Rakennusinsinöörikilta ry

Aika:

11.10.2017
kello 18:00

Paikka:

Otakaari 4
02150, Espoo
Kiltahuone

PÖYTÄKIRJA

Raadin kokous 27/2017

Läsnäolijat: Anton Närekorpi, puheenjohtaja
Heidi Kaukinen, sihteeri
Daniel Haaranen
Erik Jaatinen
Ida Tasa
Iiro Lindgren
Niko Kälkäjä
Oskar van der Weij
Samuel Viitikko
Suvi Ojala
Anni Niemi
Emma Ryhänen
Eveliina Heikkala
Laura Aalto
Lauri Sääskilahti
Lionel Irrmann
Matias Saikku
Teemu Kanniainen
Tuomas Rasku

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1 Anton Närekorpi julisti kokouksen avatuksi ajassa 18:05.
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 pöytäkirjaa ei ole vielä kirjoitettu. Lindgren kirjoittaa sen
seuraavaan kokoukseen valmiiksi.
5. ILMOITUSASIAT
5.1 Kurssineuvosto vierailemassa. Kurssineuvoston puheenjohtaja Laura Aalto kertoi, että
he ovat ihania ja puolihermannin silliksen järjestäminen sujui hyvin.
5.2 Kuulumiskierros. Kaikille kuuluu hyvää.
6. JÄSENASIAT
6.1 Uudet jäsenet. Päätös: Hyväksytään kolme uutta jäsentä, Masi Mailammi, Juho
Björkman ja Lassi Liimatainen.
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6.2 Raadin palaute.
6.2.1 Uutta kurssineuvostoa ei ole vielä päivitetty Rakennusinsinöörikillan nettisivuille.
6.2.2 Nimimerkillä Marge ehdotettiin, että Ruutisia voisi tilata kotiin. Idea on hyvä,
mutta tämän vuoden puolella sitä ei enää keretä toteuttamaan. Haaranen lähtee
työstämään ideaa ensi vuodelle.
6.2.3 Nimimerkillä Soile kysyttiin, miksei kiltahuoneella ole CTR-peliä.
Raati kiittää palautteesta ja ottaa sen huomioon tulevassa toiminnassaan.

7. YLEISTÄ
7.1 Menneet tapahtumat.
7.1.1 Ulkomaan excursio sujui hyvin. Jaatinen sanoi, että sosiaalisessa mediassa olisi
voinut olla enemmän materiaalia. Ensi vuodelle olisi hyvä sopia jnotussäännöt,
jotta tulevaisuudessa sekä opiskelijat että firmat saisivat enemmän irti tämän
kaltaisilta excursioilta
7.1.2 104 ½ -Hermanni sujui hyvin. Killan oltermanni oli sanonut, että ne olivat
parhaimmat sitsit, joilla oli ollut vähään aikaan sekä kunniajäsen tykkäsi myös
tapahtumasta. Seuraavana päivänä sillisaamiainen sujui hyvin.
7.1.3 Pääaineiltama 10.10. sujui hyvin. Itse käytännön järjestelyt olisivat voineet sujua
paremmin, mutta iltaan osallistuneet firmat pitivät hyvät esitykset.
7.1.4 Nimenmuutoskeskustelussa 11.10. käytiin läpi, miten aikaisemmin
nimenmuutosprosessi on mennyt. Keskustelun aikana tuli paljon
nimiehdotuksia.
7.2 Vuosijuhlaedustukset.
7.2.1 Päätös: Erik Jaatinen edustaa Rakennusinsinöörikilta ry:ta
Lämpövoimakerhon vuosijuhlilla.
7.2.2 Laitetaan viestiä toimihenkilömaililistalle yhdestä edustuspaikasta.
7.2.3 Päätetään ensi viikon kokouksessa infoähkyyn osallistujat.
7.3 Aikaisemmin on päätetty, että kiltahuoneen avajaiset pidetään torstaina 19.10. Nyt on
liian tiukka aikataulu, eikä kukaan kerkeä järjestämään avajaisia. Päätös: Ei järjestetä
kiltahuoneen avajaisia torstaina 19.10.
7.4 Raadin kämppäkierros siirretään keskiviikolle 18.10. Närekorpi tekee aikataulun
kierroksesta. Toinen virkistys vielä avoinna.
7.5 Nimenmuutos. Aivan aluksi kiltamme kulki nimellä Insinööriklubi ja oli hetken
Insinöörikilta, jonka jälkeen on kantanut nykyistä nimeä Rakennusinsinöörikilta. Vuonna
2015 on aikaisemmin yritetty nimenmuutosta, mutta toisessa vaaditussa kokouksessa
nimenmuutosehdotus ei mennyt läpi.
Tasan mielestä, jos killan nimi vaihdetaan raadin nimiehdotuksen pitäisi olla neutraali,
kuten Insinöörikilta, sillä me emme voi nostaa nimessä muutamaa killassamme
opiskeltavaa linjaa yli muiden. Kälkäjä on samaa mieltä Tasan kanssa. Närekorpi
huomautti, ettei raadin pohjaesityksen tarvitse olla neutraali. Viitikko totesi, että ensin
täytyy kartoittaa killan jäsenten yleinen mielipide nimenmuutoksesta.
Tehdään yksinkertainen epävirallinen kysely kiltalaisilta ennen kuin edetään asiassa.
Kysely tehdään formsilla ja on auki noin viikon. Päätetään nimenmuutoksessa
eteneminen kyselyn tulosten perusteella.
7.6 Muut sääntömuutokset tehdään samaan aikaan kuin mahdollinen nimenmuutos, sillä se
maksaa.
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7.7 Koe Kampus! -tapahtumaan 26.10. tarvitaan kiltalaisia ENGin pisteelle. Kaukinen laittaa
toimihenkilö sähköpostilistalle tiedon asiasta.
7.8 Vaalikokous 17.11. Ojala oli kuullut palautetta vaalikokouksen aloitusajankohdasta.
Kello 14 on kuulemma liian aikainen aloitusaika, sillä monet ovat töissä ja tämän takia
joutuisivat lähtemään kello 13 jo töistä. Inhimillisempi aloitusaika kuuleman mukaan olisi
kello 15. Jotta vaalikokous pysyisi sovitussa aikarajassa, olisi hyvä, että kysymyksiä
rajoitetaan. Esimerkiksi kysyttävät kysymykset mietitään etukäteen. Närekorpi totesi,
että virkoihin, joihin on kilpailua, ei tulisi rajoittaa kysymyksiä, kun taas virkoihin, joihin ei
ole kilpailua. Närekorpi selvittää, missä vaalikokouksen voisi järjestää. Päätös:
Rakennusinsinöörikilta ry:n vaalikokous 17.11. aloitetaan kello 15:00.
7.9 Kurssineuvoston vaihtobileisiin on kutsuttu kurssineuvostoja vuodelle 2009 asti. Bileet
järjestetään keskiviikkona 22.11 Otakaari 20 alakerrassa. Ojala kysyi, onko
tapahtumaan mahdollista saada killalta budjettia. Närekorven mielestä idea ei ole hyvä,
sillä tapahtumasta saa nauttia vain eksklusiivinen porukka. Van der Weij totesi, että olisi
hyvä säästää killan menoissa eikä laittaa rahaa tapahtumiin, jotka eivät ole budjetissa,
sillä tällä hetkellä budjetti on menossa yli. Ojala huomautti, että jos tapahtumaan ei
osallistu tarpeeksi henkilöitä, niin vuoden 2015 kurssineuvosto joutuisi maksamaan
tapahtuman omasta pussistaan. Närekorpi ehdotti, että osallistujilta pyydetään viiden
euron osallistumismaksu, ja jos se ei riitä kulujen kattamiseen, kilta maksaa erotuksen.
7.10 Raati- ja toimihenkilöinfo järjestetään 1.11. kello 16:00 eteenpäin. Killan nettisivuille
lisätään esittelytekstit viroista.
7.11 ENGin whiteboard-projektiin tarvitaan muutamaa innokasta henkilö tuottamaan
videota 23.-24.10. Kälkäjä laittaa sähköpostia ammattiainekerhoille projektista.
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1 Halloween-sitsit järjestetään 28.10. yhdessä Tietokillan kanssa. Sitsit järjestetään
Smökissä ja niillä on avoimet jatkot. Tapahtuma julkaistaan tänään ja sinne otetaan
yhteensä 120 sitsaajaa.
8.2 Ympäristöteekkaripäivien sitseillä lukkaroi Lindgren ja Närekorpi.
8.3 Lukkari-infossa tehtiin uusia lauluja ½-Hermanniin.
8.4 Killalta on järjestänyt paljon alkoholillisia tapahtumia, joten Jaatinen ehdotti, että olisi
hyvä järjestää alkoholittomia tapahtumia vastapainoksi. Esimerkiksi kulttuuri- tai
liikuntavastaavat voisi järjestää tällaisia tapahtumia.
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1 Rakennusinsinööri- Arkkitehti ja Koneinsinöörikillan sekä Vahasen yhteinen EMMAvierailu järjestetään 21.11. Aluksi on opastettu kierros ja sen jälkeen tarjoillaan ruokaa.
9.2 Diplomityöaamiainen järjestetään 21.11. Ramboll on toivonut, että aamiaisella
ehdotetaan diplomitöiden aiheita, joten olisi hyvä rajata osallistujat kiltalaisiin, joille on
ajankohtaista diplomityön tekeminen.
9.3 Nettitilaus Heinon tukusta ei ole lähtenyt tomimaan vielä, joten Tasa totesi, että nyt olisi
hyvä kerätä kaikki kahvikuitit yhteen ja lähettää lasku YIT:lle. Van der Weijllä on aikaa
18.10. saakka kerätä kaikki kuitit kasaan.
10. OPINTOTOIMIKUNTA
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10.1 Alumneille on suunnitteilla Väre-Dipoli-Rantasauna -kierros. Viitikko kertoi, että
Väreen työmaakierroksen järjestäminen ei onnistu viikonloppuna, joilloin tapahtuma
olisi tarkoitus järjestää. Jos tapahtuma järjestetään 4.11., työmaakierrosta ei järjestetä.
10.2 3+ Saunan järjestäminen on hyvällä mallilla. Paljun vuokraaminen
Koneinsinöörikillalta onnistuu, jos saadaan käyttöön auto, jossa on koukku. Tasa sanoi,
että hänen autossaan on mahdollisesti koukku.
11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1 Fukseille tuntuu kuuluvan hyvää.
11.2 Fuksien liikuntapäivä järjestetään huomenna 12.10. ja kaksi peruutuspaikkaan on
vielä auki.
11.3 15.10. järjestettävien Fuksiaisten mainostaminen on jäänyt heikonlaiseksi.
11.4 HBN?!?! Vielä kolme paikkaa vapaana.
11.5 Nelikillan ilmoittautuminen aukeaa perjantaina 13.10. kello 12:00.
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1 Ei uutta asiaa.
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1 3. lehti on vielä lähettämättä kunniajäsenille ja yrityksille.
13.2 4. lehti on tulossa.
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1 Fuksiexcursio Skanskalle järjestetään 23.10. Lindgren hankkii bussikuljetuksen
paikan päälle.
14.2 ENGin yhteiselle YIT-excursiolle saadaan bussikuljetus YIT:n kautta.
14.3 Maanmittauslaitokselle järjestetään excursio.
14.4 Excursiokisällit ottaa yhteyttä Jaatiseen ja Ojalaan.
15. RAHA-ASIAT
15.1 Hyväksyttävät korvaustositteet ja laskut. Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat
laskut ja korvaustositteet.
15.2 Killan tilillä 11.10.2017: 6 254,95 €.
15.3 Kahvipiikeistä on laitettu sähköpostit. Piikkien eräpäivä on 20.10.
16. TIEDOTUS
16.1 Ei uutta asiaa.
17. AYY JA ITY
17.1 Killan edustajistovaalien ehdokkaat saavat tasapuolisesti mainostaa itseään
kiltahuoneella.
18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1 Ei uutta asiaa.
19. RIL JA TEK
19.1 RIL järjestää sitsit 28.10. opiskelijoille sekä työelämässä oleville.
20. M.E.T.A
20.1 Raadin vaihdosta tehdään doodle-kysely.
20.2 Joonas Korhonen on luvannut maksaa AATU-maksun.
20.3 Käydään läpi ensi viikon kokouksessa Teekkarilinjapaperi.
21. SEURAAVA KOKOUS
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21.1 Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 18.10. kello 18:00.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1 Anton Närekorpi päätti kokouksen kello 19:46.

VAKUUDEKSI

_______________________________
Anton Närekorpi
Puheenjohtaja

_______________________________
Heidi Kaukinen
Kirjuri-tiedottaja
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