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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 10/2020 
Aika: ti 28.4. klo 17.00 
Paikka: Zoom-etäyhteys 
 
Paikalla: 
Lotta Kuisma 
Katariina Kasvinen 
Onni Nurkka 
Markus Rauhanen 
Ida Rouhiainen 
Ella Ryhänen 
Lotta Sirkemaa 
Tommi Alajoki 
Karolina Itäinen 
Anna Anttalainen, oli paikalla vain kohdan 10. 

Poissa: 
Laura Mörsky 
Aku Staff 
Eero Hyytinen 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.02. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Anna Anttalaiselle. 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Esitys: Hyväksytään kokouksen 9/2020 pöytäkirja. Hyväksytään jatkossa pöytäkirjoja 
tarvittaessa myös sähköpostitse, jotta ne saadaan nopeammin nettiin näkyville. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Markus Rauhanen ja Karolina Itäinen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN 
Esitys: Päätetään kuka tiedottaa, missä ja milloin kokouksen päätöksistä tiivistetysti ja 
hallituksen kuulumisista. 
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Päätös: Karolina tekee tiivistelmän tämän viikon aikana. Laura on vastuussa siitä, missä 
tiivistelmä julkaistaan. 

8. ILMOITUSASIAT 
- Wappu tulee! 
- Manta oli aidattu. 
- Julkku oli TV:ssä 
- Karolinan simasta on noussut rusinat pintaan. 

9. KUULUMISKIERROS 
Tommi: Ärsyttävä keli kun ei pääse pyöräilemään ilman että laittaa niin paljon vaatteita että 
tulee kuuma. 
Make: Kävin juuri Otaniemen rantareitillä lenkillä ja oli kyllä hyvä keli. Olen raitistunut nyt. 
Lotta S.: Vähän harmittaa tää etäwappu, mutta ainakaan ei oo hirvee krapula kun alottaa ens 
viikolla työt. 
Onni: Hyvää. Etäsitsit meni hyvin ja nyt valmistaudun etäwappuun. Onneks ei ala vielä työt. 
Ella: Huomenna synttärit! Aion juoda skumppaa ja tehdä kouluhommia. 
Karo: On paljon kouluhommia ja stressilevelit korkeella. Ostin tänään wappupallon. Kärpänen 
sisällä. 
Ida: Hyvää. Olin viikonloppuna mökillä ja heitin talviturkin. Oli kylmää. 
Katsu: Ihan hyvää. Olin pyöräilemässä ja olen yrittänyt siivoilla. 
Kuisma: Sitä samaa. Viime viikolla olin mökillä ja oli kivaa. 

10. ALL TO X-SOVELLUS 
Esitys: Anna AYY10-jaostosta pitää esityksen All to X -sovelluksesta:  
- Taustalla AYY10-vuosi ja sen tapahtumat 
- Haluttiin yhdistää koko yhteisö 
- Tarkoituksena on, että kaikki aaltolaiset voi tuottaa sisältöä ja osallistua 
- Kuukausi sitten tehty uusi ominaisuus, eli voi laittaa kuvia  
- Lisäksi osallistujat voivat päivittäin kertoa oman Aalto-fiiliksensä 
- Ideaalitilanteessa tapahtumaosiossa olisi kaikkien yhdistyksen kaikki tapahtumat → 
poikkitieteellisyyteen pyritään rohkaisemaan 
- Kilpailu, jossa EAYt, muut yhdistykset ja yksittäiset käyttäjät kilpailevat pisteissä, jatkuu 
AYY:n vujuihin (12.9.) asti. Kategorioiden parhaat saavat kertavuokrattavan tilavuokran 
palkinnoksi. 
- Pisteitä saa postaamisesta, tykkäämisestä, Aalto-fiiliksen päivittämisestä, (etä)tapahtumiin 
osallistumisesta. Lisäksi yhdistykset saa pisteitä tapahtumien lisäämisestä. 
- Quizit viikottain (vastaamisesta myös pisteitä jaossa!) 
- Tapahtumien lisääminen google-kalenterin kautta (oikeus kalenteriin tulee hakea) 
- Käyttäjät saa tapahtumassa jaettavan qr-koodin kautta pisteensä 
- Samalla kerätään lahjoituspottia Pelastakaa lapset ry:lle → kaikki käyttäjäaktiivisuus 
kartuttaa pottia 
- Viikkotiedotteessa voisi pitää tiedon All to X:stä ja AYY:n postauksia voi myös repostata 
killan tileillä ja muutenkin kannustaa kiltalaisia käyttämään palvelua 
Päätös: Päätettiin, että lisätään killan tapahtumia sovellukseen tiedottajan vastuulla. 
Kannustetaan kiltalaisia liittymään sovellukseen Maanmittarikillan, MAIKin ja 
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ammattiainekerhojen jäseninä. Tiedotetaan asiasta tiedotuskanavalla tänään tai huomenna. 
Ensi sijaisesti Laura hoitaa, mutta tarvittaessa Onni voi myös auttaa. 

11. RAHA-ASIAT 

11.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

Markus Rauhanen Mk-ak-isokivaa tilat ja kuplafutis 371 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Laskutetaan puolet AK:lta. 

11.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

   

 

Päätös: Ei ole. 

11.3. Hyväksyttävät maksut killan tililtä 
Esitys: Hyväksytään seuraavat maksut killan tililtä  

Saaja Selite Summa 

   

 

Päätös: Ei ole. 

12. PALAUTELAATIKKO 
Esitys: Käsitellään killan palautelaatikkoon saapunut palaute:  
Palaute viikkotiedotteesta (liite 1) 
Voisiko hallituksen kokousten uudempiakin pöytäkirjoja saada näkyville? :) 
Päätös: Ei nähty tarvetta viikkotiedotteen julkaisemiselle. Pyrimme pitämään yhteishenkeä 
yllä somenäkyvyydellä ja muulla toiminnalla. 
Nyt kun kokouksia ei ole niin usein, voidaan hyväksyttää pöytäkirjoja myös sähköpostitse, 
jotta ne saadaan nopeammin esille. 

13. KULTTUURITOIMIKUNTA 
Esitys: Käydään läpi kulttuuritoimikunnan haun tilanne: jo 11 innokasta ilmoittautunut mukaan. 
Ei olla vielä luotu telegram-ryhmää tms. Haun päättymisaika voitaisiin päättää. 
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Päätös: Suljetaan haku 11.5. Mietitään siihen mennessä myös ryhmän sisäistä työnjakoa eri 
vastuuhenkilöiden nimeämisellä. 

14. TOIMINNANSEURANTAKOKOUS 
Esitys: Toiminnanseurantakokous tulisi pitää toukokuun aikana, mutta poikkeusoloista johtuen 
on myös mahdollista pitää myöhemmin. 
Päätös: Joudumme vielä tarkastelemaan ajankohtaa seuraten Suomen hallituksen asettamia 
ohjeistuksia. 

15. 120. VUJUTIRREHAKU 
Esitys: Käydään läpi vuosijuhlatirehtöörien haun tilanne: ei toistaiseksi yhtään hakijaa, vaikka 
on yritetty houkutella ihmisiä.  
Päätös: Lisätään killan sivujen yläpalkkiin vujutirrehaku. Laura laittaa toukokuun alussa uutta 
tiedotusta hakuun liittyen. 

16. HISTORIIKKI 

16.1. Työryhmähaku 
Esitys: Käydään läpi killan historiikin työryhmän haun tilanne: Työryhmään on 
ilmottautunut viisi halukasta. Lisäksi Ella ja Katariina hallituksesta ovat halukkaita 
auttamaan historiikki-projektissa ja voivat toimia linkkinä työryhmän ja hallituksen 
välillä.  
Päätös: Perustetaan työryhmälle telegram-ryhmä. Asetetaan työryhmään haun DL:ksi 
10.5. 

16.2. Historiikin toteutus 
Esitys: Päätetään historiikin ohjeistuksesta eli esim. siitä, missä muodossa ja kuinka 
laajasti historiikki toteutetaan ja kuinka vapaasti työryhmä saa toteuttaa projektin. 
Päätös: Päätettiin antaa työryhmälle vapaat kädet toteuttaa projekti. Ohjeistuksena 
se, että viimeiseltä kymmeneltä vuodelta tasaisesti asioita, niin ettei tietyt vuodet 
painotu. Kohderyhmänä erityisesti opiskelijat viimeisen kymmenen vuoden ajalta. 

17. VAIHTOFOORUMI 
Esitys: Ideoidaan killalle omaa vaihtotietokantaa ja jatketaan jo aiemmin aloitettua 
keskustelua sen tarpeesta. Tarkoituksena olisi saada killan nettisivuille oma osio 
vaihto-opinnoille, jonne kiltalaiset voisivat jakaa omia vaihtokokemuksiaan. Sivujen 
tarkoituksena olisi laajentaa tietämystä vaihtomahdollisuuksista nimenomaan Rakennetun 
ympäristön alalla ja avata tarkemmin esimerkiksi sitä, mitkä vaihtoyliopistot tarjoavat alamme 
opintoja. 
Päätös: Vaihtofoorumin toteuttamisesta vastaavat Ida, Ella ja konkreettisesta toteuttamisesta 
Tommi. Ensimmäinen vaihe on päättää, mitä tietoa foorumille halutaan ja kerätä sitten tietoa 
kiltalaisilta ja proffilta. Pyritään viemään ideaa kesän aikana konkreettisesti eteenpäin. 
Otetaan asia syksyllä uudelleen esille kokouksessa. 

18. UUDET ISOHENKILÖT 
Esitys: Haku killan ISOhenkilöiksi on päättynyt. Ehdotetaan, että hyväksytään seuraavat 
henkilöt killan ISOtoimikuntaan: kts. Oheinen liite2: 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VB5JoHBbvR-dh7KozTtGCB-o115x__BFaSQIu1wn
SsY/edit?usp=drivesdk 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

19. JAOSTOKIERROS 

19.1. Fuksijaosto 

19.1.1. Tehkää omat esittelynne apustimeen viikon loppuun mennessä 
Esitys: tässä linkki tiedostoon: 
https://docs.google.com/document/d/1b0A3PHall3Fe29Th4Jb06dNod1-1LkC
5c4-o2bP9ek4/edit?usp=drivesdk 
Päätös: Tehdään esittelyt apustimeen tämän viikon aikana. 

19.2. Ohjelmajaosto 

19.3. Opintojaosto 

19.3.1. Koulun kuulumiset tiivistettynä 
Esitys: Ella Ryhänen esittelee koulun kuulumisia: 
Yliopiston taso: 
- Uusi strategia tulossa, astuu voimaan 2021 vuoden alussa.  
- Aaltoon tulossa tulevaisuudessa noin 40% enemmän opiskelijoita, koska 
Suomen hallitus on linjannut, että korkeakoulutettujen määrän tulisi nousta. 
- Tutkintosäännöt pyritään uudistamaan siten, että korkeakoulujen 
tutkintosäännöt olisivat yhdenmukaiset 
- Yliopiston johdossa ei ole tällä hetkellä opiskelijaedustajaa 
- AllWell-kyselyn tulokset: burnout-riski on melko iso, mutta ENGissä 
keskitasoa pienempi 
- Keskusteltu parin päivän lomasta periodeiden välillä, mikä saattaisi lyhentää 
orientaation kolme päiväiseksi 
Koronatilanne: 
- Yliopiston rehtori antanut korkeakoulujen dekaaneille mahdollisuuden 
muuttaa kursseja 
- Kesäopetusta tulossa korkeakoululta entistä enemmän, mutta ei ENGiltä 
- Pääsykokeista tiedotetaan 30.4. mennessä 
ENG: 
- Urban Mobility -kaksoismaisteriohjelma on tällä hetkellä maksullinen 
maisteriohjelma myös suomalaisille ja EU-kansalaisille. Tämä on vastaan 
yliopistolakia. Tämä ei ole siis kannattavaa suomalaisille, koska oma maisteri 
+ vaihto-opinnot tässä kohtaa järkevämpi kombo. SPT:n kursseille tulossa 
todennäköisesti muutoksia tämän ohjelman takia. 
- ENGin markkinointia pyritty kehittämään. Esim. uuden markkinointivideon 
voisi tehdä yhteistyössä killan ja korkeakoulun kanssa. 
Muuta: 
- Kandipääaineen nimi, olisiko nimikilpailu hyvä idea? → Voisi mahdollisesti 
tehdä yhteistyötä koulun ja killan kanssa 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VB5JoHBbvR-dh7KozTtGCB-o115x__BFaSQIu1wnSsY/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VB5JoHBbvR-dh7KozTtGCB-o115x__BFaSQIu1wnSsY/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1b0A3PHall3Fe29Th4Jb06dNod1-1LkC5c4-o2bP9ek4/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1b0A3PHall3Fe29Th4Jb06dNod1-1LkC5c4-o2bP9ek4/edit?usp=drivesdk
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- Olisiko tarvetta killan opintoasiainkirjeelle? → voisi olla hyvä juttu! 
- Missä ohjelmamme haluttaisiin nähdä 10 vuoden päässä? → Lähetetään 
kaikki huomiseen mennessä muutamia pointteja tähän aiheeseen liittyen. 
(tarkemmin liitteessä 3) 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hallituslaiset kommentoivat Ellalle ohjelman 
tulevaisuutta huomiseen mennessä. 

19.4. Sisäjaosto 

19.5. Ulkojaosto 

19.6. Viestintäjaosto 
 

20. SYKSYN SUUNNITTELUILTA 
Esitys: Syksyn tilavaraukset täytyy lyödä lukkoon ennen syksyn tilakähmyjä. Pidetään syksyn 
suunnitteluworkshop toukokuun alussa. 
Päätös: Lotta K. doodlaa ajankohdan. Erityisesti fuksi- ja maisterikapteenin ja IE:n tulee tietää 
suunnitteluiltaan mennessä omat tapahtumansa, joihin tarvitsee varata tiloja ja jotka 
vaikuttavat tapahtumakalenteriin. Katariina kerää lisäksi AYY:n ja Aallon isoimmat tapahtumat 
kalenteriimme. 

21. MENNEET TAPAHTUMAT 

21.1. Killan taidekilpailu 
Esitys: Lotta Sirkemaa käy läpi kilpailun tilanteen: Voittaja on selvinnyt. Julkaisu ja 
palkinto tulee vielä miettiä. 
Päätös: Julkaistaan voittaja wappu-uutisissa ja seuraavassa Geometreksessä.  

21.2. MK Minuuttikalja 18.4. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Mukana noin 10-15 tyyppiä eri 
vuosikursseilta, mikä oli tosi kiva! Tapahtuma ja ilta meni kivasti jutellessa!  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Muistetaan, että tapahtumassa vastuussa oleva vastaa 
myös siitä, että kaikilla on kivaa ja turvallista ja tarvittaessa yhteyden luoja myös 
poistaa häiriötekijät videoyhteydeltä. 

21.3. Julkku/Jäynäkatsomo 22.4. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Oli muutama tyyppi, mutta aika hiljaista. Ihan 
mukavasti kuitenkin meni. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

22. KÄYNNISSÄ OLEVAT KILPAILUT 

22.1. Kesäkuntoon 2020 
Esitys: Markus Rauhanen käy läpi kilpailun ja somehaasteiden/näkyvyyden 
suunnittelun tilanteen: Kilpailu etenee hyvin ja somenäkyvyys ideat siirrettiin 
hallitusesittelyjen ja wappuviikon myötä ensi viikolle. Ideana laittaa yhdeksi 
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haasteeksi viikon aikana jonkin muun haasteen jakaminen somessa #MKLiikkuu 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

23. TULEVAT TAPAHTUMAT 

23.1. Kiltakahvit 
Esitys: Päätetään, kuka vastaa, minkäkin tulevan kiltakahvin suunnittelusta ja 
toteutuksesta, ja mihin aikaan kiltakahvit pidetään. 
6.5. Karolina/ scribble Otaniemityylillä 
13.5. Katariina/ matkustusteema 
20.5. Markus/ liikuntaskaban voittajan julkistus 
27.5. (tenttiviikko)/ Lotta S./ G:n julkaisu 
Päätös: Päätettiin pitää kiltakahvit klo 18 oheisella ohjelmalla (alustavat). 

23.2. Walpurin kierros 29.4. 
Esitys: Käydään läpi, ketkä pitävät Walpurin kierroksen rastia ja mitä rastilla tehdään: 
Markus ja Katariina ovat messissä, mutta heitä voidaan tarvita myös TKTMK:n 
puolella. Ida, Eero ja Aku pääsevät myös. Ideana rastilla esittää kotoa löytyvien 
asioiden avulla, mitä meidän vujuviikon peruntuneella silliksellä (tai muussa 
tapahtumassa) olisi tapahtunut. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

23.3. Fuksispeksikatsomo 29.4. 
Esitys: Käydään läpi fuksispeksikatsomon suunnittelun tilanne ja vastuuhenkilöt:  
Katsotaan speksejä ennen oikeita speksejä klo 13 alkaen Zoomissa. Onni vastaa 
tapahtumasta. Laitetaan tänä iltana tiedotusta asiasta. Kuisma katsoo speksejä ja 
keksii niistä kysymyksiä, joista voisi tehdä IG-stooriin kyselyitä. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

23.4. MK Wappu-uutiset 
Esitys: Käydään läpi wappu-uutisten tilanne. Kovin montaa uutista ei olla vielä saatu, 
joten olisi hyvä, jos myös hallitus voisi lähettää materiaalia. 
Päätös: Katariina kokoaa saaduista materiaaleista wappu-uutiset. Hallitus voi vielä 
tänään ja huomenna päivällä lähettää matskuja. 

23.5. MK Show 
Esitys: Käydään läpi suunnittelun tilanne. Päätetään kuka tekee, mitä ja milloin. 
Päätös: Pidetään 29.5. Jokainen hallituslainen kehittelee yhden ohjelmanumeron MK 
Show’n, joka pidetään Zoomissa. Laitetaan tietoa tapahtumasta kiltalaisille kaksi 
viikkoa ennen tapahtumaa. 

23.6. Kaikkienaikojen hallitussitsit 6.6. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Luultavasti joudutaan 
siirtämään. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

23.7. Killan kesäpäivät 11.7. 
Esitys: Laura Mörsky ja Lotta Sirkemaa käyvät läpi tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
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FB-tapahtuma on luotu, muuten ei ole mietitty enempää. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

24. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Korkeakoulusopimuksen kommentointi → voi vielä kommentoida 
Ulliskumpat → pidetään klo 12 
Monttutonttujen siivousvinkit mahdollisesti vielä tänään tulossa 
Muistakaa maksaa hallituspinssi 
Killan posti on unohtunut vielä 
Voidaan valita vujutirret hallituksen kokouksessa. 

25. SEURAAVA KOKOUS 
Lotta Kuisma doodlaa ajankohdan. 

26. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätettiin kokous ajassa 19.41. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________ __________________________ 

Lotta Kuisma Katariina Kasvinen 

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 
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Liitteet 

Liite 1 

Hei! 

Vaikka elämmekin erilaisia aikoja, olisi jostakin tutusta ja turvallisesta kiva pitää kiinni.  Ennen 
viikkotiedote pisti viikon käyntiin ja jotain sen tapaista kaipaisi nytkin maanantaipäiviin. 
Tiedotettavaahan tällä hetkellä ei juuri ole, mutta tiedote sisälsi muutakin, mm. hallituksen kuulumiset. 
Tässäkin tilanteessa olisi kiva kuulla, mitä muiden elämissä tapahtuu ja kuulla killan kuulumisia. 

En tiedä olisiko killassa kiinnostusta, mutta itse ainakin pitäisin jostain killan kuulumiset -tyylisestä 
tiedotteesta. Kiltalaiset voisivat viikon aikana (anonyymisti?) jakaa esim. hauskoja juttuja viikostaan tai 
kirja-, musiikki- ja reseptivinkkejä tai hyviä kotitreenejä ja retkeilyreittivinkkejä ja muuta sisältöä, joista 
koostettaisiin jokin tiedote julkaistavaksi viikon alkuun. 

Onhan kaikilla tietysti nytkin mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ym. sisältöä keskenään, mutta itse koen 
etäyhteydet hivenen kiusallisiksi ja kontaktit supistuvat helposti pariin läheiseen kaveriin. Sellaista 
killan yhteisöllisyyttä, jota normaalioloissa on, ei nyt minusta ole ja etäännymme toisistamme. Olisi 
kiva olla killoista perhein vaikeissakin olosuhteissa… (Nykyinen urheilukisa on huippujuttu!) 

En tiedä olisiko tällaisen idean toteuttaminen mitenkään mahdollista tai olisiko siihen aikaa/resursseja 
ja riittäisikö kiltalaisten kiinnostus asiaan, mutta ajattelin ehdottaa. 

 

Liite 2 

 

 Ryhmä 1  Ryhmä 2  Ryhmä 3  

 Otto Näsman  
Elli 
Vainio-Mattila  Elli Happonen  

 
Jesper 
Winogradow  Laura Mörsky  Viola Palolahti  

 Hanna Erlund  
Oskari 
Nummelin  

Teemu 
Vaahteranoksa  

 
Mariia 
Saastamoinen  

Roope 
Vanhanen  Emma Paasonen  

 Anna-Mari Jalo  
Joel 
Leppänen  Leo Vasara  
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 Ryhmä 4  Ryhmä 5  Ryhmä 6  

 
Anne-Mari 
Koivisto  Pinja Salo  Titta Kanerva  

 Lotta Sirkemaa  Anni Halko  Juho Pelkonen  

 Ilmari Pyykkö  
Joona 
Aspegren  Rebekka Sihvola  

 Alli Kolho  
Matias 
Säämäki  Aatu Jäntti  

 Antto Tukia  
Inkeri 
Mankkinen  Tuuli Inkinen  

 Nea Hurme      

       

 

Liite 3 
Koulun kuulumiset 28.04.2020 

1. Koko yliopiston taso 

a. Yliopiston uusi strategia vuosille 2021-2024 astuu voimaan 1.1.2021, sitä implementoidaan 
parhaillaan korkeakouluissa. Tästä olennaisimpana: 1) ENG:n strategia painottuu pitkälti 
tutkimukseen, mutta opetuksen osalta on väläytetty myös kandiohjelmien uudistamista jo tälle 
kaudelle, ja 2) ENG:n sisäänottomääriä kasvatetaan (paine Suomen hallituksen linjauksesta).  

b. Korkeakoulujen omat tutkintosäännöt yhdistetään koko yliopiston yhteiseksi tutkintosäännöksi 
(TS); piti alun perin hyväksyä toukokuussa, jolloin astuisi voimaan syksyllä, mutta nyt koronatilanteen 
takia prosessi lykkääntyy elokuulle astumaan voimaan. Yleisesti TS- ja OOS-uudistuksessa 
opiskelijoiden kannalta monia hyviä uudistuksia, ja etenkin korkeakoulukohtaisten käytäntöjen 
yhdenmukaistamista ja selkiyttämistä. Tärkeänä muutoksena esim. se, että kandin tutkinnon 
rakennetta muutetaan niin, että ohjelmakohtaisesti valinnaisten kurssien määrä voidaan pudottaa 30 
-> 15 op. 

c. AYY:n hallitukseen ei saatu opiskelijaedustajaa (pitäisi olla opiskelijoiden näkökulmaa 
tuomaan, Tampereellakin on). 

d. Opiskelijoille suunnatussa AllWell-kyselyssä näkyi edelleen opiskelijoiden verrattain korkea 
riski ylikuormittumiseen ja burnouttiin. Itse korkeakoulumme oli kyselyn mukaan tässä suhteessa 
kuitenkin hieman koko Aallon keskiarvoa paremmassa tilanteessa.  
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e. Orientaatioviikko uhattuna? Talvella koulun puolelta ollut keskustelua, että haluttaisiin nostaa 
periodien I-II ja III-IV väliin 2 pvä loma, jonka seurauksena syksyllä orientaatioviikko lyhentyisi vain 3 
päiväiseksi.  

2. Koronatilanteen vaikutukset 

a. Yliopiston rehtori antanut dekaaneille oikeuden muuttaa voimassaolevaa opetusohjelmaa niin, 
että yksittäisiä kursseja voidaan toteuttaa eri tavalla nyt poikkeusoloissa. 

b. Kesäopetusta tulossa muilta korkeakouluilta tavallista enemmän (ei ENG:ltä). Mahdollisesti 
myös tulossa kesällä suoritettava ”koronasivuaine” tutalta ja/tai kauppikselta. Muita kursseja MOOC 
tai Fitech. Tarvitaanko lisämainostusta? 

c. Pääsykokeistä päätettiin 27.4. ja niistä tiedotetaan 30.4. mennessä. 

3. ENG (Insinööritieteiden korkeakoulu) 

a. ENG:llä alkaa maksullinen EIT Urban Mobility kaksoismaisteriohjelma. Tänä syksynä (2020) 
alkaa uusi kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma EIT Urban Mobility, joka on maksullinen myös 
suomalaisille ja EU- kansalaisille (4000€/v). Tää on meidän tulkinnan mukaan yliopistolain (8 §) 
vastaista, tai vähintään lain hengen vastaista. Ohjelma lisäksi koostuu käytännössä vain SPT:n 
kursseista, joita myös muutetaan tän ohjelman vaatimusten takia, mikä ei välttämättä oo aina SPT:n 
edun mukaista. Asia on jo käytännössä päätetty kaikessa hiljaisuudessa, mutta on ongelma juuri 
Suomen ilmaisen koulutuksen takia.  

b. ENG:n markkinointia pyritään kehittämään, keväällä tulossa koulutuskuvaukset yms. jotka 
tulossa myös hallopedeille kommentoitavaksi. Killan puolelta voisi olla yhteydessä ENG:n 
markkinointihenkilöön? 

c. Poikkitieteellisyyden tukeminen oma-aloitteisuuden varassa; maisterivaiheessa 
todennäköisesti ollaan joustavampia kuin opiskelijat luulee ja kannattaa aina rohkeasti kysyä, jos 
ehdottomasti haluaisi käydä jonkun kurssin ohjelman ulkopuolelta. 

d. Tavoitteena helpottaa siirtymistä ja vähentää esitietovaatimuksia siirtymäsivuaineissa, jotta ei 
blokata päteviä ja esitietoja helposti omaksuvia henkilöitä ulos. 

Lisäksi 

1. Vanhemmilta opiskelijoilta on tullut inputtia, että voisimme mahdollisesti järjestää esim. 
nimikilpailua linjamme nimestä kenties yhteistyössä yliopiston kanssa? Mielipiteitä tähän? 

2. Olisiko tarvetta killan opintoasiankirjeelle, joka kokoaisi asioita paremmin sulateltavaksi kuin 
yliopiston sivustot? Tällaista voisi miettiä esimerkiksi syksyllä ilmestyväksi ensimmäisen kerran 
tarvittaessa tai mahdollisesti jo keväälle avoimen kursseista yms. 

3. Hallopedeille heitetty kysymys, missä nähtäisiin ohjelmamme kymmenen vuoden päästä 
unelmissamme. Tuleeko tähän mieleen jotain kommenttia? 

 


