Rakennusinsinöörikilta ry

Aika:

18.10.2017
kello 18:00

Paikka:

Atlantinkatu 7,
00220, Helsinki,
Närekorven asunto

PÖYTÄKIRJA

Raadin kokous 28/2017

Läsnäolijat: Anton Närekorpi, puheenjohtaja
Heidi Kaukinen, sihteeri
Daniel Haaranen
Erik Jaatinen
Ida Tasa
Iiro Lindgren
Niko Kälkäjä
Oskar van der Weij, saapui 7.2
Samuel Viitikko
Silja Yli-Juuti
Suvi Ojala

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1 Anton Närekorpi julisti kokouksen avatuksi ajassa 18:55.
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.
4.2 Lindgren ei ole vielä kirjoittanut pöytäkirjaa raadin kokouksesta 26/2017, joten sitä ei
voida vielä hyväksyä.
5. ILMOITUSASIAT
5.1 Kaikille kuuluu hyvää
6. JÄSENASIAT
6.1 Jäsenhakemuksia on tullut kaksi. Päätös: Hyväksytään kaksi uutta jäsentä, Anni
Hatakka ja Albert Rehnberg.
6.2 Raadin palaute. Raati kiittää palautteesta ja ottaa sen huomioon tulevassa
toiminnassaan.
7. YLEISTÄ
7.1 Menneet tapahtumat.
7.1.1 Kalja- ja karaokeilllassa oli paljon enemmän osallistujia kuin keskimäärin killan
kulttuuritapahtumissa. Paikalla oli paljon fukseja ja vanhempia killan jäseniä.
Tapahtuma sujui hyvin ja oli hauska.
7.1.2 3+ saunaan osallistui porukkaa vaihtelevasti. Fuksien saapuessa HBN:stä olisi
ollut kiva, jos paikalla olisi ollut enemmän osallistujia ottamassa heitävastaan.
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7.2 Nimenmuutoksesta laitettiin epävirallinen kysely Rakennusinsinöörikillan viralliselle
sähköpostilistalle. Kyselyssä tiedusteltiin kiltalaisten mielipidettä, pitäisikö killan nimi
vaihtaa. Kyselyyn on vastannut 104 kiltalaista ja tulokseksi saatiin, että noin 75 %
kannattaa killan nimenmuutosta, ja 25 % ei kannata. Närekorpi kertoi keskustelleensa
Viitikon kanssa, että näyttää siltä, ettei nimenmuutos tulisi menemään läpi. Tasa totesi,
ettei hän kannata nimenmuutosta, sillä se tuottaisi killalle rahallista tappiota ja pitkää
jälkityötä. Monet olivat sitä mieltä, ettei killan nimeen voida ottaa aihetta, joka kuvaa
vain yhtä opiskeltavaa linjaa, vaan nimen tulisi kuvata kaikkia linjoja tasapuolisesti.
Paras ehdotus uudelle nimelle, joka kuvaisi kaikki opiskeltavia linjoja, olisi ”Energia- ja
ympäristötekniikankilta – IK”. Kälkäjä ja Yli-Juuti kuitenkin huomauttivat, että ”Raksa” on
perinteinen nimi, jolla on lähes 100 vuoden perinteet.
Keskustelun perusteella Närekorpi ehdotti, että pidetään käsiäänestys raadin kesken,
pitäisikö killan nimi vaihtaa. Muut olivat samaa mieltä. Äänestys vaihtoehtoja ovat kyllä,
ei ja tyhjä ääni. Kyllä-ääni tarkoittaa, että henkilö kannattaa killan nimenmuutosta. Eiääni tarkoittaa, että henkilö ei kannata killan nimenmuutosta. Tyhjä-ääni tarkoittaa, ettei
ota kantaa, pitäisikö killan nimi muuttaa.
Äänestys:

Kyllä 1
Ei 8
Tyhjä 2

Päätös: Vuoden 2017 raati ei lähde ajamaan Rakennusinsinöörikillan
nimenmuutosta edellä mainitun äänestyksen perusteella. Killan sääntöjen
mukaan ylimääräinen kokous voidaan pitää, jos 1/10 killan äänioikeutetuista
jäsenistä (tällä hetkellä 48), vaatii sitä kirjallisesti raadilta.
7.3 KoeKampus -tapahtumaan 26.10. menee Kaukinen ja Lindgren. Jos tarvitaan
enemmän henkilöitä tapahtumaan, Haaranen lupautui tulla myös. Viitikko kysyy
mahdollisista rekvisiitoista.
7.4 Rakennusinsinöörikilta ry:n vaalikokous järjestetään 17.11. Kolme raatilaista on
osallistumassa Tietokillan vuosijuhliin samana päivänä, mutta heidän apuaan tarvitaan
kuitenkin vaalikokouksen järjestämisessä. Tasa sanoi, että he voivat jättää
lahjojenjakotilaisuuden välistä ja mennä suoraan pääjuhlaan. Jaatinen lupautui
tekemään Facebook-tapahtumaan kuvan ja Ojala teke itse tapahtuman.
7.5 Raati- ja toimihenkilöinfo järjestetään 1.11. kello 16 alkaen Otakaari 4. Närekorpi
selvittää, missä info voidaan järjestää. Jokainen tekee omasta ja toimikuntansa alaisista
viroista esittelytekstit. Infon jälkeen laitetaan suolaustaulu esille.
7.6 ENGin whiteboard-projektissa järjestetään ideointipäivä 23.10. tai 24.10. Kaukinen
laittaa sähköpostia ja kysyy, kumpana päivänä se järjestetään. Hän ilmoittaa samalla,
että joku meistä on tulossa. Kälkäjä sanoi lähettäneensä ammattiainekerhoille
projektista sähköpostia, johon vastattiin, etteivät he ole saaneet tietoa.
7.7 Teknologföreningin (TF) jäsenaloite. Tasa kertoi lyhyesti kaikille, mitä TF:n jäsenaloite
pitää sisällään ja totesi, ettei kolmannessa kohdassa ole järkeä. Jäsenaloitteen
kolmannessa kohdassa ehdotetaan koko Aalto-yliopistolle yhteistä symbolia. Tasa
perusteli, että ei ole mitään perusteltua syytä, että Aallossa eri aloja opiskeleville pitäisi
saada yhteinen symboli. Närekorpi sanoi, että hyvä, että keskustelu on avattu, sillä
teekkariutta ei ole määritelty missään kunnolla.
Raadin mielestä on hyvä, että tästä käydään keskustelua, ja olisi tarpeellista, että
teekkarilakin käyttöön vedettäisiin linjaus. Esimerkiksi yhden ihmisen päätöksen takana
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olisi, kuka saa teekkarilakin, ettei joka vuosi tarvitsisi käydä erikseen, onko joku
oikeutettu teekkarilakkiin. Raati ei kuitenkaan allekirjoita aloitteen kolmatta kohtaa.
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1 Halloween-sitsit järjestetään 21.9. yhdessä Tietokillan kanssa. Sitseillä on avoimet
jatkot.

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1 Ei uutta asiaa.
10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1 Viitikko kertoi, ettei alumnitapaamista järjestetä 4.11., sillä se on pyhäpäivä ja Dipoli
on kiinni. Tapaaminen tullaan todennäköisesti järjestämään ensi keväänä ja vuoden
2018 alumnivastaava tulee järjestämään sen.
11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1 Fukseille tuntuu kuuluvan hyvää.
11.2 Lindgren kertoi, että HBN, fuksiaiset ja liikuntapäivä sujuivat hyvin ja kiitti raadin
avusta.
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1 Yli-Juuti toi esille, että hänen mielestään tämän hetkinen raativiran nimi
”ulkovastaava” ei kuvaa viran tehtäviä. Yli-Juuti kertoi, että muut killan ovat luulleet
hänen killan ulkosuhteita. Nimi ei myöskään kuvaa, että raativirkaan kuuluu myös
maisteriopiskelijoista huolehtiminen. Muilla killoilla viralle on nimiä ”maisterikapteeni”, tai
”kv-kapteeni”. Närekorpi osasi kertoa, että raativiran nimenmuutos ei vaadi
sääntömuutosta vaan se voidaan muuttaa raadin päätöksellä. Viitikko huomautti, ettei
meidän tarvitse olla kuin muut killat. Meillä voi olla viralle erilainen nimi kuin muilla.
Muut huomauttivat, että Yli-Juuti tietää parhaiten virkansa haasteet. Hänen mielestään
kuvaavin nimi viralle olisi ”kv- ja maisterivastaava”.
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1 4. lehti on tulossa.
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1 Fuksiexcursiolle on varattu bussi, joka maksaa 250 euroa.
14.2 Jaettiin ympäristöteekkaripäiville raadin jäsenille tehtävät. Neljä henkilöä menee
aamu- ja iltavuoroon sillikselle ja yksi sitsien jatkoille.
15. RAHA-ASIAT
15.1 Hyväksyttävät korvaustositteet ja laskut. Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat
korvaustositteet ja laskut.
15.2 Killan tilillä 18.10.2017: 7207,63 €.
16. TIEDOTUS
16.1 Ei uutta asiaa.
17. AYY JA ITY
17.1 Ei uutta asiaa.
18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1 Ei uutta asiaa.
19. RIL JA TEK
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19.1 Ei uutta asiaa.
20. M.E.T.A
20.1 Tilasta, jossa killan pikkujoulut järjestetään, täytyy lähteä kello 23.
20.2 Tilataan taksi seuraavaan kämppäkierroksen kohteeseen.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1 Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 25.11. kello 18.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1 Anton Närekorpi päätti kokouksen kello 19:58.

VAKUUDEKSI

_______________________________
Anton Närekorpi
Puheenjohtaja

_______________________________
Heidi Kaukinen
Kirjuri-tiedottaja
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