
Pöytäkirja
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry 

Raadin kokous 9/2012 21.3.2012 klo 13

Otakaari 1X, 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

Opintovastaava Jere Pääkkönen

Majava Saana Rossi

Isäntä Anja Karhula

Emäntä Santeri Nuotio

Foreign legion captain Jutta Palomäki

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu avasi kokouksen klo 13.18

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: kiltalehtiä, pahvilasku

Tulevia tapahtumia:

1.1.1.i. Mielenosoitus to 22.3 klo 8 @ Säätytalo

1.1.1.ii. 23.3 A-1981 klo 15 @ laitos
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1.1.1.iii. Neljännesvuosikatsaus ti 27.3 klo 18 @ Jussi 
& Rafu

Jutta: kv-isoja rekrytty

Saana: majatalkoot tulossa. Mukaan tahtovat ilmoittautukoot 
fuksiluokan seinälle.

Anja & Santeri: torstaina huviskokous, suunnitellaan tulevia sitsejä 
ja Wähistä. WDC-paviljonkiporukka on kutsuttava kokoon.

Timo: isolista on päivitetty, meilit menevät nyt uusille isoille. 
Pahvimyyntiajat päivitetty nettiin.

HJ: arkistonsiivousdoodlen dl tänään.

Jere: alkanut selvittää mahdollisuutta äänestää vuoden opettajaa 
elektronisesti.

Jussi: löytänyt vuoden 2007 yrityssuhdevastaan testamentin. 
Mahdollisia sponsoreita Abloy ja Oras. Historiikin myynnistä 
rakennustaiteen museossa ja/tai laiturilla keskustellaan META-
osiossa.

Maija: META-osiossa kannattaa puhua peräkärryn vuokrauksesta. 
Julkkumyynti olisi Maijan mielestä kannattavaa hoitaa yhteistyössä 
fuksien kanssa.

Linnea: viime vuosien tilinpäätöksistä voisi saada vinkkejä 
sponsoreiden suhteen. Pöytäkirjat hoidettu ajan tasalle.

Rafu: selvitellyt orientaatioviikon aikataulua

Lauri: oli akateemisen komitean kokouksessa ja muutaman 
raatilaisen kanssa tapaamassa Kannunvalajia. Ovat innostuneita 
yhteistapahtumista. Oli AYYn edustajiston iltakoulussa juttelemassa 
linjapaperista, esitys on toivottavasti hyvä.

5. Neljännesvuosikatsaus 27.3 tiistaina klo 18

Raadin tapahtuma, vaihdetaan tietoa siitä mitä on saatu aikaan, 
ehkä ruokaa/ohjelmaa? Kukin kysyy omilta toimareiltaan mitä 
kuuluu. Jere ehdottaa kakkua & strippareita. Jeren & Rafun luota 
löytyisi sopivat tilat ja vielä stripparitkin. Paikka todettiin sopivaksi. 
Nyyttärit: kaikki tuovat mitä tahtovat ja omat juomat.

6. Tilakysymykset A-laitoksella

Uudessa tilassa on nykyistä parempi ilmastointi ja sinne muutetaan 
syksyllä. Tilatarveselvitystä aiheesta tehdään parhaillaan. Raati 
muotoilee kannanoton tilantarpeesta opiskelija näkökulmasta: Kilta 
tarvitsee pahvivaraston ja raadin toimiston. Luokkatilat puhuttavat: 
tarvitaanko erillistä maisuluokkaa 2.-3. vsk opiskelijoille? Entä olisiko 
mahdollista saada päiväkäyttöön pöytätilaa myös vanhemmille 
opiskelijoille? “Eväspiste” kahvinkeittomahdollisuudella? Olennaista: 
5 pienempää tilaa (1, 2, ja 3 vks, maisut ja ulkkarit) vai 3-4 
suurempaa tilaa.
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7. SAFAn opiskelijatapahtuma

Ajankohdan olisi hyvä olla sellainen, että opiskelijoita olisi valmiiksi 
paljon paikalla. Keväältä on vaikeaa löytää sopivaa aikaa. Lauri 
ehdottaa että SAFA-ilta olisi arkkitehtikoulutuksen 140v-juhlien 
yhteydessä. Ehdotus saa kannatusta, joten Lauri lähestyy SAFAa 
ehdotuksen kanssa.

8. SYLin ja SAMOKin yhteismielenosoitus Säätytalolla to 

22.3 klo 8

Mieltä osoitetaan, jotta meneillään olevassa kehysriihessä ei tehtäisi 
opiskelijoiden asemaa heikentäviä säästöjä. Päättäjille viedään 
pääsiäismunia. Neuvoston jäseniä ja edustajiston jäseniä on 
menossa. Raadin jäsenet voisivat mielellään osallistua.

9. META

Hermanninsitsit 13.4. Lauri on jo ilmoittautunut. Lisäksi lähtee 
Linnea.

Historiikin myyntihinta on 35 €. Jussi on selvittänyt, voitaisiinko sitä 
myydä jälleenmyyjille (esim. Rakennustaiteen museo, Laituri) esim. 
25 € hintaan, jolloin museot saisivat katetta. Tositteet killan omasta 
historiikkimyynnistä tarvittaisiin (esim. lasku + kuitti jne). Maija 
selvittää historiikin nettitilaukseen liittyvää laskutusta. Jussi vie 
muutaman historiikin esiteltäviksi mahdollisille jälleenmyyjille.

Peräkärryyn etsitään sponsoreita, jotka ostavat mainosteipit. Jussi & 
Maija ovat aikeissa tutkia minne teippaukset voitaisiin sijoittaa. 
Teipit tyyliin “AK/AYY, vuokrahinta” jne. Teippaukset.com on 
kuulemma hyvä firma. Timo selvittelee nettivarausjärjestelmää. 
Lisäksi tehdään mainoskortteja kärryn vuokrauksesta.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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