
Pöytäkirja
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry 

Raadin kokous 4/2012 9.2.2011 klo 11

Metallimiehenkuja 4, Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu

Sihteeri Linnea Löytönen

Rahastonhoitaja Maija Gulin

Tiedottaja Timo Paananen

Fuksikapteeni Rafael Linnankoski

Kulttuurivastaava Hoi Yee Tamminen

Hyvin teroitettu kynä Iris Andersson

Majava Saana Rossi

Isäntä Anja Karhula

Emäntä Santeri Nuotio

Foreign legion captain Jutta Palomäki

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta

Kiltisvastaava Toni Lahti n. 11.40 asti

Kiltisvastaava Petter Eklund n. 11.40 asti

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu avasi kokouksen klo 11.13.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: 2 tekniikkaa & taloutta, Ahjo, kuumahiontakutsu (puulaiset)
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Tapahtumia: -AO-päivät järjestetään 5.-7.10

-Tapaamme Kannunvalajien hallituksen (valtsikka) 15.3

-ARTSin tulevaisuus – seminaari 13.3

-AK:n kiltakummi 2012: Roope Nortia

Anja & Santeri: 24.2 väärinymmärrettyjen sitsit. Killalta kaivattaisiin 
rahaa.

Jutta: perantaina (10.2) luistelua ulkkareiden kanssa. Ringettemailat 
otetaan mukaan.

Timo: päivitti eilen websivuja järjestelmään, toivottavasti. Sarita 
Poptani lähti mukaan MAIK-hallitukseen. Voi hoitaa graafista taittoa 
eri tapahtumia ym. varten. Eli kannattaa pyytää!

HJ: tekee Paperiin juttua Design Capitalista.

Kiltisvastaavat: ovat tehneet suunnitelmia Kiltiksen kehittämiseen. 
Mietitään yleisiä sääntöjä Kiltiksen käyttöä varten. Miten esim. 
roskien vieminen (yleensä ISS vie, mutta vain ISS-roskiksen). 
Kiltisvastaaville voitaisiin hankkia avaimet. Rafu ehdotti 
”remppakaljoja” IE-varastosta. TTER:ltä tai TEK:ltä voidaan hakea 
tukea kiltiksen kunnostukseen.

Jussi: ei uutta

Maija: hoitaa budjetin maanantaiksi.

Iiris: saanut kirjoittajia paperiin.

Rafu: valmistelee Jämeränjälkeä. 17.2 on fuksien historiailta.

Linnea: ei uutta

Lauri: ollut neuvoston kokouksessa, käynyt edustamassa kiltaa. Oli 
neuvostonvaihdossa & AYY 2.0 -juhlissa. Ollut puhetta tutoroinnista 
ja sen vähimmäisvaatimuksista (päätöksiä tulossa keväämmällä, 
vaikuttanevat syksyyn). Direktiiviasia pyörinyt ympäri Suomea.

5. Jäsenten valitseminen ARTSin laaturyhmään (Jere)

Jukka Luotosen kautta tuli tieto, että (luultavasti laitoksen) 
laaturyhmään tarvittaisiin kaksi edustajaa. Alustavasti laaturyhmään 
lähtevät Rafael ja Jere.

6. Peräkärryn vuokrauskäytännöt

Majasäätiö haluaa järkevöittää vuokrauskäytäntöjä. Hinnastoksi 
ehdotetaan opiskelijoille, 4 h 15 €, 24 h 30 €.  Muille hieman 
kalliimpi, esim. 4 h 20 €, 24 h 40 €. Varaus hoidettaisiin aluksi 
sihteeristön kautta, sitten majan oman varausjärjestelmän kautta. 
Maija selvittä asiaa Saaran (majalta) kanssa, Jussi järjestää 
teippauksia kärryihin.
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7. Valokuvagalleria nettiin

Ark12-kurssilla on oma kuvagalleria, joka toimii kivasti. Killalla voisi 
olla vastaava, kaikille avoin, mutta kuvien täytyisi käydä läpi 
jonkinlainen sensuuri. Timo selvittelee, voisiko Picasaan tai 
vastaavaan tehdä tilin, jota voisi päivittää useampi henkilö. 
Nettisivuille voisi tulla muutama kuva/tapahtuma, Picasassa 
enemmän. Mallia muiden kiltojen nettisivuilta? Timo on yhteydessä 
Eevaan (Henriksson).

8. Haalarimerkkien tilaus

Killan kaikki haalarimerkit on myyty. Kannattaa luultavasti tilata 
Merkillisestä, mutta Enni (Oksanen) tietää enemmän asiasta (mistä 
yleensä tilattu). Maija hoitaa.

9. Arkiston järjestäminen

Tiina Metso on kärttyinen, koska Killan hylly arkistossa (sijaitsee 
Otarannassa) on sekaisin. Se pitää siivota (virka-aikaan!) ja HJ 
vastaa asiasta. Julia, Noora, Lauri ja Rafu ovat osoittaneet 
kiinnostusta. Tarvitaan 3-4 tyyppiä, ajankohta voisi esim. olla 
vihreällä viikolla.

10. META

Aino Niskasella oli suuria suunnitelmia arkkitehtikoulutuksen 140-v. 
juhlaa varten. Kun lafka tyhjenee, voisi olla isot bileet, joihin 
Niskanen ehdotti teatteriesityksiä siitä mitä laitoksella on 
tapahtunut. Mahdollisuudet suuret, koska estradi on tyhjä ja menee 
remppaan. Ollut yhteydessä Reijo Kelaan, joka voisi avustaa 
projektissa. Ajankohta luultavasti kesän alussa tai lopussa. Raati 
innostui!

Kuumahionta (puun juhlat) 9.3. Jutta lähtee edustamaan, Rafael ja 
Anja sopivat keskenään, kuka lähtee vai lähtevätkö molemmat.

ARTS-semman takia 13.3 bileet siirrettiin 14.3 ja paikka on OK20. 
Kv-bileet 2.3 peruttiin.

TEK:n Anni tulee puhumaan fukseille ehkä haalari-infon yhteydessä. 
Hallituksen jäsenet tekevät maanantaiksi omat toiminasuunnitelman 
osansa.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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