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Aika:

25.10.2017
kello 18:00

Paikka:

Otakaari 4
02150, Espoo
Kiltahuone

PÖYTÄKIRJA

Raadin kokous 29/2017

Läsnäolijat: Anton Närekorpi, puheenjohtaja
Heidi Kaukinen, sihteeri
Daniel Haaranen
Ida Tasa, saapui 6.2
Iiro Lindgren
Niko Kälkäjä
Oskar van der Weij, poistui 8.2
Samuel Viitikko
Silja Yli-Juuti
Konsta Huuki

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. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
4.1 Edellisen kokouksen ja kokouksen 26/2017 pöytäkirjat hyväksyttiin.
5. ILMOITUSASIAT
5.1 Kuulumiskierros.
5.1.1 Viitikko: Kuuluu hyvää.
5.1.2 Huuki: AYY:n hallitus viettää syyslomaa. Itse olen vielä ollut toimistolla, mutta
lähden kohta Puolaan. Vanhemmat kävivät kylässä.
5.1.3 Haaranen: Kuuluu hyvää. Kävin viikonloppuna mökillä rauhoittumassa, mutta en
kerennyt lukemaan tenttiin kunnolla. Huomenna pääsen juhlistamaan tenttiviikon
loppua.
5.1.4 Lindgren: Nyt olen selvinnyt megahärdellistä fuksitapahtumien suhteen.
Huomenna pitäisi keksiä aasinsiltoja.
5.1.5 Yli-Juuti: Kuuluu hyvää. Huomenna enää yksi tentti ja viikonloppuna
Tampereelle vujuilemaan.
5.1.6 Kaukinen: Kuuluu hyvää. Pitäisi kirjoittaa kandia, mutta se ei oikein etene.
5.1.7 Kälkäjä: Olisi voinut lukea paremmin tentteihin. Ympäristöteekkaripäivät
pelottaa.
5.1.8 Van der Weij: Mietin, missä minun takkini on.
5.1.9 Närekorpi: Kuuluu hyvää. Tentti tuli ja meni.
5.2 AYY:n hallitus lomailee.
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6. JÄSENASIAT
6.1 Yksi uusi jäsen, Roel van Toorenenburg. Päätös: Hyväksytään yksi uusi jäsen, Roel
van Toorenenburg.
6.2 Raadin palaute.
6.2.1 Palautteessa todettiin, että killan nettisivuilla on vanhoja työpaikkailmoituksia.
Tasa vastasi tähän, että hän on tietoinen asiasta, mutta monissa
työpaikkailmoituksissa ei ole selkeitä päivämääriä haun päättymiselle.
6.2.2 Nimimerkillä ”N. Vuoden kiltalainen ja entinen raatilainen” kysyi miksei hänen
tarjoamansa ilmaiset vesikannut kelvanneet killalle ja miksei enää ole N-saunaa.
6.2.3 Palautteessa kysyttiin, onko mahdollista saada ”prujuhuoneeseen” roskakoria.
Raati lupaa hankki huoneeseen roskakorin.
6.2.4 Nimimerkillä ”Irene” ehdotettiin, että viikkotiedotteisiin, Facebook-tapahtumiin
sekä killan tapahtumasivulle olisi hyvä saada aina järjestäjän yhteystiedot, jotta
ilmoittautumisen peruminen helpottuisi ja kaiken informaation englanniksi
ulkomaalaisia opiskelijoita varten. Raadin mielestä tämä on tärkeä huomio ja
lupaa laittaa järjestäjien yhteystiedot tapahtumiin. Yli-Juuti lupautui ottamaan
vastuun englanninkielisestä informaatiosta.
Raati kiittää palautteesta ja ottaa sen huomioon tulevassa toiminnassaan.
7. RAHA-ASIAT.
7.1 Hyväksyttävät laskut ja korvaustositteet. Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut
ja korvaustositteet.
7.2 Killan tilillä on 25.10.2017 7734,28 €.
8. YLEISTÄ
8.1 AYY:n hallituskummin, Konsta Huukin, kuulumiset: Hallitus tehtävissä ollut kiireistä. On
tullut reissattua paljon edustustehtävissä muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja ympäri
Suomea. AYY:n vapaaehtoisten haut aukesivat pari viikkoa sitten ja ovat vielä jonkin
aikaa auki. Opiskelijakeskus- ja brändiuudistus-projektit ovat lähteneet hyvin käyntiin.
Opiskelijakeskusta varten on tutkittu, miten muissa maissa ne toimivat, ja kohta on
hankesuunnitelma tulossa. Brändiuudistusta varten on palkattu työryhmä ja jo vuoden
vaihteessa visuaalinen ilme tulee todennäköisesti muuttumaan. Suomen
ylioppilaskuntien liiton hallitus tullaan valitsemaan marraskuun puolivälin tienoilla ja sen
hallituksen muodostamisjärjestelmä on monimutkainen. AYY:n hallituksessa mietitään,
minkälainen ryhmä lähtee työstämään teekkarilinjapaperia, mutta sitä ei lähdetä
työstämään vielä pariin viikkoon.
8.2 Menneet tapahtumat.
8.2.1 Halloween-sitsit olivat sujuneet hyvin. Kuuleman mukaan ne olivat parhaiten
koristellut sitsit aikoihin.
8.2.2 Fuksiexcursio sujui hyvin. Skanska oli ymmärtänyt hyvin, että on tärkeää olla
kaikki energia- ja ympäristötekniikan alat edustettuina.
8.3 KoeKampus-tapahtumaan on menossa Mia Roslund, Lindgren ja Kaukinen.
8.4 Vaalikokous.
8.4.1 Tila vaalikokouksen järjestämiselle on vielä päättämättä. Närekorpi otti esille,
että Maanmittarikilta järjestää oman vaalikokouksensa Urban Millillä. Todettiin,
että paikka on liian kaukana ja logistisesti huono valinta. Närekorpi hankkii
vaalikokouksen paikaksi jonkin tilan Otakaari 4:sta.
8.4.2 Paikalla on kaikki raatilaiset. Tasan, Yli-Juutin sekä Kälkäjän on lähdettävä
viimeistään kello 18, jotta he kerkeävät Tietokillan vuosijuhliin.
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Vaalikokouksessa on käytössä sähköinen äänestys, joten kaikkien on tultava
paikalle harjoittelemaan sen käyttöä viimeistään kello 12 vaalikokous päivänä.

8.5 Raati- ja toimari-info.
8.5.1 Viime vuoden kalvot virkojen esittelystä löytyvät raadin Drivestä kohdasta
Yleistä  Presikset. Jokainen tekee esittelyt omasta virastaan, sekä oman
toimikuntansa alaisista viroista. Nämä täytyvät olla tehtynä viimeistään
maanantaina 30.10. kello 18:00. Haaranen tekee nettisivuille pohjan, johon
lisätään kaikki virat 1.11. mennessä.
8.5.2 Kaikki raatilaiset pääsevät paikalle ja Lindgren kutsuu ISOvastaavavan, Joni
Palinin, paikalle kertomaan omasta virastaan.
8.6 Emme ole saaneet enempää tietoa ENG:in whiteboard-projektista.
8.7 IK-tarroja on jäljellä enää muutama raadin kopissa. Kälkäjä tiedusteli, tietääkö kukaan
onko niitä lisää vielä jossain, sillä ennen kiltahuonemuuttoa niitä oli iso kasa jäljellä.
Jos niitä ei löydy, olisi tarpeellista tilata niitä lisää. Katsotaan kokouksen jälkeen
löytyisikö niitä.
9. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
9.1 Ei uutta asiaa.
10. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
10.1 Tasa kertoi, että ensi vuonna ollaan järjestämässä Nordic-meeting tapahtuma
yhdessä Maanmittarikillan ja Poligonin kanssa. Tasan mielestä olisi hyvä, että Poligoni
hoitaa yhteistyön firmojen kanssa ja killat olisivat tukena tapahtuman järjestämisessä.
Vielä ei kannata alkaa järjestämään tapahtumaa vaan se saa olla ensi vuoden
yrityssuhdevastaavan tehtävä.
10.2 Kälkäjä tiedusteli, milloin seminaari järjestetään ja Tasa ilmoitti asian olevan
hoidossa.
11. OPINTOTOIMIKUNTA
11.1 Ei uutta asiaa.
12. FUKSITOIMIKUNTA
12.1 Fukseille kuuluu hyvää.
12.2 Ensi viikon maanantaina 30.10. kello 17 eteenpäin Isotoimikunta järjestää fukseille
kiltahuonekierroksen. Lindgren hankkii ISOt olemaan kiltahuoneella kello 17 alkaen
kunnes itse saapuu paikan päälle.
12.3 Yhteinen ENG-fuksitapahtuma on suunnitteilla.
13. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
13.1 Yli-Juuti ilmoitti, että hän miettii seuraavaan kokoukseen uuden nimen raativiralleen
ja toivoo, että se muutettaisiin. Närekorpi kertoi, että hänen mielestä sanan mestari
sisältävä nimi olisi loistava.
13.2 Tulevana tapahtumana on Mystery Dinner 9.11. ja niiden jatkot ovat osoitteessa
Otakaari 20.
13.3 Yli-Juuti kertoi, että hän oli huomannut Athenen nettisivuilla on oma osio abeille ja
hänen mielestään olisi hyvä, että meilläkin olisi. Huuki ehdotti, että nettiviuilla voisi olla
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omat ”napit” abeille ja yhteistyökumppaneille. Huomattiin myös, että killan nettisivuille
mentäessä on epäselvää, mille nettisivuille on tultu. Tämä tulee korjata.
14. RUUTISET-TOIMIKUNTA
14.1 4. lehti on tulossa.
15. EXCURSIOTOIMIKUNTA
15.1 Lappeenrantalaiset ovat saapuneet Otaniemeen Ympäristöteekkaripäiville. 26.11.
rastikiertelyn alkupamaus on kello 12 Design Factoryllä.
15.2 KotimaanPuoliPitkä on ensi viikolla.
15.3 ENGin yhteinen YIT-excursio järjestetään 30.11.
16. TIEDOTUS
16.1 Kaikkia Ruutisia ei ole vielä lisätty killan nettisivuille.
17. AYY JA ITY
17.1 Ei uutta asiaa
18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1 Tällä hetkellä Lämpövoimakerhon vuosijuhlille on ilmoittautunut noin 40 henkilöä.
19. RIL JA TEK
19.1 Tasa pyysi, että RIL:in teekkariyhdyshenkilö hakuilmoitus lisättäisiin
viikkotiedotteeseen ja nettisivuille.
20. M.E.T.A
20.1 Edustajistovaalit tulossa.
20.2 Ensi vuotta varten olisi hyvä tarkentaa raadin roolit. Esimerkiksi
järjestäymiskokouksessa olisi hyvä valita eri osa-alueiden vastuuhenkilöt.
20.3 Lindgren ehdotti, että järjestetään raadin kesken lotto ensi vuoden raadista. Eniten
pisteitä kerännyt voittaa sen.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1 Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 1.11. kello 18.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1 Anton Närekorpi päätti kokouksen kello 19:40

VAKUUDEKSI

_______________________________
Anton Närekorpi
Puheenjohtaja

_______________________________
Heidi Kaukinen
Kirjuri-tiedottaja
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