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Pöytäkirja 08/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 08/2013,10.3.2013, klo 17.00. 

Paikka: Rafaelin koti 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula, myöhässä 

Emäntä Sameli Sivonen 

Isäntä Venla Keskinen 

Opintovastaava Saana Rossi 

Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen, myöhässä 

Tiedottaja Timo Paananen 

Fuksikapteeni 2012-2013 Meri Wiikinkoski 

Kulttuurivastaava Santeri Nuotio 

Tilava Majava Lassi Luotonen, myöhässä 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta, myöhässä 

 

Sakot: 

 

Doodlesakkoa uudesta kokousajasta tuli: Santeri, Jussi, Saana, Meri, Eilo, Venla, Timo. 

Ja kokouksen myöhäisestä informoinnista: Rafu 

Lisäksi edellisiä sakkoja on muilta kokouksita: Eilo 4 keksipakettia (tämä kyllä taitaa olla okei nyt illan 

hulppeiden tarjoiluiden vuoksi??), Saana 1kpl, Rosa 2 kpl, Santeri 2kpl 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 17.16.. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin epälailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

Ei ole postia 
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Saanalla oli jotaintärkeää kerrottavaa, mutta ei muista sitä enää. Opetuksen johtoryhmän 

kokous on ensi viikolla rekrytointiasioista. 

Lotta tehnyt töitä ja ollut huono sihteeri, koska ei muistanut postia. 

Venla lähtee uudelleen Viroon epäonnisen reissun vuoksi. Keskiviikkona on urheilua ja 

saunailta. Hän on yrittänyt rentoutua Lempäälässä lehmien keskellä. 

Timo teki tunnukset killan web-sivuille raatilaisille ja lähetti ne mailiin jokaiselle. Voitaisi 

järjestää yhteinen koulutustuokio. Nettisivuilla julkaisu tapahtuu tietyn linjan mukaan.  Timo 

sai haalariharjoittelupaikan ensi kesäksi! 

Rafael yrittää tehdä postausta nettisivuille. 

Meri kokkaa. 

Meri on ostanut käsipainot ja otti ne mukaan kokoukseen. Lassi saapui ostosten kera. 

Meri pohti asioita ja kokousti Oton kanssa yhdeksän (9!!) tuntia. 

Santerilla on ollut kaikenlaista juhlaa. 20.3. on Viini ja juusto –ilta. Lafkan avajaisjuhlaton 

tulossa, voisiko kilta hoitaa kahviota. Mahdollisuus tehdä rahaa! Johanna Järviseltä on 

tullut toinen idea rahankeruuseen liittyen. Koska Otaniemessä vierailee paljon turisteja, 

kilta voisi järjestää sightseeingejä Otaniemessä! Tapahtumia voisi olla ympäri vuoden. 

Arkkitehtikilta olisi nimenä toiminnassa ja kilta välittäisi tiedon työntekijöille. Lähdetään 

mukaan. Santeri lähtee selvittelemään asiaa, Trellossa lisää keskustelua! 

Wähäjoulu: Santeri pysyisi suunnitellussa paikassa, mutta yrittää hilata hintaa alemmas. 

Hintaa voisi saada alas ruualla (nyt oli noin 40€/hlö). Killan perinteinen Wähäjoulu on ollut 

nykyistä vaatimattomampi. Teekkarius on vaikuttanut viime vuosina paljon juhlaan ja nämä 

tavat eivät ole olleet meidän perinteitä. Onko akateeminen juhla se, mitä halutaan? 

Tuleeko liian kalliista juhlasta turhan suuri paine toteutusjoukolle? 

Ovikello soi. Rosa saapui.  

Lassi on vähän kipeä. Saimme 1000 euroa kiltahuoneen remonttia varten TTER:ltä. Ensi 

vkl:n leffamajaviikonloppu, mutta osallistujia ei oikeen ole. Kuvisluokan 

savimuovailupöydät kiltiksen tuoleiksi, ensimmäiset talkoot ovat tulossa.  

Jussi saapui. 

Jussi tykkäsi salasanastaan Killan sivuille. Pitäisi alkaa pohtia Suomi-ekskua. Pitää tehdä 

pienemmät paketit yrityksille:  keksiä, mitä annetaan vastineeksi. Miten yhdistettäisi 

Majasäätiö ja kilta – auttaisivat toisiaan rahallisesti. Aikaisemmin on muuten suoritettu 

haalariharjoitteluita Majalla! Viherharjoitteluja yms. voisi hoitaa ruokapalkalla siellä. 
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Rafael oli kipeä koko vihreän viikon. Kommelluksia ja soittelua koko viikon 

sängynpohjalta.. Ovet ovat teettäneet päänvaivaa, samoin laitoksen läksiäiset. Vessojen 

ovet olisi hauska yksityiskohta, jos jätettäisi maalaamatta. 

Lotta ottaa vastuulle vuosikokouksen tarjoilut. 

Rosa on ollut KVTMn kanssa. Metsästelee nyt erästä espanjalasita, jonka passi Rosalla 

on, mutta tyyppi ei kuulu mihinkään ja hänet on vaikea löytää.  

5. Pöytäkirjojen tarkastaminen kokouksista 1-7 

Jätetään pöydälle. 

6. Budjetin hyväksyminen vuosikokousta varten 

Budjettia tarkistellaan vielä tiistaina klo 10.00 - 12.00. 

Anja tekee vielä riisutun version lukemisen helpottamiseksi 

7. Toimintasuunnitelmien läpikäynti kokousta varten 

Eilo saapui töistä ja on saanut kaikkea aikaan. Eilo toi ruokaa, miinustetaan sakkoja. 

Toimintasuunnitelmien yhtenäistäminen ja läpikäynti vuosikokousta varten.  

Suomi tuottaa vaikeuksia, mutta jatkossa killan kielioppierimielisyydet ratkaistaan 

googlefight.com:lla. 

8. thePOOSH.org 

Eestiläien yritys: ekologinen, kestävän kehityksen mukaista rakentamista. Tehdään 

”Mielenkiintoisia linkkejä” –kohta nettisivuille, jonne myös tämä linkki laitetaan. Jatketaan 

keskustelua Trellossa. 

Anja oli ukin luona hiihtämässä. Tilinpäätös on tehty. 

9. Raadin kokousaika neljännessä periodissa 

Päätetään kokousajaksi neljännessä periosissa keskiviikkoisin klo 12-14.. 

Doodlesta tulee sakkoa myöhässä vastanneille. 

10.  Mielenosoitus opintotuesta 

Otaniemestä on ilmeisesti lähdössä isompikin porukka. Yhdeltä otetaan kantaa 

Senaatontorilla! 
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Meidän rahoista kyse, mennään mukaan. Killan sivuille linkki liittymisestä.Timo ottaa 

promovastuun Opinto-Saanan kanssa. 

11.  Kannanotto taidehistorian opetuksen kehittämisestä arkkitehtuurin laitoksella 

Laitoksen tapa opettaa Taidehistoriaa herätti taideihmisten keskuudessa suurta ihmetystä.  

Raadin mielipiteitä: Opiskelijat joutuvat kärsimään, opetuksen laatu on tärkeää. Taidehissa 

tulee jatkumaan erilaisena ensi vuonna. Opetusmetodit ja opetus ovat kyseenalaisia 

kurssilla nyt. Miten otetaan kantaa asiaan? Olisiko mahdollisuus keskusteluun professuurin 

sisällä? 

Saana ottaa vetovastuun. 

12. META 

Wähäjoulun budjetti. Mitä priorisoidaan. Hinta? onko vaivansa väärti? Onko vastaavaa? 

Viime vuoden tila oli halpa, nyt pääjuhla on Yrjiksen verran enemmän. 5000€/24h vai 

jakaako rahaa tapahtumiin koko vuoden? 

Kyseenalaistetaan teekkarimainen juhla – mitä halutaan tehdä. 

Raadilla on vastuu ja velvollisuus olla tekemässä juhlaa. 

SAFA:n konsultointi tila-asioissa. 

Hukkuuko yksi ihminen työmäärään. Raadin on taustalla Santerimme turvana ja raadilla on 

vastuu ja velvollisuus olla tekemässä juhlaa. 

Lisätään Wähis-asiat kokouslistalle vuosikokouksen jälkeen. 

Saana ehdottaa parannusta pitkiin kokouksiin. Löysäilykokous vs. nopea. Vasta tärkeiden 

asioiden jälkeen löysäilyä? 

13.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.35. 

 PS. ADDCafeessa on hyvää kahvia T: Saana 

 


