
Pöytäkirja
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry 

Raadin kokous 11/2012 13.4.2012 klo 10

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 12.14

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: Nordean kirje (opintomatkatili), fyysikkokillan naamaläsy, 
lehtiä (Ahjo, Kylteri, Libero)

Ilmoitusasiat:
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Opetustoimikunnan perustaminen: opetustoimikunta ottaa 
koulutusneuvoston hommat, 3 opiskelijapaikkaa -> sama määrä 
kuin koulutusnevostossa eli samat hallopedit voivat jatkaa.

Timo: ei uutta.

Iris: kirjoitti jutun Oulun AO-lehteen.

Rafu: fuksiasiat etenevät. Kohta lähtevät maisteriopiskelijoiden 
hyväksymiskirjeet, pistää heidän kesäinfopakettiinsa tervehdyksen 
ja muuta materiaalia.

Jussi: sponssijuttuja, WDC:tä hoidettu. Esiintyjiä, juontajia ja 
budjettia saatu

Santeri: kaverisitsit tulossa ensi viikon perjantaina. Runsaat 50 
Facebook-ilmoittautunutta, lisämarkkinointi sähköpostilistoilla voisi 
olla tarpeen (esim. ilmo vain Facebookissa). Wähisjuttuja, kiva tila 
esim. Salmisali? mutta ongelmia kytkyksissä (tahtovat omat 
tarjoilijat, cateringin tms). Anja ehkä ottanut yhteyttä 
Kaapelitehtaalle. Jussi: Circo Suvilahdessa voisi olla saatavilla, kuten 
myös Helsingin Sirkuskoululn tilat. Santeri lopetti työt 
Stockmannilla.

Anja: juttelee kiltisvastaavien kanssa. PågenPågenPågen.

Linnea: käväisi Rakennustaiteen museossa ja jutteli Leena Pallasojan 
kanssa. Voisivat olla kiinnostuneita sopiman killan kanssa 
talkootyöstä avajaisten ym. tapahtumien yhteydessä - 
varainkeruumielessäsiis. Asiaan kannattaa palata syksyllä. Jussille 
tuli mieleen että Laiturilla voitaisiin myös olla kiinnostuneita 
vastaavasta diilistä.

Lauri: kirjoitti myös jutun Oulun AO-lehteen. Ollut monissa 
kandiuudistuskeskusteluissa. Yöjäynä oli eilen.

5. Päivämäärän valinta syksyn arkkari-

identiteettitapahtumalle ja SAFA-infolle

Ehdotimme SAFAlle, että tapahtuma järjestettäisiin viikoilla 37 tai 
38. Päivämäärä pitäisi lyödä lukkoon ja SAFA ehdottaa 10.9, 17.9, 
18.9 tai 20.9. Jussin mielestä loppuviikon ajankohta voisi olla hyvä. 
Kilta hoitaa puhujia, SAFA vähän tarjoilua. Ajankohdaksi valitaan 
20.9, tilat pitää vain saada hoidettua ko. päivälle.

6. Merkkimyynti 25.4 ja 26.4

Uudet haalarimerkit ovat raadin kopissa. Niitä voitaisiin viedä 
myyntiin, infoa raadin listalle tulleessa sähköpostissa. Saana hoitaa.

7. Laitoksen viestintä

Laitokselle tuli uusi opiskelijoille suunnattu sähköpostilista 
opiskelijat-ark, jottei kilta kantaisi päävastuuta laitoksen 
tiedotuskanavasta. Nyt monet viestit tulevat useaan kertaan listoille 
ja sähköpostin kokonaismäärä on kasvanut. Tästä voitaisiin tehdä 
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killan kannanotto, jossa ehdotettaisiin että yksi henkilö hoitaisi 
viestittämisen opiskelijoiden suuntaan.

8. Puuttuvat fuksipisteet

Monilta puuttuu vielä fuksipisteitä, joten kiireen vilkkaan tarvittaisiin 
erilaisia tapahtumia, talkoita ja muita pisteiden 
suoritusmahdollisuuksia.

Talkoopiste: perjantaina 20.4 on sitsit, joissa tarvitaan tarjoilijoita. 
Lisäksi arkiston siivous ja kiltahuoneen kunnostus.

Urheilu: Maijan lenkki, fuksien uinti keskiviikkoisin, sinne voisi 
mennä. Lotta voisi ehkä ottaa kopin tästä ja järjestää kaikille jotain.

Teekkaripiste: vinkkejä tapahtumista!

9. Jussilla on asiaa

Mediakorttivedoksia lähetetty raadin sähköpostilistalle. Korjauksia: 
Paperi, ei Paperitukos ja Ilmestymiskertojen määrä pois. Päälle tietoa 
page viewien määrästä (eli leviikki). Mainoskoiksi ½ sivu, kokosivu ja 
aukeama. Seuraavan AO-lehden ilmestymisajankohdaksi 
abstraktimpi ”syksyllä”. Laululäsy -> lauluvihko. ”Yhdessä muiden 
kiltojen kanssa” -> ”kiltojen ja muiden opiskelijajärjestöjen”. 
Kaikkiaan mediakorrti näyttää hyvältä.

Sponssit: 

-ATL tahtoisi järjestää opiskelijailtamat, voisi onnistua syksyllä.

-Killalle pääyhteistyökumppani, näkyvyyttä kaikissa 
tapahtumissa?

-Majan käyttö?

Killalle puhelin + liittymä: raadin kopissa ei ole puhelinpistoketta ja 
killan asioissa pitää soitella. Halpa kännykkä 60 € + halpa liittymä? 
Santerilla on vanha puhelin, jonka raati voi ottaa käyttöönsä. 
Päätetään että Lauri + Jussi käyvät yhdessä hankkimassa liittymän.

Timo kerää porukan kehittämään killan nettisivuja, doodle. 
Wähäjoululle tullaan tarvitsemaan oma sivu.

10. Nakkilista

Tukijäsenten selvittäminen: Linnea selvittää AYY:n säännöistä 
paljonko ei-opiskelevia jäseniä saa olla, jotta silti saadaan AYY:n tuki.

Ehdotus opetuksen viestintäkäytäntöjen ja käytettyjen 
tietojärjestelmien yhdenmukaistamiseksi – asiaa pohditaan kun Jere 
on paikalla.

11. META

18.4 arkkarimarkkinat. Raadin pöydälle tarvitaan myyjiä. Linnea 13-

14.30, Anja 14.30-16.00.
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Sikariporrasfutis 20.4 (ennen sitsejä). Lauri voi ilmoittaa joukkueen 

(18.4 mennessä) ja tekee doodlen.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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