
Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 
Raadin kokous 22/2012 23.11.2012 klo 15
Metallimiehenkuja 4, Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu
Sihteeri Linnea Löytönen
Rahastonhoitaja Maija Gulin
Tiedottaja Timo Paananen (tiedottaja 2013)
Fuksikapteeni Rafael Linnankoski (puheenjohtaja 2013)
Kulttuurivastaava Hoi Yee Tamminen
Hyvin teroitettu kynä Iris Andersson
Opintovastaava Jere Pääkkönen
Majava Saana Rossi (opintovastaava 2013)
Isäntä Anja Karhula (rahastonhoitaja 2013)
Emäntä Santeri Nuotio (hyvin teroitettu kynä 2013)
Foreign legion captain Jutta Palomäki
Yrityssuhdevastaava Jussi Virta (yrityssuhdevastaava 2013)
Meri Wiikinkoski (fuksikapteenin adjutantti, fuksikapteeni 2013)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu avasi kokouksen klo. 15.15

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: paljon kiltalehtiä, PaHu:n lasku, Nordealta kirje. Juo-Puuta 
kaivataan, mutta se taisi tulla aika hiljattain.

Tulevaa:

4.12 klo. 17-20 AYY:n yhdistyskoulutus.

11.12. klo. 17.00 Olutilta

Kuulumiset: Lauri - pelihousut voi repiä jos hankkii sellaiset joissa 
vetoketjun vetimen voi repäistä pois vetskarista. Suurin riski että 
jäävät nilkoista kiinni. Wähäjoulun voisi jonain vuonna järjestää 
Oulussa ja antaa nimeksi “Wähä-Oulu”. Kävi ARTS:n johtoryhmän 
kokouksessa, arkistossa, vaalikokouksessa, uuden rakennuksen 
tilakokouksessa...
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Santeri: siivoillut arkistoa Jeren kanssa. Kaikilla muilla killoilla oli 
paljon kaikkea kivaa, meillä vaan KoPOa. Syytämme 70-lukua ja 
mahdollisesti Tuukka Norrin mutsia.

Anjasanteri: wähiskutsu on tehty. Se on punamusta ja taiteltava.

Rafu: fuksien laulusaunassa myytiin viinapullo, minkä jälkeen 
fukseja piti kantaa ulos saunasta. Ehdotetaan että fuksit 2012 
haastavat PoRa:n heidän missiossaan. Majatalkoot menivät hyvin, 
fuksit ovat pitkällä pisteiden keräämisessä.

Saana: majalla tyhjennettiin kaksi kakkaputkiloa yhden 
kakkaputkilon sijaan, saavutus! Konsistenssissa oli eroja – toinen 
lössähti, toinen oli multamaista. Santeri ehdottaa että kiltikselle 
voisi perustaa salakapakan nimeltä salaka(p)kka, “sneaky poop”. 
MAIK-sitsit olivat hauskat ja rauhalliset pääruokaan asti. Tämän 
jälkeen lukkarit alkoivat laulaa pöydillä aika tuhdissa kunnossa ja 
homma repesi aika kunnolla.

HJ: arkiston siivous on edennyt, jatkuu vielä. Tiina Metsolle voisi 
laittaa meilin siitä että arkistoitiin vahingossa myös evääksi 
tarkoitettua raparperikakkua.

Meri: fuksijuttuja, tuijotellut kun he ovat tehneet siltoja samalla kun 
hitsaili adjutantin sauvaansa. Merin tekemä lippu on aika fiini.

Timo: tehnyt wähisjuttuja, eikä ehtinyt tehdä nettisivuja. Onneksi on 
vuosi lisäaikaa ja vielä nakkikonekin apuna.

Jussi: hankkinut rahaa killalle ja ostanut uuden puvun. Hoidellut 
peräkärryasiaa. Soitti Tuukka Norrille, joka siunasi Timon – Timo on 
päässyt Norriksi Norrin paikalle. Jussi sai vaalikokouksessa 
jatkoaikaa ja pari sihteeriä. Tammikuun loppupuolelle tulee 
yritystapahtuma. Ensi vuo

Linnea: sai oikomislaitteen kitaansa ja näyttää Frankensteinilta. 
Aiheesta ei kiusattu lainkaan, koska emme enää ole ala-asteella.

5. AK-foundation –jäsenyyksien jatkaminen vuoden 2013 

loppuun (Jussi & Maija)

Firmoille on helpompaa rytmittää sponsorointia kalenterivuoden 
mukaan ja uudet sponsorit Isover, Ruukki ja Weber aloittavat 
vuoden alusta. Päätetään jatkaa nykyisiä AK-foundation -sopimuksia 
(Oras, Rudus ja WSP) vuoden 2013 loppuun.

6. Vuosijuhlatilin lopettaminen (Maija)

Päätetään lopettaa tarpeettomaksi käynyt vuosijuhlatili Nordea FI72 
1309 3000 2153 84 (vasta Wähä-joulun 5.12.2012 jälkeen).

7. Hesa-Safan opiskelijaedustajien järjestys (Lauri)

Osa Hesa-Safan opiskelijajäsenpaikoista on pidempiä kuin toiset. 
Hesa-Safa on pyytänyt kiltaa päättämään, milloin kukin 
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opiskelijajäsen on erovuorossa. Nyt varsinaisina jäseninä ovat Noora 
Laak ja Anna Ratia, varajäsen Milja Hartikainen. Päätetään että Anna 
Ratia on erovuorossa 2013 ja Noora Laak 2014.

8. Wähäjoulun budjetti (Anja & Santeri)

Anja ja Santeri esittelevät Wähiksen budjetin. Kankaiset lautasliinat 
ja glögitarjoilu saattavat puuttua budjetista. Painatuksen voisi vielä 
kilpailuttaa, Sokkeli teki fuksioppaat, Vistaprint tekee halvalla 
tarroja. Ensi vuoden IE:lle jää hyvin perintöä.

Ohjelmaa on aika paljon alkuruoan aikana. Voisiko sitä siirtää 
myöhemmäksi? Toisen “tylsistä puheista” (juhlapuhuja & Lauri) tai 
kunniamerkit voisi siirtää myöhemmäksi. Mieluiten juhlapuhujan 
(Lauri haluaa vetää perseet). Kunniamerkkien jako heti Laurin 
puheen jälkeen? Pääsponssi ja juhlapuhuja eivät saa olla peräkkäin. 
Perinteinen raadin spektaakkeli pitää lisätä aikatauluun. Drag show 
voisi olla myöhemmin, jälkiruoan aikana? 22.30-24 on turhan paljon 
tyhjää. Bändi voisi aloittaa myöhemmin?

Raadin hinta: maksu on nyt 50 € raatilaisilta, toimareilta ja 
majasäätiöltä. Raadin hintaa voitaisiin vähän alentaa etenkin kun 
saatiin suuri sponssi Vahaselta. Jussi lupaa repiä rahat vaikka 
perseestään (tai on itse asiassa jo tehnyt sen). Sovitaan että IE 
laskee raadin hinnan 40 euroon, niin raatilaisille tulee hyvä mieli.

9. Olutseurailta (HJ & Jussi)

Ilmo ja julisteet on tehty ja ilmo on pystytetty. Pari tyyppiä on 
valittanut kun ilmo ei vielä toimi (koska ei ole aiennut). Saattaapi 
olla että paikalle päätyy jonkin verran juopompaa ainesta. 
Tapahtuma on 11.12. ja alkaa klo. 17.00 ja olutseura kertoo 
toiminnastaan 45 min. ajan. M. A. Numminen saattaa ehkä ehkä 
ehkä tulla paikalle, koska on edellinen olutseuran pj. Hommataanko 
vapaateekkarien paljuvolvo? Jussi kysyy (vapaateekkarien) Mikolta.

10. Tilannekatsaus Campus 2015 –kilpailuun, 

tilasuunnitteluprosessiin ja yhteisön osallistamiseen 

(Lauri)

Tieto jatkoehdotuksista tullee ensi maanantaina 26.11. SAFAn 
kilpailusääntöjen vuoksi ei voida järjestää avointa 
osallistumistyöpajaa, jossa kehiteltäisiin ehdotuksia kertomalla 
huomioita (menevät tiedoksi 2. vaiheessa jatkaville toimistoille). 
Siksi työpajat ovat vain kutsuvieraille. Eka paja on 27.11 tiistaina ja 
kutsut ovat jo lähteneet. Lauri sai “muuten” kutsun. Toinen paja on 
5.12. klo. 9-12 Arabiassa. Kilta ei pysty Wähäjoulun vuoksi 
osallistumaan järjestelyihin. Kutsuja lähtee eri opiskelijaedustajille. 
Rafu saattaa osallistua, samoin Lauri. Riippuu vähän miten 
Arkkinihilistin teko sujuu.
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11. Arkkinihilistin tekemisen aikataulutus

Vuoden tärkein prosessi on käsillä! Tehdään perinteisesti edellisenä 
iltana ja kukin voi osallistua siihen miten kosteasti haluaa. Viimeksi 
tehtiin yhdeltä istumalta kirjoituskoneella kirjoittaen, tehdään 
tälläkin kertaa yhdellä istumalla. Mennään Wähiksen aikataulun 
mukaan: jos jotain kokkarisafkoja tms. täytyy tehdä, niin safkojen 
tekemisen (ja skumpan juomisen) jälkeen ma-iltana 3.12., muussa 
tapauksessa ti-iltana 4.12. Jussi ei tahdo (saa*****) pororullia eikä 
mozzarella-tomaattijuttuja. Lohijutut on jees. Do Lucianon paikka on 
seuraavana aamuna silliksellä, ei kokkareilla. Kokkareille tulijat 
huomaavat nämä jutut, koska käyvät kokkareilla lähes 
ammattimaisesti.

12. META

Seuraavaan kokoukseen esityslistalle laina ja sen lyhentäminen.
Sitsitilojen hinnat tulevat nousemaan, mikä lisää tarvetta IE-tiliin.
Smurffi? Jussi puhuu jotain donitseista?

13. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.04

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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