
Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 16/2012 2.10.2012 klo 16
Metallimiehenkuja 4, Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu
Sihteeri Linnea Löytönen
Rahastonhoitaja Maija Gulin
Tiedottaja Timo Paananen vain kohdan 11 ajan
Fuksikapteeni Rafael Linnankoski
Kulttuurivastaava Hoi Yee Tamminen
Hyvin teroitettu kynä Iris Andersson
Opintovastaava Jere Pääkkönen 16.49 asti
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 16.07

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyvkäsyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslistaan tehtiin seuraavat muutokset: kohta 8 (arkisto) 
siirretään ensi kokoukseen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: AYY:n posti on nyt tyhjennetty. Majapostia oli huolestuttavasti.

Kannusitsit 19.10

Vuosijuhlakutsut:

Eidos (taidehissa) 20.10 (ravintola Kappeli): Lauri

Prodekon Diskonttaus 20.10: Maija ja Iiris, myös Jussi olisi 
kiinnostunut

Teekkariperinnejuhla 10.11: Kaikki halukkaat menevät. Lauri ottaa 
edutajapaikan, ilmainen paikka tasataan osallistujien kesken.

Kuulumisia ei käydä läpi, koska on rajoitetusti aikaa.
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5. KSV-pahvi

N. 1000 käytettyä Kirjava satama -kilpailun planssia. Haettava 
viimeistään maanantaina 8.9. Klo 10.00-16.00 välillä. Päätetään että 
haetaan torstaina 4.10: Lauri & Rafu menevät, apu tervetullutta.

6. AO-lehden julkkarit

Ajankohta 2.11 käy alustavasti SAFA:n Pia Selroosille, mutta ei Elina 
Tenholle, joka on Aasiassa 14.12 asti. Lauri kysyy puhujia VPS:ltä 
(Tomi Jaskari) ja Panu Savolainen. Maija taas kysyy Anssi Kankkusta 
(Hilla Rudannon toimistosta). Tapahtuma alkaa klo 15.00, puheet 
(pyydetään) 15 min pituisia, varataan 25 min.

Tarjoiluihin saadaan 200 € SAFAlta ja voidaan myös käyttää osan (n. 
parisataa) lehden tienesteistä.

Timon tiukan aikataulun vuoksi käsiteltiin tässä välissä kohta 10, 
nettisivu-uudistus.

7. PTK:n arwoisat

Päätetään hyväksyä killan puolesta ehdotetuiksi ne, joita vanhat 
jäärät suuressa viisaudessaan kannattavat. Eli keskustellaan jääriltä 
mahdollisesti tulevat esitykset läpi sähköpostilistalla ja välitetään 
eteenpäin ennen takarajaa, joka on 10.10.

8. Majatalkoiden ajankohta

Saana voi soitella muulle Majasäätiölle aiheesta (heillä ei enää ole 
kokousta tarpeeksi aikaisin). Suurin osa säätiöläisistä pääsisi 26.-
28.10 ja mahdollisesti säätiön Lauri 12.-14.10. Vihreää viikkoa 
pidetään kuitenkin surkeana ajankohtana. Talkoot päätetään 
pidettäviksi alkuperäisenä ajankohtana 12.-14.10, kuitenkin sillä 
varauksella että paikalle on saadaan joku/jotkut Majasäätiöstä.

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu poistuu, Jere Pääkkönen 
jatkaa puheenjohtajana.

9. Opetuksen tietojärjestelmäsuositus laitokselle (Jere)

Jere esittelee luonnoksen: ehdotus on säilyttää Noppa- ja Oodi-
järjestelmät, koska opiskelijat ovat tottuneet niihin ja niitä 
kannattaisi kehittää.

Lisäksi ehdotetaan Optiman käyttöä palautuksissa ja tiedon 
jakamisessa verkkokansioiden sijaan: verkkokansiot jäisivät 
ainoastaan suurten koululla pyöritettävien projektien käyttöön 
(esim. Roper).

Päätetään lisätä Rafaelin huomio: opetushenkilökunta on opetettava 
käyttämään järjestelmää, jotta tiedotus olisi selkeää ja 
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yhdenmukaista. Tärkeää myös että kurssi-ilmoittautuminen olisi 
selkeämpää (ei kiinni siitä sattuuko lukemaan sähköpostit oikeaan 
aikaan).

Jere kirjoittaa suosituksen puhtaaksi ensi kokoukseen (perjantaina 
12.10) mennessä.

10. Nettisivujen uudistus

Tutkitaan Timo leiskaehdotusta, josta muu raati pitää. Lauri 
ehdottaa sivulle lisättäväksi (Nooran ym. jo tuottamaa) 
edunvalvontatietoa.

“Hallituksen” yläpuolelle “historia”, jonne esim. vanhojen hallitusten 
kokoonpanoja. 

Lisäksi on bongattu AYY:n tarjoama Plone-järjestelmä, joka halutaan 
todennäköisesti ottaa käyttöön. Timo jatkaa järjestelmän suomiin 
mahdollisuuksiin tutustumista.

11. META

Tiistain ja perjantain kokousajat eivät sovi 1. vuosikurssin 
opiskelijoille. Linnea pyytää Lauria tekemään 2. periodille uuden 
doodlen, jotta asia korjataan mahdollisimman pian.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen

________________________________                

Puheenjohtaja Jere Pääkkönen
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