
Pöytäkirja 01/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 01/2019, 07.01.2019, klo 18.00 

Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Fredrika Hallenberg 

Yhteisövastaava Meeri Pitkänen 

Sihteeri Anna Poikulainen 

Rahastonhoitaja Anna Suominen 

Hupimestari Maija Moberg  

Hupimestari Kitty Zheng  

Fuksikapteeni 2019-2020 Elina Loisa 

ISOneuvos 2019-2020 Aimi Kärnä  

Maisterimestari 2019-2020 Matias Murole 

Opintovastaava Heini Vuorelma 

Tilava Majava Julia Hermans 

Viestintävastaava Netta Siljander 

Yrityssuhdevastaava Linda Valkama 

 

Fuksiamiraali Suiluij Julius Hästesko, poistui kohdassa 7 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:00. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 6. Vanhojen 

toimijoiden nimet, poistettiin kohta 16.  

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna Suominen ja 

Maija Moberg. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 



Postiin oli tullut Kvantti, Snapsi 4/18, kutsu 

Sähköinsinöörikillan vuosijuhlaan Potentiaalin 

tasaukseen 98, sekä joulukortit Inkubiolta ja 

Sähköinsinöörikillalta. 

 

Fredrika: Laiska joululoma, jonka jälkeen on ollut 

aktiivinen ensimmäinen päivä puheenjohtajana. Hyvä 

fiilis uudesta vuodesta! 

 

Matias: Joulu oli ja meni, kaikki rästit tehty ja 

opintoihin ja muuhun voi lähteä taas puhtaalta pöydältä. 

Uutta vuotta ihmetellessä. 

 

Anna S.: Pari lomaviikkoa meni maalla rentoutumassa! 

 

Aimi: Ensimmäinen taidejaksopäivä oli aika rankka. Loma 

meni kavereiden kanssa, mutta onneksi levätä ehtii 

haudassa. 

 

Heini: Loma meni nukkuessa, nyt innostaa uusi 

neulontaharrastus. 

 

Julia: Vietin loman maalla, siellä paistoi aurinko ja 

oli lunta maassa!  

 

Elina: Olin Lahdessa rentoutumassa ja maalaamassa, minkä 

jälkeen uusi vuosi alkoi Barcelonassa. Eilen oli 

ensimmäinen FTMK:n kokous ja kaukkarien suunnittelu on 

lähtenyt käyntiin. 

 

Maija: Viimeinen kouluviikko meni kipeänä, joten lomalla 

on tehty rästejä. Varastokriisin selvittelyä ynnä muuta, 

nyt kuitenkin hyvä fiilis uudesta vuodesta! 

 

Kitty: Joulu meni Dubaissa perheen kanssa, minkä jälkeen 

varastokriiseilyä ja kokouksia, nyt taas arjessa kiinni. 

 

Netta: Ennen lomaa olin rikki, nyt taas ehjä. 

Pitäydytään siinä!  

 

Anna P.: Loma tuli tarpeeseen! Videotykki! Hyvä fiilis 

uudesta vuodesta! 

 

6. Vanhojen toimijoiden nimet 

Annettiin puheoikeus Arkkitehtikillan fuksikapteeni 

2017-2018 Julius Hästeskolle. 



 

Nimettiin viime vuoden toimijat Isabella Rauh Foreign 

Helperiksi, Julius Hästesko Fuksiamiraali Suiluij’ksi ja 

Anna Poikulainen ISOperähenkilöksi. 

 

7. Kokouskäytännöt 

Käytiin läpi yleisiä kokouskäytäntöjä, kuten 

kuulumiskierros ja sakkokäytännöt. TODO-listan käyttöä 

päätettiin harkita myöhemmin. 

 

Sovittiin, että jokainen hallituksen jäsen kirjoittaa 

kuulumisensa esityslistaan ennen kokouksen alkua. 

 

Sakkokäytännöt: 

 

Myöhästyä saa hyvällä syyllä, jos ilmoittaa etukäteen 

tai myöhästyminen on omasta kontrollista 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. 

 

8. Vakiokokousaika, kiltakahvit ja kiltapäiväkerhot 

Päätettiin vakiokokousajaksi maanantai klo 17:15. 

Päätettiin viikon 6 kokousajankohdaksi tiistai 5.2. Klo 

16:00. 

 

Päätettiin kiltapäiväkerhojen pääasiallisiksi ajoiksi 

maanantait ja keskiviikot klo 18 alkaen. Hupimestarit 

sopivat kahvinvartijan kanssa kiltakahvien vakioajasta. 

 



9. Arkkitehtikillan säännöt ja yhdistyslaki 

Tiedoksi uudelle hallitukselle. 

 

10. Varapuheenjohtajan nimeäminen 

Valittiin varapuheenjohtajaksi Meeri Pitkänen. 

 

11. Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeus 

Myönnettiin Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeudet 

vuodelle 2019 puheenjohtaja Fredrika Hallenbergille ja 

varapuheenjohtaja Meeri Pitkäselle. 

Valtuutettiin puheenjohtaja ilmoittamaan uuden 

hallituksen jäsenet Patentti- ja rekisterihallitukselle. 

 

12. Tilinkäyttöoikeudet 

Päätettiin poistaa tilinkäyttöoikeudet henkilöiltä Ellen 

Heikkilä ja Maria Karjalainen. Päätettiin poistaa 

verkkopankin laajat käyttöoikeudet, sekä 

tilinkäyttöoikeudet henkilöltä Sofia Juntunen. 

Myönnettiin Arkkitehtikillan tilinkäyttöoikeudet 

henkilöille Fredrika Hallenberg, Meeri Pitkänen ja Anna 

Suominen. Myönnettiin Anna Suomiselle (rahastonhoitaja) 

verkkopankin laajat käyttöoikeudet.  

 

13. S-Business-kortin käyttöoikeudet 

Poistettiin killan S-Business-kortin käyttöoikeus 

henkilöltä Maria Karjalainen. Myönnettiin 

S-Business-kortin käyttöoikeus henkilölle Meeri 

Pitkänen. 

 

14. Laskujen hyväksymisen käytännöt 

Päätettiin, että 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. 

 

15. Vuosijuhlakäytännöt 

Sovittiin yleiset käytännöt vuosijuhlaedustuksista. 



Vuosijuhlaedustuksissa etusijalla ovat kasailijat, 

sitten hallituslaiset, toimarit ja lopuksi muut 

kiltalaiset. 

 

Päätettiin, että kilta sponsoroi vuosijuhlaedustamista 

seuraavasti:  

Jos vähintään kaksi edustajaa osallistuu vuosijuhliin, 

maksetaan 1,5 illalliskorttia (max. yht 120€). 

Jos vain yksi edustaja osallistuu vuosijuhliin, 

maksetaan 0,75 illalliskorttia (max 60€). 

 

16. Hallituksen kokouskäytännöt 

Sovitaan hallituksen kokousten kokouskäytännöistä, kuten 

sakoista, esityslistojen ja pöytäkirjojen 

lähettämisestä, sekä vakiokokousajasta. 

 

17. Hallituksen kuvaus ja naamaläsy 

Sovittiin, että Netta päivittää killan nettisivuille 

mahdollisimman pian uuden hallituksen yhteystiedot ja 

lisää kasvokuvat heti niiden oton jälkeen. Sovittiin, 

että naamaläsyn teema ja kuvausajankohta päätetään ensi 

kokouksessa. 

 

18. Kiltahuoneen avaimet 

Päätettiin siirtää kiltahuoneen kovien avainten hallinta 

vuoden 2018 hallituksen jäseniltä vuoden 2019 

hallituksen jäsenille. 

 

19. Kämppäkierroksen päivämäärä 

Päätettiin ehdottaa poissa oleville hallituksen 

jäsenille hallituksen kämppäkierroksen ajaksi 10.2. tai 

17.2. 

 

20. Muut esille tulevat asiat 

Google-kalenteri 

Hallitushengailu 

Hallituksen AYY-kummi (Anna Halsas) 

Jäjä 

 

21. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:36. 

 

 

 


