
Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 18/2012 16.10.2012 klo 16
Metallimiehenkuja 4, Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu
Sihteeri Linnea Löytönen
Rahastonhoitaja Maija Gulin (16.30 asti)
Tiedottaja Timo Paananen
Fuksikapteeni Rafael Linnankoski
Kulttuurivastaava Hoi Yee Tamminen
Hyvin teroitettu kynä Iris Andersson
Opintovastaava Jere Pääkkönen
Majava Saana Rossi 17.04 alkaen (kohdasta 9)
Isäntä Anja Karhula (myöhässä, kokoustarjoilut)
Emäntä Santeri Nuotio
Foreign legion captain Jutta Palomäki
Yrityssuhdevastaava Jussi Virta (myöhässä, kokoustarjoilut)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu avasi kokouksen klo 16.11.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslistaan lisättiin kohta 8, ”Rafu: tuutorointi”. Esityslista 
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdat käsitellään 
järjestyksessä 1-4, 6, 7, 5, 8-13.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: Wuorikautiset

Tulevat: 

i.19.10 Suuret ja mahtavat sitsit

ii.24.10 MAD saunailta 

iii. Viikolla 44 ALUSTAVASTI tapaaminen Isomerin, Ruukin ja Weberin 
kanssa. Mietitää sponssikuvioita.

Kuulumiset: -lafka on köyhä, kandiuudistus etenee hurjaa vauhtia. 
Sihteerillä on pari sormea poikki.
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5. Raportti väistötiloista ja ideat lukituskokoukseen 

(Lauri)
Tutkittiin väistötiloja ja mietittiin miten ehdotetaan että kulkuluvat 
järjestetään. Lauri lupaili että menee tiistaina 23.10. klo 10.30 
lukituskokoukseen.

6. Arkkitehtikillan vaalikokouksen päivämäärä

Killan sääntöjen mukaan vaalikokous on pidettävä marras-
joulukuussa raadin päättämänä päivänä. Kokouskutsu on laitettava 
killan ja AYY:n virallisille ilmoitustauluille sekä sähköpostitse 
jäsenistölle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Vistan 
vaalikokous 16.11. Päätetään killan vaalikokouksen ajaksi 14.11 klo 
13.00. Lauri varaa tilan, Linnea hoitaa tiedotuksen.

7. AK:n ja Tokyon hallitusten tapaaminen

Ajankohdaksi valittiin keskiviikko 31.10. klo 17.30.
Kokouksen päätösvaltaisuus loppui tämän kohdan jälkeen.

8. Rafu: tutorointi

Kehitystä kaivataan, etenkin kun opintoneuvonta loppuu 
marraskuun lopussa. Rafu esittelee paperinsa (lähetetty killan 
listalle). Lauri ehdottaa että vastuu tutoroinnista siirretään 
professoriklustereille. Rafu jatkaa paperin kehittelyä ja se voitaisiin 
antaa lafkalle joskus viikon 46 kieppeillä.

9. Vuoden kv-teko

Saana Rossi saatiin paikalle eli ollaan päätösvaltaisia.
Pohdiskelua ketä voitaisiin ehdottaa. Päätetään ehdottaa Komitu 
ry:tä (Lauri lähettää ehdotuksen).

10. Suositus opetuksen tietojärjestelmiksi (Jere)

Kohta siirretään seuraavaan kokoukseen.

11. Killan ansiomerkit

Mäntsyn pitäisi hommata itselleen seuraaja/jatkaa itse. Kun tämä on 
kunnossa, annetaan DL killan projektilistauksen mukaan. Alustavasti 
viikolla 47 vahvistetaan tämä ehdotus. Spekulointia: Veera (viime 
vuoden pj) ei ilmeisesti saa ansiomerkkiä, koska on Puolassa. Juoru 
tähän liittyen on liian härski kirjattavaksi.
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12. META

2.11. Kauhuleffayö majalla. Aloitetaan klo 19.00 aikaan (lähtö 
Otaniemestä klo 18.00), riippuen siitä milloin lehden klo 15.00 
alkava julkaisutilaisuus loppuu.

Majasäätiö voisi tulla viikolla 45 morjestamaan raatia.

Majasäätiön jäsenten hinnat Wähäjoulussa? Olisi hyvä jos saisivat 
alennusta. Lauri jatkaa varmaan säätiö puhiksena. Jatkuvuus, 
tekijät?? Pitäisi mainostaa fukseille!

Ulkkaritalkoot: milloin huussi tyhjennetään?? Ettei majavan tarvitse 
hakata kakkaa.

Lehden julkkarit: A1 voisi olla vapaa (perjantai). Jos on, Lauri varaa 
15 ->. Lasit lafkalta (Pirkko).

Ensi maanantaina (ei tiedetä miksi) kaikki ARTS:n proffat tulee 
hengaamaan lafkan 3. kerrokseen.

Sihteerille ei ole käyttöä kädettömänä? Vai voidaanko sihteeriä 
sittenkin käyttää? Tai ehkä kättä?

Teekkariperinnejuhlille kannattaa ilmota – siellä tapahtuu jotain 
poikkeuksellisen jännää!

Vahaspäivät 14.11. Ilmo DL 4.11.

Jussi: Blblblblbllbbbllllbb. Tulkitaan kokouksen jatkuneen hieman liian 
pitkään.

13. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.33.

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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