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Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 14/2018, 3.4.2018, klo 17.00 

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 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Julius Hästesko ja 

Anna Poikulainen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Kannanottomme  Julkun taustayhteisöstä sai paljon 
näkyvyyttä ja palautetta. Helsingin Sanomat ja Iltalehti 

kirjoittivat aiheesta, ja Julkun vastine löytyy täältä . 
Paljon hyvää keskustelua on syntynyt kannanoton 

seurauksena. 

 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

https://www.facebook.com/arkkitehtikilta/posts/1646589338765831
http://julkku.fi/vastine.html


Postiin oli tullut Tekniikka & Talous ja Modulen. 

 

Ellen: Alkava wappuinnostus, Kandityön pitäisi oikeasti 

nyt löytää muotoaan. Edessä on viikko täynnä kokouksia 

ja perehtymistä. Wappu tulee! 

 

Havu: Viimeistä kappelia pukkaa tuutista ulos! 

Pääsiäisenä näin kaveria, joka valmistui tänä vuonna 

Suomen ainoana teoreettisena filosofina tohtoriksi. 

Antoi perspektiiviä elämään. Kyllä tästä selvitään! 

 

Isabella: Taiteilijatalo ja Hanasaari palautettu ja 

vielä perjantaihin mennessä, että pääsin viettämään 

lomaa Porvooseen. Kävin hankihiihtämässä ja katselin 

espanjalaista sarjaa kissan kanssa sohvan pohjalla.  

 

Meeri: Hanasaari palautettu, ens yönä saa vihdoin 

nukkua. Pääsiäistä vietettin mökillä, uitiin avannossa 

ja grillattiin nuotiolla. Oli ihanaa hetki rentoutua. 

Tällä viikolla pitäis saada vielä loputkin kurssit 

kasaan, mutta hyvältä näyttää niitten suhteen.  

 

Riina: Vikat deadlinet tulossa ja motivaatio nollassa.. 

Jee. Paviljonkia ei tulla saamaan vapuksi. 

 

Niko: Valkohaalarisitsit oli hauskat, oli tosi 

hämmentävää päästä itsekin sitsipöytään. Pääsiäisenä 

kävin kotona Turussa ja tein paljon kaikkea hauskaa 

perheen ja kavereiden kanssa, mikä oli hyvää vaihtelua. 

Olo ei kuitenkaan ole erityisen levännyt, vaan tuntuu 

entistäkin nuutuneemmalta. 

 

Anna: Viime viikko meni aika retriittisumussa, onneksi 

se on lopullista pienoismallia ja kritiikkiä vaille 

taputeltu! ITMK:n ISOkoulutukset sujuivat hyvin ja 

tehokkaasti. Pääsiäisloma tuli enemmän kuin tarpeeseen, 

juhlittiin äidin 50-vuotisjuhlia sunnuntaiaamusta aivan 

liian pitkälle maanantai-iltaan ja se tuntuu. Huh. 

 

Maria: Vielä pari päivää niin alkaa kesäloma, vielä 

vikat kappelipuristukset! Ja Wappu! Ihanaa! Viime 

viikolla tuli seurattua enemmän kuin olis ehkä pitäny 

Julkkukeskustelua, mutta oon tosi ylpee kuinka hyvää 

keskustelua on kuitenkin syntynyt meidän kannanotosta.  

 



Julius: Söin pashaa ja tein vähän japania. Oispa 

Japanis. Nyt on hommia ku Wappu alkaa. 

 

Meetu: Majatalkoot oli superjees vaikkakaan ei saatu 

about mitään hyödyllistä tehtyä (paitsi, että tein 

pienoismallia). Myös kottikärrygrillaus oli jeejee. Muun 

ajan oon vaan istunu Miestentiellä vääntämässä 

Hanasaarta. Rankka viikko, onneks on ohi. 

 

Lauri: Viimeset kouluhommat alkaa olla done, hyvin menee 

 

Sofia: Pietarin matka sujui onneksi hyvin. Sain 

lähetettyä paljon laskuja ja haettua töitä, jee. Hyvä 

fiilis, ihanaa et pääsee taas koulun pariin ens jaksossa 

<3 

 

Svenja: oli hyvä pääsiäisloma saksassa ja sain levättyy 

vähän. Nyt voin taas keskittyy paremmin hallitushommiin 

kun kurssit ei enää paina niin paljoa. Jännitän jo ensi 

viikon töiden alkamista. 

 

Sakot: Ellen 8€, Anna 4€, Sofia 4€, Maria 4€, Meetu 2€, 

Isabella 2€, Havu 2€, Svenja 2€, Niko 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä jäsenmaksujen perusteella.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Osuuspankki: 32,09€, peräkärryn vakuutus 

AYY: 3€, Sauna in Transitin pysäköintimaksu 

Athene ry: 496,48€, Pikkulaskiaiskulujen ja 

Väärinymmärretyjen tilavuokran tasaus 

 

Kulukorvaus: Ellen Heikkilä 48,26€, laitoskahvit, 

Tampereen taksimatka  

Kulukorvaus: Ellen heikkilä, 24,50€, vuosijuhlaedustus 

TamArk 

Kulukorvaus: Oliver Kärki, 19,95€, vedenkeitin 

kiltikselle 

Kulukorvaus: Meeri Pitkänen, 14,54€, kiltakahvien 



 

8. DIA-kokeiden uudistuminen 

O-SAFA kokoaa kommentteja kiltojen hallituksilta 

DIA-valintakokeiden uudistumisesta. Käytiin läpi 

ehdotettu malli, ja kirjattiin ylös huomioita, joita 

niistä heräsi. 

 

Uudistumisen myötä tapahtuu seuraavaa: 

1.Ennakkotehtävät muuttuvat sähköisiksi 

2.Matematiikan koetta ei käytettäisi enää 

karsintametodina, sen pisteytys korvattaisiin pelkällä 

yo-matematiikan kokeella. Jos yo-matematiikan koetta ei 

ole tehty tai siitä saatavia pisteitä haluaa korottaa 

järjestetään mahdollisuus matematiikan kokeeseen. 

3. Piirustus- ja suunnittelukokeet lyhenisivät kolmeen 

päivään, yhteensä 6 tehtävää (+ mahdolliset maantiedon 

ja matematiikan kokeet). Tarkoituksena olisi myös, että 

paria ennakkotehtävää jatkettaisiin näissä kokeissa. 

4. Myös yo-tutkintojen pisteytys muuttuisi, ja mm. 

kemia, biologia, uskonto/ET ja terveystieto jäisivät 

pisteyttämättä. 

Nämä uudistukset astuisivat voimaan vuonna 2021. 

Työryhmän kokous 24.4.2018, jota ennen opiskelijat 

toimittavat kommenttinsa. 

 

Kommentteja uudistuksesta: 

-Yo-kokeiden pisteytysten painotuksen muuttaminen 

koettiin todella huonoksi. Se, että karsitaan suoraan 

aineita pois pääsykokeiden pisteytyksestä tuntuu 

epäreilulta, ja se ohjaa siihen, että heti lukion alussa 

pitäisi tietää mitä aineita lukee maksimoidakseen 

pisteensä pääsykokeissa. Kysymystä herätti myös 

äidinkielen vs suomi toisena kielenä suhde 

pisteytyksessä. 

-Matematiikan ja luonnontieteen kokeiden sijoitus 

pääsykoejaksossa askarrutti, suunnittelutehtävien 

jälkeen hakijat todella väsyneitä. Matikan kokeet 

mahdollisesti ekaksi päiväksi. Huomioitavaa, ettei nämä 

kokeet ole varmasti samaan aikaan. Pyydämme myös 

työryhmää huomioimaan kokeiden kuormittavuuden, myös 

koko pääsykoekevään kannalta. 

-Luonnontiedonkoe jäänyt jo vanhanaikaiseksi, 

vaihtoehtona aineistopohjainen koe, johon 

valmistautuminen uuden opetussuunnitelman mukaisella 

materiaalilla. Soveltuvuuskoe mielummin, ei alan 

perustiedon osaaminen. 



-Piirustus- ja soveltavuuskokeiden arvo ymmärretään, 

niissä painottuu kuitenkin stressinsietokyky ja kyky 

tuottaa omat visionsa paperilla sallitussa ajassa. 

 

9. Kehumis- ja palautekierros 

Pidettiin yhteinen arviointikeskustelu tiimimme ja 

yhteistyömme toimivuudesta tähän mennessä.  

 

10. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia kutsuja kokousvälillä. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Careerweb: 

-laitos ei enää forwardaa työpaikkailmoituksia 

opiskelijoiden sähköpostilistalle, vaan kehottaa 

toimistoja laittamaan ne Careerwebiin 

-tämä sivusto ei kuitenkaan ole kovinkaan toimiva. 

Puhutaan laitokselle asiasta, että ohjaavat 

työpaikkailmoitukset tiedottajalle, joka lähettää ne 

edelleen opiskelijoille 

 

Opinto-oikeus (ARTS): 

-Uusien opiskelijoiden opinto-oikeus alkaisi ensi 

lukuvuonna vasta syyskuussa aiemmista vuosista poiketen. 

Puhutaan asiasta lisää Dekaanin lounaalla. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16. 






