
Pöytäkirja 3/2014

Aaltoyliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 3/2014, 21.1.2014, klo 13
Paikka: Kiltahuone

Paikalla:
Puheenjohtaja Santeri Nuotio
Sihteeri Saana Rossi
Rahastonhoitaja Saana Kamula
Emäntä Kasperi Kuusento
Isäntä Janne Keskinen
Opintovastaava Säde Palmu
Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen poistui 14:03
Tiedottaja Timo Paananen poistui 14:34
Fuksikapteeni 20142015 Tuomas Rantaaho poistui 14:26
Fuksikapteenin adjutantti 20141015 Rosa Haukkovaara
Tilava Majava Otto Honkamaa
Yrityssuhdevastaava Lassi Luotonen

Foreign legion captain adjutant Meri Tuomela poistui 14:03
Päätoimittaja, (istuva fuksikapteeni) Meri Wiikinkoski poistui 13:55

Sakot:
Rosa Väisäselle 1 x 2 e
Timo Paanaselle 2 x 2 e

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.04.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään muutoksin (lisätään kohta 6.)

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: Geometres, kutsu ayy:n vuosijuhliin ja ayy:n naamaläsy.

Skamu: Saanut testamentin, lukenut läpi. Tapaa torstaina vihdoin Anjaa, katsonut alustavasti 

budjettia Santerin kanssa. Etsinyt vaihtoehtoisia ilmaisia kirjanpito-ohjelmia killalle. (Santeri: 

koska killan velka on maksettu, alamme tekemään omaa kirjanpitoa.) “Rahanvaihto” tulossa.

Janne ja Kassu: Talvipäivä tänään, Janne ja Kassu pitää JMT3:n kattosaunaa (roviosaunaa). Kaikki 

paikalle! Viikonloppuna IE-vaihto, maanantaina sirkussitsit. IE:llä oli hyvä raadinvaihto.

Romu: Flunssa, kotitalossa oli yöllä tulipalo. Hankkinut akun tietokoneeseen ja jaellut 

testamentteja. Myös vaihto tulossa.

Tumma Rosa: Pitänyt KVTMK kokouksia, killan ulkkarit innoissaan kiltasitseistä.

Meri T.: On kiire, tehnyt KVTMK- ja huvisjuttuja.

Säde: Tänään hallopedkoulutus, huomenna arkkarihallopedkokous. Tutkinnonuudistuksen 

työstämisessä huolestuttava käänne, proffat eivät meinaa esitellä suunnitelmiaan ennen kuin ne 

ovat valmiita. Pitää pitää jöötä. Saanut testamentin. Suunnittelee kohta talvipäivän rastia.

Vaalea Rosa: Järkkää ITMK-vaihtoa, kohta aletaan rekryämään killan isoja.



Tuomas: FTMK-vaihto viikonloppuna, eilen ollut hauska haalarigaala. Tänään töissä talvipäivän 

jatkoilla. Meri antaa testamentin piakkoin. (Meri W.: kannattaa alkaa tekemään fuksiopasta jo 

helmikuussa, eikä harrastaa vapaa-aikaa tai matkailua, kuten hän teki.)

Otto: Saa pian Lassilta testamentin, majasäätiön kokous tulossa.

Timo: Tehnyt facebookryhmän viestintäsektorille. Menossa myymään pahvia. Houkka Timo oli 

tahallaan myöhässä kokouksesta.

Santeri: Oli viime viikolla kokouksen aikana edustamassa kiltaa ARTSin vuosijuhlissa, minglaili 

dekaanien (uuden ja vanhan) kanssa ja sopi Anna Valtosen kanssa, että pidetään säännöllisiä 

tapaamisia. Kokoustanut johtoryhmän ja neuvoston kanssa, neuvoston vaihto tulossa. 

Päivittänyt patentti- ja rekisterihallitukseen uuden raadin tiedot. 

5. Kokouksen 2/2014 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään pöytäkirja 2/2014.

6. Talvipäivän rasti

Jussi lämmittää transun tinassa. Rastin idea on, että raati saunoo transussa ja rastilla kävijät 

esittävät transun ikkunasta nukketeatteria. Säde on tuonut hauskoja leluja ja nukkeja. Rastilla aika 

vähän ihmisiä, mutta toisaalta transussa on vähän tilaa. 

7. Pahvinmyyntivastuu, muutos edellisestä päätöksestä

Santerin ehdotus: Tiedottajan  ja hänen sektorinsa toimihenkilöt hoitavat pahvinmyyntiä 

helmikuusta lähtien. Kuuden ihmisen voimin homma pysyy hyvin hallussa, muttei ole liian 

kuormittava. 

Meri: Komppailee sinänsä ehdotusta, mutta tietysti raskaampi nakki kuuden ihmisen hoitaa. 

Ikävä nakki toimihenkilöille, koska raadin hommasta palkitaan enemmän kuin toimihenkilöiden, 

jonka takia heidän ei pitäisi myydä pahvia. Guruille nakki tulee täytenä yllätyksenä.

Santeri: Toimareilla on myös vastuuta, eikä raati voi hoitaa kaikkea. 

Tuomas: Raadillekin tulee paljon yllättäviä, ylimääräisiä nakkeja, ja lopulta heidän toiminnastaan 

ja pahvikassasta olisi vastuussa raadin jäsen, Timo.

Saana: Voitaisiinko pahvinmyyjiä palkita alennetuilla hinnoilla pahvista?

Santeri: Tiedotusporukka tekee ehdotuksen pahvinmyynnistä.

8. Killan varastot

Esitys: (kts. liite 1) Siirretään myytävät tavarat raadin koppiin (miestentie 2. kerros), tehdään 

selkeä ohjeistus siitä mistä asioita voi ostaa ja milloin pahvinmyyntiä pidetään. Timo järjestää 

siirtämisen ensi viikolla. 

9. Tapaamiset dekaanin, laitoksen johtajan ja TOKYOn kanssa

Viime vuonna tavattiin kerran dekaania. Ehdotetaan dekaanille, että hän tulisi tapaamaan meitä 

kerran kahdessa kuukaudessa vakiokokousaikana. Yritetään saada lafka tarjoamaan lounasta.

Kutsutaan laitoksen johtaja Ahlava ja professoreita kiltakahveille esittäytymään ja vastaamaan 

opiskelijoiden kysymyksiin.

Santeri on puhunut Larissan (TOKYOn puheenjohtaja) kanssa tapaamisesta TOKYOn kanssa, 

ehdotetaan päivämäärää jolloin mennään käymään Arabiassa.

10. Killan tietoliikenne



● Googlekalenterit (lisänä: ruvetaanko tekemään lukujärjestyksiä tilattaviksi?)

Killan googlekalenteri on hyvä, lisäksi voi halutessaan tilata killan halloped-kalenterin.

Ei aleta tekemään tai ehdoteta Luotoselle tilattavia lukujärjestyksiä, koska niille ei ole 

aikaisemmin ollut suosiota, ja olisi liikaa erilaisia vaihtoehtoja.

11. TamArkin vujulahja

Tehdään .44 revolveri, Timo suunnittelee ja nakittaa.

12. Kämppäkierroksen ajankohta ja järjestys

Pidetään helmi-maaliskuussa, doodlataan. Keskusta- Otaniemi järjestys sai kannatusta. 

13. Haalarimerkit

Tuomas hoitaa tilauksen, kaikki ehdottavat värejä ensi viikoksi.

14. Raadin tunnukset

● raatikarva

Sihteeri hankkii itsevaltaisesti rumimman löytyvän karvan.

● oleskeluasut

PINGVIINI-KIGURUMI! Halutaan eläinpukuja. Majava haluaa majavapuvun. “Koko raati 

on beaverhuntereita.” Toisena ehdotuksena kylpytakki, johon kirjaillaan rintaan nimi ja 

AK-raati 2014.

● pinssit

Timo on hoitanut, kustannukset 50:lle hopeiselle, n. 1 cm halkaisijaltaan olevalle pinssille 

n. 600-700 euroa, jatkotilaukset ovat halvempia. Raadin ei tarvitse maksaa pinssistä. 

Päätetään tilaamisesta, kun budjetti ja hallituskuluille varattu osuus on selvillä.

15. Kiltakahvien aikataulut

Päätös: Kiltakahvit järjestetään Miestentien kahvilassa joka toinen viikko torstaisin klo 

13.00-14.15, alkaen 30.01.

16. Iltakoulu 24.1.2014

Nimetään uudelleen kiltapäiväkerhoksi. Nykyinen raati ei ole kuullut aiempaa 

kiltapäiväkerho-nimellä kulkevaa tapahtumaa järjestettävän, joten ei välitetä nimen 

päällekkäisyydestä. Aiheina toimintasuunnitelmat ja kaikkien aikojen raatisitsit.

17. META

Ayy:n tilavarausexcel kusee (ja kaikki esittävät yllättynyttä.) Perjantaina on varaus gorsussa, 

jonne voidaan mennä saunomaan ja juhlimaan Rosan synttäreitä, mikäli peruuttaminen ei enää 

onnistu. Konsultoidaan Venlaa.

Voidaan lainata fatboyta IE-toimikunnalle (ja muille), ja ne pitää palauttaa yhtä siistinä kuin ne 

saatiin. Jos niissä on reikiä tai toimenpiteitä vaativia ongelmia, peritään 50 e/fatboy korvausta.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:46.



_______________________________ _______________________________

Puheenjohtaja Santeri Nuotio  Sihteeri Saana Rossi

Liite 1
Raadin varastot, tavarat ja myynti, Santeri Nuotio

Alustus
Nykyisen pahvivaraston sijainti on hankala, ja tila jaetaan mm. pääsykoetehtävien kanssa. Tilassa on paljon 
killan ulkopuolista liikennettä, joten siellä ei kannata säilyttää rahaa. Tilaan pääsee vain avaimella, joita on 5 kpl, 
ja kulkukortilla, joka pitää tilata tilalta ja turvalta. Nykyinen raadin koppi sopisi myyntitehtävään paremmin, sillä 
se sijaitsee siellä, missä opiskelijat liikkuvat. Koppi on pienempi, mutta jos ylimääräisen (ei aktiivisessa 
käytössä olevan) tavaran siirtäisi nykyiseen pahvivarastoon säilytykseen, saisi pahvit mahtumaan 
pystyasennossa koppiin.

Miestentie 3

“Raadin koppi”
Vastuussa järjestyksestä: Tiedottaja + toimarit
Avaimet: Koko raadilla
Sisällä:
Kaikki killan myytävät tuotteet
Pahvit
Laulukirjat
Vanhat laulukirjan lisäosat
Historiikit
Haalarimerkit
Vuokravälineet



Myyntikassa
kiltakahvien ylimääräiset tarjoilut

“Pahvivarasto”
Vastuussa järjestyksestä: Sihteeri
Avaimet: PJ & Sihteeri
Sisällä:
Säilytettävät asiat, joita ei aktiivisesti käytetä
Suurin osa historiikeistä
Vuosijuhlalahjat
Esineet ja asiat, joille ei ole vielä keksitty sopivaa paikkaa
Wähiksen laatat

Lasivarasto
Ei sinänsä killan varasto, vastuussa vahtimestarit.
Avaimet: vahtimestarit
Sisällä:
Laitoksen viini ja skumppalasit, molempia 300 kpl
Killan aromilasit 100 kpl

Paja

Kirkkoherranvirasto
Vastuussa järjestyksestä: Kirkkoherra
Avaimet: IE, Kirkkoherra, Wähätirehtöörit, PJ
Sisällä:
virvokkeet
kaljakärryt
IEkassat

Seurakuntakoti
Vastuussa järjestyksestä: IE
Avaimet: Samat avaimet kuin KHV:ssä
Sisällä:
kuivamuonaa
kertakäyttöastioita
astioita?

Arkkitehdintie
Vastuussa järjestyksestä: Kiltahuonevastaavat
Sisällä:
yleisessä käytössä olevat tavarat
kulhot, tarjottimet
koristeet

Pahvinmyynti



Viikottaisen pahvinmyyntivuoron järjestää tiedottaja omien toimihenkilöidensä (päätoimittajat, gurut ja 
dokumentoija) kanssa. Suositus on, että säännöllinen myyntiaika on kerran viikossa ja vähintään puolen tunnin 
ajan kerrallaan. Tarkat ajat löytyvät killan nettisivuilta, ja päivitetään säännöllisesti huomioiden myös esim. 
lomaaikojen poikkeusaikataulut. Säännöllisten myyntivuorojen lisäksi jokainen raadin jäsen voi myydä pahveja 
ja muita killan tuotteita raadinkopista muinakin aikoina, kun kiltalaiset sitä pyytävät. Jos ylimääräinen 
myyntivuoro tuottaa ylimääräistä vaivaa, voi raatilainen veloittaa myynnistä 2e lisämaksun.


