
Pöytäkirja
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry 

Raadin kokous 10/2012 04.04.2012 klo 12

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

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 13.15

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: lehtiä, kuva Kemistikillan raadista, Arkkitehtuurimuseon 
näyttelyesitteitä ja avajaiskutsuja.

Tapahtumia: Fuksien orientaatio viikoilla 34-36. Koulu alkaa 
virallisesti viikolla 37 (10.9). Arkkari-identiteettitapahtuma & SAFA-
info viikolla 37 tai 38. Fuksisitsit alustavasti viikolla 39. AO-päivät 
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viikolla 40, sitsit Kannunvalajien kanssa viikolla 42 (lokakuun 3. 
viikonloppu). Ensi viikon kokous siirretään pois keskiviikkolta. Lauri 
doodlaa vaihtoehtoista ajankohtaa. Arkkarimarkkinat taas 18.4.

Anja: tulevien sitsien suunnittelua, osallistuivat fuksien 
laulusaunaan & majatalkoisiin. Wähistä koskien tulossa tukipalaveri 
Maijan & Eevan kanssa.

Iris: uutta paperia ei nyt olla ehditty miettiä.

HJ: arkiston siivous edistyy huonosti. Apua toimareilta? Arkiston 
siivous vaatii toisaalta ennakkotietoja. Fuksien talkootyö raatilaisten 
ohjeistamana? HJ järkkää vastuuhenkilöt ja informoi fukseja. 
Fuksipisteiden oltava kerätty 20.4 eli talkoot oltava sitä ennen.

Jussi: oli eilen järkkäämässä WDC-bileitä. Jännittävää, uudenlainen 
tapahtuma. Uskoo että järjestyy hyvin, hoitavat nyt bändiä 
(akustinen, max 3 hlöä). Ohjelma: alkumaljat, Hyvösen puhe, 
taustalle Rafun kavereiden soittamaa “hissijazzya”. Sitten 
pääesiintyjä. Mahdollisia esiintyjiä Rafun & Laurin tuntemat “hyvät & 
humoristiset oopperastailin muusikot” Jukka Nykänen ja Oskari 
Noksu-Koivisto? Jussi ei tahdo ottaa kaikkea vastuuta järjestelyistä. 
Budjetti ilmeisesti aika suuri, yrittää vetää hintaa/osallistuja 
alaspäin, jotta olisi opiskelijaystävällisempi. “Jotain vitun 
ruisnappeja”?

Saana: oli majatalkoot, saatiin paikkoja siistimmiksi. MAIK-risteily oli 
onnistunut.

Santeri: MAIK-risteilyllä oli mittareiden kanssa 
“naistenhakkaajasitsit” porealtaassa. Kivaa!

Timo: ekat valokuvat picasa-tilillä. Tekee linkin Facebookiin killan 
sivulle. Nettisivuille tehdään kohta peräkärry yms. fliikkien 
yhteyteen otsikko “picasa-tili”. Kännäyskuvat ok, kunhan ei 
“maailmanlopun meininkiä”. Mikä Laurin mukaan tarkoittaisi että 
jengi on alasti ja niillä on penikset pöydällä.

Linnea: ei uutta.

Lauri: oli mielenosoituksessa jakamassa munia SYL:n kansa, 
laulusaunassa ja esitteli lafkaa A-1981 -vuosikurssille. Oli neuvoston 
kanssa Tampereella ja neljännesvuosikatsauksessa. Lisäksi kävi 
uusien ja vanhojen fuksikapteenien kanssa historiaillassa.

5. Syksyn arkkari-identiteettitapahtuma&SAFA-info

Hyvä aika tapahtumalle voisi olla viikoilla 37-38, jolloin koulu on 
juuri alkanut, fuksit ovat aktiivisia eikä deadlinejä ole niin paljon.

6. Arkkitehtuurikoulutus 140v.

-Tapahtuma todennäköisesti viikolla 36 tai 37

-Tiimin valinta:
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-Tapaaminen 19.4 Aino Niskasen huoneessa. HJ, Anja, Santeri 
ja Linnea mukaan. Karita Rytivaara & Poli Jazz voisivat 
mahdollisesti tulla esiintymään. Iris pyytää Karitaa 
kokoukseen.

7. Ehdotusta tuutoroinnin kehittämisestä toivottu killalta

Rafua pyydetään keräämään porukka joka selvittää tutoroinnin 
kehittämistä. Jere vetää opetuksen viestintäkäytäntöön liittyvää 
prosessia (minkä portaalin kautta informaatiota? Noppa, Optima,...).

8. Raha-asiat ja talkootyö

a. Linjaus talkootyöstä: pienet hommat (kuten Heureka) 
voitaisiin hoitaa talkootyönä. Ei automaattisesti listalle.

b. Julkkumyyntiä selvitetään. Esim. 300? Fukseille 100, 
killalle 200. 2. vuosikurssi ei ole kiinnostunut.

9. Peräkärry

Hinnat: opiskelija 6h/15 €, 24h/30 €, viikonloppu pe aamu - ma-
aamu 60 €. Muille hieman kalliimpi, esim. 6h/20 €, 24h/40 €, 
viikonloppu pe aamu - ma-aamu 80 €.

10. Kesäkiljava

EASA Wastelands heinäkuun kaksi viimeistä viikonloppua (16.-
29.7.2012). Kiljava voisi olla viikolla 26 (29.6-1.7). Tutkitaan, 
voitaisiinko onnistua järkkäämisessä.

11. META

A. AK:n wappuohjelma: 1. vsk järjestää brunssin 
vapunaattoaamuna. Myynti kannattaa järkätä näkyvälle paikalle, 
esim. sisäpihan sisäänkäyntinurkalle. Fuksit joilla on jo lakki/ei hanki 
lakkia järkkäämään? 

Raadin booli: 40-50 l astia, huono jotta sen voi jättää boolipaikalle. 
Aineiden lisäksi mukaan myös mukeja, kauha ja ämpäri jonka voi 
täyttää jäillä. Tarjoillaan arkkareille ja tutuille (teekkariavecit, 
Tokyolaisille...). Ei ihan randomeille.

Raksan käyttämältä bussifirmalta (Ventoniemi) alea: muutaman 
tunnin keikat -30 %, päivän keikat -15 % useampi päivä -20 %. 
Taru@ventoniemi.fi.

Wappulaiva, jolla keskustaan yhdessä raksan kanssa? Kiltalaiset 
voisivat maksaa itse?

Tiedotus: juliste jossa tapahtumat kronologisessa järjestyksessä. 
Timo tekee (Rafulta wappuluennon matskut jossa yleisiä 
tapahtumia). Sähköposti A-kiltalistalle viikkoa ennen. Killan 
internetsivuille postaus.

Arkkitehtikilta ry / pöytäkirja 04.04.2012                                      3(4)



ARTSin akateemiseen komiteaan haetaan täydennysjäseniä 
(halloped-homma) ajalla 23.3-11.4. Kiinnostuneita?

SAFAn kilpailutoimikuntaan kaivataan myös jäsentä (jolla 
kilpailukokemusta).

Jussi laittaa mediakortin raadin listalle.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.42

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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