
Pöytäkirja 17/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 17/2018, 24.4.2018, 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, saapui kohdassa 2. 
Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä, saapui kohdassa 2. 
Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02. 

 

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 Meeri Pitkänen ja 

Lauri Kärpänoja. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Viestintävastaava on Nepalissa 16.5. asti.  

 

Julkun taustayhteisöltä Luolamiehiltä on tullut tiedote, 

mikä liittyy Arkkitehtikillan muutama viikko sitten 

julkaistuun kannanottoon. Tiedotteen voi lukea täältä . 
 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

http://julkku.fi/tiedote.html


Postiin oli tullut PUS:in kausijulkkari, 

Arkkitehtiuutiset, 2xTekniikka&Talous, Tekijä-lehti, 

sekä Arkkitehtuurimuseolta juliste liittyen 

Helsinki-Shanghai -näyttelyyn. 

 

Ellen: Kandi etenee, wappu on! Viime viikolla oli paljon 

lounaskokouksia ja ARTS-vuosi on best. Huomenna on 

O-SAFAn vuosikokous. 

 

Niko: Brunssisitsit meni tosi hyvin ja saatiin 

yllättävänkin helposti hoidettua kaikki. Wappu tulee! 

Toivottavasti IE pääsee bussiin tai muuten wappubooli on 

vähän heikompi tapahtuma, tosin jääriä lainaten “booli 

ei ole tärkeintä” :D Odotan innolla IK-AK-sitsejä ja 

niitä seuraavaa ekskua. Elämme jännittäviä aikoja! 

 

Meeri: Brunssisitsit meni ihan nappiin ja saatiin paljon 

kiitosta! Jäi tosi hyvä fiilis. Wappufiilis muutenkin 

kohillaan ja ootan tulevaa viikkoo innolla. 

 

Meetu: Viikonloppu meni Ännin ja Fredin kanssa 

Ahvenanmaan linturallissa, missä bongailtiin 24 tunnissa 

tyydyttävät 53 eri lintulajia ja melkein ajettiin 

kauriin yli ja peltikolari. Brunssisitsit oli ihan 10++! 

 

Riina: Lomailu on yllättävän vaikeeta. 110-tuotteita ei 

vielä tilattu, koska hinta muuttui aika radikaalisti 

alustavan ja lopullisen tarjouksen välillä. 

 

Lauri: Taidejaksolla menee hyvin ja kävin viikonloppuna 

pitkästä aikaa porukoilla ja wappufiilis nousee! Sain 

myös passin uusittua ja ens viikolla matkoille 

 

Anna: Viininpunainen oli huikea ja eiliset brunssisitsit 

asiallinen aloitus tälle viikolle! Viikonloppuna 

kirjoittelin rästijuttuja, näin kavereita ja kävin 

elokuvissa, kaikki hyvin! 

 

Isabella: Ei tässä kummempia. Taidejakson ohessa on 

tultu ulkoiltua paljon. Kaikkea kivaa on luvassa täksi 

ja  ensi viikoksi. 

 

Sofia: Wiikko Wappuun<3 Musta tuli SuperIso! Väsynyt 

mutta onnellinen olo. Maailmanlopusta selvitty ja 

Wabbubrunssisitsit piristi viikkoa. Paljon hommaa 

parille päivälle, viestinnässä vähän epävarmuutta tauon 



jälkeen. Swägien vujusuunnittelu on kans vieny aikaa 

mutta siitä tulee superi! 

 

Svenja: aika pitkiä päiviä on, työt vie kyl aikaa ja 

oman pestin jutut aika paljon rästissä. Koitan saada 

ennen vappua asioita hoidettuu.  

 

Julius: se ois sit wabedi wabs! Eli hommia piisaa.  

 

Maria: Jösses wappu on todella päällä ja pahasti. 

Terkkuja Hervannasta! Laitoin viestiä Pipsalle ja 

avattiin alumniasioiden keskusteluyhtys 

officiallystikin, lisäksi suunnittelin ja tein jo 

melkeen valmiiks raadin kiitosilta-eventiä. Pidettiin 

myös pikainen kokous Hyvinvointisektorin kesken 

perjantaina. Eilen oli kanssa mun läksärit Arkperista, 

ja saatiin siellä keskusteltua myös tosi hyvin 

kursseista ja niiden järjestelyjen parantamiskeinoista, 

mikä oli kiva bonari!  

 

Sakot: Ellen 12€, Sofia 6€, Maria 6€, Meetu 6€, Anna 4€, 

Svenja 4€, Isabella 2€, Havu 2€, Niko 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

AYY: 50€, Raadin kiitosillan tilavuokra 

Kulukorvaus: Julia Hermans, 17,45€, kiltakahvitarjoilut 

Kulukorvaus: Maisa Tirkkonen, 112,30€, Viininpunaisen 

illan tarjoiluja 

Kulukorvaus: Johanna Vuorelma, 37,5€, vuosijuhlaedustus 

 

8. AllWell-kyselyn tulokset 

Opintovastaava ja Varapuheenjohtaja esittelivät kevään 

AllWell-kyselyn tuloksia, joita käsiteltiin laitoksen 

koulutusryhmän kokouksessa viime viikolla.  

 

-Kyselyyn vastasi 66% 2.vsk opiskelijoista ja 33% 

1.vuoden maisteritason opiskelijoista. 

 

-Kanditason tuloksien pääkohdat: 



-Opetus koetaan mielenkiintoiseksi ja opiskelijat 

ovat motivoituneita työskentelmään paljon 

-Opintojen kokonaissuunnittelua toivotaan 

kuitenkin paremmaksi: selkeämmin tieto mitä 

opetetaan milloinkin, kurssitavoitteet ja 

arvioinnin perusteet selkeämmiksi. Yötyöhön 

kannustaminen pois 

-Kokonaistyömäärä koetaan kohtuuttomaksi, asiaa 

helpottaisi esimerkiksi kurssien välinen 

keskustelu deadline-ajankohdista 

-Useat opiskelijat ovat burnout-riskissä, mihin 

vaikuttaa työmäärä, sekä epätieto 

kurssijärjestelyissä. Myös omia virheitä kohtaan 

ollaan liian jyrkkiä. 

-Maisema-arkkitehtuurin puolella tulokset 

suhteellisen samanlaiset, hiukan positiivisemmat. 

-Palautteen ja arvioinnin ei koeta olevan 

tasapuolista, eikä läpinäkyvää 

 

-Maisteritason tuloksien pääkohdat: 

- Opiskelijat ovat motivoituneita työskentelemään 

paljon 

-Opiskelijat epäilevät oppivatko he taitoja joita 

tarvitaan ammatissa 

-Ei ole selvää mitä kursseilla / tenteissä / 

tehtävissä odotetaan  

-Burnout riski on suuri, vapaa-ajan vähyys 

huolestuttaa, myös sosiaaliset suhteet kärsivät. 

Muutamat opiskelijat harkitsevat luovuttamista. 

Omia vikoja ei myöskään tunnisteta.  

- Opetuksen tavoitteet ja aikataulut koetaan 

epäselviksi, tehtävänannot vaikeiksi ja 

epämääräisiksi. Tämä epämääräisyys on opintojen 

ylivoimaisesti kuormittavin asia. 

-Toivotaan selkeästi parempaa opinto-, ura- ja 

akateemistaohjausta. 

-Palautteen ja arvioinnin ei koeta olevan 

tasapuolista, eikä läpinäkyvää 

 

-Maisteritasolla maisema-arkkitehtuurin palaute 

oli paljon positiivisempaa. 



 

-Keskustelua herätti AllWell?-kyselyn ajankohta 

ensimmäisenä maisterivuonna, jolloin opiskelua ja 

tuntumaa ei vielä niin paljon ole 

maisterikursseihin. 

 

Jatketaan tulosten pohjalta työskentelyä laitoksen 

kanssa. Hallituksesta ainakin Opintovastaava on 

osallistumassa kesäkuun alussa järjestettävään laitoksen 

workshoppiin, missä asioita pyritään kehittämään 

parempaan suuntaan. 

 

 

9. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia kutsuja. 

 

10. ToDo-listan läpikäynti 

Käytiin läpi hallituslaisten ToDo:t tulevalle viikolle. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

-META:n tarkennus 

-Rakennusarkkitehtiopiskelijoiden juttu Paperiin 

-Brunssisitsien läsyn oikeinkirjoitus: Ellen oli 

oikeassa 

-Ei pidetä varsinaista kokousta seuraavalla viikolla, 

pieni virallinen osuus ennen GDPR-workshoppia vain. 

-Muistakaa englanninkieliset käännökset 

tapahtumakuvauksiin 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.55. 






