
Pöytäkirja 7/2014

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 7/2014, 17.2.2014, klo 17.00
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 
Tiedottaja Timo Paananen 
Fuksikapteeni 2014-2015 Tuomas Ranta-aho
Fuksikapteenin adjutantti 2014-1015 Rosa Haukkovaara
Tilava Majava Otto Honkamaa 
Yrityssuhdevastaava Lassi Luotonen

Sakkokakkoset: olemassaolevat + uudet

KamuSaana 1 
Rosa V 2
Otto 2, 
Kassu 3

1. Kokouksen avaus

○ Puheenjohtaja Santeri Nuotio avasi kokouksen kello 17:02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

○ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

○ Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokouksen 6/2014 pöytäkirjan hyväksyminen

○ Hyväksyttiin 6/2014 pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat ja posti

○ Lassi: 5 sponsoria ja 12 000 rahaa. Kaikki sopimukset on valmiina, mutta kaikkia ei ole 

allekirjoitettu. Haalareihin on tehty sopimuspohja ja Wienerberger on jo ilmoittanut 

kiinnostuksensa. Kaikki paitsi WSP on ottanut 2500 e foundationin. Oltiin majalla. Koko 

viimeviikko vain kiltahommia.

○ Säde:  Opintoneuvoston kokous viimeviikolla. Kiltapäiväkerhossa käsiteltiin KoPo asioita, 

halloped kokous. KoPo hommaa tiedotettu killalle. Koulutusryhmän kokous huomenna 

tiistaina. Käynnistetään orientaatiotyö. Tuomas ja Otto mukana. Myös 

maisu-tutkinnonuudistustyöpaja tällä viikolla. Torstaina international sauna -evening 

Säteellä. Ensiviikolla tulossa ARTS:in yliopistopedagoginen seminaari.

○ Tuomas: Jämeränjäljessä FTMK edusti runsaasti. Rankka kyykkämatka. Tällä viikolla 

tapaaminen Merin kanssa (toivottavasti).

○ Janne&Kasperi: Aloitetaan väärinymmärrettyjen järkkäily. Yritetään järjestää 



tapaaminen NuDen kanssa. Kiltakahvit torstaina. Kassulla rankka viikko. Perjantaina 

IE-kasa muistinnollauksessa.

○ Otto: Käytiin majalla Lassin ja Jussin kanssa. Päivitettiin astiastoa ja tutkittiin paikkoja. 

Majatalkoot 14-16.3. Maja varattu. Kiltiskokous tällä viikolla.

○ Santeri: Sairastamista. Hoidellut kotoa hommia. Hyvä kiltapäiväkerho perjantaina.

6. Raadin yhteinen ToDo-lista drivessa

○ Selkeä kanava raatilaisille seurata eri sektoreiden toimintaa. Raatilaiset päivittävät omia 

ToDo asioitaan sinne viikoittain. Puheenjohtaja ja varaPJ pysyy kärryillä.

7. Edustajat Hesa-SAFAn johtokuntaan

○ Sameli Sivonen kiinnostunut edustajapaikasta. Tarvitaan vielä toinen. Päätetään Sameli 

varsinaiseksi edustajaksi  ja tarvitaan edelleen kaksi varajäsentä. 

8. Edustaja SAFAn harjoittelutyöryhmään

○ Rafael Linnankoski ehdotettu ja yksimielisesti valittu edustajaksi.

9. Alumnisuhdetyöryhmän perustaminen

○ Keskusteltu kiltapäiväkerhossa. Lassi ehdotettu vetovastuuseen Santeri ja Saana apunaan. 

Lassi suostuu, mutta hoitaa kiireellisemmät asiat pois alta. Kiltapäiväkerhossa myös 

muita kiinnostuneita. Tehdään alumnisuhde-kansio driveen. Alumneilta toivotaan 

jatkuvuutta killan toimintaan. Pidetään kokous tarkempaan ideointiin. MARK:illa on 

alumnien olut-iltoja, Vista keskustellut asiasta.

10. Tutkintosääntöön ehdotettavat muutokset

○ Jos on luvattu opettaa ruotsiksi, tulisi saada edes materiaali ruotsiksi. Otetaanko Safa 

mukaan tukintosääntötyöhön. Haluttaisiinko koulutukseen tieteellisen kirjoittamisen 

hallintaa. Kurssi-ilmojen aukeamisen ajankohta pitäisi saada yhtenäiseksi. Työnohjausta. 

Teekkareilla ja ARTS:illa enemmän ura- ja rekrytointitoimintaa, miksei meillä? 

Maisu-tohtoreita pitäisi myös kouluttaa. Filososofian tohtori pitäisi olla edelleen 

mahdollinen koulussamme, koska nimike kansainvälisesti tunnetumpi. Nopat tilille 

maksimissaan kuukauden sisällä kurssin loppumisesta. Kurssipalautteen keräämisestä 

lisää keskustelua. Miten koulutusohjelmien välillä siirtyminen voisi toimia ilman 

pääsykokeita? Myöhästyneiden palautusten yhtenäinen linjaaminen (jälkipalautuskset 

kolme kertaa vuodessa?).

11. Raati-nimityksen laajentaminen koskemaan hallitusta ja toimihenkilöitä

○ Kiltapäiväkerhossa keskusteltu. Vaatii ilmeisesti kaksi vuosikokousta. Halutaanko esittää 

killan vuosikokouksessa. Tarkennuksena: pelkkä nimitys vaihtuisi. Mikään käytännön asia 

ei muuttuisi. Kiltapäiväkerho ottaa roolia keskustelevana ja valmistelevana elimenä ja 

raati-nimitys voisi olla hyvä yhdistävä tekijä tälle koko killan yhteistoiminnalle. Paljon 

rönsyilevää keskustelua ja kiltapäiväkerhon keskustelun sadon läpikäyntiä.

12. Kiltakahvien (to 20.2.) ohjelma

○ Kysytään, pääseekö opintopsykologi vierailulle ja esittäytymään joko tällä, tai ensi 

viikolla. Foundation-yritykset voisivat tulla esittäytymään tulevaisuudessa.

○ Varsinaiset aiheet: Kurssipalautekeskustelua (Säde). Tapahtuma-workshop (IE ja 



Tuomas). Kiltahuone ja maja-workshop (Otto). IE hankkii kahvit ja kupit.

13. Kiltapäiväkerhon (pe 21.2.) käsiteltävät aiheet

○ Esitys: Kiltalehdet vuonna 2014, Kiltahuoneen kehitys ja toimijoiden jaksaminen

14.  META

○ Voidaanko aikaistaa kokousta vaikka puoli tuntia? Päätetty.

○ Voitaisiinko yhdistää Majasäätiön kalenteri killan kalenteriin? Päätetty myönteisesti. 

Majasäätiön kokousten pöytäkirjat myös raadin sähköpostilistalle.

15. Kokouksen päättäminen

○ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:18.

_______________________________ _______________________________

Puheenjohtaja Santeri Nuotio  Sihteeri Saana Rossi


