
Pöytäkirja 4/2014

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 4/2014, 27.1.2014, klo 16
Paikka: Kiltahuone, Metallimiehenkuja 4

Paikalla:
Puheenjohtaja Santeri Nuotio
Sihteeri Saana Rossi
Rahastonhoitaja Saana Kamula
Emäntä Kasperi Kuusento
Isäntä Janne Keskinen
Opintovastaava Säde Palmu saapui 16.30
Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen
Tiedottaja Timo Paananen
Fuksikapteeni 2014-2015 Tuomas Ranta-aho
Fuksikapteenin adjutantti 2014-1015 Rosa Haukkovaara
Tilava Majava Otto Honkamaa
Yrityssuhdevastaava Lassi Luotonen

Lisäksi puheoikeutettuna 
AO-päivävastaava ja rahastonhoitaja 2013 Anja Karhula
Päätoimittaja, fuksikapteeni 2013-2014 Meri Wiikinkoski

Sakot: Lassi Luotonen 1x2

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokouksen 3/2014 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 3/2014.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Muistinnollauskutsu, Proleko-lehtiä, TF-naamaläsy.

Jatkossa Saana R. hakee postin ayy:n toimistolta ja Saana K. Miestentieltä.

RomuSaana: Tehnyt Linnea Löytösen kanssa kurssikyselyn, lähetetty raadille kokeiltavaksi. Ollut 

Kylän vaihdossa, suosittelee kaikille Servinniemi Ice Tea -drinkkiä. 

KamuSaana: Ei vielä ollut hirveästi rahastonhoitajan hommia. Saa pian tilinkäyttöoikeuden, 

sitten voi laittaa rahaa likoon.

Otto: Sai Lassilta testamentin, tavannut kiltisvastaavien kanssa. 

Anja: Majasäätiön ensimmäinen kokous tulossa keskiviikkona.

Timo: On tehnyt puista jortikkaa.

Lassi: Keskiviikkona tapaa Orasta, torstaina WSP:tä, kilta saa rahaa! Santeri tulee mukaan. 10.2. 

tavataan Weberiä, Saana R. lähtee matkaan. Rudus ja Isover täytyy vielä saada kiinni. 

Suomieksku suuntautumassa Hyvinkää-Lahti-Kotka-akselille. 



Rosa H: Järjestänyt sirkussitsejä!

Rosa V: Plassaa juuri sirkussitsejä, tulossa hirveästi ulkkareita!

Tuomas: FTMK:n vaihto ollut, fuksisektorilla hetken taas hiljaista.

Santeri: Paluumuuttanut OK20:seen eilen. Aamulla ARTSin johtoryhmän kokouksessa, 

keskustelleet ARTSin tulevaisuudesta ja korkeakoulun hyvistä ja huonoista puolista.

6. Arkkitehtikillan pankkitilien käyttöoikeuksien siirto

Päätös: Poistetaan käyttöoikeudet edelliseltä Arkkitehtikillan puheenjohtajalta, Rafael Samson 

Linnankoskelta ja rahastonhoitajalta, Anja Ida Tuulia Karhulalta, ja lisätään käyttöoikeudet 

nykyiselle puheenjohtajalle, Jason Santeri Nuotiolle (henkilötunnus poistettu), ja 

rahastonhoitajalle, Saana Maria Kamulalle (henkilötunnus poistettu), koskien seuraavia tilejä: 

perustili FI56 1309 3000 1115 91, ja 

projektitili FI72 1309 3000 2153 84. 

Lisäksi myönnetään rahastonhoitajalle oikeus hankkia verkkopankkitunnukset molempiin em. 

tileihin.

7. Peräkärrykäytännöt

Päätös: Hyväksytään peräkärryn vuokrausehdot ja tarkastuslista, Kts. Liite 1 ja 2. Timo tekee 

varausjärjestelmän, Anja vie lomakkeet ja avaimet ayy:lle. Otto toimii peräkärryn 

yhteyshenkilönä. 

8. Tapaaminen kannunvalajien kanssa 7.3.

Pidetään tapaaminen klo 17.00. Santeri tiedustelee mahdollisuutta ottaa toimareita mukaan.

9. 25.3. klo 9 tapaaminen laitoksen johtajan kanssa

Ko. päivä ainoa, jolloin Antti Ahlavalle sopii. Sovittiin tapaaminen tuolloin.

10. Jäsenrekisteri, jäsenedut, jäsentarrat

Tällä hetkellä jäsenrekisteri on exceltaulukko, jossa on jäsenten nimet. Rahastonhoitaja ylläpitää 

sitä jäsenmaksujen perusteella. Kiltalaisten alennushinnat esim. sitseille eivät saaneet 

kannatusta, mutta ollaan yhtä mieltä siitä, että jäsenmaksun maksamisen valvontaa pitäisi 

tarkentaa. Kaikkien pitäisi olla jäseniä osallistuakseen killan tapahtumiin, ja vaalikokouksessa 

voisi tarkistaa jäsenyyden. Käsitellään kiltapäiväkerhossa.

11. Edustajat orientaatiotyöryhmään

Nimetään varsinaiseksi jäseneksi Otto Honkamaa, hänen varajäsenenään toimii Tuomas 

Ranta-Aho. Rosa Haukkovaara on myös kiinnostunut, Otto ja Tuomas jakavat tietoa hänelle ja 

raadille. (Otto on Orava-Majava, orientaatiovastaava-majavastaava)

12. Killan panomiehen nimeäminen

 Päätös: Nimetään Alex Oljemark arkkitehtikillan panomieheksi (toimihenkilö). Tuomas

  Ranta-ahoa ei paneta tarpeeksi, jotta liittyisi Alexin seuraan. Tämä on suuri 

menetys killan  nestetuotannolle.

13. Killan tilojen kehitys

● Miestentien kahvio

Toivotaan Ahlavalta pidempiä käyttöaikoja kahviolle.

● Vuosikurssien kahvihuoneet



 Vuosikurssien jääkaapeissa ja kahvinurkissa kaikkea inhottavaa, kakkosten nurkka  

on saastainen ja siellä on kauheasti pölyä. Voisiko näitä parantaa? Suunnitellaan 

  tilojen parantamista kiltapäiväkerhossa.

14. Yritysyhteistyön eteneminen

Foundation-sopimuksia ollaan uusimassa. Isover ja Rudus ovat vielä saamatta kiinni. Mikäli 

vanha foundation ei kokonaisuudessaan uudistu, ainakin ABL ja MAD ovat kiinnostuneita 

yhteistyöstä.

Suomi-ekskursio tulossa 28.3.-30.3. Perjantaina yritysvierailuja Hyvinkäällä ja Ruduksen  

samppanjabrunssi, lauantaina vierailu arkkitehtipäivillä Lahdessa.

Suunnitteilla yritysiltoja, esimerkiksi kevään kiltasitsien, laulusaunan tai viininpunaisen illan 

yhteyteen? Mieluummin yhdistettäisiin kilta- kuin fuksitapahtumaan.

MAD kiinnostunut AO-päivien pääsponsoriudesta.

TEKiltä saatu viininpunaiseen iltaan yleensä 300 euroa, täytyy muistaa hakea.

15. Killan haalarimerkin värit 2014

Keskustelua väreistä, ei selkeää suosikkia. Jatketaan keskustelua ensi kokouksessa, jossa 

äänestetään olemassaolevien sekä uusien ehdotusten perusteella.

16. Raadin tunnukset

● Pinssit

Meri ei pidä siitä, että AK:lla olisi pinssi. Pinssejä ei pitäisi hankkia vain sen takia, että 

saadaan helyjä rintaan. Voisiko killan merkki olla esimerkiksi koru?

Saana K: Logoa tulee käyttää, koska ollaan valittu se meidän tunnukseksi, ja se kuvaa 

arkkitehtikiltaa. 

Saana R: Korut jne. ovat vaikeita, pinssi sopii moniin asuihin ja naisille ja miehille.

Tuomas: Pinssillä on arvoa Otaniemessä.

Timo: Monilla raatilaisilla ei ole pinssiä, olisi kiva näyttää edustavansa kiltaa.

Saana: Muita pinssejä käyttäessä haluaisi kunnioittaa arkkitehtikiltaa.

Meri: Pinssin koko olisi mieluiten tosi pieni. 

 Yksimielisellä kannatuksella otetaan (yhä) raatipinssi. Design-ehdotuksista valittiin neliön 

muotoinen pinssi, Timo ja Meri esittelevät perjantaina tarkan ehdotuksen.

● Oloasut

Ovat omakustanteisia. Kylpytakit saavat enemmän kannatusta kuin eläinpuvut. Tulevatko 

asut koko killalle tilattavaksi? Halutaanko niihin AK-logo tai arkkitehtikiltateksti? Tai 

tilaajan oma nimi? Lassi tekee ehdotuksen.

17. Seuraavan iltakoulun (pe 31.1.) käsiteltävät aiheet

○ Pinssi ja oloasut (Timo, Meri, Lassi esittelee)

○ Haalarimerkki

○ Tilat, kahvinurkat (Otto)

○ Jäsenrekisteri (käsitellään sitten, kun Saana K. pääsee paikalle)

18. META

Tehkää toimintasuunnitelmia!



Muistakaa vastata kurssikyselyyn. 

19. Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:28.


