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Hallituksen kokous 18/2019
Aika: 14.5.2019 klo 18.15
Paikka: A106, T-talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:
Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (Sihteeri)
Katariina Korolainen
Sini Hölsä
Samuel Moawad
Ella Palo (Saapui kohdassa 7.1., Poistui kohdassa 8.1.)
Emma Kankkunen (saapui kohdassa 7.3.)
Antti Kari-Koskinen
Tiina Pajukari

PÖYTÄKIRJA

1.

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.21.
2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti ja Samuel.
4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys sellaisenaan
5.

Ilmoitusasiat

Kokousevääksi ilmoitetaan suklaata.
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6.

Talous- ja hallintoasiat
6.1.

Hyväksyttävät laskut

Saaja

Perustelu

Summa

Tuotantotalouden kilta
Prodeko ry

Isokaste

200,00€

Espoon kaupunki

Kevätretken tilavuokra

150,00€

Hyväksytty

Inter Kuljetus Oy

Kuljetukset Kevätretkelle

550,00€

Hyväksytty

Roudaamo Event
Warehouse Oy

Telttavuokra Wapulle

198,40€

Hyväksytty

Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Miska Kulmala

Teetä olkkarille

36,48€

Hyväksytty

Samuel Moawad

Killan BP-pöydän restorointi, Kevät 2019

148,02€

Hyväksytty

Samuel Moawad

Koneinsinöörikillan vuosijuhlaedustus
31.3.2019

60,00€

Hyväksytty

Emma Kankkunen

Eväät hallituksen kokoukseen 6.5.2019

4,97€

Hyväksytty

Elena Rima

Olkkariklubin ruuat

273,00€

Hyväksytty

Ella Palo

Olkkariklubi juomat + ruokailuvälineet

22,48€

Hyväksytty

6.2.

Uusien jäsenten hyväksyminen

6.3.

Killan sääntöjen muuttaminen

Päätös
Hyväksytty

-

Killan uudet säännöt lähetettiin patentti- ja rekisterihallitukselle, joka vielä vahvistaa ne.
6.4.

Historiikin TTER-hakemus

TTER-hakemusta aletaan valmistelemaan. Painokulut kasvoivat.
6.5.

Muut asiat

Vuosijuhlien ja historiikin ennakkomyyntiä on alettu järjestää.
Kulukorvauksista muistuttelua kannustetaan kaikkien toimihenkilöiden suuntaan.
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Pyydämme tiedot Tassufestiltä tiedot hyväksytyistä sopimuksista hallitukselle.

7.

Tapahtumat
7.1.

Kesäkauden avajaiset

Jatkamme tapahtuman suunnittelua ennen seuraavaa kokousta.
Luodaan FB-tapahtuma tapahtumalle.
Ella saapui klo 18:30.
7.2.

Tassufest 17.8.2019

OJS-staffin kanssa on neuvoteltu, että he hoitavat tapahtuman anniskelun. Lisämietinnässä on se, että
OJS-staffin kanssa tehtäisiin laajempaa yhteistyötä, siten että he toimisivat tuotantoyhtiönä tapahtumassa,
joka vastaisi kaikista hankinnoista. Kilta hyötyisi tässä tapauksessa ALV:ien verran, mikä tarkoittaisi
useiden tuhansien eurojen säästöä.
Kuviolla on hieman kiire, koska lipunmyynti on tarkoitus aloittaa pian.
Lipunmyynti on alkamassa 27.5. alkavalla viikolla.
7.3.

Muut asiat

Tilakähmyt sujuivat mainiosti. Ainoa kysymysmerkki on AA-vujujen ajankohta.
Emma saapui 18:46.

8.

Viestintä
8.1.

Asiat:

Median haasteeseen kaivataan asioita, joita omassa toiminnassa on tehty ympäristöystävällisesti.
Ensi viikolla tulee viimeinen viikkotiedote.
Ella lähti 18:50

9.

Ulkosuhteet

Trap Factorylla SCI-tapahtuma tällä viikolla. Kiva tapahtuma tulossa.
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10.

Yrityssuhteet
“Sopimuksia on tulossa ja kilta saa lisää rahaa pian.”
Antti kävi EY:llä.

11.

Opintoasiat
11.1. Ajankohtaiset asiat
Koulutusneuvosto: All Well -tulokset
Kalvot: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LohI6jAnWJky6p-UbXevUGrDVOtj2IYZ
(vastanneet 2. vuoden kandeja, 4. vuoden kandi/maistereita)
Tulosten keskiarvona Aalto 2017 (→ esim keskiarvon burnout-riski todellisuudessa kansallista
keskiarvoa korkeampi, mutta muut vertautuu Suomen yliopistoihin ihan ok)
Vastaajat psykologien mukaan keskimäärin niitä, joilla menee ihan hyvin
KANDIT /red flags:
Commitment to studies (tosin kysymyksenasettelu viittaa siihen, että opintoja tulisi pitää
tärkeimpänä asiana elämässä juuri nyt, kuuluisiko edes pitää?)
Interest in teaching – Alignment of teaching (punainen lanka hukassa)
79% infon 2. vuoden opiskelijoista 20% burnout-riskirajalla
MAISTERIT:
Organisoituneita ja luottavaisia muttei sitoutuneita (tosin, muista tässä Commitment to studies
-pointti kandien kohdalla)
Opetus kiinnostaa, yleisesti tyytyväisempiä kuin kandit
Red flag: Compassion/harshness towards oneself, Feedback
→ Summaus: jokainen maisteri on joskus ollut kandi; kandiohjelman parantaminen parantaisi
myös maisterin itsetuntoa / omaa osaajaidentiteettiä. Palauteongelma ikuisuuskysymys
HUOM! Kilta rokkaa support-hommaa! Infolaiset luottaa saavansa apua muilta opiskelijoilta
erittäin hyvin verrattuna muihin
Keskustelua oli mm seuraavista aiheista: opintojen kasautuminen ja dedisruuhkat periodien
tiettyinä viikkoina; palautuminen ja kesäopinnot, 5. periodin hyödyntäminen (kuka opettaa kesällä
kun proffat haluaa lomailla?)
Opiskelijalta vaaditusta työtuntimäärästä:
Kanditutkinto 180 op kolmeen vuoteen → 60 op /vuosi
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5 (todellisuudessa 4) periodia vuodessa → 12–15 op/periodi
Periodi = 5 vko (plus tenttiviikko jolloin oletettavasti ei opetusta) → 2,4–3 op/vko
Kolmoseen vaadittava tuntimäärä 27h/op
→ 64,8–81 h/vko
Phuksisyksyn kurssit (2 periodia):
2 op: Johdatus opiskeluun
25 op: Tuta 1, Viestintä 1, O1, O-studio, diffis 1
+ Monella ruotsi (2 op + kurssi 3 op, yht 5)
→ ekoissa 2 periodissa 27–32op
Oletetaan esim phuksi Korolainen, joka ei käynyt diffistä, mutta kävi ruotsin (kursseineen). Phuksi
Korolainen suoritti siis 1.–2. periodeissa 27 op.
Tällöin phuksi Korolaisen työmäärä vastaa 13,5 op /periodi
→ 2,7 op/vko
→ halutessaan arvosanan 3 Korolaisen olisi oletettu käyttävän opiskeluun 72,9 h viikossa. (Tätä
Korolainen ei tosin joka viikko takuulla [? tai ainakaan muistaakseen ja toivoakseen] tehnyt;
käytännössä mitoitukset ovat siis kurssiarvosteluissa löyhemmät?)
(Oli tai ei, oletusmitoitukset joko opintopisteeseen vaadituista tunneista tai oletus suoritettavien
opintopisteiden määrästä on aivan bimboja)
SCI kandineuvosto:
SCI-projektikurssin osallistujamäärää rajataan 120 opiskelijaan /lukukausi (syys/kevät), koska
syksyllä on tunkua ja keväällä tilaa. Prio kurssille pääsyssä tällä hetkellä opintopistemäärä.
Todennäköisiä muutoksia kurssiin: nimi muuttuu Käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteiksi ja
siirretään toisen vuoden kandiopiskelijoille. Kurssin päätavoitteiksi tulee nykyisen capstone-kurssin
sijaan työelämätaidot (ryhmätyöt, roolit ryhmässä) ja käyttäjäläht. suunnittelu. Kurssin
teemoittaminen on auttanut motivoimisessa, joten sitä jatketaan Aallon tavoitteiden mukaisesti
(esim kestävä kehitys)
Infovalinta 2020: Stina esitteli, kerron tästä vaikka myöhemmin tarkemmin, ei muutoksia sinänsä
Poikkileikkaavat opinnot: toiveena Aallon eettisyyteen, yrittäjyyteen ja luovuuteen liittyvien
opetustavoitteiden vahvistaminen. Esimerkkinä Sähköpaja (ENG), johon sotkettu jotain vaivihkaa.
Vaikuttavin tapa saada osaksi pakollisia opintoja: joko uusi kurssi tai vanhoihin integroiminen (esim
SCI-projektiin), jätettiin hautumaan
Tutkintosääntöuudistuksia: maisterikursseille sisäänpääsyehto 150 op alla; kanditöiden arvostelun
muuttaminen numeroarvioinniksi. Kandiarviointi haluttiin säilyttää sanallisena, älähdysvastuu
opiskelijoilla (opikset olleet jo yhteydessä AYY:hyn ja siellä aiotaan ajaa asiaa)
11.2. Muut asiat
Kata tajusi varjo-opinto-opas-kesätyön törmäävän vanhaan kunnon palkattu assari vs killan toimari
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-ristiriitaan, tosin tällä kertaa myös muut killat on mukana sotkussa. Selvityksessä muiden opisten
kanssa mitä kaikkea kesätyöntekijä voi mennä sössimään ja mitä suunnitelmia/toiveita muilla
killoilla on opparin suhteen. Kata mainitsee tästä kans Ristolle.
Kommentteja: “Olisiko mahdollista viedä yliopisto-opintoja pedagogisempaan suuntaan, jossa
asioita toisinaan mietitään.”

12.

Phuksi- ja ISO-asiat
12.1.

Phuksiopas

“Ei tietoa.”
August toimittaa tällä viikolla tekstin. Futurice ei vielä ole vastannut.
Kuvausaika on päätetty.
12.2.

Muut asiat

-

13.

KV-asiat
13.1.

Survival Guide

KV-opas edistyy.
Ensi syksynä workshoppaillaan asioista.
13.2.

Muut asiat
-

14.

Muut asiat
14.1.

Beer Pong -pöytä

Samuel edistää asiaa.
14.2.

TEK-lahjoituksen kommentointi

Killan äänet lähetetty eteenpäin. Äänestettiin ykkösenä Smökin valaistuksen ja äänentoiston parantamista.
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14.3.

Hallituksen kesäpäivät 2.–4.8.2019

Suunnitellaan paikka ja aika.
14.4.

Lounaat vanhojen hallituslaisten kanssa

Ideointia tapahtumasta on jo tehty, Ville edistää.
14.5.

Sakkojen päivitys

Sakkoja tänään saavat: Samuel Moawad, Ella Palo; Myöhästyminen
14.6.

Muut esille tulevat asiat

Olkkarin perussiivoussaaga on edennyt sähköpostiviestien välityksellä.
Kiltahuone-workshopissa oli kolme henkilöä paikalla.
Ajatuksia:
-

Tutkaillaan phabupöydän parantamista uusimalla kaapistot.
Kysymme laitokselta sähköpöytiä mallia tutaklubi parantaaksemme tietokonenurkkauksen
viihtyvyyttä.
Keittiön facelift: Uusimme keittiössä olevat laput.

15.

Seuraava kokous 27.5.2019. Eväsvuorossa Samuel.

16.

Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous 19:32.

Pöytäkirjantarkastajat

___________________________________________________

___________________________________________________

Antti Kari-Koskinen

Samuel Moawad
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Puheenjohtaja ja sihteeri

___________________________________________________

___________________________________________________

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala

