
 

Pöytäkirja 1/2017 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 1/2017, 3.1.2017, klo 17.00 

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo 

 
Paikalla: 

Puheenjohtaja Emma Savela 

Varapuheenjohtaja Oliver Kärki saapui kohdassa 5 
Sihteeri-tiedottaja Otso Huhtala 

Rahastonhoitaja Kaapo Lipasti 

Emäntä Maria Karjalainen 

Isäntä Hilda Uusitalo 

Fuksikapteeni 2017-2018 Petra Minkkinen 

Fuksikapteenin adjutantti 2017-2018 Julius Hästesko 

Foreign Legion Captain Matti Jänkälä poistui kohdassa 16 
Opintovastaava Aaro Timonen 

Päätoimittaja Ellen Heikkilä 

Tilava Majava Fredrika Hallenberg 

Yrityssuhdevastaava Katariina Viljamaa 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.07. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Ellen Heikkilä ja 
Petra Minkkinen. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Postiin oli tullut Modulen ja Aalto University Magazine. 

 
Petra: Vuodenvaihde ja joulu meni ihan kivasti. Huomenna 
on FTMK:n ensimmäinen kokous. FK<3AK -kaukkareita 
suunniteltu. Innoissaan ensimmäisestä kokouksesta!!! 
 
Katariina: Käytiin Emman ja Jensin kanssa 
Kylpyhuonekeskuksessa ja yhteistyö jatkuu tulevana 
vuonna, foundation-sopparin allekirjoituspäivämäärä 
sovittiin. 

 
Maria: Hildan kanssa on nyt saatu Huvis kasaan!  



 

 
Julius: Joulu oli ok, kaukkareita ollaan suunniteltu. 
 
Kaapo: Kirjanpito-kirja avattu, myyntitykin seuraajan 
etsintä jatkuu. Unirytmi sekaisin. 
 
Matti: Joulu ja UV meni ihan kivasti. Ennen joulua oli 
puolen vuoden vaihtareiden läksiäiset ja kohta tulee 
neljä uutta. Kävin eilen auttamassa uusia vaihtareita, 
huomenna onkin jo Arabian orientaatio. Ylihuomenna 
Otaniemi-kierros ARTSilaisille. 
 
Aaro: Loma meni nopeasti. Olen lueskellut Drivea läpi, 
kuun lopussa vasta ensimmäiset kokoukset. 
 
Hilda: Söi jouluna paljon lipeäkalaa. Huvis tosiaan 
saatu kasaan ja pari meiliä on kirjoitettuna. Tänään 
vielä IE-toimikunnan yhteinen hengailuilta. Käytiin myös 
tilakähmyissä ennen joulua. 
 
Ellen: Joulu meni hyvin, ei saanut mitään tehtyä loman 
aikana. Paperin aikataulua mietitty, kohta rekryämiset 
käyntiin. Teki Paperille uuden logon. 
 
Fred: Häntä ei ole vielä täysipitkä, mutta eiköhän se 
siitä kasva. Majan keittiötä remontoitu, tekemistä 
riittää vielä. Valmistuu toivottavasti tämän kuun 
puoliväliin mennessä. Lunta tuli, on kivaa.  
 
Otso: Loma on ollut tosi rentouttava. Olen lueskellut 
testamenttia ja lisännyt ensimmäiset uudet ihmiset 
akraati-sähköpostilistalle. Lisään loput jäsenet, sitten 
kun saan kaikkien raatilaisten sähköpostiosoitteet. 
 
Oliver: On ollut myös remontoimassa Majan keittiötä. 
Majalla oltiin myös uutena vuotena. Varapuheenjohtajan 
hommiin liittyen tehty pikkujuttuja ja suunniteltu 
raadinvaihtoa. 
 
Emma: Raadinvaihtoa suunniteltu, siitä tulee tosi kivaa. 
Pikku valmisteluja. Joulukuussa perehdytyksissä saatiin 
paljon uusia ideoita. Tutustunut myös Driven saloihin. 
 

6. Kokouskäytännöt 
Sovittiin yhdessä seuraavista kokouskäytännöistä: 



 

Postin hakeminen: sihteeri hakee postit AYY:n 

toimistolta ja rahastonhoitaja Miestentieltä. 

 

Kuulumiskierros: Kirjoitetaan kuulumiset ennen kokousta 

driven esityslistalle, tammikuun jälkeen kirjoittamatta 

jättämisestä sakkoa 1 euro. 

 

TO DO -lista: Puheenjohtajan kansiosta löytyy 

hallituksen TO DO -lista, jota jokaisen tulisi täyttää 

säännöllisesti. TO DO -listaa käydään läpi kuulumisten 

yhteydessä. 

 

Sakkokäytännöt: 

Kokouksista myöhästymissakko: Kokouksen nimellisestä 

alkamisajasta alkavalta 10 minuutilta 2 euroa sakkoa. 

Maksimissaan 6 euroa sakkoa kokousta kohden. Jos tietää 

myöhästyvänsä hyväksyttävästä syystä (esim. toinen 

kokous), ilmoitus Telegramissa.  

 
Poissaolot: Hallituksen kokouksissa 

läsnäolovelvollisuus, poissaolot vain hyvästä, ennalta 

ilmoitetusta syystä. Ilmoitetaan suoraan 

puheenjohtajalle tai Telegram-ryhmässä viimeistään 

edellisenä päivänä. Ilmoittamattomasta poissaolosta 6 

euroa sakkoa. 

 

Doodle-sakko: Eräpäivään mennessä doodlaamatta 

jättämisestä 2 euroa sakkoa. 

 

Esityslistat ja pöytäkirjat: Puheenjohtaja lähettää 

esityslistan kaksi vuorokautta ennen kokousta. 

Poikkeavasta käytöksestä 2 e sakkoa. Valitaan joka 

kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja 

käydään mahdollisuuksien mukaan läpi heti kokouksen 

jälkeen ja sihteeri-tiedottaja lähettää sen raadin 



 

sähköpostilistalle viimeistään seuraavana päivänä. 

Poikkeavasta käytöksestä 2 e sakkoa. 

Kokoustarjoilut: kokouksiin saa halutessaan tuoda 

tarjoiluja, mutta muuten hankitaan tarvittaessa. 

7. Vakiokokousaika, kiltakahvit ja kiltapäiväkerhot 
Päätettiin vakiokokousajaksi tiistaisin klo 17.00, 

paitsi viikoilla 2 ja 3 poikkeusaikataulut: kokoustetaan 

maanantaina klo 17.00. 

 

Kiltakahveissa ja kiltapäiväkerhoissa sovittiin 

käytettäväksi viime vuoden käytäntöjä: molemmat 

järjestetään tarvittaessa, kiltapäiväkerhot ilta-aikaan 

kiltahuoneella ja kiltakahvit lounasaikaan 

Miestentiellä. IE tiedustelee kirkkoherralta sopivaa 

aikaa kiltakahveille. 

8. Arkkitehtikillan säännöt ja yhdistyslaki 
Tiedoksi uudelle hallitukselle. Katsottiin, mistä killan 
säännöt löytyvät. 

9. Varapuheenjohtajan nimeäminen 
Valittiin varapuheenjohtajaksi Oliver Kärki. 

10. Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeus 
Päätös: Myönnettiin Arkkitehtikillan 

nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2017 puheenjohtaja Emma 

Savelalle ja varapuheenjohtaja Oliver Kärjelle. 

Päätös: Valtuutettiin puheenjohtaja ilmoittamaan uuden 

hallituksen jäsenet Patentti- ja rekisterihallitukselle. 

11. Tilinkäyttöoikeudet 
Päätös: Poistettiin tilinkäyttöoikeudet henkilöiltä Miia 

Suomela ja Hanna-Mari Ikonen. Poistettiin verkkopankin 

laajat käyttöoikeudet henkilöltä Emma Savela. 

Myönnettiin Arkkitehtikillan tilinkäyttöoikeudet 

varapuheenjohtaja Oliver Kärjelle ja rahastonhoitaja 

Kaapo Lipastille. Myönnettiin rahastonhoitajalle 

verkkopankin laajat käyttöoikeudet. Päätetiin hankkia 

killan tiliin liitettävä, pankin vuosisopimuksen 

mukainen pankkikortti. Myönnettiin oikeus tilin 

pankkikorttiin henkilölle Oliver Kärki.  



 

12. S-Business-kortin käyttöoikeudet 
Päätös: Poistettiin killan S-Business-kortin 

käyttöoikeus henkilöltä Hanna-Mari Ikonen. Myönnettiin 

S-Business-kortin käyttöoikeus henkilölle Oliver Kärki. 

13. Laskujen hyväksymisen käytännöt 
Päätös: Laskut tulee hyväksyttää hallituksen 

kokouksessa. Kuitenkin jos laskun eräpäivä on ennen 

seuraavaa hallituksen kokousta ja summa korkeintaan 800 

euroa, voi rahastonhoitaja maksaa laskun itsenäisesti 

hyväksyttäen laskun kuitenkin hallituksen 

puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla tai 

asianomaisen sektorin vastuuhenkilöllä. Rahastonhoitajan 

itsenäisesti maksamat laskut tulee esitellä hallituksen 

kokouksessa ja ne hyväksytään takautuvasti. 

14. Vuosijuhlakäytännöt 
Sovittiin yleiset käytännöt vuosijuhlaedustuksista. 

Vuosijuhlaedustuksissa etusijalla ovat kasailijat, 

sitten hallituslaiset, toimarit ja lopuksi muut 

kiltalaiset. Halukkuus lähteä vuosijuhliin kirjataan 

AK-raadin Facebook-ryhmän yhteiseen tiedostoon. 

15. Hallituksen kuvaus ja naamaläsy 
Maria selvittää, onko mahdollista ottaa kuvat OUBS:in 

studiolla. Muita ideoita hallituksen kuvaukseen ja 

naamaläsyyn liittyen voi kertoa hallituksen 

telegram-ryhmässä. Ideointiaikaa on ensi viikon 

kokoukseen asti.  

16. Kämppäkierroksen päivämäärä 
Sovittiin hallituksen kämppäkierros pidettäväksi 12.2. 

17. Muut esille tulevat asiat 
Emma jakaa hallituslaisille tapahtumakalenterin ja 
kokouskalenterin. 
 
Oliver jakaa Arkkitehtikillan Facebook-sivun oikeudet 
hallituslaisille. 
 
Otso hankkii raatikarvan ennen raadinvaihtoa. 
 
Muistutelkaa toimareita raadinvaihdosta! 
 



 

18. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.11. 

 

 

 

 

 


