
Pöytäkirja
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry 

Raadin kokous 12/2012 20.4.2012 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 11.10

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: kannunvalajat-kutsu, AU ja Häpy & Mulkku

Timo: tsiigannut muiden kiltojen kotisivuja ja ideoinut

Jutta: ehdotus että kv-juttuihin ei laitettaisi aina että “international”, 
jotta suomalaiset eivät karttaisi (ja porukka sekoittuisi). Toivoo 
viikkotiedotetta jonka sitten voisi kääntää englanniksi. 
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Ruotsinkielinen tiedote olisi kiva, mutta sen tekemisessä ei killan 
resursseilla ole järkeä.

Saana: kiltahuone siivottu

Maija: killan tilillä nyt 3000 €. Teki julkkudiilin (lisää myöhemmin), 
ajatteli pitää aiheesta sitseillä pienen mainospuheen. 

Linnea: oli Arkkitehtikoulutuksen 140-vuotisujuhlatapaamisessa, 
kilta näyttäisi näillä näkyminen osallistuvan tarjoiluiden 
järjestämiseen ja ohjelman tekoon.

Jere: oli reissussa ja nyt hieman sekaisin. Nukkui vahingossa tärkeän 
kokouksen ohi (mutta Lauri oli siellä).

Lauri: keskustellut tutkinnonuudistuksestaTehnyt 

5. Julkku-diili

Maija on tehnyt killan puolesta 200 kpl julkkudiilin, Diilannut 
paikkoja: Lemminkäinen, Sito, Safa, Pöyry.

Keskiviikko: Pöyry, Jussi ja Linnea (lounasaika)

-Lemminkäinen: Timo & Maija

Maija tekee doodlen. Myyjille tarjotaan mahdollisuus maksaa 
myymäntä lehdet killan tilille.

Menee maanantaina viemään julkkumainoksia Lemminkäiselle, vie 
samalla killan mediakortin.

6. Suomi-eksku

Suomi-ekskua järkkäävät Maija ja Liina. Ajankohta kai 18.-19.5. 
Oraksen kanssa ei vielä olla vahvistettu sponsorointia. Tiedustellaan, 
voisiko kilta maksaa osan kuluista. Keskustelua mahdollisen 
avustuksen suuruudesta ja killan rahatilanteesta. Päätetään, että 
avustusta ei kannata antaa.

7. Mediakortti ja sponsoriasiat

Killan mediakortti on nyt valmis, liitteenä (liite 1). Tehnyt myös AO-
lehden mediakorttia (liite 2). Kävi näyttämässä Siitoselle, joka piti (ja 
lupasi sponssata 2. vuosikurssin ekskua).

8. Päätetään ajankohta kopo-tuumimiselle

Ajankohdaksi valittiin tiistai 8.5 klo 13-16, tapaaminen koululla. Jere 
+ Lauri ja hallopedit & SAFA-edustajat paikalle. Muutkin raadin 
jäsenet voivat tulla.

9. Peräkärry

Maija kävi AYY:llä pohtimassa peräkärryasiaa, vertaa AYY:n pakuun ja 
sen vuokrausehtoihin, käyttää niitä pohjana. Peräkärryihin hankitaan 
uusi lukko. Vuokraus rahastonhoitajan kautta, jotta tämä tietää 
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minne lähettää laskun. Rahis myös ilmoittaa AYY:lle, minkä niminen 
henkilö on tulossa hakemaan kärryä. Timo tekee killan nettisivuille 
”AK:n peräkärrykalenterin”, jonka muokkaukseen raadin jäsenet ja 
fuksikapteenin adjutantti saavat oikeudet. Maija etsii kärryn 
rekisteriotteen ja tekee Jussin kanssa siitä laminoidun kopion 
annettavaksi vuokraajille. Iso avaimenperä!

10. META

Kannun vuosijuhlat 12.5 (lauantai), kokkarit klo 17.00. Lauri lähtee 
edustamaan, toinen edustaja päätetään 

Graffitiseinään käynyt maalaamassa Ghost, yksi New Yorkin 
tunnetuimmista graffitimaalareista. Tuomas Siitonen oli pyytänyt 
kun Ghostilla oli näyttely suomessa. Jussilla on kuvia graffitista.

Kv-jaosto (Aavan) on muuttanut nimensä “Mosaiikiksi” ja se 
järjestää suomalaisille kansainvälisiä juttuja. Kvtmk hoitaa vaihtari- 
ym. asiat.

Maija: tuokaa kevään puolella kevään vuosijuhlakuitit!

Linnea: kilta voi ottaa kannatusjäseniä, AYY:n puolesta vaaditaan 60 
% opiskelijajäseniä. Lauri: arkkitehtikoulutus 140v. juhla voisi olla 
hyvä paikka hankkia kannatusjäseniä.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.52

Liitteet

Liite 1: Arkkitehtikillan mediakortti (valmis)

Liite 2: AO-lehden mediakortti (lähes valmis)

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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