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Pöytäkirja 24/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 24/2013, 5.11.2013, klo 08.00. 

Paikka: Miestentie 3, kokoustila 339 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula 

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 

Uusi emäntä Annamari Vesamo 

 

Sakkotilanne keksipaketteina: 

Eilo 4 

Jussi 3 + 3 

Venla 2 +1 

Saana 4 +2 

Lotta 1 

Anja 2 

Santeri 1 + 2 

Rosa 1 +1 

Timo 2 +1 

Annu 1 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 08.02. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi mutta ei vielä päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, mutta, koska emme ole vielä 

päätösvaltaisia, käsitellään työjärjestyksessä ensin asioita, joissa ei tarvita 

päätösvaltaisuutta. Avataan siis keskustelu raadin kokoonpanosta. 
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4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Posti:  

Kylteri, Au, Betoni, Vuorimieskillan vujukutsu ja laskuja Anjalle. 

 

Kuulumiset: 

Meri: Tänään on fuksien juhlasitsit ja Merin synttärit.  Paljon onnea, Meri! 

Anja: Lainan eräpäivä on siirretty wähiksen jälkeiseksi. Peräkärry on korjaantunut. 

Tappajaflunssa jatkaa tappamistaan.  

Lassilla oli majatalkoot ja menee nytkin majalle tekemään lisää hommia. 

Venla: IEllä ei ole akuutteja töitä juuri nyt, mutta paljon pientä tekemistä.  

Lassilla on vielä asiaa: Timo teki hienon baaritiskin kiltikselle. Varustelekasta kysellään 

eurolavoja. Mittarit on hommaamassa UrbanMillille kiltistä, arkkari-mittariyhteishengailu.  

Timo: Ei keksi mitään erityistä, mutta on ollut aktiivinen ja tehnyt pientä nettisivuille ja 

kiltikselle. Raatitekstit tarvitaan nettisivuille, joten lähetelkää niitä Timolle. Raativiroista voisi 

kertoa jo tulevaisuuden näkymissä. 

Saana: Oli hyvä laulukilpailu, joka jatkui v**** myöhään, hyvä. Maisteritutkinnonuudistus: 

huomenna on tapaaminen Päivi Väisäsen kanssa. 

Rosa: Eka vaihtari keväältä on jo ottanut yhteyttä. Raatiteksteihin voisi laittaa myös uuden 

adjutantin tekstin. 

Santeri: Hyvä fiilis, paljon asioita tapahtuu ja työn jäljet alkaa näkyä. ”Pää on jo ulkona.” 

Laulukirja lähtee perjantaina painoon. Wähiksen kiltalaisilmo aukeaa tänään, 90 

ilmoittautunut jo kutsuvierasilmon yhteydessä.  

Annu: Ei mitään ihmeempää, vanhat jutut alta pois ja suunnittelee wähistä. 

Eilo: Marja Kanerva suostu haastatteluun Paperiin, hänellä oli näyttely Kiasmassa. 

Haastattelu töistä. Tapasi toimituksen kanssa ja mietti tulevan lehden sisältöä. Lehdestä 

tulee aikakauslehtityylinen. Jussin kanssa jutteli rahoista, mutta vähän kuumottaa. 

Suunnittelupalaveri taitosta oli graafisensuunnittelun opiskelijan kanssa. 500 kpl olisi 

tarkoitus ottaa painoksia, niin niitä voisi jaella wähiksessä vapaasti kaikille lehtiä. Omat 

painoksensa laitetaan myös arkistoon, Tokyoon, Niemen killoille, arkkarikilloille, 

wähikseen.  

Jussi: Paperiin kai jotain rahaa saadaan. Täytyy selvittää, mistä vielä kehtaa kysyä. 

Lotta: Raadin kopin siivous tapahtui. Pääasiassa kaikki roska on raatilaisten omaa kamaa, 

peflettejä, portfolioita, piirustuskamoja… Perus sihteerihommia muuten. 

Jussilla oli jotain sanottavaa. Majalla meni hyvin, tänään on liikennetyöpaja, jos jotain 

kiinnostaa. 

Rafu: Paljon on hommia puheenjohtajan saralla, paljon tapahtuu. Tärkeätä on saada hyvä 

pohjustus ensi vuoden raadille. 

 

5. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 23 

 

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 23. 

 

6. Raadin kokoonpano tulevaisuudessa 

 

Pohjana keskustelulle Eilon ehdotus päätoimittajan siirtämisestä toimariksi sekä 

iltakoulussa puhuttu pohjustus  

 

Päätoimittajuus olisi jaettu kahdelle, jolloin rahoituksen hoitaminen hoituisi myös 

toimituksen kautta. Mahdollista olisi myös olla toimari erikseen lehtien rahoittamista varten. 

Oleellinen osa työtä on ottaa myös itse selvää raadin toiminnasta. Toimittajalla ei ole 

välttämättä tarvetta olla mukana päätöksenteossa, mutta uuden iltakoulukäytännön ja 

pöytäkirjojen seuraamisen vuoksi toimitus pysyy kuitenkin ajan tasalla. 
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Päätösvaltaisuus saavutettiin klo 8.06. 

 

Päätoimitus toimisi tiedottajan alla gurun ja dokumentoijan kanssa ja tiedottajan kautta 

linkki raatiin pysyy aktiivisena. Pahvinmyynnin rooli täytyy vielä miettiä, mutta 

ekskuvuosikurssilaiset voisivat pienenä ryhmänä hoitaa myynnin. 

 

Esitys vaalikokouksessa tulevaksi raadiksi on siis: Puheenjohtaja, Sihteeri-

varapuheenjohtaja, Rahastonhoitaja, Foreign legion captain, Tiedottaja, Opintovastaava, 

Yrityssuhdevastaava, Isäntä, Emäntä, Tilavastaava-majavastaava, Fuksikapteeni, 

Adjutantti.Kulttuurivastaava ja päätoimittaja siirretään pois raadista toimareiksi. 

Jatketaan keskustelua mailitse ja päätetään asia vaalikokouksessa. 

 

7. ARTSin uutiskirjeeseen Arkkitehtikillan pääuutinen kahden viikon välein 

 

(Majaan liittyen tulossa sähköinen palaute, sen vois laittaa ayy:n yhdistystiedotteeseen.) 

Lähetetään tämän viikon pääuutiseksi Maja ja sen kunnostamisen edistyminen. Samalla 

mainostetaan Majaa ja sen vuokraamista. Timo hoitaa jutun tänään. 

 

8. ARTSin kunniajäsenyydet 

 

Ahlavan kanssa on puhuttu, että laitos tekee kootusti esityksen. Killalla ei ole kantaa. 

 

9. Raadinvaihdon ajankohta 

 

Päätetään viikonloppu 17.-19.1. Lassi saa tehtäväkseen varata Majan. 

 

10. Wickberg-toimikunnan opiskelijajäsen 

 

Oh ****, unohtui. 

 

11. SAFAn yks:n uusi opiskelijaedustaja Kaisa Karvisen tilalle 

 

Ei ole tullut hakemuksia. Niilo voisi olla innokas menemään, mutta huomenna on jo 

ensimmäinen kokous. Jätetään vaalikokouksen päätettäväksi. 

 

12. Opiskelijaedustajat tutkintosäännön ja opinnäyteohjeen valmisteluun 

 

Hakemuksia on tullut huikeat nolla kappaletta. Saana lähtee tutkintosäännön valmisteluun 

opiskelijaedustajaksi. Kysytään Sädettä mukaan valmistelemaan opinnäyteohjetta. 

Jätetään kohta pöydälle. 

 

13. META 

 

Oluthässäkkävideo: Rakastuimme marsalkkaan. Rafu tykkää videoista: ”kiva, ei tarvi 

lukee.” 

 

Spektaakkelin pohdinta: olisiko pohjustus hyvä tehdä joskus aikaisemmin kuin edeltävänä 

iltana? Vitsejä voisi taustalla miettiä, mutta iskeä vikana iltana kasaan. Keskustelua 

jatketaan iltakoulussa.  

Spektaakkeli-idea: musa vaihtuu tiheään tahtiin ja jokaisella olisi oma esityksensä. 

Iltakoulukeskustelua. 

 



4/4 
Arkkitehtikillan raadin kokous  24 / 2013 

17.11. suunnitellaan Saanalla raatikivan yhteydessä. Nihilistin suunnittelua itsenäisesti jo 

ennen. 

22.11. Iltiksen yhteydessä treeniä spektaakkeliin. 

4.12. coccaripalojen tekeminen illalla – nihilisti samalla.  

 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnakoski päätti kokouksen klo 9.29. 

 

 

 


