
Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 17/2012 11.10.2012 klo 15
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. 15.15

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 
toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi, mutta päätösvaltaa ei ole.

3. Esityslistan hyvkäsyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: Vuosijuhlakutsu - 30.11 Vuorimieskillan vuosijuhlat Paasassa. 
Kokkarit materiaalitekniikan juhla-aulassa. Pistetään raadin listalle 
kyselyt siitä kuka tahtoo mennä? (illalliskortti 75, toimii tavalliseen 
tapaan).

Kuulumiset: Anjasanteri – käyty Salmisalissa (juhlapaikka) ja valittu 
pöytäliinojen ja lautasliinojen väriä, materiaalia ym. Paikka järjestää 
ne, jee! Menu valittu. Sponssijutut käynnissä, yhteensä tarvittaisiin 
ainakin 2000 €, nyt saatu 600 €. Eiköhän hoidu. Kokkarit lafkalla 
(sovittu).

HJ: masennus, fukseja tai kiltajaisia ei tullut yhtäkään 
museokäynnille Ateneumiin. Taisi mennä päällekkäin dediksien 
kanssa. Kahvilakierros lyöty lukkoon, 20.10 (lauantai). Voisi 
mainostaa suurilla ja mahtavilla sitseillä.

Jussi: sponssikuviot omassa kohdassaan. On esitynyt.
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Lauri: haki KSV-pahvit, oli AO-setissä ja missasi seurauksena 
laitoksen budjettikeskustelun (vahinko tuskin valtava), lounasti 
kiltakummin kanssa (Roope AYY:ltä). Katseli väistötiloja, lisää ensi 
kokouksessa. Edarin kokouksessa hiottiin uutta yhdistysohjesääntöä. 
Tarvitaan edustajia Vahas-sitseille. Ahlavan kanssa juteltu 
monenlaisesta.

Linnea: oli HJ:n kanssa järkkäämässä Ateneumkierrosta (jolla ei 
sitten ollutkaan muita).

5. Arkiston järjestäminen (HJ)

HJ organisoi arkiston siivouksen. Tiina Metso palaa 17.10 
Singaporesta. Ajatuksena että pari tyyppiä hoitaa aina pari hyllyä.

6. Tuutoroinnin kehittäminen (Rafu & Meri)

Laitos on pyytänyt meitä laatimaan ehdotuksen tuutoroinnin (sekä 
opettaja- että opiskelijatuutoroinnin) rakenteesta ja toteutustavasta. 
Ensisijaisesti tämä on Merin ja Rafun vastuulla. Paperi on docsissa, 
pyydetään sähköpostitse kaikkia raatilaisia kommentoimaan sitä 
(Linnea pyytää). DL projektille on viikolla 46.

7. Yritysyhteystyön uudistus

Jussi: sponssikuviot hallussa, mietitään ehkä kesällä, 
uskallettaisiinko ottaa enemmän kuin kolme sponsoria. 
Kannatusjäsenet – Jussi alkaa valmistella; mitä tarjotaan, miten 
mainostetaan? Kokkarit Otaniemessä pari kertaa vuodessa? 
Vuosikokouksessa MAD:n saunailta 24.10 (Jussi laittoi kutsun). VSP 
hakee kahta arkkiopiskelijaa töihin.

8. Olutyhteistyö

Topi Falkenberg on ollut yhteydessä ja kysellyt, josko killalla olisi 
kiinnostusta yhteistyöhön Suomen olutseuran kanssa. HJ ja JUSSI 
ovat oluttapahtuman yhteyshenkilöitä (hoidetaan pajan Topin 
kanssa). Ajankohta viikko 50? ”Jouluolutviikko”?

9. Uusi nimi ja säännöt

Tiedoksi, että Arkkitehtikillan nimenmuutos on kesällä mennyt läpi 
PRH:ssa ja olemme nyt virallisesti Aalto-yliopiston arkkitehtikilta. 
Samalla läpi menivät uudistetut säännöt muutamin lakiteknisin 
muutoksin.

10. Kalenteri

Käytiin Jussin tekemä tapahtumakalenteri läpi:
19.10 Kannusitsit (suuret ja mahtavat)
20.10 kahvilakierros
24.10 MAD:n saunailta
28.11 AA-kerhon vuosijuhlat
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Tammikuu: raadinvaihto & kiltasitsit
Helmikuu: väärinymmärrettyjen sitsit
Maaliskuun loppu: laulusauna & majatalkoot
Maalis-huhtikuun vaihteessa:
Huhtikuussa: kaverisitsit, viininpunainen ilta (viikko ennen wappua), 
fuksien kevätkiima
14.04 OK20-bileet
Toukokuun alku: ravintolapäivä? kauden päättäjäiset/sisäpihabileet, 
kun opetus loppuu!
Kesäkuun alku: pääsykoepicnic

11. Opiskelijajäseniä Hesa-SAFAan

Tämänhetkiset Hesa-Safan hallituksen opiskelijajäsenet valmistuvat 
lähiaikoina, joten heille tarvitaan seuraajat. Hesa-Safa pitää 
vaalikokouksensa 8.11, mihin mennessä pitäisi löytyä kaksi 
kiinnostunutta varsinaista jäsentä ja näille varajäsenet. Lauri pistää 
aiheesta kyselyn killan listalle. Jos sopivat ehdokkaat eivät ilmaannu 
näin niin kysytään henkilökohtaisesti.

12. META

Keskusteltiin siitä että olisi hyvä ottaa IE:stä erilliset 
vuosijuhlahenkilöt/henkilö (toimari)
.

13. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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