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Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 2/2017, 9.1.2017, klo 17.00 

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo 

 
Paikalla: 

Puheenjohtaja Emma Savela 

Varapuheenjohtaja Oliver Kärki 

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 

Opintovastaava Aaro Timonen 

Päätoimittaja Ellen Heikkilä 

Tilava Majava Fredrika Hallenberg 

Yrityssuhdevastaava Katariina Viljamaa 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 

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

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Oliver Kärki ja 

Julius Hästesko. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

Postiin oli tullut Procountor-lasku, S-business-lasku, 

S-business-mainos, kutsu Fuusio 70- ja Potentiaalin 

Tasaus -vuosijuhliin. 

 

Emma: Kävin viime viikolla Arabiassa Matin ja Lotan 

kanssa pitämässä kiltaesittelyä uusille 

kv-opiskelijoille. Tapasin samalla Tokyon puheenjohtajaa 



ja keskusteltiin hieman tulevan vuoden yhteistyöstä. 

Avainten karhumaileja lähetetty vanhoille. Viikonloppu 

oli ihana hengähdystauko. Tällä viikolla torstaina 

vuoden eka dekaanilounas ja viikonloppuna raadinwaihto! 

 

Ellen: Paperin toimituksen rekrytointi alkoi eilen 

sunnuntaina, toivon mukaan tulee paljon innokkaita 

toimittajia. Tällä viikolla pidän tapaamisen 

toimitussihteerin kanssa, jossa on tarkoitus miettiä 

Paperin suuntaa, sekä tarkemmin määritellä 

toimitussihteerin vastuualueet. Kurssit polkaisevat 

toden teolla käyntiin. Torstaina ensimmäinen 

MAIK-kokous! Odotan viikonloppua! 

 

Oliver: Majan keittiötä. Koulu alkaa ääk. Ensimmäiset 

liikunta- ja kulttuuritapahtumat tulossa tällä viikolla 

ja viikon lopuksi raadinwaihto iik!  

 

Matti: Keskiviikkona oltiin Lotan kanssa uusien kv:iden 

Arabia-orientaatiossa. Emma tuli esittelemään 

Arkkitehtikiltaa. Illalla järjestettiin Tervetulo-sauna, 

jossa uudet ja vanhat kv:t (sekä muutama aktiivinen 

suomalainen) tapasivat. Torstaina pidettiin kv:ille 

Lotan kanssa Otaniemi-kierros. Loppuviikko kului kv:iden 

kanssa leffa- ja saunailloissa. Iloinen yllätys 

lauantaina oli ESN-Aallon Tervetulo-sauna Rantasaunalla, 

jota koitin lyhyellä varoitusajalla mainostaa 

kiltalaisille. Tällä viikolla tiedossa koulun aloitus ja 

raadinwaihto. Woop Woop! 

 

Kaapo: Rahistoimikunta alkaa olla kasassa ja ensimmäisiä 

protippejä on jaettu ja saatu. Unirytmikin on paremmalla 

mallilla. Raadinvaihtoa odotellessa…  

 



Petra: Paaaaallljon doodleja, paljon doodleja, paljon 

kokouksia. Nyt tuntuu, että kaikki menee vaihteeksi 

vähän päällekkäin. FTMK:n ensimmäinen kokous meni viime 

viikolla tosi hyvin ja porukka vaikutti mukavalta! Jee! 

Kovasti suunnitellaan nyt vaihtoa ja doodlaillaan. Sain 

viimeinkin itseäni niskasta kiinni ja kirjoitin infon 

ISOskabasta. Viime viikonloppu oli ihana kun sai 

kunnolla rentoutua nyt viimeisen kerran ennen koulun 

alkua. Raadinvaihdosta tulee jännä ja lauantaiaamusta 

vielä jännempi...huhhuh. Huikeeta kyllä, että pääsee 

taas tekemään juttuja! 

 

Maria: Ollaan Hildan kanssa tehty paljon huvis-juttuja, 

luotu telegram-ryhmiä, lisätty uusia raatilaisia raadin 

FB-ryhmään ja muistuteltu ens viikonlopun vaihdosta 

kaikille. Sit ollaan kokoustettu paljon ja jopa siitä, 

milloin kokoustetaan :D. Ollaan kanssa päästy tapaamaan 

muiden kiltojen Isäntiä ja Emäntiä, ja suunniteltu vähän 

keskiviikon Kaukkareita ja kiltasitsejäkin! 

 

Hilda: Joo aikalailla samat kuulumiset kuin Marialla, 

saatiin huvis kasaan ja lisättiin huvislaiset kaikkiin 

asiaan kuuluviin ryhmiin. Olen todella innoissani meidän 

tiimistä, tulee hyvät jutut! Nähtiin viime kokouksen 

jälkeen muita isäntiä ja emäntiä ja suunniteltiin vähän 

virkistystoimintaa ja sovittiin asioita tuleviin 

sitseihin liittyen. Kokoustettiin Marian kanssa siitä, 

milloin pidetään meidän tulevat kokoukset, sillä eri 

kokoonpanoilla niitä on tulossa aika paljon. Sovittiin 

kirkkoherra-Nikon kanssa kokouksesta ja Niko ehdotti 

vakiokiltakahviajaksi joko ma tai ke klo 12.00. 

 

Katariina: Mihin se loma taas katos? Tän viikon to-do 

listalla kaikkien Foundation-yritysten kontaktointi 

jatkoa varten. Excumestarien hommia oon myös miettinyt, 



kokoustetaan Suvin ja Meerin kanssa varmaan ensi 

viikolla. Yrityssuhdetiimille teen Telegram-chatin 

myöhemmin tällä viikolla. Vähän hirvittää kalenterin 

täyttyminen. Mut tästä tää taas lähtee!  

 

Julius: Koulussa on jo viikko pulikoitu. Taidetta, 

tehkää mitä haluatte, lähinnä. Ihan jees. ITMK piti 

ensimmäisen kokouksensa viime viikolla, ja 

toimikunnanvaihto saatiin suunnittelun alle. Kokoustelu 

jatkuu jo tällä viikolla. Sitten Kaukkarit on nyt 

keskiviikkona. Nyt vielä asiat vähän auki, mutta eiköhän 

tässä saada tapahtuma kasaan! 

 

Aaro: Viikko mennyt taas vauhdilla. Kokoustan tällä 

viikolla opintosihteerin kanssa ja suunnitellaan vähän 

tulevaa vuotta ja ennen kaikkea tiedotusta. Torstaina 

tiedossa dekaanilounas Otaniemessä. Ja koulukin alkaa 

taas, jee! 

 

Fred: Keittiöökeittiöö ja tsätti! Tehtii tsätti 

kiltisvastaaville. Ollaan vähän siellätäällä puhuttu 

kiltiksen mattojen kunnosta… Nyt nuhaa ja nenäsumutetta 

(multa meni nenäsumuteneitsyys!!), ah!  

 

Otso: Lähetin viikonloppuna ekan viikkotiedotteen ja 

ekat pöytäkirjatkin saatiin tosiaan tehtyä heti viime 

kokouksen jälkeen. Vielä pitäisi lisätä pöytäkirja ja 

viikkotiedote nettisivuille, Meeri auttaa mua siinä 

huomenna. Lisäksi sähköpostiosoitteiden kanssa on vielä 

jotain ongelmia, mutta selvitetään ne myös huomenna. 

Käyn ostamassa raatikarvan huomenna! 

 

6. Uudet jäsenet 
Kokousvälillä ei ole tullut uusia jäsenmaksuja. 

7. Talousasiat 
Hyväksyttiin kokousvälillä saapuneet uudet laskut: 



- Procountor Oy 23,56 e, kirjanpitokuluja 

- S-Business Oy 235,50 e, killan pikkujoulujen 

tarjoiluja 

- Kulukorvaus: Maria Karjalainen 12,31 e, 

tarvikkeita Wähikseen 

8. Procountor-oikeudet 
Päätös: Poistettiin Procountorin pääkäyttäjäoikeudet 

henkilöltä Emma Savela. Myönnettiin Procountorin 

pääkäyttäjäoikeudet rahastonhoitajalle (Kaapo Lipasti). 

9. Avaimet 
Päätettiin, kenellä on oikeus Arkkitehtikillan 

varastojen avaimiin: kiltahuoneen varastoihin sekä 

raadin koppiin ja pahvivarastoon Miestentiellä: 

H112 (Kirkkoherranvirasto ja Seurakuntakoti) 

Emma Savela, Oliver Kärki (on jo), Hilda Uusitalo, Maria 

Karjalainen, Jaakko Viertiö (kevät) (on jo), Petra 
Minkkinen (syksy), Lotta Harjula (kevät) (on jo), Matti 
Jänkälä (syksy), Jaakko Viertiö & Pietari Sulonen 
(syksy) , Kaapo Lipasti, Fredrika Hallenberg, Anna 
Markkula 
 
Karhutaan pois: Miia Suomela, Hanna-Mari Ikonen, Sanni 
Ruikka, Johanna Vuorelma, Lassi Luotonen 

AS204 (Raadin koppi) 

Emma Savela (on jo), Oliver Kärki (on jo), Jaakko 
Viertiö (kevät) (on jo), Petra Minkkinen (on jo), Julius 
Hästesko, Fredrika Hallenberg, Aaro Timonen, Kaapo 
Lipasti, Katariina Viljamaa, Hilda Uusitalo, Maria 
Karjalainen, Matti Jänkälä, Otso Huhtala, Ellen Heikkilä 
 
Karhutaan pois: Miia Suomela, Hanna-Mari Ikonen, Meeri 
Tolonen, Sanni Ruikka, Johanna Vuorelma, Lotta Harjula, 
Saana Rossi, Suvi Vendelin, Jens Regårdh 
 

AS153 (Pahvivarasto) 

Kaapo Lipasti (on jo), Fredrika Hallenberg 
 

Karhutaan pois: Oliver Kärki 



 

10. Sektorijako 
Hallituksen jäsenten vastuulla on huolehtia oman 

sektorinsa toimihenkilöistä. Katsottiin läpi sektorijako 

ja kenen vastuulle kukakin toimihenkilö kuuluu.  

11. Uuden raadin koulutus 
Sovittiin ajankohta uuden raadin koulutukselle, jossa 

käydään läpi tapahtumajärjestäjän ohje sekä killan 

viestintästrategia ja koulutetaan tapahtumia järjestävät 

toimijat käyttämään killan Facebook-toimintoja ja 

nettisivuja. Pidetään raadin koulutus maanantaina 23.1. 

klo 18.30. 

12. Budjetin suunnittelu ja budjettiriihen ajankohta 
Sovittiin, että jokainen sektori suunnittelee miten 

haluaa käyttää rahaa oman sektorin toimintaan ja tuo 

suunnitelman budjettiriiheen. Puheenjohtajisto ja 

rahastonhoitaja tekevät luonnoksen kokonaisbudjetista 

budjettiriiheen mennessä. Pidetään budjettiriihi 30.1. 

klo 18.  

13. Talvipäivä-rasti 
Päätettiin pitää killan rasti Talvipäivässä. Sovittiin 

aihe rastille. Toivotaan rastin paikaksi Otakaari 1 X:n 

aulaa, jotta fuksitkin pääsevät taidejaksoltaan 

osallistumaan. Oliver ilmoittaa rastin järjestäjille ja 

hoitaa muutkin käytännön järjestelyt.  

14. Kiltiksen siistinäpito  
Keskusteltiin siitä, kuinka kiltahuone pidetään siistinä 

tänä vuonna. Muistutetaan kiltiksellä järjestettävien 

tapahtumien järjestäjiä siitä, että he ovat vastuussa 

tilan siivoamisesta tapahtuman jälkeen. 

15. Vuosijuhlaedustajat 
Päätetään edustukset seuraavassa kokouksessa, kun 

toimikuntakasat alkavat selvitä. 

16. Muut esille tulevat asiat 
Kiltakahvien vakioajankohdaksi päätettiin 
keskiviikkoisin lounasaikaan. 

 



Päätettiin Naamaläsyn teema ja kuvausaika: kuvataan 
16.1. klo 11.  
 
Kämppäkierros on 12.2. Oliver tekee aikataulun ja 
tarjottavien koordinoinnin kämppäkierrosta varten. 
 
Keskusteltiin tulevasta dekaanilounaasta.  

 
17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 


