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Aika:  14.09.2017 
 kello 19:00 
 
Paikka:  Otakaari 4 
 02150, Espoo 
 Kiltahuone 
 
 
Läsnäolijat: Anton Närekorpi, puheenjohtaja 
 Heidi Kaukinen, sihteeri 
 Erik Jaatinen 
 Ida Tasa 
 Iiro Lindgren 
 Niko Kälkäjä 
 Oskar van der Weij 
 Silja Yli-Juuti 
 Suvi Ojala 
 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
1.1 Anton Närekorpi julisti kokouksen avatuksi ajassa 19:09. 

 
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 Uusia jäseniä 38 kappaletta. Päätös: Hyväksytään 38 uutta jäsentä. Lista uusista 
jäsenistä liitteenä. 
 

6.2 Ei palautetta raadille. 
 

7. YLEISTÄ 
7.1 Vuosijuhlaedustukset. 

7.1.1 Päätös: Heidi Kaukinen ja Silja Yli-Juuti edustavat Rakennusinsinöörikiltaa 
Tampereen rakentajakillan 50. vuosijuhlissa. 
 

7.2 Muuttoilmoitukset tulee tehdä pian. 
 

7.3 Uudet toimihenkilönimitykset: 
7.3.1 Päätös: Nimitetään Suvi Ojala killan dokumentoijaksi. 
7.3.2 Päätös: Nimitetään Erik Jaatinen killan graafikoksi. 
7.3.3 Päätös: Nimitetään Heidi Kaukinen killan kiltahuonevastaavaksi. 
7.3.4 Päätös: Nimitetään Tuukka Harvelan killan Pikku-IE.’ 
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7.4 Kunniamerkkien jakoa varten 104. ½ -Hermannissa avataan ehdotuslomake ensi viikon 
alussa. 
 

7.5 104. ½ -Hermannissa jaetaan remonttilahja ahkerille kiltahuoneen remontoijille ja 
ahkerat remontoijat saavat kutsuvieraspaikan 104. ½ -Hermanniin. 
 

7.6 Vuosijuhlatoimikuntaan haku päättyy tämän viikon sunnuntaina 17.10. Tällä hetkellä 
yksi henkilö on hakenut toimikuntaan. Jaatinen sanoi mainostavansa toimikuntaan 
hakua huomenna. 
 

7.7 Närekorpi ehdotti, että kiltahuoneen viralliset avajaiset voitaisiin pitää ensi kuun aikana. 
Avajaisten ajankohdaksi ehdotettiin viikkoa 41 tai 42., torstai 19.10. olisi mahdollinen 
päivä.  
 
Kiltahuone ei ole vielä täysin valmis, mutta Närekorpi uskoi sen valmistuvan kahden 
viikon sisään. 
 

7.8 Menneet tapahtumat: 
7.8.1 Orientaatioviikko sujui hyvin. Lindgren kiitti kaikkia raatilaisia avusta. Närekorpi 

antoi erityiset kiitokset Lindgrenille ja Yli-Juudille. Ilman heitä ei olisi ollut 
onnistunutta orientaatioviikkoa. 

 
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 

8.1 104. ½ -Hermanni järjestetään 7.-8.10. Jaatinen kertoi, että tapahtuman suunnittelu on 
hyvässä vaiheessa, mutta jos olisi vielä mahdollista saada yhteistyökumppania juhlaan, 
voisi Jaatinen Ojalan kanssa tehdä juhlasta hienomman. Tasa kertoi, että on ollut 
yhteydessä mahdolliseen yhteistyökumppaniin ja saa vastauksen todennäköisesti ensi 
viikon aikana. 
 

8.2 Ympäristöteekkaripäivistä on ilmoittautumislomake ja facebook-kuva tehty. Jaatinen 
laittaa facebook-tapahtuman jakoon ensi viikon maanantaina 18.9. Haalarimerkkejä ei 
olla vielä tilattu. 

 
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 

9.1 Vahanen järjestää yhteisvierailun Rakennusinsinööri- Koneinsinööri- ja Arkkitehtikillalle. 
Tasa halusi kuulla ehdotuksia vierailun päivämäärälle ja luonteelle. Hänen mielestään 
vierailun kuuluisi olla illalla. Todettiin, että marraskuussa olisi tilaa. 
 

9.2 Tasa kertoi, että tämän vuoden yrityssuhdetoimikunta (YTMK) on järjestämässä 
aTalentin kanssa megarekryeventin joulukuussa 2018. Tämän vuoden YTMK aloittaa 
tapahtuman suunnittelun ja seuraavan vuoden YTMK jatkaa sitä. Tasa kertoi, että 
ideoita saa jakaa. 

 
10. OPINTOTOIMIKUNTA 

10.1 HBN jatkuu samalla konseptilla, mutta sille voitaisiin järjestää kunnon jatkot. 
 

10.2 N-sauna tarvitsee uuden konseptin. Muutamana aikaisempana vuotena tapahtuma ei 
ole vetänyt osallistujia. Jaatinen sanoi, että syy voisi olla siinä, että ei ole enää n-
vuoden opiskelijoita, sillä ihmiset valmistuvat nopeammin nykyään. Ehdotettiin, että n-
saunasta voitaisiin tehdä kolmannen vuoden ja vanhempien opiskelijoiden saunailta. 
Samuel Viitikon ja muiden täytyy jatkaa ideointia. 
 

10.3 Opintoneuvosto järjestää 21.11. halloped-tapahtuman, jonka ideana olisi innostaa 
opiskelijoita hakemaan hommaan. Närekorpi ehdotti, että hallopedeista voisi tehdä 
killan toimihenkilöitä. Muita ideoita ei syntynyt. 
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10.4 Alumneille on lähetetty tieto 104. ½ -Hermannin ilmoittautumisesta. 

 
10.5 Lauri Tomunen on ilmoittanut Viitikolle, ettei hän kerkeä koordinoimaan 

alumnisuhteita. Viitikon täytyy keskustella Andrej Solovianin kanssa alumnisuhteiden 
hoitamisesta. 
 

10.6 AllWell-kyselyn tulokset ovat olleet hälyttäviä kompensaation jälkeen. 
Lisäinformaatiota myöhemmin. 

 
11. FUKSITOIMIKUNTA 

11.1 Lindgren osasi kertoa, että fukseille kuuluu hyvää. 
 

11.2 Kurssineuvoston valintakokous ja sitsikoulutus järjestetään perjantaina 15.9. Lindgren 
uskoo tiedon valintakokouksesta menneen fukseille ja yksi fuksi on kertonut hakevansa 
varmasti kurssineuvostoon. 
 
ISOt auttavat sitsikoulutuksen järjestämisessä, mutta saunaläsyt puuttuvat vielä. 
Närekorpi ehdotti, että vastuun saunaläsyistä annetaan lukkareille, kuten Juho 
Jaloselle. 
 

11.3 Fuksisitseiltä 19.9. puuttuu vielä muutamia työntekijöitä. Lindgren odottaa vielä 
vastausta muutamilta mahdollisilta työntekijöiltä. Tasa tiedusteli sitsien aikataulusta, 
milloin ST1:n Tero Saarno pitää puheensa. Lindgren sanoi hänen aloittavan sitsit. Tasa 
pyysi sitsien aikataulua lähetettäväksi Saarnolle. 

 
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA 

12.1 Eilen järjestetyt ENG practise -sitsit olivat olleet menestys. 
 

12.2 International-sitsit järjestetään 22.9. Yli-Juuti kertoi, että sitseillä on avoimet jatkot, 
joille saa osallistua. Lipunmyynti alkaa huomenna. 
 

12.3 Sitsilauluja saa kääntää, jos intoa ja halua löytyy. Yli-Juuti kertoi, että tällä hetkellä 
hyvin käännettyjä sitsilauluja on vähän. Ehdotettiin, että voitaisiin pitää kääntökilpailu 
esimerkiksi Ruutisten yhteydessä. 
 

12.4 Yli-Juuti aikoo kehittää kansainvälisiä ja maisteritapahtumia Koneinsinöörikillan 
ulkovastaavan kanssa, ettei olisi vain paria tapahtumaa vuodessa. 
 

12.5 Englanninkielisten nettisivujen tapahtumaosiota tulisi päivittää useammin. Yli-Juuti 
sanoi, ettei haittaisi, vaikka tapahtuma ole välttämättä suunnattu ulkomaalaisille, 
kunhan tapahtumakuvaus on käännetty englanniksi. Samoin killan sosiaalisen median 
linkit tulisi päivittää nettisivuille. 

 
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA 

13.1 3. lehti on tulossa. 
 

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 
14.1 Kälkäjä kysyy Skanskalta mahdollisuutta järjestää fuksiexcursio heille. 

 
14.2 Pääaineiltamasta julkaistaan viikonlopun aikana facebook-tapahtuma ja 

ilmoittautuminen. Kälkäjä antaa ohjeet ruokien tilaamisesta tapahtuaan Lindgrenille, 
kun itse on Intiassa killan ulkoexcursiolla. 
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14.3 Ympäristöteekkaripäivät järjestetään 26.-27.10. Ensi viikon maanantaina 18.10. 
kokoustetaan tapahtuman järjestämisestä. 

 
15. RAHA-ASIAT 

15.1 Hyväksyttävät korvaustositteet ja laskut. Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat 
korvaustositteet ja laskut. 

15.2 Kesän aikana maksettujen laskujen hyväksyminen. Päätös: Hyväksytään liitteenä 
olevat kesän aikana maksetut laskut. 

15.3 Killan tilillä 14.809,12 euroa. 
15.4 Tarkempi budjettikatsaus ensi viikon kokouksessa. 

 
16. TIEDOTUS 

16.1 Viikkotiedotteet killan nettisivuille. 
 

16.2 Yritysnäkyvyydet: 
16.2.1 Päivitetään killan facebook-sivujen kansikuva. 
16.2.2 Instagramiin kuvakollaasi orientaatioviikosta. Kollaasin aloittaa Töpsy. 
16.2.3 Facebook-päivitys uusista fukseista. 
16.2.4 Seuraavan kerran killan Snapchattia voitaisiin käyttää esimerkiksi Fuksisitseillä 

ja RILgaalassa. 
 

17. AYY JA ITY 
17.1 Ei uutta asiaa. 

 
18. MAIK JA AA-KERHOT 

18.1 Ei uutta asiaa. 
 

19. RIL JA TEK 
19.1 RIL nuorten gaalailta. 

 
20. M.E.T.A 

20.1 Leenan luento 9:45-10:05 luentosalissa AS3 TUAS-talolla. 
20.2 Fuksisitsien yhteistyöstä lähetetään lasku ST1:lle. 
20.3 Jalonen ei kerkeä hoitamaan saunaläsyjä huomiseksi, joten Lindgren pyysi apua. 

Kälkäjä lupasi hoitaa ne. 
 

21. SEURAAVA KOKOUS 
21.1 Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 20.9. kello 18. 

 
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

22.1 Anton Närekorpi päätti kokouksen kello 20:39. 
 

 

 

VAKUUDEKSI 

 

  

_______________________________  _______________________________ 
Anton Närekorpi   Heidi Kaukinen 
Puheenjohtaja   Kirjuri-tiedottaja 
 


