
Pöytäkirja 01/2014

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Raadin kokous 01/2014, 9.1..2014, klo 18.00

Paikka: Arkkitehtikillan kiltahuone, Metallimiehenkuja 4

Paikalla:

Puheenjohtaja Santeri Nuotio

Sihteeri Saana Rossi

Rahastonhoitaja Saana Kamula

Emäntä Kasperi Kuusento

Isäntä Janne Keskinen

Opintovastaava Säde Palmu

Tiedottaja Timo Paananen

Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen

Fuksikapteeni 2014-2015 Tuomas Ranta-aho (klo 18.41 asti)

Fuksikapteenin adjutantti 2014-1015 Rosa Haukkovaara

Tilava Majava Otto Honkamaa

Yrityssuhdevastaava Lassi Luotonen (n. klo 19.00 asti)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään muutoksin.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Postia ei ole haettu. Saanat hoitavat tästä lähtien.

Mennään myötäpäivään eli kellonsuuntaan!

Janne (& Kassu): Hyvä vuosi tulossa, rentoutunut joululomalla. Juomakuviot selviä, huvis on 

koottu. Kiltasitsit 28.1.2014, siirtyneet viikolla eteenpäin. Avattu tänään pankkitili.

Lassi: Ehdottaa, että kuulumiskierrokset rajoittuvat pesteihin, ei henk.koht. Lassia ei kiinnosta, 

jos ei jo tiedä. Saanut Jussilta (edelliseltä ysviltä) matskua, kokoustaa ensi viikolla toimareiden 

kanssa, pitää alkaa uusimaan foundation-sopimuksia.

Säde: Ei pääse opintoneuvoston vaihtoon.

Timo: Pitää päivittää sähköpostilistat, toivottavasti serverit pelaa. Heittää kuvia verkkosivuille. 

Ottaa toimareihinsa yhteyttä ensi viikolla.

1
Arkkitehtikillan raadin kokous 2 / 2014



KamuSaana: Sopinut tapaamisen Anjan kanssa ensi viikolle. Anja hoitaa vielä kuukauden 

loppuun rahiksen hommia,

RomuSaana: Viimeistellyt viime vuoden pestejä ja järkännyt vaihtoja, laittanut pystyyn 

organisoidumpaa hallopedtoimintaa.

Tuomas: FTMK:n ensimmäinen kokous tänään, ei ole vielä ollut Merin kanssa tekemisissä.

Santeri: Alkanut yllättävän tukka putkella, ensi viikolla laitoksen johtoryhmän kokous ja ARTSin 

vuosijuhla, johon kutsuttu puhumaan.

Vaihdon aikataulu: MAD-sitsit peruttu, perjantaina aamulla MAD-brunssi, sen jälkeen majalle, 

jossa sitsataan.

5. Varapuheenjohtajan valinta

Ehdotetaan Saana Rossia, on käytettävissä. Valitaan Saana Rossi arkkitehtikillan 

varapuheenjohtajaksi vuodelle 2014.

6. Arkkitehtikillan säännöt ja yhdistyslaki

Tiedoksi uudelle hallitukselle.

7. Raadin toiminta

Toimenkuvat ja sektorit

Sopikaa tapaaminen edeltäjän kanssa, hankkikaa testamentit itsellenne asap.

Santeri selventää sektoreita ensi viikon kokouksessa.

8. Vakiokokousaika kolmannessa periodissa

Päätös: Maanantai klo 17.00-18.30 Kiltahuoneella (Metallimiehenkuja 4), alkaen 13.1.2014.

Iltakouluaika

Päätös: Perjantai-iltapäivä klo 16.30 -> Kiltahuoneella, alkaen 24.1.2014

9. Myöhästymis- & kyselysakot

Kokouksista myöhästyminen: Ilmoittamatta myöhässä: Alkavalta kymmeneltä minuutilta 2 

euroa raadin virkistysrahastoon, maksimissaan 6 euroa/ kokous.

Pöytäkirjan lähettäminen: 2 vuorokautta ennen kokousta, kokousajan muuttaminen viikkoa 

etukäteen. Myöhästymistä kakkonen/ 12 tuntia.

Kysely/ doodlesakko: “Sakkokakkonen”  doodlaamattomuudesta deadlineen mennessä.

Sakkojen lunastaminen : Romusaana kerää sakkokakkoset purkkiinsa, jota säilytetään 

seurakuntakodissa.

10. Kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Päätös: Kokousten pöytäkirjat hyväksytään aina seuraavassa raadin kokouksessa.

11. Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeudet

Päätös: Nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2014 myönnetään Puheenjohtaja

Santeri Nuotiolle ja varapuheenjohtaja Saana Rossille.

Päätös: Puheenjohtaja valtuutetaan ilmoittamaan uuden hallituksen jäsenet Patentti- ja 

rekisterihallitukselle.
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12. Toimintasuunnitelmat

○ Sektoreiden workshopit edeltäjien kanssa

○ Raadin ja toimihenkilöiden päivittäminen sivuille.

○ Ping Timo, yhteystiedot ja raadin kasvokuvat kunhan ne on otettu.

13. Akateemiset juhlat ja niihin liittyvät käytännöt

Erityisesti uusille tiedoksi: Vuosijuhlissa edustaminen on hauskaa. Edustajat (2 kappaletta) 

maksavat illalliskortin hinnasta neljäsosan, koska kutsuva taho tarjoaa yhden kortin, ja kilta 

hyvittää toisesta puolet. Edustajien tulee viedä juhlaan hauska lahja, johon usein kuuluu myös 

juotavaa, ja sille voi keksiä hauskan aasinsillan. Pukukoodina on lähes aina frakki/ tumma 

puku/ iltapuku akateemisin kunniamerkein. Toimikuntien kasoja suositaan edustajia 

valittaessa, mutta niin, että mahdollisimman moni pääsee haluamiinsa juhliin.

14. Talvipäivä 21.01.2014 ilmoittautuminen, rasti

Siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Fuksisektori hoitaa rastin järjestämisen ja 

ilmoittautumisen, Santeri keskustelee Merin kanssa. Ehdotus: Lämmitetään transu kiltiksen 

edessä.

15. TamArkin vujut 1.2.2014

Kaikki ovat kiinnostuneita lähtemään, Aura luvannut lisäpaikkoja kaikille halukkaille. Hinta    60 

e/ henkilö, ilmoittautuminen alkaa 10.1.

16. Raadin vaihto (palju)

Palju ei saanut kannatusta, ei hankita majalle paljua.

Torstai 16.1. Vanha raati & toimarit Majalle

Perjantai 17.1. Uudet ja vanhat raadit ja toimarit päivällä MAD-brunssi

17.00 Majalle

19.00 Sitsit

Lauantai 18.1. Ei kiire pois majalta, mittarit tulossa vasta illalla.

17. Kiltakahvien käytännöt

Ehdotus: IE ottaa vastuun kiltakahvien tarjoilun järjestämisestä, Santeri & Saana & raadin 

kokous ehdottelee aiheita. Katsotaan ensi kokouksessa aikatauluja, pyritään pitämään kerran 

kahdessa viikossa laitoksella.

18. Raadin kuvaus ja naamaläsy

Kolmannessa kokouksessa, ei tekosyitä. Samalla kertaa yksittäiskuvat ja ryhmäkuva. 

Keskustellaan facebookissa.

19. Jämeränjälki 12.2.

Uusille tiedoksi: Jämeränjälki on kiltojen hallituksille tarkoitettu tapahtuma, jossa hallituksen 

jäsenet kiertävät rasteja toimikuntiensa kanssa, ja sen jälkeen sitsaavat samoissa porukoissa. 

Kaikkien suositellaan menevän tänne, mutta kannattaa varautua siihen, että tapahtuma on 

erittäin kostea. Toimikuntien teemat ja muuta lisäinfoa tulossa pian.

20. META 
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 Roskikset saapuneet pajalle, Säde hoitaa pian paikoilleen.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.25.
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