
Pöytäkirja 08/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 08/2018, 20.2.2018, 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 

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 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

SAFA:n opiskelija-asiamies Santeri Nuotio 

LUOVA:n kiltayhdyshenkilö Petra Minkkinen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

muutoksin: Lisättiin kohta 14. IT-kyselyn tulokset.  

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riina Juhala ja 

Julius Hästesko. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Ilmoitusasiat: 

Killan juhlavuosipaviljonki sai 20 000 e rahoituksen 

TTER:ltä, jee! 

Sauna in Transitille on nyt hankittu pysäköintipaikka 

Ossinparkilta. 



Arkkitehtiopiskelijapäivät järjestää tänä vuonna 

Tampereen Arkkitehtikilta 12.-14.10. 

 

Ei uutta postia kokousvälillä.  

 

Ellen: Olen selvitellyt Metallimiehenkujan tilannetta, 

ei ole vielä aivan varmaa, minkä laajuinen remontti 

tulee, tai jos kiltahuoneen nykyinen tila tulee 

opetuksen tukikäyttöön. Mutta on siis todella 

mahdollista että meidän on pakko siirtyä. Sovitaan 

ARTSin tilavastaavan kanssa tapaamisen asiaan liittyen, 

ja yritetään saada kaksi A2-luentosalia lähimpää tilaa 

killan käyttöön. Vietin rentouttavaa viikonloppua 

Tampereella, ja muuten on työnhaku alla, ja viime jakson 

kurssit työstän loppuun tän viikon aikana. 

 

Meeri: Aamulla oli välikritiikki, josta jäi hyvä fiilis. 

Tein mallin viime yönä ja mun sormet on vieläkin 

puutuneet mattoveitsellä painamisen takia. Viikonloppuna 

oli unohtumaton PoTa! Väärinymmärrettyjen paikat meni 

kuudessa minuutissa meiän killan osalta, joten odotus on 

suuri! 

 

Niko: Kiirettä pitää koulujuttujen hoitamisessa. Tulee 

tosi motivoitunut ja inspiroitunut olo aina kun saa 

jonkun pienenkin asian tehtyä. Odotan innolla 

Väärinymmärrettyjä, kuten ilmeisesti moni muukin.  

 

Riina: Viime jakson rästihommat pitäis saada pois alta 

ja työnhaku stressaa. 110-hommia alkaa tulla eteen ihan 

huolella. 

 

Lauri: Soppari Oraksen kanssa kirjoitettu ja 110-hommia 

Iiron kanssa.  

 

Isabella: Viikko on menny kipeänä sohvalla kissan 

kanssa. 

 

Meetu: Majatalkoiden järjestelyt ja säätö on täydessä 

vauhdissa ja vielä uskon, että saadaan aikaan varsin 

hyvää talkoota. (Nyt on jo enemmän kuin kolme fuksia 

ilmonnutkin!!) Kouluhommat sen sijaan laahaa vähän 

jäljessä. 

 

Julius: tänään meillä oli kaupunki ja asumisen kurssilla 

tosi onnistunut välikatselmus! Jäi hyvä fiilis ja 



inspiroiduin. Niin kaunis päivä! Kun kävelin lounaalle, 

niin pylly lämpeni, vaikka kasvot jäätyikin.  

 

Svenja: Huh viime periodin loppurutistukset vihdoin ohi, 

nyt voi taas keskittyä muihinkin asioihin taas paremmin! 

Viime viikolla pidimme kyselyn IT-opetuksesta, johon 

tuli ihan hyvin vastauksia. Esittelin kyselyn tuloksia 

Laitoksen koulutusryhmän kokouksessa eilen, ja se sai 

ihan hyvän vastaanoton!  

 

Maria: Lanseerattiin eka kulttuuritapahtuma, eli killan 

oma Masterchef, kaikki sinne! Viikonloppu meni muuten 

tointuessa viime periodista. Starttaillaan Svenjan 

kanssa nyt hyvinvointi-kiltapäiväkerhon alustavia töitä 

ja kyselyä kuormittavuuden vähentämiseksi. 

 

Havu: Kiirettä pitää nyt ennen ulkomaanmatkaa. Kaikki 

kyllä vielä kasassa. 

 

Sakot:  Anna 4€, Meetu 2€, Isabella 2€, Havu 2€, Svenja 

2€, Sofia 2€ 

 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Pinja Hokkanen killan varsinaiseksi 

jäseneksi.  

7. Talousasiat 

Ei uusia laskuja kokousvälillä. 

8. SAFA vierailee 

Myönnettiin puheoikeus Santeri Nuotiolle. 

 

SAFA:n opiskelija-asiamies Santeri Nuotio vieraili 

hallituksen kokouksessa. Esiin nousi seuraavat asiat: 

 

AO-foorumi: 

-tapahtumassa kootaan killoista ja O-SAFA:sta 

päätoimijoita, ja mietitään miten järjestäydytään 

opiskelijoiden kesken kansallisella tasolla, mitä 

halutaan tehdä, mihin vaikuttaa 

-pääaiheina kevään AO-foorumissa: 

-opiskelijoiden järjestäytyminen SAFA:n syksyn 

vaaleihin, vaaliliitot (yksi iso, 

paikkakuntakohtainen, useampia?) 

-koulutuspoliittisen ohjelman ideointi, millainen 

olisi unelmien koulutus? 

 



Kiltasopimus ja sen sisältö: 

-SAFA:n ja kaikkien Suomen arkkitehtikiltojen välillä 

vuosittaiset yhteistyösopimukset, joissa määritelty 

perustukisummana 1600€, sekä lisätukea kiltalehtien 

kirjoituksista Arkkitehtiuutisiin. 

-kilta antaa SAFA:lle näkyvyyttä mm. nettisivuilla, 

killan lehdessä, ja laulukirjassa. 

-tehdään myös yhteistyötä tapahtumissa, eli 

AO-foorumissa, Arkkitehtipäivien mainostuksessa, 

Arkkitehtiopiskelijapäivissä ja Wähäjoulussa 

 

SAFA:n projektiavustus: 

-uusi mahdollisuus saada SAFA:lta tukea kiltasopimuksien 

könttäsummien lisäksi 

-kilta voi hakea suurempia summia tätä kautta, DL 

hakemuksille maaliskuun ensimmäiseen viikonloppuun 

mennessä 

 

Uuden opiskelija-asiamiehen rekrytointi: 

-Santeri on eläköitymässä, ja kilta haluaa olla avuksi 

uuden opiskelija-asiamiehen rekrytoinnissa 

 

9. LUOVA-edustajistoryhmän kiltayhdyshenkilö 

Myönnettiin puheenvuoro LUOVA:n kiltayhdyshenkilö Petra 

Minkkiselle. 

 

 

LUOVA:n kiltayhdyshenkilö Petra Minkkinen esitteli AYY:n 

edustajistoa ja kertoi edustajiston ajankohtaisista 

asioista. 

 

-Edustajisto on AYY:n korkein päättävä elin, johon 

kuuluu 45 edustajaa. Heidät valitaan kahden vuodein 

välein vaaleissa 

-Edustajisto linjaa isot asiat ja päättää 

ylioppilaskunnan suunnasta 

-AYY:n hallitus tekee taas linjan mukaisesti 

hallitusohjelman ja tekee edustajiston kokouksiin 

esitykset ja valmistelevat työt, joista edustajisto 

lopulta päättää  

-edustajistossa eli “edarissa” on vaaliliittoja, kuten 

Luova, Polytekarna, Vihreämpi Aalto, CHEM, yms. joista 

osa pohjautuu eri opiskelualoihin, kun taas osa on 

poliittisiin puolueisiin perustuvia. 

 



-ajankohtaista nyt edustajistossa on opiskelijakeskus ja 

sen tilannepäivitys, toimisto-ohjelma, asumisen 

ohjesäännöt ja niiden mahdolliset uudistukset 

-edarin kokouksen voi katsoa aina: ayy.fi/live 

 

10. Vuosikokouksen koolle kutsuminen 

Päätös: Kutsutaan koolle killan vuosikokous, jossa 

päätetään sääntömääräisesti tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen hyväksymisestä, vastuuvapauden 

myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle sekä esitetään 

vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

 

Päätettiin vuosikokouksen ajankohdaksi 23.3. klo 15:00, 

Miestentie 3 (sali 103). 

 

 

11. Historiikkien poistosuunnitelma 

Hyväksyttiin historiikkien poisto taseesta 

poistosuunnitelman mukaisesti (liite 1). 

 

Pidettiin kokoustauko 19:25-19:31. 

 

12. Tilinpäätös 

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös 

esitettäväksi vuosikokouksessa. 

 

13. Miestentien varastot ja Arkkitehdinkadun siivous 

Miestentielle ei saa mennä enää 25.5. jälkeen. 

Sovittiin, millä aikataululla käydään siivoamassa 

varastot, jotta turhaa tavaraa ei tule muutossa mukaan. 

Siivotaan Miestentien varastot hallitusporukalla 14.3. 

klo 18, Riina kysyy autoa. 

 

Arkkitehdintien (kiltahuoneen varastoalkovi) on myös 

siivouksen tarpeessa. Päätettiin järjestää kiltistalkoot 

maaliskuun loppupuolella tyhjennyssiivouksessa.  

 

14. IT-kyselyn tulokset 

 

Koonti kyselyn vastauksista löytyy liitteestä 2. 

 

Opintovastaava esitteli: 

-Kilta järjesti IT-opetukseen liittyvän kyselyn 

äskettäin 



-Kyselyssä kysyttiin ohjelmien käytöstä; mitä osataan, 

mitä halutaan osata, mille on käyttöä, miten niitä 

tulisi opettaa 

-Esille vastauksista tuli, että  ohjelmien opetusta, 

etenkin kontaktiopetusta, halutaan lisätä 

 

-Kyselyn tulokset esitettiin laitokselle koulutusryhmän 

kokouksessa, ja IT-opetusta halutaan jatkokehittää 

laitoksenkin puolelta. Huomattiin kuitenkin myös, että 

tiedotus IT-opetuksen ja opiskelijoiden välillä saattaa 

olla välillä puutteellista. 

 

15. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin edustajia: 

Hermanninsitsit: Julius ja Svenja (ja Maria) 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

-Hallitusasusteen ehdotukset DL sunnuntaina 25.2. 

-Havun matka: Havu on poissa Suomesta ja internetistä vk 

10 ja 11, Sofia lähettää viikkotiedotteet tuona aikana. 

Rangaistukseksi kuulumisten kirjoittamattajättämisestä 

tuona aikana, määrättäköön Havu toimittamaan arvoisensa 

tuliainen, sekä postikortti matkaltaan. 

-Puheviestintäkiltakahvit, ehdotetaan uusiksi päiviksi 

9.,10.,11.4. tai syksyn alussa. 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. 



AALTO-YLIOPISTON ARKKITEHTIKILTA RY LIITE 9
HISTORIIKKIEN POISTOSUUNNITELMA

Arvio historiikkien arvosta (kpl) 10 euroa

Päiväys KPL Summa Selite
15.12.2017 564 5640 historiikkeja jäljellä 
31.12.2017 −400 −4000 poistetaan taseesta

Aalto-yliopiston Arkkitehtikillan hallitus on päättänyt kokouksessaan 8/2018 400 kpl 
historiikken poistamisesta vuoden 2017 taseesta. 

Poisto toteutetaan alla olevan suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 aikana: 

KOHDE KPL

Arkkitehtuurimuseo 10
Polyteekkarimuseo 5

Fuksit'17 35
Hallitus'18 13

Vuosijuhlalahjat 17
Tempaus 320

(esim. Otatarhan ajot, taideteos)

YHT. 400

Lisäksi taseeseen jääviä historiikkeja voidaan poistaa vuosittain fuksivuosikursseille ja 
hallitukselle tehtävillä lahjoituksilla. Tavoitteena, että loputkin historiikit poistetaan killan 
taseesta vuoteen 2020 mennessä. 



How would the IT teaching 
of your dreams be?

- Summary of IT-teaching questionnaire held during 
the  6th week in 2018 by the Guild of Architecture



Bachelor

I am...

Major in?









What kind of IT teaching suits you best?
- There were answers in all kind of directions, but in summary, more contact 

teaching is wanted and needed a lot.
- An IT-clinic or assistant in design courses was a popular suggestion, when 

you’d be able to ask about modelling your course project. Also an open 
IT-clinic, for any answers for example once a week would be helpful.

- The Lynda-videos themselves got quite good feedback, but web-teaching in 
new and unknown programs is problematic and difficult. Web teaching can 
work for more advanced courses.

- There were good experiences from the courses ‘Arkkitehtuurigrafiikka’ and 
‘Maisemarakentamisen tekniikka ja materiaalit’. The landscape architecture 
students hoped that the Arkkitehtuurigrafiikka-course could be rescheduled so 
that they could also attend it.



“Teaching could be integrated to other courses/at least part of the things as 
contact teaching (in order to get started), in addition there can be videos/slides 
and assistance in Oulu-style, where everyone can go and ask for help (e.g. once a 
week/every other week)”

“Couple of times contact teaching, to show what you can do with different 
programs. At this moment, I do not simply know what I can do with different 
programs, even though I have used them in several projects. Lynda courses and 
student assistants could be an additional support.”

“A course in which a program is learned mechanically by drawing existing plans 
could be most suitable. If you have to learn the program and how to design 
simultaneously, it gets too difficult.”



Summary of the questionnaire
During the spring 2018, the student representatives conducted a survey on IT 
teaching at the department of architecture. The survey was answered by 48 
students, 85,4 percent of which were bachelor students.

Based on this survey, we feel that there is a need for a basic introductory course 
on the usage of IT in the architecture workflow. This course would give an 
overview of the variety of programs in architecture and introduce how they are 
used in different stages of design and planning. After this introduction, students 
could continue their in-depth learning with web teaching. In addition, there is a 
need for IT clinics and low-threshold, open, general assistance for IT. A student 
assistant or other IT specialist could be present once a week and students could 
approach this person with their questions.



According to the survey, the students receive most education on Adobe CC 
programs. In addition, Rhino has been taught to most of the Bachelor students. 
However, there are other essential programs that are not included in the courses. 
These include BIM modelling softwares, such as Revit and ArchiCAD, skills of 
which are often required in architectural offices.

In the past, the goals of the IT teaching have not always been coherent. The 
programs taught have been changing year to year, which has led to different skill 
levels in different year courses. We hope that in the future the IT teaching will be 
more unified in content and respond better to the needs of the students.
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