
Pöytäkirja 6/2014

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 6/2014, 11.2.2014, klo 8.00
Paikka: Kiltahuone, Metallimiehenkuja 4

Paikalla:
Puheenjohtaja Santeri Nuotio
Sihteeri Saana Rossi
Rahastonhoitaja Saana Kamula
Emäntä Kasperi Kuusento
Isäntä Janne Keskinen
Opintovastaava Säde Palmu
Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen (myöhässä)
Tiedottaja Timo Paananen 
Fuksikapteeni 2014-2015 Tuomas Ranta-aho
Fuksikapteenin adjutantti 2014-1015 Rosa Haukkovaara
Tilava Majava Otto Honkamaa (myöhässä) poistui 8:51
Yrityssuhdevastaava Lassi Luotonen

Sakkokakkoset: Santerille 1 (maksettu)
KamuSaanalle 1, 
Rosalle 2
Otolle 2, 
Kassulle superkakkonen (3), 
Tuomakselle superkakkonen (3)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Santeri Nuotio avasi kokouksen klo 08.04

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

SaanaR: Lukkariseminaari ollut, Euphoria tulee rasvaläsyyn! Käynyt Lassin kanssa Weberillä 

allekirjoittamassa foundation-sopimuksen, saatiin 2500. Lusmuillut toimintasuunnitelman 

tekemisessä.

Janne: Toimintasuunnitelma puuttuu vielä. IE-kokous tänään, jämeränjälki keskiviikkona, 

valmistelee tänään sinne maskottia.

Timo: Tiedotussektori on kokoustanut. Pahvinmyyntikirjanpito tehdään jatkossakin kynällä ja 

paperilla, jonka lisäksi tehdään säännöllinen inventaario sähköisesti. Pahvinmyyntivuorot on 

jaettu. Sektori on sitä mieltä, että pahvinmyynti pysyy alakerran varastossa, eikä muuta 

yläkertaan. Peräkärryn varaaminen myös jaettu, Miialla ensimmäinen kalenterin ylläpitovuoro. 

SaanaK: Tilinkäyttöoikeudet on vaihdettu. Kiltapäiväkerhossa käyty budjettia läpi, Anjan kanssa 

tarkistamassa vielä loppuviikosta. Luovutti Timolle pahvikassan avaimen. Sai 

verkkopankkitunnukset.

Säde: Ollut lukkariseminaarissa ja tekemässä jämeränjalkeen lippua. Tutkinnonuudistustyöpaja 

ensi tiistaina (18.2.) 9.00 salissa 135, uudistuksen ja kurssisuunnittelun nykytilan esittelyä. 



Perjantaina ennen kiltapäiväkerhoa koulutuspoliittisen sektorin kokous. Maisema-arkkitehtuurin 

vuorovaikutustilaisuus 20.2. 11.00.

Santeri: Gayy:n perustamiskokous ollut. Saanut jalkaan ruusun.

Rosa: International-sitsien järjestelyt alkaneet. Tulee tosi isot mutta tosi siistit. 

Otto: Majatalkoiden päivämäärä vaihtuu.

5. Pöytäkirjan 5/2014 hyväksyminen.

Hyväksyttiin pöytäkirja 5/2014.

6. Budjetti vuodelle 2014

Santeri esitteli budjettia SaanaK:n kanssa. Uusina osioina budjettiin ovat tulleet majan 

kehitysraha, projektiraha, kiltakahvit ja yrityssuhteiden hoito. Lisäystä on tullut 

edunvalvontabudjettiin ja toimijoiden virkistykseen. Pinssit täytyy lisätä budjettiin, ja 

KV-sektorille pitäisi saada lisää rahaa, ja jos niille riittää niin fukseille toivotaan sitä myös.

7. Vuosikokouksen päivämäärä

Tiistai 18.3. olisi mahdollinen. Joudutaan venyttämään maaliskuun, koska tilinpäätöstä ei ole 

vielä saatu ayy:ltä. Jos tuo päivä ei onnistu, joudutaan siirtämään huhtikuun alulle, koska 

maaliskuun viimeisellä viikolla on niin paljon tapahtumia.

8. Toimintasuunnitelmat

Esiteltiin toimintasuunnitelmat. Tiedottaja on saanut alamaisia. Rahastonhoitaja uudistaa 

kirjanpitoa. Sihteeri aloittaa toimintasuunnitelmansa tänään, ja esitteli vain 

toimintasuunnitelmasuunnitelmansa. Opintovastaava pitää paremmin yhteyttä kiltaan, 

hallopedeihin, raatiin ja maailmaan. IE pitää tapahtumia, ja myy pennuille jaffaa. Tututkaan eivät 

saa heiltä viskiä. FLC toimii fuksisektorin kanssa ja toiminta lähenee ja yhdistyy ja pysyy hyvin 

yllä ympäri vuoden. Tilava-majava jatkaa majasäätiöilyä. Majalle on tehty 

kymmenvuotissuunnitelma. Kiltikselle halutaan säännöllistä tapahtumaa. 

Toimintasuunnitelmat ovat viimeistelyä vaille!

9. Edustaja Hesa-SAFAn johtokuntaan

Hesa-SAFAan pitäisi saada nykyisille edustajille varajäsenet ja Noora Laakin tilalle uusi edustaja, 

koska Noorasta tulee SAFAn opiskelija-asiamies. Säde rekrytoi hallopedkokouksessa edustajia.

10. Edustaja SAFAn harjoittelutyöryhmään

Noora Laakia ja Jenni Pitkoa ehdotettu. Saana R. harkitsee. 

11. Kiltapäiväkerhon (pe 14.2.) aiheet

Esitys: Alumnisuhteet, hallituksen ja toimihenkilöiden lähentäminen, tutkintosääntö 2014 

(kopo-sektori esittäytyy)

12. Gurut nimetään uudelleen tiedotusassistenteiksi.

Nimi on informatiivisempi ja asiallisempi, joten gurut nimettiin uudelleen tiedotusassistenteiksi. 

13. META

○ Tänään tapaaminen dekaanin kanssa, Saana, Santeri, Timo ja Säde menevät.

○ Japanilaiset vierailijat haluaisivat tavata arkkitehtiopiskelijoita. Halukkaat voivat 

ilmoittautua, Säde ehdotti että esiteltäisiin maisema-arkkitehtuurin opetusta laitoksella.

○ Voitaisiin yrittää voidella hilloa dekaanilta. Olisiko korkeakoululla laittaa rahaa likoon 



esimerkiksi Paperiin?

○ Sakkokakkoset on tarkistettu, osa on maksettu. Tänään tuli 12 sakkoa (nyt siis yhteensä 

30e virkistysrahastossa).

○ Raadin kopista tulossa KiltaShop. Tiedotussektori ei halua muuttaa pahvivarastoa raadin 

koppiin.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 09.15.

_______________________________ _______________________________

Puheenjohtaja Santeri Nuotio  Sihteeri Saana Rossi


