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Aika:  17.6.2017 
 kello 20:00 
 
Paikka:  Alannepolku 50, 
 Hämeenlinna 
 
 
Läsnäolijat: Anton Närekorpi, puheenjohtaja 
 Heidi Kaukinen, sihteeri 
 Daniel Haaranen 
 Erik Jaatinen 
 Ida Tasa 
 Iiro Lindgren 
 Niko Kälkäjä 
 Oskar van der Weij 
 Samuel Viitikko 
 Silja Yli-Juuti 
 Suvi Ojala 
 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
1.1 Anton Närekorpi julisti kokouksen avatuksi ajassa 20:20. 

 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

2.1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
3.1 Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi. 

 
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

4.1 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

5. ILMOITUSASIAT 
5.1 Kuulumiskierros. 

Kaikille kuuluu hyvää. 
                                                                                                    

6. JÄSENASIAT 
6.1 Uudet jäsenet. 

Ei uusia jäseniä. 
 

6.2 Raadin palaute. 
Ei palautetta. 

 

7. YLEISTÄ 
7.1 Menneet tapahtumat. 

7.1.1 Kesäkaukkarit sujuivat hyvin. Paikalla oli noin 30 killan jäsentä ja ruokaa jäi yli. 
Tulevaisuudessa voisi panostaa killan kesäpäiviin tai keksiä vetonaulan 
kesäkaukkareihin. 

7.1.2 110m aidoissa oli hauskaa. Tapahtuman voisi tehdä suuremmaksi tekemällä 
sen katsojille mielenkiintoisammaksi. Alvarin aukiolla voisi grillata, kutsua muilta 
killoilta edustajat paikalle kisaamaan. 

7.1.3 Ylipäätänsä menneistä tapahtumista parannusehdotukset ylös ennen 
raatikoulutusta. 
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7.2 Muutto. 
Ensi viikolla tehdään uudet sähköt, jonka jälkeen voidaan alkaa asentaa lattiaan. 
Raadin uudesta kopista puuttuu ovi ja siihen pitää saada erillinen lukko. Ensi viikon 
aikana katsotaan, mitä heitetään varastosta pois, ja mitkä kuuluvat arkistoida. Ensi 
raatikoulutuksessa tai erillisenä kertana olisi hyvä käydä uuden raadin kanssa 
arkistossa ja ylipäätänsä tehdä historiakatsaus. 
 

7.3 Budjettikatsaus. 
Laitetaan budjetti kuntoon nyt heti. Jokainen olisi voinut käydä täyttämässä omat 
tapahtumansa budjettiin, kuten aikaisemmin niin oltiin sovittu. 
 

7.4 Killan kesäpäivät. 
Raati viimeistään kello 12 paikalla laittamaan paikat kuntoon. Edellisenä iltana käydään 
hakemassa ruuat. Mukaan tarvitaan teltta, killan kaiuttimet ja kesäolympialaisiin 
tarvittavat välineet. Jaatinen kertoi, että palju on varmistunut. 
 

7.5 Nettisivujen päivitys. 
Jokainen hoitaa osuutensa kesäkuun loppuun mennessä. Kuvat olisi hyvä päivittää 
uusiin ja saada muutama blogiteksti tapahtumista esimerkiksi killan kesäpäivistä. 
Lindgren sanoi kirjoittavansa kipparin kesäblogia. Jokaisen raatilaisen tulisi osata luoda 
ilmoittautuminen, vaihtaa kuvia ja kirjoittaa tekstiä killan nettisivuille, joten täytyy 
järjestää kunnon perehdytys. 
 

7.6 ENG-alumni 2017. 
YIT:n varapuheenjohtaja Tero Kiviniemi on varteenotettava ehdokas, mutta ei vielä 
päätetä ehdokasta, jos jollekin tulee mieleen joku muu. 

 
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 

8.1 Pikkujoulut ja vaalikokous. 
Pikkujoulut ja vaalikokous on viime vuosina järjestetty samana päivänä. Aikataulu on 
mennyt yleensä tiukille, sillä vaalikokous on venynyt. Tänään on hyvä päättää, 
järjestetäänkö tänä vuonna ne erikseen vai yhdessä. Yhdessä järjestettynä Pikkujoulut 
ja vaalikokous kuormittaa Isännistöä&Emännistöä ja heidän apureitaan. Erikseen 
järjestettynä tapahtumien osallistujamäärät saattavat laskea. 
 
Äänestys. Äänestys suoritetaan käsiäänestyksenä, jossa tyhjä ääni on tyhjä ääni. 
Vaihtoehto 1 on yhdessä ja vaihtoehto 2 on erikseen. Suoritetaan äänestys: 
Vaihtoehto 1: 9 ääntä. 
Vaihtoehto 2: 2 ääntä. 
 
Päätös: Pikkujoulut ja vaalikokous järjestetään 17.11. yhdessä. Vaalikokous 
aloitetaan kello 14. 

 
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 

9.1 Muuttosponssit. 
Tasa yrittää saada sponsoreita uusista yrityksistä. 

 
10. OPINTOTOIMIKUNTA 

10.1 Tenttiarkisto. 
Arvan saa jokaisesta ladatusta tentistä ja niistä suoritetaan arvonta. 
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11. FUKSITOIMIKUNTA 
11.1 ENG-kokous. 

Koulu saa sähköpostilistat uusista opiskelijoista 1.8. Silloin voidaan mainostaa 
varaslähtöä uusille opiskelijoille. Koulua varten täytyy kirjoittaa valmis sähköposti, jonka 
he lähettävät uusille opiskelijoille. Sähköpostiin tulee ainakin laittaa mainos 
varaslähdöstä, facebook- ja telegram-linkit. 
 

11.2 Orientaatioviikon aikataulu on lähestulkoon selvillä, ja fuksiopas menee painoon 
tiistaina. 

 
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA 

12.1 Yli-Juuti sanoi saavansa tiedot uusista ensi viikolla. 
 

13. RUUTISET-TOIMIKUNTA 
13.1 3. lehti on suunnitteilla ja tulossa. 

 
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 

14.1 Fuksitoimikunnan puheenjohtaja, excursiomestari ja yrityssuhdevastaava 
keskustelevat yhdessä tulevista tapahtumista. 

 
15. RAHA-ASIAT 

15.1 Killan tilillä 17.6: 16 376.13€ 
 

16. TIEDOTUS 
16.1 Tiedotus on kesätauolla. 

 
17. AYY JA ITY 

17.1 Ei uutta asiaa. 
 

18. MAIK JA AA-KERHOT 
18.1 MAIK:in perustamiskokous on pidetty ja MAIK on nyt virallinen yhdistys. 

 
18.2 MAIK-varaslähtö järjestetään 26.-27.8.2017. Bussikuljetukset lähtevät kello 14 

Kiasmalta. 
 

18.3 Syksyllä olisi hyvä järjestää AA-kerhojen ja killan yhteinen hengailuilta. 
 

19. RIL JA TEK 
19.1 Ei uutta asiaa. 

 
20. M.E.T.A 

 
21. SEURAAVA KOKOUS 

21.1 Seuraava kokous järjestetään tarpeen mukaan. 
 

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
22.1 Anton Närekorpi päätti kokouksen kello 22:18. 
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VAKUUDEKSI 

 

  

_______________________________  _______________________________ 
Anton Närekorpi   Heidi Kaukinen 
Puheenjohtaja   Kirjuri-tiedottaja 
 


