
Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 19/2012 29.10.2012 klo 9.00
Kiltahuone, Metallimiehenkuja 4, Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu
Sihteeri Linnea Löytönen
Rahastonhoitaja Maija Gulin MYÖHÄSSÄ, SAKKOA
Tiedottaja Timo Paananen
Fuksikapteeni Rafael Linnankoski, MYÖHÄSSÄ, SAKKOA
Kulttuurivastaava Hoi Yee Tamminen, MYÖHÄSSÄ, SAKKOA
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, MYÖHÄSSÄ, SAKKOA

Sakkotilanne:

Jussi 2
HJ 1
Rafu 1
Maija 1

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu avasi kokouksen klo 09.19

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyvkäsyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

-Tuomas Klaus on ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja.

-Keskiviikkona tapaaminen Tokyon hallituksen kanssa klo 17.30.

-Keskustelua yhteistyön muodosta tulevaisuudessa

Kuulumiset: Linnea: hieman krapulainen ja väsynyt. Auttelee vähän 
taikkilaisia (taidekasvatus) kun niiltä lähtee ehkä työtila alta.
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Iris: perjantaina kelpaisi kantoapu.

Rafu ja Jussi olivat myöhässä, koska Rafun selkä oli kipeä ja siihen 
piti hieroa hevoslinimenttiä.

Maija: haluaa muuttaa Köpikseen.

Saana: oli Linnea kanssa lukituspalaverissa, vaatimukset ok. 
Sosiaalitilojen käyttö kysymysmerkki. Ulkkaritalkoisiin pitäisi liittää 
siivoamista.

Anja: Santeri on Tukholmassa/Köpiksessä.

Timo: Wähiksen ilmomasiina ok, tehnyt fuksijuttuja.

Lauri: oli kandipalaverissa.

Jussi: toi IE:lle diskonttausohjelman ja  jaetun shottilasin.

5. Päätetään killan suositukset Hesa-Safan johtokunnan 

opiskelijajäseniksi.

Tehtävästä on kiinnostunut Noora Laak, Anna Ratia ja Milja 
Hartikainen. Johtokunnassa on kaksi opiskelijaedustajaa ja näillä 
varajäsenet. Noora Laak ja Anna Ratia olivat aktiivisimmat ja heidät 
valitaan varsinaisiksi jäseniksi. Milja Hartikainen valitaan 
varajäseneksi. Jos kiinnostuneita tulee lisää, heitä voidaan ottaa 
varajäseniksi.

6. Vaalikokouksen päivämäärä

Edellisessä kokouksessa päätetty vaalikokouksen päivämäärä ei 
onnistu, koska tiloja ei ole vapaana. Päätetään uusi aika 
vaalikokoukselle.

Majatalkoiden jälkeen? Ovatko fuksit MAIK-sitsien jälkeen 
kokouskunnossa? 21.11  on olemassa vapaa tila (A1) klo. 12-14 ja 
tämä valitaan uudeksi ajankohdaksi. Pitäisikö ruveta puulaisten 
linjalle ja pitää ryyppykokous? Varmasti löytyisi tyyppejä joka 
virkaan! Raati menee esittäytymään fukseille roperin luennon 
jälkeen, 5.11. klo. 16.00.Kukin kertoo lyhyesti tehtävästään (rekry), 
hyödynnetään viime raadin edellisvuotisia esityksiä. Kakkosille 
esittäytymistä pidetään tarpeettomana.

Toimareiden aktivoiminen on ikuisuusongelma. Kikilla pitäisi olla 
oma yhteyshenkilö raadissa.

7. Raadinvaihdon päivämäärä

Ajankohdaksi valitaan pe-su 11.-13.1.2013. Saana varaa tilan killan 
puolesta.
Pitää katsoa että kukaan lörppähuuli ei juo Wähäjoulun lahjapulloja 
niin voidan juoda ne ekana iltana.
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8. Tilannekatsaus Wähäjoulun järjestelyihin (Anja ja 

Santeri)

Kutsut ovat lähteneet matkaan. Raati+toimarit 40 € hintaan. 
Sponssit: kokkarit, snapsi ja kynät sekä kaksi lauluvihkoon. TTER:ltä 
saatu 1000 € yrjistä varten. Vuosijuhlista“erillinen tapahtuma” 
mukaan yksi huviksesta, joka ottaisi isompaa vastuuta yrjiksestä, 
Uimahalliin mahtuu 70-80 hlöä, hintaa joudutaan varmaan 
pyytämään kipurajan 20 €.

Lauri ehdottaa että tehdään skenaarioita (esim. että bussit riittävät).

9. Nettisivujen uudistus (Timo)

On taas aikaa vähäsen, koulukiireet hellittäneet.. Aikoo nyt tutustua 
hallintajärjetelmään, joka on käytössä AYY:llä. 

10. Killan ehdotukset ARTSin vuoden alumniksi

Halutaanko ehdottaa jotakuta vuoden alumniksi? Tyypit valitaan 
pönötystilaisuudessa alkuvuodesta. Pohdittiin eri vaihtoehtoja, 
mutta tarpeeksi vahvaa ehdokasta ei keksitty.

11. META

Kuka on tulossa leffailtaan perjantaina? Saa mainostaa lisää!

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.13

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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