
Pöytäkirja
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry 

Raadin kokous 13/2012 25.4.2012 klo 10

Metallimiehenkuja 4, Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu

Sihteeri Linnea Löytönen

Rahastonhoitaja Maija Gulin 13.22 alkaen

Tiedottaja Timo Paananen 13.22 alkaen

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

Kiltahuonevastaavat Toni Lahti & Petter Eklund (kohdan 7 loppuun)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu avasi kokouksen klo 13.06.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohdat 
6-7, ”Astiat” ja ”Kiltisasioita”.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Saatiin toiminta-avustusta 1200e. Jee!

Posti: 2 tislettä, Synapsi

HJ: Tokat arkkarimarkkinat menivät hyvin. Arkiston siivous: 
Fuksityövoima meni sitsiavuksi, mutta Eero Ilvessalo oli reipas. 
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Kansioihin merkattu post it-lapuilla, mitä niissä on. Pöytäkirjat & 
raha-asiat arkistomapeissa, pienempiä juttuja siivoamatta. 
Vaaditaan vielä muutaman tunnin rykäys, tekee doodlen. Aikoo 
syksyllä tehdä kulttuurikalenterin, jonka avulla koordinoitaisiin 
arkkareiden syksyn kulttuuririentoja. pågen!!! (Santerin lisäys).

Saana: kohta majasäätiön kokous. Vähän aktiviteettivajausta, 
majalle tarvittaisiin uusia innokkaita toimijoita. MAIK-varaslähtö 10.-
12. elokuuta, raatia kaivataan paikalle.

Iris: ei uutta

Jutta: järkkäillyt kv-asioita

Jussi: HJ:lle tiedoksi, WDC-sivuilla kivoja tapahtumia

Rafu: kiireinen

Anja: perjantain sitsit menivät hyvin – hyvää ruokaa ja safkaa ja 
ihmisiä (Timo: paitsi ne jotka eivät suostuneet lähtemään pois).

Santeri: WDC-bileiden ilmo periaatteessa jo auki, 
www.arkkitehtikilta.fi/paviljonki

Linnea: hankki raatikarvaa

Timo: ei uutta, viikkomaili syksyksi?

Maija: Julkkua pitäisi myydä, vastaanotto ollut hieman nihkeä. 
Pöyryllä ja Lemminkäisellä käyty myymässä.

5. Laitoksen väistötilat ja opiskelijoiden kommentit niistä

Alustava suunnitelma laitoksen väistötiloista esiteltiin tiistaina 
laitoskokouksessa. Raadin pitää pikaisella aikataululla kommentoida 
sen toimivuutta opiskelijoiden näkökulmasta. Lauri ei ole vielä 
saanut plaania käsiinsä, pitää hommata nopeasti ja kommentoida 
tämän viikon kuluessa. Rafu, Jussi, Anja ja Lauri ainakin 
kiinnostuneita. Mahd. ajankohtia perjantaiaamupäivä ja lauantai.

6. Astiat

Kertisten käyttö ikävää, Smökissä nykyään laitostiskikone jota ehkä 
voisi lainata silloinkin kun sitsataan muualla. Joka sitseillä astioihin 
menee n. 50 € (kertikset), tai jopa 500 € (vuokratut isoille sitseille). 
Iso setti (smökkisitseille) maksaisi itsensä nopeasti takaisin, 
Santerin arvio n. 3 vuotta. Hyvä ajatus, mutta killan rahatilanne ei 
kestä kovin suuria investointeja. Voitaisiin tiedustella IE:iltä 
halukkuutta hankkia yhteisiä astioita ja kysellä AYY:ltä, voitaisiinko 
Smökkiin hankkia vuokraan sisältyvät astiat. Sponssatut 
astiat/tuotesponssit? Muille vuokrattavat astiat? Säilytys 200 
hengen astiastolle vaatii paljon tilaa.
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Jussi selvittää sponssijuttuja, Santeri & Anja ottavat puheeksi IE:n 
kanssa.

7. Kiltisasioita

Toni & Petter ovat miettineet nurkan käytettävyyttä (se on hankala). 
Ehdotus: kaksi betonitasoa päällekkäin keskelle pöydäksi, muut 
kyljelleen hyllyiksi/tilanjakajiksi. Tavaraa voitaisiin heittää pois 
periaatteella kamat pois ennen xxx. Kliinisyyteen ei toki pyritä, 
sälää saa olla mutta turhat romut pois. Kaipaavat 
raadin/vanhemman opiskelijan apua jotta tietävät mitä saa heittää 
pois. Hyvä aika välillä wappu-ravintolapäivä 19.5, alustavasti 
torstaina 10.5 illalla. Kiltiksen edessä olevat grillit voi heittää pois, 
mutta pitää tarkistaa ettei kumpikaan kuulu Topille (eli Topin grilli on 
yläkerrassa). Kiltisvastaavat tekevät doodlen ja lähettävät 
raadin/toimareiden listalle.

-Klo 13.46 raati ja toimari säikähtivät kiltiksen alla tapahtunutta 
metroräjäytystä. Kiljuntaa ja kikatusta.

8. Wappu: päätetään vastuunakit

Booli: taksillinen raatilaisia – Jutta, Saana, Santeri ja Anja. Iso halpa 
saavi, kertismukeja, n. 50 litraa boolia, pari muovipussia joilla voi 
hakea jäitä mäkistä. Kauha! Tarjoilu alkaa klo 18, paikalla kannattaa 
olla n. klo 17.30, taksilähtö klo 17 suositeltava.

Julkkumyynti: lehtiä mukaan boolille. Jussi & Jere menossa 
huomenna SAFA:lle + Rakennustietoon. Sopiva aika n. klo 14 (ei 
lounasaika!).

Linnea + Maija käyvät kokouksen jälkeen myymässä lafkalla.

Maija + Iris torstaina lounasaikaan Sitolle.

9. Raatikarvat

Kaikki raatilaiset saavat karvaa ja toimareista ainakin huvis. Linnea 
leikkaa.

10. META

Kannun vuosijuhliin lähtee Laurin lisäksi ehkä Rafu.

Maija vastaa Ulliswapun organisoinnista.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.17
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________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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