
Pöytäkirja 05/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 05/2019, 04.02.2019, klo 17.15 

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, saapui kohdassa 5. 
Opintovastaava Heini Vuorelma 

Tilava Majava Julia Hermans 

Viestintävastaava Netta Siljander 

Yrityssuhdevastaava Linda Valkama 

 

Hyvinvointivastaava Emma Savela, poistui kohdassa 10. 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.20. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisätään uudet kohdat 7. Uusien toimihenkilöiden 

hyväksyminen, 10. Tietosuojadokumenttien päivittäminen,  

11. Maksullisten työpaikkailmoitusten luonnoksen 

läpikäynti ja 14. Vastuututorin nimittäminen.  

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Netta Siljander ja 

Linda Valkama. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 



 

Postiin on saapunut Rakennusinsinöörikillan hallituksen 

naamaläsy sekä PJK:n kiltalehti Juopuu. 

 

Fredrika: Kiitos waihdoista, nyt on ollut melko väsynyt 

sunnuntai. JäJä pelottaa. Ensi viikolla on muutoin vaan 

kaikkea sitä normaalia ja budjettihimmailua.  

 

Kitty: Koulujutut ovat rauhoittuneet taas vaihteeksi, 

joten on ollut ihan chilli viikko. Kiltajuttuja sen 

sijaan on tullut tehtyä enemmän, viime viikolla oli myös 

hallitus- ja raadinwaihto. Tällä viikolla meille on 

tulossa hoitokissa, jota ollaan odoteltu jo monta 

viikkoa, mutta toistaiseksi siistin sohvan kohtalo 

mietityttää vielä. JäJä jänskättää! (Hyvää kiinalaista 

uutta vuotta myös!) 

 

Aimi: Waihdosta on selvitty ja nyt on taas palattu 

arkeen! Kiitos kaikille Waihtoa järjestäneille oli 

superhauskaa! Taidejakso päättyi viime viikolla ja 

huomenna alkaa paluu todellisuuteen ja 

arkkitehtuuriopiskeluun. Toivottavasti on kivoja 

koulujuttuja! 

 

Julia: Tapasimme viime viikolla kiltiskätyreiden kanssa 

ja suunnittelimme mm. kiltiskyselyn! Viikonlopun 

raadinwaihto oli huikea, ja oli hauska nähdä miten upea 

jengi meillä on kasassa!! Vuoden ekat kiltakahvit 

kippisteltiin tänään :)  

 

Meeri: Raadinwaihdosta jäi tosi hyvä fiilis, kaikki 

järjestelyt suju paremmin ku uskallettiin ees toivoa. 

Tällä viikolla taas paljon työnalla, etenkin vuosikokous 

valmisteluita niin killan, MAIK:n kun Vistanki parissa. 

Kivaa päästä ekaa kertaa viettää aikaa HvTMK:n kanssa 

JäJässä! 

 

Elina: Huhhuh mikä waihto, kiitos siitä! Muuten viikkoon 

on kuulunut kouluhommia, budjetin työstöä ja töiden 

hakemista, en voi tarpeeksi korostaa kuinka paljon 

inhoan viimeisintä. Lisäksi oon taas kerran yrittänyt 

saada treenirutiinista kiinni. 

 

Matias: Vaihdosta ”on selvitty”. JäJä pelottaa. Toivon 

kahdeksatta päivää viikkoihin. 

 



Heini: Huhhuh, olipa mahtava waihto! Vielä ei olla 

päästy kuiville vesille sillä väsymys on edelleen 

ankara. JäJäJÄnnittää! 

 

Maija: Viime maanantaina oli hallituksen valokuvaus! Oli 

kyllä projekti. Viikonloppuna olin kotikotona Turussa 

ensimmäistä kertaa tänä vuonna ja oli tosi rentouttavaa. 

Tein junakakun pikkuveljelle, joka täytti 19 vuotta. 

 

Netta: HUH mikä vaihto. Kiitos kaikesta ehdottomasti 

järjestäjille ja kanssavaihtajille!  

 

Anna P.: Kiitos perjantain Hallitusvaihdosta, oli 

mahtavaa! Loppuviikonloppu meni mun luona kyläileen 

ulkosuomalaisen kaverin kanssa ja nyt on taas energiaa 

uuteen viikkoon! Kouluhommia riittää, samoin pestipuuhaa 

ja ensi viikon ISOsitsien suunnittelua, huominen 

Jyväskylän excu kauhistuttaa. Tänään ilta menee Fuksien 

Historiaillassa. 

 

Linda: Superhauska vaihto! Muutto meni hyvin.  

 

Anna S: Huikea ja hektinen viikko. Muutto suoritettu ja 

hallitusvaihtoa ja rahanwaihtoa juhlittu. Oma toimikunta 

vaikuttaa superkivalta! 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia kokousvälillä.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

IK ry; 25,00€, Käpysitsien jaettu tilavuokra 

AYY; 50,00€, Drink&Draw -tilavuokra 

AYY; 3,00€, Autopaikanvuokra 

Finago Oy; 31,56€, Procountor lisenssi 

 

Hyväksytään takautuvasti; 

Viking Line ABP; 451,00€, Raadinwaihto 

Viking Line ABP; 11,00€, Raadinwaihto 

AYY; 50,00€, Fuksien historiaillan tilavuokra 

 

Kulukorvaukset;  

Elina Loisa; 18,08€, Raadin koulutuksen tarjoilut 

Anna Poikulainen; 28,25€, Raatikarwa  

Julia Hermans; 6,50€, Kiltiskätyreiden kokoustarjoilut 



Fredrika Hallenberg; 116,60€, Raadinwaihdon taksimatka 

 

8. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen 

Hyväksyttiin Kuisma Kyyhkynen ja Oona Tuohisto-Kokko 

yrityssuhdeassistenteiksi. 

 

9. Hyvinvointivastaavan vierailu  

Killan hyvinvointivastaava Emma Savela vieraili 

kokouksessa kertomassa hyvinvointisektorin toiminnasta. 

 

Vuoden aikana tarkoitus panostaa kiltalaisten 

hyvinvointiin. Haku hyvinvointitiimiin saatiin 

päätökseen ja uusi tiimi on valittu. 

 

Jäärä-hallitus -mentorointiohjelma on päätetty aloittaa 

ja tavoittaana on saada mentorointiohjelman kick off 

helmi-maaliskuun vaihteeseen. Tavoitteena on, että jäärä 

ja hallituspari tapaavat parin kuukauden välein, minkä 

lisäksi vuoden aikana järjestetään muutama kaikkien 

parien yhteinen tapaaminen. 

 

10. Tietosuojadokumenttien päivittäminen 

Hyväksyttiin killan tietosuojadokumentteihin: 

Tietosuojaseloste – Arkkitehtikillan hallituslaisten ja 

aktiivitoimijoiden yhteystietorekisteri ja päivitettiin 

dokumentti killan tietosuojalinjaukseen. 

 

11. Maksullisten työpaikkailmoitusten luonnoksen läpikäynti 

Viestintävastaava esitteli luonnoksen ja kehittää sitä 

käydyn keskustelun mukaisesti. 

 

12. Arkistovierailu 

Sovittiin arkistovierailun mahdollisiksi ajankohdiksi 

18.3. klo 16.00 tai 7.3. klo 10.00. 

 

13. Vanhojen jäärien tapaaminen 

Sovittiin ehdotettaviksi ajankohdiksi jäärien 

tapaamiselle 4.3. hallituksen kokouksen jälkeen sekä 

11.3. tai 12.3. riippuen MAIK-risteilyn ajankohdasta. 

 

14. Vastuutuutorin nimittäminen 

Nimitettiin killan vastuututoriksi Elina Loisa. 

 

 



15. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia lähetettäviä vuosijuhlaedustajia. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

Hyvinvointikeskustelu 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.57. 
 


