
Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 21/2012 12.11.2012 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 kohtaan 10 asti
Emäntä Santeri Nuotio kohdan 4 lopusta alkaen
Foreign legion captain Jutta Palomäki
Yrityssuhdevastaava Jussi Virta
Oula Rahkonen (majasäätiö)
Saara Kantele (majasäätiö)

Sakkotilanne (muutos sulkeissa):

Jussi 2
HJ 2
Rafu 3 (+1 poissa)
Maija 1 (0, toi tarjoilut, mutta myöhässä)
Linnea 1 (+1 myöhässä)
Jutta 1 (+1 myöhässä)
Santeri 1 (+1 myöhässä)
Timo 1 (+1 poissa)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu avasi kokouksen klo 09.18

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kohta 6 käydään ennen kohtaa 5 ja lisättiin kohta 9, 
”viestintäsuositus laitokselle”. Korjattu esityslista hyväksyttiin 
kokouksen työjärjestykseksi. 
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4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: kutsu AS:n stimulaatioon

Kuulumiset:

Anjasanteri: Wähisilmo aukeaa tänään iltapäivällä. Jatkopaikka vielä 
auki. Yrjis klo 03-06. AA-sitsien ilmoittautuminen aukeaa tänään.

Iris: lehtihommat kasassa tältä vuodelta. Tehnyt excelin 
pahvinmyynnistä.

Saana: majatalkooilmo laitettu fuksiluokan ilmoitustaululle. FB:ssä 
ilmonnut vajaa 30. Leffailta & ulkkaritalkoot -tapahtuma onnistui 
hyvin. Yhteensä 24 osallistujaa. MAIK-sitsien ilmoittautuminen 
perjantaihin mennessä.

Maija: hullu viikonloppu – TPS ja TF:n speksin naksu. Jussin kanssa 
fileissä suomiekskusta. Sponssit ajateltu jaksottaa siten että 
nykyiset kuusi foundation-sponssia kohdistuvat lähinnä ensi 
vuodelle. Tästä tarvitaan virallinen päätös! Killalla on kolme tiliä, 
mikä sekoittaa. Tileistä kolmatta (Juhlatili) on käytetty Wähistä 
varten, mutta tämä on tarpeetonta. Asian voisi hoitaa kahdellakin 
tilillä. 

Jutta: joka kiltaan ollaan tekemässä Muukalaislegioonan kapteenin 
virka, jotta ulkkarit eivät tuntisi oloaan ulkopuoliseksi ja 
tapahtumailmot olisivat aina myös enkuksi. 

HJ: Trev on puhunut leffojen katselun hyödyllisyydestä. HJ ideoi että 
kaupunkitilan luennon jälkeen voidaan katsoa leffaa, mitä testataan 
tänään tänän Trevin kanssa.

Lauri: viime viikolla oli kysely ARTS:n sloganista, koosti vastauksista 
raportin. Laitospolitikoinut. Viikonloppuna oli TPJ – suunniteltu lahja 
tehtiin ja luovutettiin. Painaa 900 kg, sijaitsee JMT:n ja Otakaaren 
kulmassa. “Se betonimöhkäle”. 

5. Arkiston järjestäminen (HJ)

Tiina Metso päästää sisään arkistoon. Kannattaa sopia käynti 
etukäteen, jotta Metso on varmasti paikalla (puhelinnumero HJ:n 
paperissa). Paperissa oleva kaavio esittää fyysisiä arkistohyllyjä, 
jotka HJ on määrännyt eri työpareille. Ajat pitää sopia työparin 
kanssa ylihuomiseen (keskiviikko 14.11.) mennessä ja ilmoittaa 
HJ:lle milloin mennään. Homma vie ehkä pari tuntia aikaa (ohjenuora 
tarkkuudelle), riippuu siitä miten paljon arkistossa innostuu 
tutkimaan ikiteekkarin nimmaria ym.

Sekalaiset kamat: voi yhdistää jonkun muun nimekkeen alle tai 
tehdä uuden nimekkeen
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6. Majasäätiön esittäytyminen

Oula ja Saara kävivät läpi Majasäätiön tilanteen: tulot ja menot eivät 
meinaa kohdata ja velkoja on paljon. Varaustilanteessa viikonloput 
ovat täysiä, arki-illat eivät. Meluongelmia on ollut, käyttäjille voisi 
antaa ohjeita tyyliin “älkää kiivetkö piikkilangan yli naapurin 
laiturille huutamaan”. Kylttejä? Tyyliin naapuri 20 m, naapuri 30 m.
Myös siisteys on ollut puutteellista, mihin pitäisi keksiä ratkaisu. 
Voisiko pihasuunnitelman tehdä jonkun kurssin yhteydessä? Lauri 
(Lemmenlehti) on halukas jatkamaan säätiön pj:nä. Hintojen 
korotus?

7. Vaalikokouksen mainostaminen

Vaalikokous on keskiviikkona 21.11. klo. 12.00. Seinille voisi tehdä 
läystäkkeet siitä mitä virkoja on tarjolla. Lauri ja Santeri pyytämät 
Timoa tekemään pohjan, johon kukin tekee oman tekstinsä. 
Pyydetään myös toimareita tekemään: isot, adjutantti, 
kiltisvastaavat. Hallitus menee tänään Roper 1:n luennon jälkeen 
esittäytymään fukseille. Sovitaan että tavataan A1-luokan luona klo. 
15.20, jotta ollaan ajoissa jos luento loppuu ajoissa kuten viime 
viikolla. Heitto: screenille video jossa hillutaan ja teksti “olemme 
joutuneet avaruuteen, korjatkaa meidät”! Majatalkoisiin rekryämään 
ensi perjantaina (16.11). Linnea, Anja ja Santeri eivät pääse koska 
ovat Infoähkyssä. Iris ei pääse.

8. Suomi-ekskun päivämäärä

Päivämääräksi valitaan 8.2.2012 ja siihen liittyy Oras-vierailu. Muita 
kohteita? Vaalikokouksessa valitaan ekskuvastaavat, joille tämän 
järjestäminen tulee hommaksi.

9. WSP-yhteistyö

Jussi ehdotti että joku tulee assaroimaan fuksien 
pipariarkkitehtuuria. WSP haluaisi pitää luennon. Voisiko yhdistää 
johonkin muuhun tapahtumaan, kuten Wähä-oluttapahtumaan 11.12 
(tiistai) klo 18.00? Jos paikka olisi jännä, se voisi vetää porukkaa. 
Enempää tapahtumia ei ainakaan voida järkätä. Mietitään mitä 
keksittäisiin!

10. Viestintäsuositus laitokselle

Killan on tarkoitus syksyn aikana laatia laitokselle suositus 
viestintäkäytännöistä, mutta Jere ja Timo ovat poissa. Lauri juttelee 
heidän kanssaan ja pyytää tekemään pohjan ensi viikoksi.
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11. META

TPJ: juhlassa olleet, lähettäkää Laurille tilinumerot niin hän maksaa 
alennusosuuden.

AS:n vuosijuhlat – Saana menee jos vielä voi ilmota ja ottaa toimarin 
kaverikseen.

Vuosijuhlavastuun erottaminen uudelle VuJu-toimarille ollaan 
pistämässä vireille. Miten toimarit saadaan aktivoitua?? Tulevat 
kokoukseen jos käsketään! Santeri on herännyt ruoska kädessä.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.32

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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