
Arkkitehtikillan vuosikokous 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Aika: 24.3.2017, klo 16.00 

Paikka: Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos, sali 103, 

Miestentie 3, 02150 Espoo 

 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avattiin kokous klo 16.13. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Emma Savela ja 

sihteeriksi Otso Huhtala. 

 

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus toiminnantarkastaja  

Pipsa Penttiselle. 

 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

varapöytäkirjantarkastajaa 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Oliver Kärki ja 

Fredrika Hallenberg ja varapöytäkirjantarkastajiksi 

Petra Minkkinen ja Kaapo Lipasti. 

 

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi varaääntenlaskijaa 

Valittiin ääntenlaskijoiksi Petra Minkkinen ja Kaapo 

Lipasti ja varaääntenlaskijoiksi Oliver Kärki ja 

Fredrika Hallenberg. 

 

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien 

lausunto 

Vuoden 2016 hallitus kertoi viime vuoden kohokohtia ja 

esitteli viime vuoden toimintakertomuksen. 

Rahastonhoitaja 2016 Emma Savela esitteli 

tilinpäätöksen. Toiminnantarkastaja Pipsa Penttinen 

esitteli toiminnantarkastajien lausunnon. Killan 

hallinto on kehittynyt vastaamaan nykyisen toiminnan 



tasoa, ja materiaali on siistiä, selkeää ja asiallista, 

mutta joitain puutteita löytyy edelleen. Killan 

kokouksia kutsuttaessa tulee päättää päivämäärä, 

kellonaika ja paikka. Taseen “Muut saamiset” ja 

“Vaihto-omaisuus” tulisi selvittää. Rahankäyttö on 

asianmukaisesti päätetty hallituksen kokouksissa, mutta 

maksetut ja lähetetyt laskut olisi hyvä tuoda 

hallituksen tietoon säännöllisesti.  

 

Puheenjohtaja on esteellinen, joten valittiin kohtien 8 ja 9 

puheenjohtajaksi Ellen Heikkilä. 

 

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2016. 

 

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2016 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 

10. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle 

toimikaudelle 

Esitettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma 

kuluvalle toimikaudelle. Vahvistettiin 

toimintasuunnitelma vuodelle 2017. 

 

11. Esitetään hallituksen laatima talousarvio kuluvalle 

toimikaudelle 

Esitettiin hallituksen laatima talousarvio kuluvalle 

toimikaudelle. Päätettiin vahvistaa talousarvio vuodelle 

2017. 

 

12. Päätetään killan jäsenmaksujen suuruus 

Päätettiin killan jäsenmaksun suuruudeksi 8 euroa. 

 

13. Päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä 

Päätettiin jäsenmaksujen maksamisen eräpäiväksi sama 

kuin ylioppilaskunnan jäsenmaksun eräpäivä. Vuoden 

aikana jäsenyyttä hakevat hyväksytään hakemuksen 

perusteella hallituksen kokouksessa, kun jäsenmaksu 

näkyy killan tilillä. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.39. 

 

 


