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Pöytäkirja 07/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 07/2013, 21.02.2013, klo 12.15. 

Otakaari 20, Rafaelin koti, 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, saapui 12.41 

 

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! 

Jussi toi keksejä 2 pkt 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 12.18. 

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: Murcutin kutsu, Arkkitehtiuutiset, muita lehtiä. 
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Timo: Arkper ohi, nyt voi tehdä tilejä nettisivuille jne. 

Lassi: Ei mitään ihmeempää, täytyy katsoa päiviä kiltistalkoita varten. 

Lotta: Toiminnantarkastuksen papereiden haalimista ja arkperia. 

Rosa: Kokousta suurvisiirien kanssa. Kansio Arkkitehtikillan drivessa. Aikoo jatkaa 

pestissään vielä  ensi keväänkin! 

Eilo:  Huomenna kokous, tarjouspyyntöihin ei olla vielä vastattu. Hyvä viikko ollut! Teki 

eilen hattutempun treeneissä. 

Venla: Urheilutapahtuma tulossa, sitsit illalla. Ei kummallisempia. 

Rafael: Artsin johtoryhmän kehittämispäivät, hyvää settiä. Rafaeililla oli myös 

annettavaa vanhoille arkkitehdeille. Kokuksen aiheet käsittelivät tulosten mittaamisia ja 

arvokysymyksiä. Hyvä setti, loi hyviä kontakteja. 

5. Toimintasuunnitelmien kokoaminen AK:n toimintasuunnitelmaksi. 

Toimitasuunnitelmat puuttuu vielä osalta! Trellossa on toimitasuunnitelmat -kohta.  

Rafael kirjoittanut Killan yleisen suunitelman - hyvä! Jokainen hioo omaansa ja katsoo 

kommentin Trellosta. Esitysten oltava kunnossa 2 viikon päästä. 

6. Sovitaan uusi vakioaika raadin kokoukselle neljänteen periodiin 

Vihreälle viikolle kokous sovitaan perjantaille 8.3. klo 13.00.  

Vakiokokousajasta pidetään doodle - vastaus ensi kokoukseen mennessä, jolloin aika 

päätetään. 

7. Väistötilan kahvila killan hallintaan 

Ahlava oli innnostunut killan kahvilasta!  Kahvilan tulisi olla mahdollisimman 

huoltovapaa. Ehdotuksia kahvilan toiminnasta: Ekskuvuosikurssi voisi pyörittää raflaa 

tai nyt esimerkiksi viimeisessä periodissa ykköset/kakkoset vuoroviikoin. 

Rosa poistuu kokouksesta kokoukseen. 

Nähdään uudessa paikassa miten lähtee pyörimään. Kahvila/ravintola voisi pyöriä 

alkuun kerran viikossa ja ihmisillä voisi olla esimerkiksi omat astiat. 

Rappioromantiikkaa - soppakattilan ääreen. 

Päätetään, että kilta lähtee mukaan ykkös- ja kakkosvuosikurssin voimin. Venla ja Eilo 

tiedustelevat asiaa ykkösiltä, Lotta ja Lassi kakkosilta. 
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Jussi ehdottaa että ostetaan kunnon kahvikone, käytetty kuitennkin! Eilo lähtee 

selvittämään konetta. Rafael luo Kahvila Väistämöinen – projektin Trelloon. 

8. Yhteistyötä Spondan kanssa? 

Hoidetaan Sponda yhteistyökumppaniksi. Näyttelytilaa ja sählyä yläkertaan! 

Kritiikkitilaksi jne. Rafaelin kaveri on ollut spondalla töissä.  

9. Jämeränjäljen osallistumismaksut 

Jussin mielestä hyvä rahatilanne, että kilta voisi maksaa. Rafu: Kilta voisi maksaa, tuki 

virkistystoiminnallle – toisaalta pelivaraa esimerkiksi kiltisremppaa varten. Jussi 

ehdottaa, että summa olisi edustuskuluja.  

Päätetään, että Kilta maksaa. 

10. Ilta Kannunvalajien kanssa 

Kannunvalajien kanssa Kuppalassa illanvietto: ehdotetaan päiviä 11.-12.3. ja 18.-19.3. 

11. Kannanotto taidehistorian opetuksen kehittämisestä Arkkitehtuurin laitoksella 

Opintovastaava ei ole paikalla. jätetään pöydälle. 

12. Wähäjoulun budjetti 

Tarjouksia on tullut Kalastajatorpalta ja veturitalleilta. Molemmat ovat kalliita. 

Luoko hinta liian kovat paineet rahan keruulle? Rafu: noinsuuri summa on iso paine 

juhlille, rahaa tarvitaan lisäksi muihin kuluihin. Alun perin puurojuhla - palataanko 

juurille? Rafu juttelee asiasta Santerille. 

Huutokonttori – WSP saa käyttää omiin tilaisuuksiinsa – olisiko mahdollista järjestää 

meidän kokkarit tai jatkot siellä? 

Jätetään Wähäjoulun budjetti pöydälle. 

13. META 

Järjestetään Laitoksen läksiäiset. Pyjamabileet. Extempore-meiningillä. Venlasameli 

vetovastuussa.  

Kamoja pakkaamaan seuraavaksi.  
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15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.48. 

 


