytetään. 

Pahvivarasto on Niemen ongelma. 

Jpjpjgdjgpdkfgskdg Jussi: tiedusteli AOlehdestä. Tampereella AO-lehtivuoro nyt. 

Keväällä tulee meidän kiltalehti 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.13. 

 

 

 

 

 

 

 


