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Pöytäkirja 22/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 22/2013, 15.10.2013, 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 

Tilava Majava Lassi Luotonen 

Hyvin teroitettu kynä Eilo Hatakka 

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta, myöhässä 

Uusi emäntä Annamari Vesamo 

 

Sakkotilanne keksipaketteina: 

Eilo 3 

Jussi 3 

Venla 2 

Saana 1 

Lotta 1 

Anja 2 

Santeri 1 

Rosa 1 

Timo 1 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 8.06. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi, mutta emme ole vielä päätösvaltaisia vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Posti: 

Pahvilasku ja lehti. 
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Kuulumiset: 

Lotta on laittanut myös vanhoja pöytäkirjoja nettiin, mutta nyt systeemi sivuilla on vähän 

sekava. Täytyy höpöttää asiasta Timon kanssa. 

Meri: Fuksit elää tyytyväisenä. Diskonttaus meni sivu suun. 

Saana otti eilen kiinni kunnolla rästihommia. Tutkintosääntö- ja 

opinnäytetyötyöryhmähakumailit lähti liikkeelle. MAIK-sitsit on 27.10, tulkaa! 

 

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi klo 8.15. (Anja, Rosa, Eilo ja Venla saapuivat.) 

 

Kuulumiskierros jatkuu: 

Eilo: Aikanen aamu. 

Anja järkkää wähiksen sillistä. 

Rosa: International-sitsit menivät tosi hyvin. 

Venla: Bilsa-sitseille mahtuu vain noin 20 hlö/ainejärjestö, olisiko sitsit suunnattu 

ensisijaisesti raadille ja toimareille. 

Lassi kokousti Majasäätiön kanssa viime viikolla ja sopi majatalkoiden tehtävät. 

Annu on järkkäillyt sitsejä, wähikseen on tilattu ruokia. 

Rafu: Kampuskeskustelutilaisuus meni mukavasti. Perjantaina Arabiassa klo 9-11 

järjestetään kopiointiseminaari, jossa on tietoa ja keskustelua tekijänoikeuksista jne. 

Raadin video ilmesty ja siitä on tykkäilty. Syyspirskeet oli viimeviikolla ATRSssa, Rafael teki 

hyvän vaikutuksen esitykselään. 

Jussi aktivoi toimaria haukkumalla julkisesti, Gordon Ramsay –tekniikka toimii. Tulossa on 

ehkä WSP:n kanssa kulttuurisaunaa. 

Timo kävi Arabiassa viestintätyöpajassa viikko sitten, koulutus tehokkaammasta 

viestimisestä ja laatuun keskittymisestä. Kohdassa 8. lisää killan viestintästrategiasta. 

 

5. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 21 

 

Hyväksytään pöytäkirja kokouksesta 21. 

 

6. Kiltavaalit 

 

Päätetään tehdä kiltavaaleille oma nettisivu, missä kaikki raadin ja toimihenkilöiden virat on 

esitelty napakasti ja kattavasti. Samalla sivulla voi ilmoittautua ehdokkaaksi. Lisäksi 

päätetään tehdä vaalijulisteita yksittäisistä viroista. Julisteiden formaatti on A4 ja taitto 

vapaa. Julisteet kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. DL on ensi viikon kokous, mutta 

jatketaan iltakoulussa ideoita. Jokainen aktivoi omat toimarinsa tai kirjoittaa itse heidän 

tehtävistään. 

 

7. Raadin kokousten protokolla 

 

Päätetään, että kokouksissa ei enää keskustella asioista, mitä ei ole valmisteltu ja esitetty 

asialistalle. Tästä lähtien ilmoitusasioissa käsitellään vain raadin jäsenen vastuualueen 

asioita ja toimareiden kuulumisia. 

 

Arkkitehtikillalle pitäisi valita oma Gordon Ramsay. 

 

8. Killan viestintä pitkällä aikavälillä.  

 

Viestintästrategian luonnoksesta keskustelua: 

 

Toimareiden liitäminen raadin maililistalle toisi liikaa spämmiä toimareille. Facebookiin 

halukkaat ovat saaneet liittyä ja whatsapin tarpeellisuudesta on hyvä keskustella. Rafael 
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lähettelee jatkossa esimerkiksi esityslistoja ja muuta sellaista myös toimareille. Viestinnän 

kautta olisi mahdollisuus aktivoida toimareita ja luoda lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

 

Jatketaan keskustelua iltakoulussa. 

 

9. Wickberg-toimikunnan opiskelijajäsen 

 

Pitäisi valita uusi opiskelijaedustaja kolmivuotiskaudelle Wikbreg-toimikuntaan, joka jakaa 

tukea esimerkiksi arkkitehtuurin opetukseen ja tutkimukseen. 

Nyt heti ei herännyt kiinnostusta pestiin raadin sisältä.  

 

Päätetään, että Saana lähettää kyselyn a-kiltalistalle.  Vastauksen DL on viikon 44 

kokoukseen. 

 

10. Majan asema, ilmeennosto 

 

Päätetään, että TilavaMajava järjestää kokouksen raadin ja Maja-säätion kesken. Iltakoulu 

voisi olla hyvä paikka. 

 

Majan vuokrauksen tulisi olla kiltalaisille helpompaa ja halvempaa, jotta käyttö lisääntyisi. 

Meitä helpottaisi, jos vuokraus olisi mahdollista myös lafkalta (vaksit ovat suostuvaisia 

avaimenvälittäjiksi). Jos vuokraus siirtyy osittainkin pois Ayy:ltä, varaussysteemin 

toimivuus täytyy miettiä ja pohtia, miten se vaikuttaa muihin vuokraajiin. 

 

11. META 

 

Esityslistan lähettäminen sunnuntaisin on hyvä ja tarpeeksi aikaisin. 

 

Majatalkoissa tehdään pesuhuoneen lattia uusiksi ja muutamia penkkejä. Lisäksi 

toteutetaan perussiivous. 

 

Wähislahjoiksi ollaan aikaisemmin toivottu naulakkoja Majalle. Naulakosta voisi olla 

mahdolliset mitat ja suuntaviivat. Puhutaan asiasta myöhemmin wähiskokouksessa. 

Killoille voisi jakaa puulaatat, johon lahjanaulakko toteutetaan 

 

Ensi ma klo 12 on opetusosaamisarvioinnin keskustelutilaisuus. 

 

Athenen vujut: Annu kertoo Venlan sanoin: Me mennään. Teekkariperinnejuhlan 

osallistujat, omaa sopismista. 

  

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Rafael linnakoski päätti kokouksen klo 9.23. 

 


