
Pöytäkirja 01/2021 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 01/2021, 11.01.2021, klo 18.00 

Otakaari 1A, 02150 Espoo ja Zoom-etäyhteys 

 

Jakelu: 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet 

 

Paikalla: 
Puheenjohtaja Kaisla Soljanto 

Yhteisövastaava Aino Hukkanen, saapui kohdassa 5. 
Sihteeri Catrin Edlund 

Rahastonhoitaja Mai Multimäki, poistui hetkellisesti kohdassa 
15. 

Hupimestari Antti Lammi 

Hupimestari Sini Hintsala 

Fuksikapteeni 2021-2022 Aino Niekkamaa 

ISOneuvos 2021-2022 Helmi Anttila 

Maisterimestari 2021-2022 Sara Soimasuo 

Opintovastaava Vilma Vanhanen 

Tilava Majava Kasper Luoma 

Viestintävastaava Elina Aydemir 

Yrityssuhdevastaava Pinja Lindholm 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Soimasuo ja 

Pinja Lindholm. 

 

 

 

 



5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Hallituksen jäsenille kuuluu yleisesti hyvää. Uuden 

vuoden aloitus jännittää ja innostaa. 

 

Aino Hukkanen saapui ajassa 18:04. 

 

Postissa tuli: Vahaselta suklaalevy ja kortti, 

Arkkitehtiuutiset 12/20, Arkkitehti-lehti 6/20, 

Mielipide ja Kulttuurilehti Liberon numero, 

Teknologföreningens nationstidingen 03/20. 

Sähköpostissa tuli: SAFA:lta viesti lähetettäväksi 

eteenpäin killalle ja työpaikkailmoitus. 

 

6. Kokouskäytännöt 

 

Valittiin hallituksen vakiokokousajaksi III-periodiin 

maanantait kello 18:00. 

 

Sovittiin, että puheenjohtajan tulee lähettää 

esityslistat jäsenistölle kaksi päivää ennen kokousta ja 

sihteerin tulee lähettää pöytäkirjat jäsenistölle kaksi 

päivää kokouksen jälkeen. 

 

Hallituksen kesken keskusteltiin, onko 

rangaistuksenomainen sakkokäytäntö hyödyllinen, vai 

löydetäänkö parempi vaihtoehto. 

 

Päätettiin, ettei Hallitus 2021 ota käytäntöön 

rahallista sakkojärjestelmää, vaan mielummin 

nakkisakkojärjestelmän, jossa sakko on palvelus, joka 

päätetään tarkemmin tapauskohtaisesti, kuten esimerkiksi 

tiskaaminen hallituksen kesäpäivillä. 

 

Hallitus sopi, että jokainen hallituksen jäsen 

kirjoittaa omat sektorikuulumiset pöytäkirjaan ennen 

kokouksen alkua.  

 

Hallitus perustaa To Do -listan Miro-alustalle, sillä se 

on todettu hyväksi järjestelmäksi. Miro-alustalle 

kirjattiin toimintaohjeet. Jokaisen tulisi omalta 

kohdalta varmistaa, että sektorikohtaiset asiat on 

hoidettu, kuten toimarichatit. 

 

Hallitus kävi yhdessä läpi, miten Google Kalenteria 

käytetään. 

 

 



7. Kiltakahvit ja kiltapäiväkerhot 

 

Hallitus päätti, että kiltapäiväkerhot pidetään 

pääasiallisesti maanantai-iltaisin. 

Kiltakahvien alustavaksi ajankohdaksi valittiin kuun 

ensimmäinen viikko. 

 

8. Arkkitehtikillan säännöt ja yhdistyslaki 

 

Hallitus otti tiedoksi Arkkitehtikillan säännöt, 

perinneohjesäännöt ja yhdistyslain.  

 

9. Varapuheenjohtajan nimeäminen 

 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Aino Hukkanen 

 

10. Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeus 

 

Esitys: Myönnetään Arkkitehtikillan 

nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2021 puheenjohtaja 

Kaisla Soljannolle ja varapuheenjohtaja N. N.:lle. 

 

Päätös: Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeus 

myönnettiin puheenjohtaja Kaisla Soljannolle ja 

varapuheenjohtaja Aino Hukkaselle. 

 

Esitys: Valtuutetaan puheenjohtaja ilmoittamaan uuden 

hallituksen jäsenet Patentti- ja rekisterihallitukselle. 

 

 

Päätös: Puheenjohtaja valtuutettiin ilmoittamaan 

hallituksen jäsenet patentti-ja 

rekisterihallitukselle.Tietoturvallisuuden vuoksi 

henkilötiedot lähetetään telegramissa yksityisviestillä 

puheenjohtajalle 

 

11. Tilinkäyttöoikeudet 

 

Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet henkilöiltä Julia 

Hermans ja Anna Uusihärkälä. Poistetaan verkkopankin 

laajat käyttöoikeudet, sekä tilinkäyttöoikeudet 

henkilöltä Eeva Rosenqvist. Myönnetään Arkkitehtikillan 

tilinkäyttöoikeudet henkilöille Kaisla Soljanto, Mai 

Multimäki, ja N.N. Myönnetään rahastonhoitajalle 

verkkopankin laajat käyttöoikeudet. 

 

Päätös:Päätettiin esityksen mukaisesti, sillä 

muutoksella, että N.N. on Aino Hukkanen.  



12. Procountorin käyttöoikeudet 

 

Esitys: Poistetaan Procountorin pääkäyttäjäoikeudet 

henkilöltä Eeva Rosenqvist, sekä käyttäjäoikeudet 

henkilöltä Julia Hermans. Myönnetään pääkäyttäjäoikeudet 

rahastonhoitajalle Mai Multimäki, sekä käyttäjäoikeudet 

puheenjohtajalle Kaisla Soljanto.  

  

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti, sillä 

muutoksella, että käyttöoikeudet poistetaan vasta 

tilinpäätöksen valmistuttua. 

 

Kokoustauko alkoi: 18:54 

Kokoustauko päättyi: 18:59 

 

13. S-Business-kortin käyttöoikeudet 

 

Esitys: Poistetaan killan S-Business-kortin käyttöoikeus 

henkilöltä Anna Uusihärkälä. Myönnetään 

S-Business-kortin käyttöoikeus henkilölle N.N. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti, sillä 

muutoksella että N.N on Aino Hukkanen. 

 

14. Laskujen hyväksymisen käytännöt 

 

Esitys: Laskut tulee hyväksyttää hallituksen 

kokouksessa. Kuitenkin jos laskun eräpäivä on ennen 

seuraavaa hallituksen kokousta ja summa korkeintaan 800 

euroa, voi rahastonhoitaja maksaa laskun itsenäisesti 

hyväksyttävän laskun kuitenkin hallituksen 

puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla tai 

asianomaisen sektorin vastuuhenkilöllä. Rahastonhoitajan 

itsenäisesti maksamat laskut tulee esitellä hallituksen 

kokouksessa ja ne hyväksytään takautuvasti. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

15. Vuosijuhlakäytännöt 

 

Vuosijuhliin saa ensisijaisesti mennä hallituksen jäsen,      

jonka toimikunnalla on kasa kyseisissä vuosijuhlissa,      

toissijaisesti hallituksen jäsen, sitten killan     

toimihenkilö ja lopuksi muu kiltalainen. 

 

Kilta kustantaa 1,5 illalliskorttia, mikäli vähintään      

kaksi kiltalaista osallistuu vuosijuhliin (kuitenkin     

maks. 120€). Mikäli vuosijuhliin osallistuu yksi      



henkilö, kilta kustantaa 0,75 illalliskorttia (kuitenkin      

maks. 60€).  

 

Vuosijuhlille killan kustantamana päässyt hankkii     

vuosijuhlille vietävän, killan arvojen mukaisen lahjan. 

 

Mai Multimäki poistui ajassa 19:04 

Mai Multimäki palasi ajassa 19:07 

 

16. Hallituksen kuvaus ja naamaläsy 

 

Hallitus päätti, että hallituslaiset ottavat 

omatoimisesti mustavalkoiset kasvokuvat nettisivuja 

varten. Hallitus sopi, että kasvokuvat lähetetään viikon 

sisällä Sara Soimasuolle. Naamaläsyn kokoamisesta on 

vastuussa Sini Hintsala. 

 

17. Kiltahuoneen avaimet 

 

Esitys: Siirretään kiltahuoneen kovien avainten hallinta 

vuoden 2020 hallituksen jäseniltä vuoden 2021 

hallituksen jäsenille.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti 

 

18. Talous 

 

Hallitus käsittelee mahdolliset hyväksyttävät laskut ja      

ottaa tietoon muut talouteen liittyvät asiat. 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun takautuvasti:     

Accountor Finago Oy 32,25 euroa, Procountor-maksu 

 

Hallitus hyväksyi seuraavan maksun: 

Heidi Siren, 10 euroa, kaksinkertaisen haalarimaksun      

palautus 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

 

Hallituksen Vaihto: Muistakaa hakea kulukorvaukset.  

 

20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:28. 
 


