
Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry
Raadin kokous 14/2012 18.9.2012 klo 16
Metallimiehenkuja 4, Espoo

Paikalla:
Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu
Sihteeri Linnea Löytönen
Rahastonhoitaja Maija Gulin, klo 16.22 alkaen
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 16.09.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti
Posti: ei haettu, katsotaan ensi kerralla
Kuulumiset: - HJ: mahdollinen kahvilakierros lokakuun toisena 
viikonloppuna
- Jussi: Maijan kanssa yritys yhteistyö projektia eteenpäin. Oras 
ensimmäinen sijoittaja. Majalle uusi hana, illalla nettisivu kokous. 
Historiikista tulisi tehdä myyvä mainos.
- Rafael: fuksien kanssa hommat hoituneet hyvin, jäynä tekeillä, 
maanantaina 24.9. fuksisitsit, joista Merillä järjestelyvastuu
- Santeri ja Anja: 140-vuotisjuhlat hoidettiin onnistuneesti, tuottivat 
hieman voittoa, wähistely käynnistetty, kannusitsien suunnittelu, 
varasto tyhjillään, kevennetyt opinnot
- Jutta: 50 ulkkari saapunut ja kotiutunut, huomenna Kallion kierros 
klo 20.00 Pajan pysäkiltä, ulkkarit Majalle?
- Maija: kesällä teki puolivuotiskatsauksen
-Saana: majatalkoot tulossa 13.10, ulkkarisitsit
- Timo: nettisivukokous Jussin ja Tuukan kanssa
- Iris: lehti ilmestyy Arkkitehtilehden mukana 26.10., Jussi hoitanut 
mainokset hyvin, omat julkkarit mahdollisesti 2.11. Ilmaismainos 
majasta ja historiikista.
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-Jere: laitoskokous, muutto ensi kevään vihreällä viikolla, vuosikirja 
menossa painoon, mahdollisuus sähköiseen äänestykseen vuoden 
opettajasta
-Lauri: huomenna kokoukseen tutkintorakenteesta ja lisäajan 
anomissäännöistä, laitoksen johtoryhmän kokouksessa laitoksen 
kehittämisestä ja taloudesta, SAFA:n apuraha-avustuskokous

5. OK20- vuoro torstaina 20.9
-Vaihdettu maanantaihin, kaikki kunnossa.

6. Raadin koppi
- Raadin kopin tavaroiden järjestäminen: lainattavat 
piirustustarvikkeet menossa jakoon, tarvitaan paikka, josta saadaan 
haettua itse myös viikonloppuna, hankittava tila, rojut käydään läpi 
26.9. klo 10.00

7. Syksyn projektilistaus
- Edunvalvonta: tutorointi välikatsaus 12.10. ja DL 20.11. (Rafu ja 
Meri), opetuksen tietojärjestelmät DL 2.10. (Jere), ehdotus kurssien 
keventämiseksi välikatsaus 6.11. ja DL 20.11. (Lauri ja Jere)
- Viestintä: nettisivujen uudistus DL 28.9. (Timo ja Jussi), 
viestintäsuositus laitokselle DL 28.9. (Timo)
- Kulttuuri: arkiston järjestämiseen palataan lokakuussa vkolla 40
- Tapahtumat: wähäjoulun ”missä mennään” -katsaus lokakuun 
viikolla 44 (Anja ja Santeri), yritysyhteistyön katsaus DL vk 41 (Jussi 
ja Maija)

8. SAFA-tapahtuma
Jäi pitämättä. SAFA maksaa tarjoilut 200 €, lehdenjulkaisun 
yhteydessä

9. META
- lehtijulkkarit 2.11
- haalareita fuksiluokkaan

10. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Iris Andersson
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