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Pöytäkirja 27/2013 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Raadin kokous 27/2013, 13.12.2013, klo 14.00. 

Paikka: Arkkitehtikillan kiltahuone 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Sihteeri Lotta Skogström 

Rahastonhoitaja Anja Karhula 

Isäntä Venla Keskinen 

Emäntä Annamari Vesamo 

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 

sekä 

Tuomas Ranta-aho 

Erno Laakso 

 

Sakkotilanne keksipaketteina: 

edelleen nollissa vaalikokoustarjoiluiden jäljiltä…? 

 

 
1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski avasi kokouksen klo 14.25 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksella. siirretään viimeisen 

kokouksen käsittely kohdaksi 6.  

 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Merille ei kuulu erityistä, hyvin teki hommia. 

Lotta hoitelee vikat sihteerihommat pois alta. 

Anjalla on flunssaa ja wähiksen jälkipyykkiä, ens viikolla peräkärry on Ayy:llä. 

Santeri: Wähis on ohi, tyhjyys. On tehnyt kaikkea pientä kiltiksellä. 

Jussi lähettää laulukirjat kaikille sitä sponssanneille. 

Timo: Ensimmäinen kunnon artikkeli ilmestyy tänään killan sivuilla. Nyt on alkanut hiljainen 

kausi, ja sen huomaa tiedotuksessakin. 
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Venlalla alkaa IE-toiminnat olla haikeasti ohi. 

Saana: Meidän suositukset halloped-paikoille menevät todennäköisesti läpi sellaisenaan. 

Eilolla ei ole mitään ihmeempää, hyvä loma tulossa! 

Annu on ehtinyt tehdä kouluakin. 

Rosan pitäisi oivaltaa, että jatkaa ensi vuonnakin ja tehdä asioita sen eteen. Pyrki 

Mosaiciin. 

Rafaeil: Kiitos wähiksestä, Ens viikolla vikat kokoukset. Viimeisiä viedään. Tänään on 

nimellinen viimeinen kokous, mutta ensi viikolla sitten oikeasti. 

POSTI. 

Polyteknikkojen kuoron joulukonserttikutsu, lehtiä, kutsu Potentiaalin tasaukseen. 

 

5. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 26. 

 

Hyväksytään pöytäkirja muutoksella kohtaan META: Tehdään Arkkinihilistiä. 

 

6. Viimeinen kokous 

 

Viimeinen kokous on ensi viikolla keskiviikkona 18.12 . klo 14.30. 

 

7. Safan opiskelijajäsenen nimittäminen 

 

Jätetäään pöydälle. 

 

8. HESA-SAFA 

 

Maili ei ole mennyt läpi killan listalla. Laitetaan haku uudelleen ja päätetään ensi 

kokouksessa edustajista. Timo osoitti kiinnostuksensa. 

 

9. Raatimentorit 

 

Kuten viime kokouksessa päätettiin, aletaan olla aktiivisesti yhteydessä. Vaikka kerran 

kuussa kokoukset.  

 

10. Raadinvauhdon ideointia. 

 

Ajankohta olis siis 17.-19.1.  

 

17.1. Uusi ja vanha raati sitsaavat M.A.D:llä ja raati sirtyy Majalle. Kaikki vanhat toimijat 

menevät myös Majalle vaikka jo päivällä. 

 

18.1. Lauantaipäivän ohjelma: Snowtube? Kiva kylpylä? Aktiivista yhdessä, ei liian kallista. 

McDonalds synttärit? Toimintasuunnitelmien tekoa. Palju Majalle. Leffaa. Tuomakselle 

myönnetään puheoikeus. Tuomas kannattaa majalla pysymistä. Palju Majalle - 

munavedessä on Islannin tunnelmaa. Majasitsit illalla. Santeri juttelee paljutyypille. Rafu 

hommaa videotykin. Pelejä tuo jokainen.  

Sitsien alkoholit, ruuat: IE suunnittelee. Erno sai nakin ruokien roudaamista. 

Puuroa aamiaiseksi, nakkisämpylöitä. 

Ilmo täytyy tehdä ajoissa. Rafu ja Santeri koordinoivat homman. 

 

11. Toimialan vuoden toiminnan arkostointi. 

 

Printteriorgiat. Arkistoon menevät kamat 
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12. Suulliset palautteet raadin toiminnasta 

 

Kirjotus/toimintakertomustilaisuudessa voisi puhua tarkemmin.  

Lomakkeille ei ole varmaankaan enää tarvetta, mutta avoin keskustelu voisi olla paikallaan. 

 

13. META 

 

Yhteinen toimintakertomusworkshop.  

Tammikuussa worksop viikolla 4. Sovitaan alustavasti esimerkiksi to 23.1. klo 14.00 

alkaen. 

 

Opiskelijoiden lomat.  

Vihreät viikot ovat poissa ja joululoma on murhattu. Muutoksia tarvitaan, sillä lomaa 

tarvitaan. Kannanotto / avoin kirje – sellainen, jota voi jakaa kaikkialle. Meidän tekemän 

vuosikellon voisi lähettää myös opettajakunnalle, jotta tärkeiden tapahtumien 

päällekkäisyydeltä vältyttäisiin.  

Noora Laak lähetti killan listalle mailin maisteriopintojen ilmoittautumisen ongelmista. 

Käytännön järjestelyt ovat hakusessa tällä hetkellä kursseilla, niiden korjaamisella saisi jo 

paljon aikaan. 

Rafu lähettää nyt aiheesta mailin Antti Ahlavalle. 

Otetaan asiaan kantaa. 

 

Joulutervehdys killalle. Tehdään kokouksen lopulla. 

 

Voidaanko vuokrata Sauna-in-Transitia  Äpy-lehtien liitolle. Vuokratulot tulevat Transun 

huollon ja kunnossapidon budjettiin. Niin kauan kuin Transu on Jussin nimissä, Jussi saa 

päättää vuokrauksesta. Transusta tulee ohjeet vuokraukseen mennessä. 

 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski päätti kokouksen klo 15.57. 

 

 

Vakuudeksi, 

 

_________________________________________ 

Puheenjohtaja Rafael Linnankoski 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

 

_________________________________________ 

Sihteeri Lotta Skogström 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

 


