
Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 20/2012 2.10.2012 klo 9.00
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

Sakkotilanne (muutos sulkeissa):

Jussi 2
HJ 2 (+1, poissa koska nukkuu)
Rafu 2 (+1, liian myöhäinen ilmoitus)
Maija 1

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu avasi kokouksen klo 09.14

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi, mutta se ei ole päätösvaltainen (vain viisi 
raadin jäsentä läsnä).

3. Esityslistan hyvkäsyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: Linnea katsoo tänään

Kuulumiset: Anjasanteri – tehneet Polin Appro -lärpäkkeitä, 
wähisjuttuja (perjantaina oli kokous jäärien + sekalaisten kanssa). 
Yrjis järjestetään, hinnaksi 20 € (tonnin sponssi TTER:ltä). Saatu 
hyvä bussitarjous, jatkopaikka työn alla. Wähisilmon DL 12.11.
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Wähisohjelmaa: Laurin ehdotuksia: Nitrodisko (sekalaista), Äktas 
porslin (tanssibändi). Nokso-Koivisto yrjispalkalla? Santerilla on 
myös ideoita tutun kautta. 

AA-sitseistä ollut tapaaminen Athenen tyyppien kanssa. Ilmo aukeaa 
13.11. klo 12.00.

Timo: ei uutta

Linnea: ei ole enää kipsattu, vaikkei murtuman nyt ihan parantunut 
olekaan.

Lauri: avautunut siitä ettei ARTSin tiedotus lähetä meille suoraan 
infoa, vaikka tieto tihkuukin yleensä killalle jotain kautta. Oli 
maskeradissa. Hallopedeja haetaan, mutta ilmoituksessa oli vähän 
virheitä.

Rahatilanne on suht hyvä: pohdittiin pitäisikö velkaa maksaa pois 
vähän nopeammin, mutta ehkä ei kannata. Wähiksen rahanhankinta 
voisi olla organisoidumpaa ja liittyä paremmin killan toimintaan (ei 
erillisiä Wähissponsoreita). Mietittiin myös majajuttuja, majasäätiön 
tyyppejen pitäisi tulla ensi kokoukseen!

5. Arkiston järjestäminen (HJ)

HJ on poissa.

6. Kurssien keventäminen (Lauri)

Käydään läpi, mitä mahdollisia ideoita kurssien keventämiseksi on 
tähän mennessä saatu. Tarkoituksena on laatia laitokselle lista 
ehdotuksia, joiden avulla kurssien kuormittavuutta voi keventää 
tutkintorakenteesta riippumatta ja ilman, että joudutaan 
merkittävästi karsimaan opetussisällöstä.

Yhtenäisyys: Nopan/Optiman käyttö – palautukset aina samalla 
tavalla! Eri kanavat aiheuttavat stressiä kun ei voi olla varma, onko 
jossain lisätehtävä jota ei ole huomennut. Pitäisi tutkia taidealojen 
Optimavastinetta, onko Optimaa parempi? Kumpaa suositellaan 
lafkalle?

Pakolliset suoritukset: esim. raumaekskursio, pakolliset luennot jne... 
Pitäisi ilmoittaa selkeästi korvaava suoritustapa. Lisäksi myös 
suoritusaikataulut jälkipalautuksiin: kaikki tehtävät pitäisi voida 
palauttaa kerran lukukaudessa. Tällä voitaisiin vähentää kurssien 
keskeyttämistä. Lisäksi palautettavan aineiston llaajuuden ei pitäisi 
olla pääsisältönä (esim. taittaminen tai julkisivujen siistiminen voi 
viedä naurettavan paljon aikaa, jolloin oppiminen jää vähäiseksi). 
Kurssien yhdistäminen voisi vähentää tämäntyyppistä työtä.
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7. Teekkarius 140v -lahja

Teekkarikyläkyltti pöllitään aina. Mitä jos tehtäisiin varkausvarma 
kyltti? Korkea betonista valettu boksi, joka valetaan paikalla? Paino 
ehkä n. 1 t. Suunnitellaan kylttiä ja mietitään jos foundation-
yhteistyökumppaneista voi olla apua. Pyydetään Jussia apuun kun 
hän palaa Oslosta. Sijoitetaan boksinmallinen kyltti 
liikenteenjakajalle Otakaaren ja JMT:n risteykseen. Santeri voi tehdä 
kirjaimia (niiden irrottaminen haaste). Ehdotuksena kuparibetoni, 
josta poltetaan pois kirjaimet -> mustia. Kyltin sisälle valetaan 
jallupullo siten että sen saa jos nostaa koko paskan ilmaan. Huom. 
vesivaneri EI PIDÄ betonin painetta, tarvitaan kakkosnelosta tueksi. 
Mitat: korkeus 50 cm (istuinkorkeus) leveys 50 cm, pituus 120 cm. 
Härpäke pitää valaa suoraan, kiilataan oikeaan korkoon.

8. META

Ei muita asioita.

9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.13

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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