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Pöytäkirja 21/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 21/2013, 8.10.2013, klo 08.00. 

Paikka: Miestentie 3, kokoustila 339 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula, ei ilm, myöhässä 

Emäntä Sameli Sivonen in India 

Isäntä Venla Keskinen 

Opintovastaava Saana Rossi 

Muukalaislegioonan kapteeni Rosa Väisänen 

Tiedottaja Timo Paananen 

Fuksikapteeni 2012-2013 Meri Wiikinkoski 

Kulttuurivastaava Santeri Nuotio, ei ilm, myöhässä 

Tilava Majava Lassi Luotonen 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta, myöhässä 

Uusi emäntä Annamari Vesamo 

 

Sakkotilanne keksipaketteina: 

Eilo 2 

Jussi 2 

Venla 1 

Saana 1 

Lotta 1 

Anja 1 

Santeri 1 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 08.05. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksin: kohta 14. Majatalkoiden 

ohjelma jätetään pois ja sen jälkeiset kohdat siirtyvät yhdellä eteenpäin. 

 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Posti: 

Vakuutuslaskuja, Au, Ahjo ja Anja tuo kohta lisää 
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Ilmoitusasiat: 

Saana: Tutkinnonuudistustyöpajasta on asiaa: työpajoissa kaavaillut ARTSn yhteiset 

opinnot viiden viikon ja 6-7opintopisteen kursseina eivät toimi, sillä jos kurssi jää 

suorittamatta, sitä ei voi suorittaa minkään muiden kurssien kanssa samanaikaisesti. Lauri 

on nyt laittanut asiaa eteenpäin. Tehdään kannanotto Tokion kanssa, jos homma ei etene 

oikein. Hakuohjeet ovat tulleet tutkintosääntöön ja opinnäytetyön työryhmään. ”Muuten 

vain räkää.” 

Eilo näkee tänään Jussin ja puhuu raha-asioista. Nyt on liian aikainen aamu, ei tule mitään 

mieleen. 

Lassi lähtee ylihuomenna kalaan.   

Annu: 18.10 on kannusitsit, joiden ilmo alkaa huomenna. Lauantaina klo 9.00. on 

miekkailua Töölössä fuksien kanssa. 

Timolle ei kuulu mitään uutta, ilmoittautumissivu wähikseen tarvitsisi laittaa esille. 

Lotta on vihdoin tajunnut nettisivut ja lisää sinne myös viimevuoden pöytäkirjat. 

Santerilla on wähiskiireitä: täytyy tehdä vaneriset kutsut Addlabissä ja laittaa raadille myös 

ilmoittautuminen pian. Nyt on tulossa myös isoja kokouksia wähiksen järkkäilijäjengin 

kanssa. 

Anja auttoi Lottaa posteissa (on tullut kutsuja, vuokrattavien tilojen vuokrakäytäntöjen 

muutoksia jatkuvasti vuokrattaviin tiloihin). Anja vei papereita Ayy:lle. Peräkärry ja budjetti 

ovat myös hoidossa, mutta niistä lisää myöhemmin. Sillis ja kiltis edistyvät. 

Rafael on hoitanut viikon ajan juoksevia asioita, ATRSn syyspirskeiden ohjelmaa mm. 

Raativideon leikkaaminen täytyy hoitaa vielä, mutta videoita puuttuu vielä pari. 

 

5. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 20 

 

Hyväksytään pöytäkirja kokouksesta 20. 

 

6. Budjettikatsaus 

 

Tietoa Anjan budjettitiedostosta:  

Katsauksessa tilanne on hyvä, ja budjetti on ylijäämäinen. 

 

Keskustelua budjetista: 

Olisi hyvä tehdä uusi budjetti/arvio, sillä tilavuokrien nousu on esimerkiksi jo vaikuttanut 

suurempina menoina tapahtumissa. Budjetin pohjaa olisi myös hyvä tarkistaa, sillä 

muutamia tärkeitä kohtia puuttuu, kuten tapahtumien oma osio, jonne voisi laitta erilliset 

tapahtumamenot. 

Lainanmaksun turvallinen ajankohta olisi wähiksen jälkeen, jotta järkkäilyissä olisi 

liikkumavaraa. Jos taloudellisesti menee hyvin, voisi olla aika ruveta säästämään hieman 

rahaa liikkumavaraksi tai sijoitettavaksi erilaisiin rahastoihin ja säästää siis pidemmällä 

tähtäimellä. 

Loppuvuoden tulokseen vaikuttavat vielä wähis, kiltisremontti TTER-sponsseineen sekä 

mahdollinen ATL:n kiltakahvituki. 

 

Anja ja Rafael tutkailevat budjettia lisää vielä ja palataan budjettiasiaan tulevissa 

kokouksissa. 

 

7. Sääntömuutokset 

 

Keskustelua: 

Virallinen ilmoitustaulu olisi internet. 

Koulutusneuvostoa ei enää ole – poistetaan säännöistä vaalikokouksen alta. Nyt on 

koulutusryhmä. 
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Vuosijuhlissa ansiomerkkitoimikunta jakaa ansiomerkit, mutta halutaanko toiminnasta 

tehdä jotenkin avoimempaa. Voisiko raati nimetä? 

Ansiomerkin saannista päättää raati, ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksesta.  

Rafael kysyy Nooralta, onko hänellä ehdotusta asiaan. 

 

Päätetään ehdottaa sääntömuutoksiin kielimuutosta, jossa viralliseksi kieleksi lisätään 

englanti; ikuisten toimarien, jäärien, vapauttamista jäsenmaksusta ja neljännestä pykälästä 

kohtaa 10 pois sekä killan virallisen ilmoitustaulun kohtaloa 

 

Päätetään ehdottaa perinneohjesääntöön killan lipun määrittelyä (killalla on killan hengen 

mukainen punainen juhlalippu, epävirallisista lippua muissa tilaisuuksissa); raadin 

erityistunnusten, esimerkiksi raatikarvan, lisäämistä sekä muita mahdollisia muokkauksia 

puheenjohtajan ehdotusten mukaisesti. Annetaan puheenjohtajalle valtuudet muokata 

nämä sääntöehdotukseen. 

 

8. Peräkärryn tilanne 

 

Paperiasiat ovat nyt kunnossa, ja kärryn voisi viedä Ayy:lle. Ayy ei sitoudu 

lommotutkimukseen ja huoltoon, joten me tarvitsisimme tyypin hoitamaan tarkistusta. 

Kärry olisi kiltiksellä ja avain haettaisi Ayy:ltä. Säilytyspaikan vuoksi tehtävä sopisi nyt 

kiltisvastaavien nakkiin, koska hääräilyä kiltahuoneen lähellä muutenkin.Kerran viikossa 

ainakin olisi hyvä olla tarkistus, voisi olla valmis tsekkilista, jota ruksitaan. 

 

Raadin kärryvuokraukseen on oma diili. Erikoisdiilit pitäisi sopia erikseen 

tapauskohtaisesti. Hinta on kuitenkin melko halpa, joten vastaaville ei ehkä ole tarvetta. 

Toimitetaan vuokrausohje Ayy:lle: raadin jäsenet saisivat vuokrata ilmaiseksi. Anja laittaa 

raadin listalle valmiin tiedoston. 

 

On hyvä laittaa vähän ekstraa vuokrauksen omavastuuseen, esim 250e, jolloin meille jäisi 

myös pieni summa hoitaa mahdollisia korjauksia, vakuutuksia jne. 

 

9. AK-tarra 

 

Tarralla saisi etuja: killan sitseille halvennuksia ja muita diilejä 

Arkkitehtikilta ja vuosiluku täytyy olla. Päätetään tehdä yksi tarra. Timo tekee. 

 

(LIMUKONEET: Tällä viikolla ne siirretään sinne, missä on välipalakone. Pajalle tölkkikone? 

Tai pullokone? Tuleeko meille kustannuksia.? Kysyntää varmasti olisi, Jussi tiedustelee.) 

 

10. SAFAn Yhdyskuntasuunnittelun toimikuntaan uusi opiskelijaedustaja Kaisa Karvisen tilalle 

 

Päätetään, että Saana hoitaa ja haun infot nettisivuille ja a-kiltalistalle. 

 

11. Raadin rintaneula 

 

Timo kyseli tarjouksia ansiomerkin hankintapaikasta. Hinta olisi 5,9€/kpl, 20 euron 

työkustannukset/tilaus muutamia kymppejä, noin 160e muotin teko. Tähän lisäksi alv 25%. 

Suunnittelu toteutettaisi itse. 

 

Keskustelua:  

Saisivatko vanhatkin raadin jäsenet merkit, annetaanko vai myydäänkö? 
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Merkki on symboli työstä – onko maksaminen kummallista? Merkki ei saa olla liian kallis, 

Rafael kysyy puheenjohtajilta, millainen meininki muissa killoissa, ja selvittää SiMiLin 

tapauksen. Keskustellaan myöhemmin lisää. 

 

Ehdotetaan alustavasti, että hankitaan raadin pinssit ensin wähikseen, ja myöhemmin 

lisää isompi satsi vanhoille raadeille. 

 

12. Paperin julkaisu Wähiksen alkuspektaakkelina 

 

Pääjuhlaan vai coccareille? Pääjuhlassa tavoittaisi enemmän kiltalaisia ja coccareille 

julkaisu sopisi erittäin hyvin. ietitään vielä. Toisaalta erillinen julkaisu olisi myös hyvä, mutta 

ensiviikolla lisää. 

 

13. Raadin virkojen esittelyt fukseille 

 

On tärkeää esitellä virat koko killalle fuksien lisäksi. Toimintasuunnitelmavideon lisäksi voisi 

tehdä erilaisia julsiteita, joissa kukin kertoo raativirastaan. Tämän kaiken tulisi olla hyvissä 

ajoin esillä, tyyliin nyt! 

 

Haku virkoihin: Pitäisikö oikeasti olla haku ennen ja henkilön ilmoittaa kiinnostuksensa ja 

kokouksessa voisi ehdottaa väkeä lisää. Nettisivuille laitettaisi hakuosoite, jonne 

lähetettäisi hakemukset. 

 

Trellossa on vaalikokousprojekti, jatkakaamme siellä. 

 

14. META 

 

Otetaan viiekokouksen palautekierrokselta tullut aihe, Majan asema, ilmeennosto, omaksi 

kohdakseen ensi kokoukseen. 

 

Kiltakahviajankohta klo 12.30 – 14.30. ensi viikolla on huono. Kiltakahvin 

poikkeusajankohta ensi viikolle on 18.10. klo 13.00.-15.00. Suuret ja mahtavimmat ovat 

samana päivänä. 

 

Ekskunäyttelyn avajaiset laitetaan samaan yhteyteen kiltakahvien kanssa ke 30.10. Ennen 

kiltakahveja olisi jokin pieni puheenvuoro ekskusta esimerkiksi Jenniltä sekä 

ekskuvastaavien, Inan ja Lassin, ekskusanaset. Kiltakahvi on myös hyvä ajankohta 

edarivaalikeskusteluun. Siis: klo 12 ekskunäyttely ja sne jälkeen klo 12.30 kiltakaffeet. 

Hyvät tarjoilut – enemmän ihmisiä!! 

 

27.10. on MAIK-sitsit 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski päätti kokouksen klo 09.58. 

 

 


