
Pöytäkirja 1/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 1/2018, 4.1.2018, klo 18.00 

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Ellen Heikkilä 

Varapuheenjohtaja-sihteeri Maria Karjalainen 

Rahastonhoitaja Sofia Juntunen 

Emäntä Niko Santanen 

Isäntä Meeri Pitkänen 

Fuksikapteeni 2018-2019 Julius Hästesko poistui kohdassa 14. 
Fuksikapteenin adjutantti 2018-2019 Anna Poikulainen 

Foreign Legion Captain Isabella Rauh 

Juhlavuosivastaava Riina Juhala 

Opintovastaava Svenja Lindner 

Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä saapui kohdassa 5. 
Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. 

 

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 Sofia Juntunen ja 

Niko Santanen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut: S’napsi, Kukka, Modulen, 

joulukortteja Inkubiolta, Athenelta ja 

Prosessiteekkareilta, postikortti Kassulta ja Samelilta 

Rotterdamista, sekä vuosijuhlakutsu 127. Kondensatioon. 

 



Laskut: (hyväksytään ensi kokouksessa kokouskohta 13 

mukaisesti) 

Svea perintäkirje: Heinon tukku, 2868,14€ 

Sokos-hotels: Yrjis-lasku 1515€ 

Pa-Hu: Pahvit 336,40€ 

 

Ellen: Kivointa joululomalla oli erittäin hyvä 

hirvipihvi ja siitä alkanut lihattomuus. Hyvät fiilikset 

(vähän stressaantuneet)  vuotta kohden. 

 

Sofia: Fiilikset on hyvät ja saanut levättyä vuotta 

varten. Parasta lomalla UV-bileet Katan kanssa, ja uusi 

sänky, kiitos AKH’17. 

 

Isabella: Loma meni hyvin, parasta siskon kanssa 

hengailu ja lautapelit. Huomenna alkaa jo 

KV-orientaatio, joten hommat lähtenyt jo hyvillä 

fiiliksillä käyntiin. 

 

Niko: Lempiasia joululomassa kauan toivottu 

Muumi-lautapeli. Odotan innolla vuodelta sen pelin 

palaamista jopa 6 ihmisen porukalla. 

 

Maria: Lomalla kivaa halpa pad thai, odotan vuodelta 

uusia ja tuntemattomia haasteita! 

 

Julius: Parasta lomalla Star Wars!! Kävin kattomassa 2 

kertaa. Vuodesta odotan aikamoista. 

 

Anna: Joululoma tosi jees, hauskin UV pitkään pitkään 

aikaan! Äsken eka ITMK-kokous, kivoja tyyppejä, vuodesta 

tulee JEEE!. 

 

Riina: Lomalla jopa yksi päivä ilman mitään hommaa <3 

Ensi vuodesta tulee varmasti kiireinen ja kiva! 

 

Lauri: Perhe ja leffat, stressitön vapaa parhautta 

lomassa. Vuodesta tulossa kyllä aikamoinen keissi, 

siistiä! 

 

Meetu: Parasta lomassa kokko, joka edelleen haisee 

savulta takissa. Ihan jepa fiiliksillä vuoteen. 

 

Svenja: Lomalla Saksassa, jee. Kaikki lepo jo poissa 

muuton takia. Vuodesta tulossa jännä! 

 



Havu: Ihana loma, olin Japanissa ja Porvoossa. 

Rentoutuneella ololla parhaaseen vuoteen ikinä. 

 

6. Kokouskäytännöt 

Käytiin läpi yleisiä kokouskäytäntöjä, kuten 

kuulumiskierros (KPI-menetelmä), sakkokäytännöt ja 

TODO-lista. 

 

Sovittiin, että jokainen hallituksen jäsen kirjoittaa 

kuulumisensa etukäteen esityslistaan ennen kokousta. 

Lisäksi hallituksen jäsenet määrittävät ensi kokoukseen 

mennessä itselleen KPI-menetelmän tavoitteet ja 

päivittävät tätä säännöllisesti vuoden aikana. 

 

Sakkokäytännöt:  

Myöhästyä saa hyvällä syyllä, jos ilmoittaa etukäteen 

tai myöhästyminen on omasta kontrollistaan riippumaton 

(esim. Bussi jättää tulematta). Ilman hyvää syytä 

myöhästymisestä jokaiselta alkavalta 10 minuutilta 2€ 

sakkoa, maksimimäärä kuitenkin 6€. Kokoukseen tulematta 

jättäminen ilman ilmoitusta 10€.  

 

Doodlaamatta jättäminen ilmoitettuun määräaikaan 

mennessä: 2€ sakko. 

 

Kuulumisten kirjoittamatta jättäminen: 2€ sakko. 

 

Puheenjohtajan tulee lähettää kokouksen esityslista 

kaksi päivää aiemmin. Ilmoittamatta tästä 

myöhästymisestä 2€ sakko. 

 

Sihteerin tulee lähettää kokouksen pöytäkirja raadin 

sähköpostilistalle viimeistään kahden päivän kuluessa 

kokouksesta. Ilmoittamatta tästä myöhästymisestä 2€ 

sakko. 

 



Hallituksen jäsenille on myös yhteinen TODO-lista 

drivessa, jota tulee päivittää vuoden aikana. 

 

7. Vakiokokousaika, kiltakahvit ja kiltapäiväkerhot 

Päätetään vakiokokousaika kolmannessa periodissa, sekä 

poikkeusajankohdat. 

Päätös: vakiokokousaika tiistaisin klo 17.00. Kuitenkin 

ti 9.1. kokous klo 18.15. 

 

Päätetään aika ja käytännöt kiltapäiväkerhoille ja 

kiltakahveille.  

Päätös: Kiltapäiväkerhojen pääasiallinen aika 

maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18 alkaen. IE sopii 

kirkkoherran kanssa kiltakahvien vakioajasta ja tekee 

varauksen Miestentien kahvioon. 

 

8. Arkkitehtikillan säännöt ja yhdistyslaki 

Tiedoksi uudelle hallitukselle. 

 

9. Varapuheenjohtajan nimeäminen 

Valittiin varapuheenjohtajaksi Maria Karjalainen. 

 

10. Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeus 

Päätös: Myönnettiin Arkkitehtikillan 

nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2018 puheenjohtaja Ellen 

Heikkilälle ja varapuheenjohtaja Maria Karjalaiselle. 

Päätös: Valtuutettiin puheenjohtaja ilmoittamaan uuden 

hallituksen jäsenet Patentti- ja rekisterihallitukselle. 

 

11. Tilinkäyttöoikeudet 

Päätös: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet henkilöiltä Emma 

Savela ja Oliver Kärki. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet, 

sekä verkkopankin laajat käyttöoikeudet henkilöltä Kaapo 

Lipasti. Myönnetään Arkkitehtikillan tilinkäyttöoikeudet 

henkilöille Ellen Heikkilälle, Maria Karjalaiselle ja 

Sofia Juntuselle. Myönnetään rahastonhoitajalle 

verkkopankin laajat käyttöoikeudet.  



 

12. S-Business-kortin käyttöoikeudet 

Päätös: Poistetaan killan S-Business-kortin käyttöoikeus 

henkilöltä Oliver Kärki. Myönnetään S-Business-kortin 

käyttöoikeus henkilölle Maria Karjalainen. 

 

13. Laskujen hyväksymisen käytännöt 

Päätös: Laskut ja kulukorvaukset 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. 

 

Kilta sponsoroi vuosijuhlia seuraavasti:  

Jos kaksi edustajaa osallistuu vuosijuhliin, maksetaan 

1,5 illalliskorttia (max. yht 120€). 

Jos vain yksi edustaja osallistuu vuosijuhliin, 

maksetaan 0,75 illaliskorttia (max 60€). 

  

15. Hallituksen kuvaus ja naamaläsy 

Sovittiin, että Havu päivittää killan nettisivuille heti 

uuden hallituksen yhteystiedot ja lisää kasvokuvat 

niiden oton jälkeen. Ellen tiedostelee kuvaajaa ja 

kuvausajankohtia ennen ensi kokousta. Ideointiaikaa 

naamaläsyyn ensi kokoukseen asti. Naamaläsyn teema ja 

kuvausajankohdat päätetään ensi kokouksessa.  



 

16. Kämppäkierroksen päivämäärä 

Sovittiin, että Maria tekee ehdotuksista doodlen 

hallituksen kämppäkierrokselle.  

Ehdotukset: 28.1, 3.2, 4.2, 10.2, 11.2 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

Google-kalenteri 

Slack 

Sektorit, toimarivastuut 

Raadinwaihtomuistutus 

Arkkitehtikilta-tg 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17. 

 

 

 

 

 

 


