
Pöytäkirja 05/2014

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 05/2014, maanantai 3.2.2014, 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 kiltakummi Pietari Keskinen ayy:n hallituksesta.

Kaikki paikalla, eikä sakkoja!

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Santeri Nuotio avasi kokouksen klo 17.00

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Kokouksen 4/2014 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 4/2014.

5. Kiltakummin esittäytyminen

Pietari Keskinen, ayy:n hallituksen jäsen (koulutuspolitiikka) ja Arkkitehtikillan kiltakummi 

2014 esittäytyi. Hänen puoleensa voi kääntyä ayy:tä koskevissa asioissa. Kedossa (ayy:n 

keskustoimistolla saa tulla käymään ja esimerkiksi pitämään raadin kokouksen.

6. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: Apoptoosi -kutsu, Fuusio-kutsu, Juopuu, PJK-naamaläsy

Kassu: Ensimmäiset sitsit pidetty, ne menivät hyvin! Yksi pöytä hajosi, mutta tästä ei 

aiheutunut seuraamuksia. Hauska viikonloppu Tampereella vuosijuhlissa. Kassun puhelin jäi 

sinne viettämään pitkää viikonloppua.

Lassi: Kaikki foundation-sopimukset uusiutumassa. WSP-työpaja maaliskuussa. Saanut 

lenssun.



Säde: Pajan roskistilaus venyy toimittajan mokan takia, mutta ovat jälleen tulossa.

Otto: Majasäätiön ensimmäinen kokous pidetty. Majatalkoot tulossa 28.2.-2.3. 

Rosa H.: Ollut ITMK:n kokouksessa, ensi viikolla tulossa iso-hakemus killan sivuille.

Timo: Kokoustamassa tiedotussektorin kanssa pahvivaraston muutosta. Pahvimyynti oli 

unohtunut tällä viikolla.

Janne: Tehnyt toimintasuunnitelmaa Kassun nukkuessa. Kiltakahvit torstaina. 

Rosa V.: Ollut riemukkaassa KTVMK-vaihdossa. KV-isorekrytointi tulossa, todennäköisesti 

samassa lomakkeessa killan isohaun kanssa. Aamulla ollut uusien opiskelijoiden vastaanottoa 

koskevassa työryhmässä ayy:n ja jaostojen edustajien kanssa.

Saana R:  Julkistanut kurssikyselyn, johon on tullu jo erinomaisesti vastauksia. Ensimmäinen 

tutkintosääntötyöryhmän kokous tulossa.

Tuomas: Tehnyt toimintasuunnitelmaa, pitäisi tavata Meriä. Kertausharjoitukset Wapun alla, 

durrr. Ilmoittautunut edustajaksi Apoptoosiin. 

Santeri: Hektinen viime viikko, edustanut Rafael Linnankosken kanssa kiinteistö-ja 

rakennustalkoilla. Perjantaina oli  neuvoston vaihto, lauantaina TamArkin vujut. Huomenna 

on laitoksen johtoryhmän kokous. Huomenna menossa Saanan kanssa vaihtamaan killan 

tilinkäyttöoikeudet heidän nimiinsä. Käynyt Lassin kanssa allekirjoittamassa WSP:n ja 

Oraksen foundation -sopimukset.

Saana K: Tampereella oli kivaa. Ladannut kirjanpito-ohjelman ja testaillut sitä. Tehnyt 

toimintasuunnitelman.

7. Toimintasuunnitelmat

Osa toimintasuunnitelmista valmiina, loput viimeistään tänään yhteiseen tiedostoon. Luettiin 

yhteinen osuus.

8. Peräkärryn vuokrausjärjestelmän tilanne

Timo “Virittäjä” Paananen on tehnyt vuokrausjärjestelmän killan sivuille. Anjan yhteystiedot 

korvataan ensi tilassa Oton yhteystiedoilla.

9. Tulevien kiltakahvien ohjelma

Torstaina ensimmäiset kiltakahvit. Teemana uusi vuosi, raadin ja toimijoiden esittäytyminen 

ja  kiltalaisten ideat ja kehitystoiveet. IE tarjoaa kiltalaisille pikkaiset kahvit.

10. Killan tilojen kehitys

○ Miestentien kahvio

Pyydetään Ahlavalta ja vahtimestareilta pidempiä käyttöaikoja sekä mahdollisuutta 

viikonloppukäyttöön. Santeri ottaa asian esille johtoryhmän kokouksessa, Otto vie 

sitä eteenpäin tarvittaessa.

○ Vuosikurssien kahvihuoneet

Tehdään seinälle selkeät käyttö- ja siivoussaannöt, ja viedään ylimääräinen sälä pois. 



Toisen vuosikurssin kahvinurkkaus ja keittiö ovat isoin ongelma.

○ Kiltahuone

Roskat ovat ongelma,  Otto delegoi fatboyden siirtämisen vuosikurssien 

kahvihuoneeseen.

Videotykin selvittäminen. Tuomas ottaa vastuun pallomeren siivoamisesta, ja hoitaa 

sen kuntoon viikon sisällä. Otto ja kiltisvastaavat tekee kiltahuoneelle 

käyttösäännöt verkkosivuille ja kiltiksen seinälle. TTER:ltä haetaan rahaa 

lautapeleihin.

11. Jäsenrekisteri, jäsenedut ja jäsentarrat 

Päätös: Neuvotellaan jäsenetuja, esimerkiksi alennuksia kahviloihin, ja jos niitä saadaan, 

hankitaan tarrat, jotka jaetaan syksyllä ensimmäisellä viikolla fukseille ja jäsenmaksun 

maksaneille. Tarrat tarkistetaan jonkun ison kiltatapahtuman yhteydessä.

12. Killan haalarimerkin värit  2014

Päätös: Tilataan kiltamerkki harmaalla pohjalla ja mustalla tekstillä. Kiltamerkkejä tilataan 

200 kappaletta ja AlKo-merkkejä 200 kappaletta. Tuomas hoitaa tilauksen.

13. Raadin pinssien kustannusten jakaminen

Päätös: Timo tilaa pinssit. Pinssiä myydään nykyisille, vanhoille ja tuleville raadeille 5 euron 

kappalehinnalla.

14. Raadin toiveet budjetin suhteen

Majaa tuetaan velan lyhentämisessä. 

Pietari: Yliopistolta voisi saada rahoitusta alumnitoimintaan, koska alumnisuhteita halutaan 

kehittää. Killan alumnitoiminnalle olisi siis hyvä pohja tänä vuonna. Athenella on laitoksen 

kanssa sopimus, muutaman tonnin vuosiluokkaa, jota vastaan tehdään fuksikasvatusta ja 

abimarkkinointia.

Pietari: Tokyo haluaa taiteilijatarvikeliikkeen Otaniemeen, niiden kanssa kannattaa 

keskustella tämän lobbaamisesta ARTSin uusiin tiloihin. Olisiko Kynä ja paperi muuttamassa 

mukana? Pop-up taiteilijatarvikeliike uudelle lafkalle?

15. Seuraavan kiltapäiväkerhon aiheet (7.2.)

Alumnitoiminnan käynnistäminen, killan oloasu, budjettiesitys.

16. META

Raadin naamaläsy voitaisiin tehdä Säteen kuumilla instagram-filttereillä.

Majatalkoot tulossa 28.2.-2.3. 

MAIK-risteily todennäköisesti 23.-25.3.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47




