
Pöytäkirja 02/2014

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 02/2014, maanantai 13.1.2014, klo 17.00
Paikka: Arkkitehtikillan kiltahuone, Metallimiehenkuja 4

Paikalla:
Puheenjohtaja Santeri Nuotio
Sihteeri, varapuheenjohtaja 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 
Fuksikapteenin adjutantti 2014-1015 Rosa Haukkovaara
Tilava Majava Otto Honkamaa
Yrityssuhdevastaava Lassi Luotonen 

Lisäksi paikalla puheoikeutettuna päätoimittaja, fuksikapteeni 2013-2014 Meri Wiikinkoski, poistui n. 17.41
Vanha jäärä Rafael Linnankoski, poistui n. 17.45

Ei sakkoja!

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Saana Rossi avasi kokouksen klo 17.04.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Tuomas: Eka FTMK kokous, talvipäivä tulossa

Rosa: 5 uutta ulkkaria, mukava määrä, kierrelleet Otaniemessä, kiinnostuneita kiltatoiminnasta. 

Ollut ensimmäinen KVTMK kokous.

Kassu & Janne: Kirkkoherranvirastoa täydennetään, tällä pärjätään toivottavasti koko kevät. 

Keskiviikkona ensimmäinen huviskokous ja IETMK kokous, jossa lisäinfoa talvipäivän 

saunarastista. Ekat sitsit @OK20 maanantaina 27. päivä, keskiviikkona sovitaan tarkemmat 

speksit ja aletaan mainostamaan. OK20 keittiö aiheuttaa haasteita, mutta onnistunee.

Säde: Roskikset yhä tulleet. 

Timo: Ei kuulu mitään. Päivittänyt raadin sähköpostilistan, ei vielä uuden raadin yhteystietoja 

verkkosivuilla.

Saana: Lähinnä aslua. Briiffaa pian Sädettä. 

Meri: Hullu otsis. Julkisten jälkeen voi alkaa miettiä lehteä. Haalarigaala ensi viikolla. 

Rafael: nettisivuilla on vanhat yhteystiedot.

5. Kokouksen 1/2014 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2014.
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6. Pahvinmyyntivastuu

Pitää sopia kulkukortista ja raadin kopin avaimista. Kerran viikossa riittää? Puhuttiin 

ekskuvuosikurssille siirtämisestä, ei kannatusta.

Esitys: Päätoimittajat valitsevat lukujärjestyksen ja deadlinejen perusteella viikottaiset 

pahvinmyyntiajat helmikuun alkuun mennessä, jotka jaetaan raadin jäsenten kesken. 

Päätoimittajat ovat vastuussa pahvin tilaamisesta. 

7. Killan edustajan nimeäminen majasäätiöön

Päätös: Nimetään Anja Karhula arkkitehtikillan edustajaksi majasäätiöön.

8. Talvipäivä 21.01.2014 ilmoittautuminen, rasti

Meri: Yleensä ollut lumiveistoksia sisäpihalla, nyt ei ole sisäpihaa. “Opettavainen” rasti olisi 

hyvä, tehdään elvytys/ ensiapurasti? “Elvytä transua transussa”. Kuka pitää? Timo ja Säde 

paikalla, Saana nakittaa porukkaa lämmittämään transun.

Janne: Joissain kulttuureissa uskotaan, että seksuaalinen säpinä auttaa elvytyksessä.  

Toimii painiotteluissa, tyrmättyä kiihotetaan. Anne-nuket tarjouksessa keltaisessa  

ruusussa. Janne voi laittaa bikinit rastille.

 Meri ilmoittaa arkkitehtikillan rastin.

9. TamArkin vujut

Timo varaa liput, pyydetään osallistujat facebookissa. Rosaa lukuunottamatta kaikki 

paikallaolijat tulossa.

10. Kiltakahvien aikataulut

Torstai 13.00-14.00 sopii kaikille, siirretään päätettäväksi kokouksessa 3/2014.

Pidetään kerran kahdessa viikossa.

11. Seuraavan iltakoulun (pe 24.1.) käsiteltävät aiheet.

 -Toimintasuunnitelmaworkshop

12. META

Siirretään seuraava kokous haalarigaalan takia, ehdotetaan (fb:ssä) tiistaita 21.1. klo 13.00, josta 

voi siirtyä pitämään AK:n talvipäivärastia. Päivitetty killan kalenteriin.

Timo on ainoa joka osaa mitään tässä helvetin raadissa. T. Timo <3

Timo korjaa google-kalenterin ja hoitaa kaikille oikeuden muokata sitä. 

Printterit ja maksullisuus: Timon printteri printtaa hyvin, hän ei tiedä miten plebeijien printteri 

toimii Miestentiellä. Aallossa jatkossa kaikkialla samat tulostimet, joissa on rajoitettu A3- ja 

väritulostamista. Yliopistolta ei tullut virallista tietoa. Vahtimestarin mukaan arkkarilafkalla 

pysyy A3 väritulosteet. Timolle keittiönurkkaus= keittiörunkkaus.

13. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.03.
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