Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n
perinneohjesääntö
(viimeiset hyväksytyt päivitykset vaalikokouksessa 25.11.2016)

1§ Ohjesäännön käytöstä
Tämä perinneohjesääntö täydentää ja tarkentaa Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n sääntöjä.
Ohjesäännössä Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:stä käytetään nimeä kilta. Ohjesääntö auttaa
säilyttämään, siirtämään ja ymmärtämään killan perinteitä ja tapoja. Perinneohjesäännöstä ei ole
tarkoitus poistaa sisältöä, vaan päivittää sitä lisäyksin toiminnan muuttuessa. Se on alisteinen
killan säännöille.
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä killan kokouksessa. Muutosesitys on
mainittava kokouskutsussa.
Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena
hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

I luku
Tunnukset ja merkit
2§ Killan tunnuksista ja merkeistä
Killalla on oma lippu, merkkejä ja muita tunnuksia. Niiden tarkoituksena on lisätä kiltalaisten
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa killan identiteettiä. Killan merkeistä ja tunnuksista
päättää killan kokous. Killan viralliset värit ovat musta ja punainen.

3§ Haalarit
Arkkitehtikillan jokaiselle fuksivuosikurssille tilataan ensimmäisen opiskeluvuotensa syksyn
aikana haalarit, joiden väri on maalarinvalkoinen (RAL 9016), fuksivuosikurssi suunnittelee
selkään oman vuosikurssinsa logon suunnittelukilpailulla. Haalarin hihassa lukee fontilla “courier
new” arkkitehtikilta.

4§ Killan lipusta
Killalla on punainen, silkistä tehty lippu. Lipun alalaidassa on versaaleilla musta teksti
”Arkkitehtikilta”. Lippua käytetään vuosijuhlissa ja muissa juhlavissa tilanteissa sen vaatimalla
arvokkuudella.
Lisäksi voidaan käyttää epävirallisemmissa tilaisuuksissa lippua, joka muistuttaa ulkonäöltään
virallista lippua.

5§ Killan hallitusmerkeistä
Hallitusmerkki on hopeinen rintaneula, jota entisillä ja nykyisillä hallituksen jäsenillä on oikeus
käyttää. Rintaneulassa on Arkkitehtikillan logo.

6§ Killan ansiomerkki ja huomionosoitukset
Killalla on hopeinen ansiomerkki, johon on mustalla emaloitu kirjaimet ”AK”. Nykyinen
ansiomerkki on rekonstruktio vanhasta merkistä, joka oli käytössä 1900-luvun alkupuolelta,
todennäköisesti noin 1970-luvulle saakka. Ansiomerkin jakamisesta päättää hallitus vuosittain
vaihtuvan ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksesta. Edellisen ansiomerkkitoimikunnan
puheenjohtaja nimeää toimikunnalle seuraavan puheenjohtajan, joka kokoaa uuden toimikunnan.
Ansiomerkki jaetaan Wähäjoulussa tai muussa arvokkaassa tilaisuudessa.

7§ Killan virallisesta ilmoitustaulusta
Killan virallisen ilmoitustaulun paikasta päättää killan kokous. Ilmoitustaululla ovat esillä killan
ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä killan kokousten kokouskutsut.

8§ Erityisiä tunnuksia
Killalla on erityisiä tunnuksia, joita voivat halutessaan käyttää niiden käyttöön oikeutetut
henkilöt. Näitä erityisiä tunnuksia ovat:
●
●

●
●

Puheenjohtajan kävelykeppi, jota puheenjohtaja käyttää akateemisissa juhlatilaisuuksissa
juhlapuvun kanssa, puheenjohtaja kaivertaa nimensä keppiin vuoden alussa.
Fuksikapteenin adjutantin sauva, jota adjutantti käyttää toimiessaan seremoniamestarina
Wähäjoulun cocktail-tilaisuudessa. Kunkin adjutantin tulee lisätä sauvaan jotakin.
Adjutantin sauvan viiri, jossa Wähäjoulun järjestysluku lukee, tulee päivittää joka vuosi.
Majavan häntä, jota Arkkitehtikillan majavastaava käyttää haalareidensa osana.
Kiertävänä häntänä toimii musta häntä. Majavalle pysyvän hännän tekee seuraaja.
Haalariin kiinnitettävä raatikarva. Hallituslaisilla karvan leveys on noin 10 cm ja
toimihenkilöillä noin 5 cm.

II luku
Killan perinteistä
9§ Killan tapahtumista
Kilta järjestää vuosittain mahdollisuuksien mukaan ainakin seuraavat tapahtumat:
●
●
●
●
●

Raadinvaihdon tammikuussa
Kiltasitsit tammikuussa
Majatalkoot kahdesti vuodessa yhdessä Majasäätiön kanssa
Viimeisenä ennakkotehtävien palautuspäivänä (tai siinä tietämillä) tapahtuman
hakijoiden iloksi; tapahtuma on kulkenut aiemmin nimellä AK-iltapäivä tai A-kiltapäivä
Viininpunaisen illan fukseille ennen mahdollista Wappua

●
●
●
●
●
●

Wappuboolin vappuaattona klo 18 Runebergin patsaalla
Pääsykoepiknikin Suomenlinnassa pääsykokeiden viimeisenä päivänä
Fuksi-Kiljavan yhdessä Arkkitehtuurin laitoksen kanssa
Wähäjoulun, killan vuosijuhlan, itsenäisyyspäivän aattona 5.12.
Aamu-uinnin Wähäjoulun jatkojen jälkeen, joka järjestettiin vuoteen 2014 asti
Yrjönkadun uimahallissa
Käpysitsit vähintään kerran vuodessa

sekä kerran kolmessa vuodessa Arkkitehtiopiskelijapäivät Otaniemessä. Tätä seuraavana vuonna
arkkitehtikiltojen tehtäväkierrossa toimitetaan kevään Arkkitehtiopiskelijalehti, jota seuraavana
vuonna vuorostaan Arkkitehtiopiskelijalehden syyspainos.

10§ Vuoden opettaja
Wähäjoulussa palkitaan opiskelijaäänestyksellä valittu vuoden opettaja. Vuoden opettajan
palkintopokaaliin lisätään aina kulloisenkin vuoden opettajan nimi vuosilukuineen. Äänestys
järjestetään marraskuun aikana.

Arkkitehtikilta ry:n perinneohjesääntö
(viimeisimmät hyväksytyt päivitykset 20.11.2013 vaalikokouksessa)

1§ Ohjesäännön käytöstä
Tämä perinneohjesääntö täydentää ja tarkentaa Arkkitehtikilta ry:n sääntöjä. Ohjesäännössä
Arkkitehtikilta ry:stä käytetään nimeä kilta. Ohjesääntö auttaa säilyttämään, siirtämään ja
ymmärtämään killan perinteitä ja tapoja. Se on alisteinen Arkkitehtikilta ry:n killan säännöille.
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä killan kokouksessa. Muutosesitys on
mainittava kokouskutsussa.
Muutosesityksen voi tehdä raati tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena raadille.
Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

I luku
Tunnukset ja merkit
2§ Killan tunnuksista ja merkeistä
Killalla on oma lippu, merkkejä ja muita tunnuksia. Niiden tarkoituksena on lisätä kiltalaisten
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa killan identiteettiä. Killan merkeistä ja tunnuksista
päättää killan kokous. Killan viralliset värit ovat musta ja punainen.

3§ Haalarit
Arkkitehtikillan jokaiselle fuksivuosikurssille tilataan ensimmäisen opiskeluvuotensa syksyn
aikana haalarit, joiden väri on maalarinvalkoinen (RAL 9016), fuksivuosikurssi suunnittelee
selkään oman vuosikurssinsa logon suunnittelukilpailulla. Haalarin hihassa lukee fontilla “courier
new” Arkkitehtikilta.

4§ Killan lipusta
Killalla on punainen, silkistä tehty lippu. Lipun alalaidassa on versaaleilla musta teksti
”Arkkitehtikilta”. Lippua käytetään vuosijuhlissa ja muissa juhlavissa tilanteissa sen vaatimalla
arvokkuudella.
Lisäksi voidaan käyttää epävirallisemmissa tilaisuuksissa lippua, joka muistuttaa ulkonäöltään
virallista lippua.

5§ Killan raatimerkeistä
Raatimerkki on hopeinen rintaneula, jota entisillä ja nykyisillä raadin jäsenillä on oikeus käyttää.
Rintaneulassa on Arkkitehtikillan logo.

6§ Killan ansiomerkki ja huomionosoitukset
Killalla on hopeinen ansiomerkki, johon on mustalla emaloitu kirjaimet ”AK”. Nykyinen
ansiomerkki on rekonstruktio vanhasta merkistä, joka oli käytössä 1900-luvun alkupuolelta,
todennäköisesti noin 1970-luvulle saakka. Ansiomerkin jakamisesta päättää raati vuosittain
vaihtuvan ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksesta. Edellisen ansiomerkkitoimikunnan
puheenjohtaja nimeää toimikunnalle seuraavan puheenjohtajan, joka kokoaa uuden toimikunnan.
Ansiomerkki jaetaan Wähäjoulussa tai muussa arvokkaassa tilaisuudessa.

7§ Killan virallisesta ilmoitustaulusta
Killan virallisen ilmoitustaulun paikasta päättää killan kokous. Ilmoitustaululla ovat esillä killan
ja raadin kokousten pöytäkirjat sekä killan kokousten kokouskutsut.

8§ Erityisiä tunnuksia
Killalla on erityisiä tunnuksia, joita voivat halutessaan käyttää niiden käyttöön oikeutetut
henkilöt. Näitä erityisiä tunnuksia ovat:
●
●

●
●

Puheenjohtajan kävelykeppi, jota puheenjohtaja käyttää akateemisissa juhlatilaisuuksissa
juhlapuvun kanssa, puheenjohtaja kaivertaa nimensä keppiin vuoden päätteeksi.
Fuksikapteenin adjutantin sauva, jota adjutantti käyttää toimiessaan seremoniamestarina
Wähäjoulun cocktail-tilaisuudessa. Kunkin adjutantin tulee lisätä sauvaan jotakin.
Adjutantin sauvan kangas, jossa Wähäjoulun järjestysluku lukee, tulee päivittää joka
vuosi.
Majavan häntä, jota Arkkitehtikillan majavastaava käyttää haalareidensa osana.
Kiertävänä häntänä toimii musta häntä. Majavalle pysyvän hännän tekee seuraaja.
Haalariin kiinnitettävä raati- ja toimarikarva. Hallituslaisilla karvan leveys on noin 10 cm
ja toimihenkilöillä noin 5 cm.

II luku
Killan perinteistä
9§ Killan tapahtumista
Kilta järjestää vuosittain mahdollisuuksien mukaan ainakin seuraavat tapahtumat:
●
●
●
●
●
●
●

Raadinvaihdon tammikuussa
Kiltasitsit tammikuussa
Majatalkoot kahdesti vuodessa yhdessä Majasäätiön kanssa
AK-iltapäivän viimeisenä ennakkotehtävien palautuspäivänä (tai siinä tietämillä)
Viininpunaisen illan fukseille ennen vappua
Wappuboolin vappuaattona klo 18 Runebergin patsaalla
Pääsykoepiknikin Suomenlinnassa pääsykokeiden viimeisenä päivänä

●
●
●
●

Fuksikiljavan yhdessä a-laitoksen kanssa
Wähäjoulun, killan vuosijuhlan, itsenäisyyspäivän aattona 5.12
Silliaamiaisen Yrjönkadun uimahallissa Wähäjoulun jatkojen jälkeen
Käpysitsit vähintään kerran vuodessa

sekä kerran kolmessa vuodessa Arkkitehtiopiskelijapäivät Otaniemessä. Tätä seuraavana vuonna
arkkitehtikiltojen tehtäväkierrossa toimitetaan kevään Arkkitehtiopiskelijalehti, jota seuraavana
vuonna vuorostaan Arkkitehtiopiskelijalehden syyspainos.

10§ Vuoden opettaja
Wähäjoulussa palkitaan opiskelijaäänestyksellä valittu vuoden opettaja. Vuoden opettajan
palkintopokaaliin lisätään aina kulloisenkin vuoden opettajan nimi ja vuosilukuineen. Äänestys
järjestetään marraskuun aikana.

