
Pöytäkirja
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry 

Raadin kokous 1/2012 26.1.2012 klo 11.00

Metallimiehenkuja 4, Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu

Sihteeri Linnea Löytönen

Rahastonhoitaja Maija Gulin

Tiedottaja Timo Paananen

Kulttuurivastaava Hoi Yee Tamminen

Majava Saana Rossi

Fuksikapteeni Rafaen Linnankoski

Yrityssuhdevastaava Jussi Virta 11.26 alkaen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu avasi kokouksen klo 11.10.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Posti: Vuorimieskillan raadin 2012 esittely, Tietokillan hallituksen 

2012 esittely, Kukka-kukka -julkaisu (infon), Hube-merkkitarjous.

Timo: Saanut palautetta A-kiltalistan postin suuresta määrästä. 

Raadin muut jäsenet eivät ole huomanneet postin määrässä 

muutosta. Internetsivuja täytyy päivittää, erityisesti raadin tiedot on 

korjattava kuvaamaan vuoden 2012 hallitusta. päivittää ja raadin 

Maija: Oli Laurin kanssa muuttamassa tilioikeuksia Nordeassa, mutta 

saivat vaihdettua vain yhden tilin oikeudet. Asia kuitenkin voidaan 
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hoitaa loppuun postitse. Lähettää kohta Stockmannille ison laskun 

lahjapakkaamovuoroista.

Rafael: Kokoustaa kohta ARTSin lukuvuoden aloittamiseen liittyen 

Jukka Luotosen kanssa. Fuksitoimintaa ei kuitenkaan olla radikaalisti 

muuttamassa. Työturvallisuuskoulutus haluttaisiin lisätä 

orientaatioon, mutta tämä voi aiheuttaa aikataulullisia hankaluuksia.

HJ: Suunnitellut toimintaa, lisää myöhemmässä kokouskohdassa.

Jutta: kohta ensimmäinen Majasäätiön kokous.

Linnea: näkee Nooran, muuttaa tiedot yhdistysrekisteriin.

Lauri: järjestänyt fuksikapteenin ominaisuudessa Talvipäivää, ollut 

edustajiston kokouksessa, kouluttautunut opintoneuvojaksi. 

Perjantaina laitoksen johtoryhmän kokous ja käy keskustelemassa 

TOKYON kanssa ARTS-seminaarista.

Jussi: saanut kesätöitä.

5. Raunin lahja

Raunin eläköitymiskahvit ovat tulevana tiistaina. Päätettiin antaa 

pieni AK-lippu, joka roikkuu metallitangosta. Lauri ja Jussi hankkivat 

alustan ja tangon. Lauri hoitaa lipun.

6. Direktiivimuutosesitys

EU-direktiivissä tullaan erittäin todennäköisesti määräämään 

pakolliseksi 2v harjoittelu valmistumisen jälkeen. Ilman harjoittelua 

ei saisi ammattipätevyyttä. Direktiivin soveltamiseen Suomen 

lainsäädännön osalta voidaan vaikuttaa. Killalta on pyydetty 

kannanottoa, joka saatetaan liittää laitoksen esitykseen. Tärkeää 

olisi mahdollisuus suorittaa harjoittelu joustavasti, erityisesti 

ongelmallinen on määräys suorittaa harjoittelu “opintojen jälkeen”. 

Asiaan tiimoilta otetaan yhteys Safaan ja TEK:iin sekä muihin 

Suomen arkkitehtikiltoihin. Lauri ottaa yhteyttä opetus- ja 

kulttuuriministeriöön ja yrittää saada opiskelijajärjestöt yhdeksi 

tahoksi, jonka kanta huomioidaan asiasta päätettäessä. Kannanoton 

muotoilevat edunvalvonnan edustajat Laurin johdolla. Sen on oltava 

valmis helmikuun puolivälissä. Jere ja Rafael ilmoittavat killan 
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kannanoton Koulutusneuvoksen kokouksen esityslistan liitteeksi, 

jolloin se on pakko liittää pöytäkirjaan.

7. Arkkitehtuuriopetuksen 140v. juhlavuosi

Laitoksella haluttaisiin järjestään juhlat 140v. juhlavuoden kunniaksi.

Arkkitehtikilta voi auttaa järjestelyissä ja ideoinnissa, mutta ei ota 

niistä päävastuuta.

8. Tapaamisajat toimintasuunnitelmatyötä varten 

Alustavaksi tapaamisajankohdaksi valittiin 8.2 klo 20 alkaen.

Tapaamiset toimintaryhmittäin (tapahtumat, edunvalvonta ym.). 

Viestintäryhmä tapaa heti maanantain (30.1) kokouksen jälkeen, n. 

klo. 17 alkaen.

9. Tilinkäyttöoikeudet

     Arkkitehtikillan tilien 130930-215384 (Nordea) ja 130930-215384

(Nordea) käyttöoikeudet ja solo-tunnukset lisätään vuoden 2012 

rahastonhoitajalle ja puheenjohtajalle

     Maija Gulin

     Lauri Lehtoruusu

ja poistetaan kaikilta aiemmilta oikeuksien haltijoilta.

10. MAIK-nimitykset

Timo Paananen nimitetään killan MAIK-edustajaksi. Kolmas edustaja

valitaan myöhemmässä kokouksessa.

11. Jämeränjälki 15.2

Ryhmien teemat ja muuta informaatiota on tullut Laurille

sähköpostitse – Lauri välittää viestin muulle raadille. Kokouksessa 

ilmoittautuneet osallistujat: Rafael, Jussi, Timo, Lauri, Linnea, Maija, 

Hj, Saana. Lauri kerää osallistumisilmoittautumiset poissaolevilta 

raadin jäseniltä.

12. Kulttuuriuutisten julkaisufoorumi 

Kulttuurinewsletterin voisi yhdistää paperitukokseen. Facebookkiin

tehdään ryhmä nopeita uutisia varten (esim. tulevan viikonlopun 

keikat).

Arkkitehtikilta ry / pöytäkirja 26.1.2012                                        3(4) 



13. Muut esille tulevat asiat

Paperitukoksen nimi on muuttumassa muotoon ”Paperi” ja siitä 

tehdään nettilehti. Julkaisujen määrää harkitaan, kerran kuussa vai 

harvemmin? Rakenteeltaan Paperi olisi aikakauslehtimäinen ja 

killalla olisi siellä vakituinen palsta. Visuaalinen ilme selkiytetään ja 

lehdelle tehdään taittopohja, joka pysyy samankaltaisena 

numerosta toiseen. Asiasta keskustellaan lisää tiedotusryhmän 

kokouksessa.

Raadin naamaläsyn (eli esittelyn) suunnittelusta ja toteutuksen 

organisoinnista vastaa Timo. Valokuvat otetaan seuraavassa 

(maanantain 30.1) kokouksessa. Loput raadin jäsenet kuvataan 

Kolmet vuosijuhlat 25.2.

-TamArk:n vuosijuhliin lähtevät Lauri, Rafael, Linnea, Maija, HJ. Jussi 

ja Jere harkitsevat vielä.

-Kondensaatioon (Kemistikillan vuosijuhlat) lähtevät Timo ja Saana.

-KY:n vuosijuhliin ei löydetty edustajaa.

14. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.25.

________________________________              ____________________________

Puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu Sihteeri Linnea Löytönen
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