
Pöytäkirja
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry 

Raadin kokous 3/2012 30.1.2012 klo 11.00

Metallimiehenkuja 4, Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu

Sihteeri Linnea Löytönen

Tiedottaja Timo Paananen

Fuksikapteeni Rafael Linnankoski

Kulttuurivastaava Hoi Yee Tamminen

Hyvin teroitettu kynä Iris Andersson

Opintovastaava Jere Pääkkönen

Majava Saana Rossi

Isäntä Anja Karhula

Emäntä Santeri Nuotio

Foreign legion captain Jutta Palomäki

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu avasi kokouksen klo 16.15.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: Oulun Arkkitehtikillan naamaläsy, kutsu muistinnollaukseen 
(teitokilta), arkkitehtiuutiset, Laurille kutsu ”Donator's circle”:n 
tilaisuuten.

HJ: Voisi lyödä lukkoon tapahtumanjärjestäjien tapaamisen.

Jere: Arkkitehtilaitos uudistaa verkkosivunsa Aalto-formaattiin ja Jere 
on mukana uudistustyössä.

Anja & Santeri: IE-vaihto, Talvipäivä ja sitsit menivät hyvin. Miettivät 
Tallinnanreissua. Väärinymmärrettyjen sitsit ovat 24.2. Niiden 
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ensimmäinen suunnittelukokus huomenna (31.1). Jere lukkaroisi 
mielellään sitsit ja toivoisi parikseen Juuso Koskea (Athenesta).

Jutta: Oli city adventure, joka meni hyvin paitsi että oli kylmää.

Timo: Kuvat raadin naamaläsyyn otettu (alkukokouksen aikana). 
Ottaa vielä yhteyttä Maijaan ja Jussiin kuvat ottaakseen. 
Mahdollisesti raffiksi muodostuvat naamaläsyn selitys: ”me ollaan 
kuin maalaamaton betoni”. Timon valitsemiin kuviin ei ole veto-
oikeutta. Sähköpostialiakset muutettu perjantaina (tarkistaa vielä 
asian). Nettisivuja ei ole päässyt päivittämään koska domainia 
uudelleenjärjestellään. Juttelee tänään aiheesta Tuukan kanssa. 

Saana: Majalla ei ihmeellistä. Tulee vastaamaan osaltaan 
fuksitalkoiden suunnittelusta.

Rafu: Fuksitoimikunnan vaihto oli lauantaina. Laurille oli vaikeaa 
ostaa Rafun sikareita uuden tupakkalain vuoksi. Kipparinhommat 
alkoivat perjantain kokouksella TAIK:n henkilökunnan kanssa. Olivat 
innoissaan killan perinteistä. Orientaatioviikko tuskin tulee 
muuttumaan paljon. TAIK:laiset saattavat tulevaisuudessa tulla 
Otaniemeen perehdytyspäivilleen. Väistötilaneuvottelut lopuillaan ja 
tilat löytynevät Otaniemestä.

Iiris: Kuten viime kokouksessa puhuttiin, Paperitukoksen uudistus 
meneillään. Raadin jäsenillä olisi ehkä omia palstoja.

Linnea: Diilannut uutta ilmoitustaulua, nakittelee tyyppejä. Saana 
voisi auttaa. Nettisivujen näköinen? Timon tekemää taittopohjaa 
voitaisiin hyödyntää Killan julkaisuissa. Menossa UB:n keikalle.

Lauri: Kokoustanut paljon (tiedot myöhemmissä kokouskohdissa). 
Viikonloppuna oli vaihto. On tehtyt Raunille lahjaa, lähes valmis.

5. Direktiivimuutosesitys ja kandiuudistus (Jere)

Laitos on saanut kandiuudistusta varten jatkoaikaa vuoteen 2014. 
Orientaatioviikon järjestäminen voisi siirtyä enemmän laitoksen 
vastuulle. Koulut (TAIK ja laitos) voisivat tarjota enemmän yhteistä 
opetusta, mahdollisuuksia pohdittiin. Esim: taidehistoria, 
kuvaamataito yhdessä ja arkkitehtuurin historian opiskelu 
mahdolliseksi TAIK:laisille? Kanditutkintoon tulisi 30 op vapaasti 
valinnaisi opintoja, joista 15 op olisivat sivuaine ja 15 op täysin 
vapaasti valinnaisia. Arkkitehtuuri joutuu noudattamaan teknillisten 
alojen tutkintasäädöksiä, mikä rajoittaa yhteistyötä entisen TAIK:n 
alojen kansa.

Maisema-arkkitehdin tutkinto halutaan säilyttään. Maija Rautamäki 
pyysi Killan kannanottoa maisujen erilliseen tutkintoon ja edelliseen 
sisäänottoon. Myös sisäänoton suuruutta pohditaan. Muut Suomen 
arkkitehtuurikoulut kasvattanevat sisäänottomääriään. Ehdotettu 
että maisu-paikkoja lisättäisiin, kun ark-paikkoja vähennettäisiin 
kahdella.
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Direktiivimuutos: opiskelu joko 4 v + 2 v harjoittelua tai 5 v 
opiskelua + 1 v harjoittelua. SAFA ehdottaa 5 v + 2 v mallia, joka ei 
ole palkansaajien edun mukainen. Asiasta voitaisiin tiedottaa Killan 
internet-sivuilla, mikä lisäisi sivujen vetovoimaa. 
Arkkitehtiopiskelijoiden järjestöt muodostavat oman kannanoton 
aiheesta ja Aallon KoPO edustaja auttaa asiassa.

Pirita Posti (alumnisuhdevastaava) tulee tutustuman Killan 
hallitukseen ensi viikon torstain kokouksessa.

6. ARTSin tulevaisuus -seminaari

Lauri kävi perjantaina (27.1) keskustelemassa aiheesta. 
Tulevaisuusseminaari tulee olemaan torstaina 9.2 klo. 18-20 
Eläinmuseolla ja mahdollisimman suurta osaa raadista toivotaan 
paikalle. TOKYO tekee julisteet, AK:n tulisi hankkia puhujat. Kysytty 
Antti Ahlavaa ja Trev Harrisia, joista kumpikaan ei pääse. 
Juontamaan ovat tulossa Noora Lehtovaara ja Kasperi Mäki-Reinikka. 
Lauri tiedustelee puhujiksi Antti-Matti Siikalaa ja Mikko Heikkistä. 
TAIK:laisia toivotaan paikalle, joten ehdotetaan että sen jälkeen 
järjestettäisiin yhteistä hengailua Nollassa. Jussi voisi soittaa ja 
yrittää sumplia meille hyvät edut Nollassa. Aikaisempina vuosina 
tullut n. 40 tyyppiä, mutta epätodennäköistä. Tod. näk. osallistujia 
40-50 (valtaosa TAIK:laisia).

Helena Hyvönen voisi tulla esittäytymään raadille, mutta aikataulun 
järjestäminen ei ole vielä onnistunut koska tällä on kiireinen 
aikataulu.

7. Johtoryhmässä keskusteltua

Laitoksella paljon erilaisia kokoustavia ryhmiä: johtoryhmä, 
koulutusryhmä, laitoskokous, professorikokous, kilta jne. 
Koulutusryhmässä puhuttu opiskelija-edustajasta, ehdotetaan 
Halloped-edustajia, joiden määrä sama kuin koulutusneuvostossa. 
Yritetään rikkoa oppituolisiiloutumista siten että yhdessä 
instituutissa olisi n. 3 professoria, joita ei fokusoitaisi talotyypin 
mukaan tai muin vastaavin perustein.

8. Yhteinen alusta killan dokumenttien jakamiseen

Paljon julkisia dokumentteja, mutta erit. edunvalvontapuolella 
dokumentteja, jotka täytyisi suojata salasanalla. Jere lähettää AYY:lle 
sähköpostia ja kysyy, miten muut killat hoitavat asian & voisiko siltä 
suunnalta herua apua. “A-leaks”.

9. TAMARK-vuosijuhlaedustus

Lauri, Rafael, Linnea, Maija ja HJ lähdössä. Jere luultavassa 
tulossa, mutta varmistaa vielä. Rafu tarkistaa Jussilta. Toimareista 
Tuukka kiinnostunut, mutta pääsee edustamaan vain jos paikkoja jää 
yli. Lauri ilmoittaa.  
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10. Toimintatiimin tapaaminen

Tapaaminen 8.2 klo 20.00.

11. META

M-0 (muistinnollaus), tietokillan vuosijuhlat 24.2 (kuten 
Väärinymmärrettyjen sitsit). Linnea kyselee toimareiden joukosta 
edustajia Muistonnollaukseen, esim. Tuukka voisi olla kiinnostunut. 
Huvis ei kelpaa (sitsien vuoksi).  KY:n juhliin ei lähde edustajia.

Kannunvalajat (valtsikka) ottivat yhteyttä ja ehdottivat hallitusten 
tutustumista. Vastataan myöntävästi.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.16.

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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