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1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1 Anton Närekorpi avasi kokouksen ajassa.
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1 Puheenjohtajan valinta.
Iiro Lindgren ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Anton Närekorpea. Anton Närekorpi oli
suostuvainen. Päätös: Anton Närekorpi toimii kokouksen puheenjohtajana.
2.2 Sihteerin valinta.
Samuel Viitikko ehdotti kokouksen sihteeriksi Ville Kirjosta. Ville Kirjonen ei ollut suostuvainen
toimimaan kokouksen sihteerinä. Lauri Nyrhilä ehdotti Heidi Kaukista kokouksen sihteeriksi.
Heidi Kaukinen oli suostuvainen. Päätös: Heidi Kaukinen toimii kokouksen sihteerinä.
3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
3.1 Iiro Lindgren ehdotti Juho Jalosta ja Ilkka Hemminkiä toimimaan ääntenlaskijoina. Juho Jalonen
ja Ilkka Hemminki eivät olleet suostuvaisia. Juho Jalonen ehdotti Daniel Haarasta ja Niko
Kälkäjää. Daniel Haaranen oli suostuvainen, mutta Niko Kälkäjä ei ollut suostuvainen, sillä hän
ei voi laskea omia ääniään. Iiro Lindgren ehdotti Oskar van der Weijtä. Oskar van der Weij oli
suostuvainen. Päätös: Daniel Haaranen ja Oskar van der Weij toimivat kokouksen
ääntenlaskijoina.
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
4.1 Juho Jalonen ehdotti ääntenlaskijoita toimimaan pöytäkirjan tarkastajina. Daniel Haaranen ja
Oskar van der Weij olivat suostuvaisia. Päätös: Daniel Haaranen ja Oskar van der Weij toimivat
kokouksen pöytäkirjan tarkastajina.
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
5.1 Anton Närekorpi kertoi, että kokouskutsu on lähetetty viikkoa ennen killan viralliselle
sähköpostilistalle ja laitettu killan viralliselle ilmoitustaululle sekä Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan ilmoitustaululle. Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. Kokous on
laillinen ja päätösvaltainen.
6. KOKOUKSEN MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN
6.1 Anton Närekorpi painotti, että salissa saa olla vain läsnäololapun kanssa, ja mahdollisten
äänestysten aikana salista ei saa poistua eikä saliin saa tulla. Lisäksi Anton Närekorpi ehdotti,
että mahdollisissa äänestystilanteissa käytetään sähköistä äänestysjärjestelmää, ja että
puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. Kokous kannatti ehdotuksia.
7. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
7.1 Anton Närekorpi ehdotti, että esityslistaa ei tarvitsisi muuttaa, vaikka raativiroista olisi kilpailua.
Anton Närekorpi muistutti, että hallinto-ohjesäännön muutosehdotus vaatii toisen kokouksen,
jos pohjaesitys menee läpi. Anton Närekorpi ehdotti, että toinen kokous olisi vuosikokous, jotta
ei tarvitsisi järjestää ylimääräistä kokousta. Kokous kannatti Anton Närekorven ehdotusta.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
8. ILMOITUSASIAT
8.1 Samuel Viitikko totesi, että tänään on perjantai.
8.2 Anton Närekorpi sanoi, että kalja maistuu.
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9. VUODEN 2018 RAADIN VALINTA
9.1 Puheenjohtajan valinta.
Anton Närekorpi katsoi puheenjohtajaehdokkaat Rakennusinsinöörikilta ry:n (IK) nettisivuilta ja
kysyi, ovatko Niko Kälkäjä ja Silja Yli-Juuti suostuvaisia. Molemmat ehdokkaat olivat
suostuvaisia. Anton Närekorpi kutsui ehdokkaat kokouksen eteen esittäytymään ja vastaamaan
mahdollisiin kysymyksiin vuorotellen.
9.1.1 Niko Kälkäjä kertoi olevansa kolmannen vuoden opiskelija, ja toimineensa vuoden 2017
excursiomestarina järjestäen vierailuja yrityksiin. Lisäksi Niko kertoi hakevansa
puheenjohtajaksi, koska rakastaa kiltaa ja intoa sekä motivaatiota löytyy. Silja Yli-Juuti
kertoi aloittaneensa opiskelut vuonna 2015 ja saavansa kandidaatintutkinnon tehtyä
tämän lukuvuoden aikana. Lisäksi Silja kertoi toimineensa killan ulkovastaavana sekä
OtaKopin kirjuri-tiedottajana vuoden 2017 aikana. Silja sanoi Nikon kertoneen hyvät
perustelut ja että, on hänen kanssaan samaa mieltä. Silja lisäsi, että tämän vuoden
perusteella hän voisi viedä kiltaa eteenpäin hyvään suuntaan.
9.1.2 Lauri Nyrhilä sanoi Siljan maininneen suunnan, joka hyödyttää kiltalaisia. Hän pyysi
ehdokkaita kuvailemaan suuntaa ja kertomaan, miten he voivat ohjata killan menevän
tähän suuntaan. Silja kertoi, että hänen mielestään olisi hyvä saada kandidaatti- ja
maisterikasvatus yhtenäisemmäksi. Silja kertoi tämän onnistuvan yhtenäistämällä kilta
ja ottamalla kansainväliset opiskelijat mukaan. Silja mainitsi, että Aalto-yliopistolla on
tavoitteena, että kansainvälisten opiskelijoiden osuus olisi 40 % kaikista Aallon
opiskelijoista. Tällä hetkellä killan tarjonta kansainvälisille opiskelijoille ei vastaa
kysyntään. Aalto kehittyy ja meidän täytyy myös. Niko Kälkäjä oli Siljan kanssa samaa
mieltä. Nikon mielestä killan ydintoiminnot ovat hyvässä kunnossa, ja nyt pitäisi lisätä
yhteistyötä muiden kiltojen ja ammattiainekerhojen kanssa. Vaihto-opiskelija toiminta
voisi Nikon mielestä mennä ammattiainekerhojen kautta, ja kilta auttaa
ammattiainekerhoja. Nikon tarkoitus olisi saada killasta hyvä kaikille.
9.1.3 Juho Jalonen sanoi, että oli ollut kysely killan nimenmuutoksesta, jota enemmistö
vastaajista kannatti. Juho kysyi ehdokkailta, järjestetäänkö ensi vuonna kokous
nimenmuutoksesta, ja Juho lisäsi, että he saavat vastata joko kyllä tai ei. Niko vastasi,
että ehkä, ja Silja vastasi, että kyllä järjestetään.
9.1.4 Anton Närekorpi kysyi ehdokkailta, miten he jakaisivat raadin vastuut paremmin. Silja
sanoi ymmärtävänsä, että kaikilla kasautuu hommia eri aikoihin. Silja painotti, etteivät
Isännistö & Emännistö voi hoitaa kaikkea. Silja sanoi vastuiden jakamisen onnistuvan,
kun ylläpidetään avointa kommunikaatiota raadin kesken, vaikka se onkin suomalaisille
vaikeaa. Raatilaiset tukevat toisiaan. Niko sanoi, että yhteiset hommat täytyy jakaa
tasaisesti kaikille, ja se kenellä on vähiten omia tehtäviä, voisi ottaa enemmän
vastuuta. Niko muistutti, että täytyy osata pyytää apua, mutta pitää muistaa myös
tarjota omaa apuaan, vaikka ei kysyttäisi apua. Lisäksi Niko sanoi, että ylimääräiset
tehtävät, kuten killan sosiaalisen median ylläpitäminen, ovat kasautuneet liikaa
muutamalle ihmiselle.
9.1.5 Ilkka Hemminki totesi, että hänellä on kummallekin ehdokkaalle räätälöity kysymys, ja
aloittaa kysymällä Siljalta. Ilkka aloitti kysymyksen lukemalla Siljan vaalien
ennakkotentin vastauksen liittyen killan nimenmuutoksesta IK:n nettisivuilta ja kysyi,
kokeeko Silja tämän olevan oikea suunta, vaikka yritysyhteistyön kuuluisi palvella
jäsenistöä. Silja vastasi, että killan yritysyhteistyö tulee viedä nyt oikeaan suuntaan.
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Silja sanoi, ettei heti voida korvata nykyisiä yhteistyökumppaneita, vaan ensin pitää
luoda pohja uusien yhteistyökumppanien kanssa. Silja painotti, että pitää huomioida
mahdollisen nimenmuutoksen vaikutus kaikkeen. Ilkka jatkoi kysymystään sanomalla,
että sama toimii myös toiseen suuntaa, onko se vaikeaa tehdä niin. Silja vastasi, että
vaikka me olemme raksalaisia, voimme helposti sanoa, että opiskelemme muuta. Ilkka
huomautti, ettei Niko mainitse vaalien ennakkovastauksissaan toimihenkilöitä, joita on
paljon. Ilkka kysyi Nikolta, miten hän voisi ”ylimpänä esimiehenä” lisätä
toimihenkilöiden toimintaa. Niko totesi, ettei ollut vuoden aikana hyväksikäyttänyt
tarpeeksi omaa toimikuntaansa. Niko sanoi kuitenkin, että kaikkia pitäisi työllistää,
koska todennäköisesti kaikilla hakijoilla on halua hoitaa virkansa tehtäviä. Niko sanoi
tämän onnistuvan, jos raatilaisten tehtävänä on antaa omalle toimikunnalleen tehtäviä
ja rohkaista heitä. Niko huomautti, ettei hän voi käskyttää raatilaisia antamaan tehtäviä
toimihenkilöille.
9.1.6 Ville Kirjonen kysyi, että nyt, kun kandidaattiohjelma on viidettä vuotta levällään, eikä
meitä yhdistä mikään juttu, ja maisteripääaineet ovat kaukana toisistaan, niin miten
voisimme lisätä killan identiteettiä. Mikä on se meidän juttu, joka tekee meidän killan.
Niko kertoi tuntevansa kovaa kiltaidentiteettiä: kilta on tiivis, tapahtumissa käy paljon
jengiä ja kaikilla on hauskaa, mitä itse on nähnyt. Silja kertoi olevansa Nikon kanssa
täysin samaa mieltä. Silja sanoi uusien vuosikurssien olevan tiiviitä, mutta on eri asia,
jos vaihtaa muualta opiskelemaan meille. Silloin ei välttämättä löydy kavereita
entuudestaan. Tämän takia Siljan mielestä ammattiainekerhojen toiminta on
välttämätöntä, jotta saataisiin kaikki mukaan. Silja sanoi, että toimintaa pitää kehittää
myös Insinööritieteiden korkeakoulun kanssa.
9.1.7 Tähän väliin Anton Närekorpi huomautti, että kysymykset tulee pitää lyhyinä ja
ytimekkäinä.
9.1.8 Saara Lassila kysyi, miksi vaihto-opiskelijat täytyy tuoda lähelle kiltaa, vaikka suurin osa
heistä on puoli vuotta opiskelemassa. Niko totesi käyttämänsä termin olleen väärä, ja
sanoi, että monet tulevat ulkomailta opiskelemaan meille eikä vain vaihtoon. Niko
sanoi, että se on vain plussaa ja siistiä. Silja vastasi, että heidät täytyy ehdottomasti
tuoda lähelle kiltaa. Se lisäisi kulttuuririkkautta ja kontakteja. Kaikkien pitää saada olla
mukana, mikä ei Siljan mielestä tällä hetkellä onnistu. Silja kertoi meidän olevan
huonoimpia kaikista ottamaan ulkomaalaiset opiskelijat mukaan, ja sen korjaamiseen ei
enää riitä ulkovastaavan tekemä työ vaan puheenjohtajan tulee tulla mukaan. Silja
sanoi uskovansa, että se on mahdollista, vaikka vaatii paljon töitä.
9.1.9 Ilkka Hemminki totesi, että Aalto kehittyy ja jatkaa yhteisön kehittämistä. Ilkka kysyi,
miten kilta voi vaikuttaa Aalto yhteisön muodostamiseen. Silja vastasi sanomalla, että
aaltolaisuus tulee automaattisesti, kun tänne pääsee opiskelemaan. Tällä hetkellä Silja
sanoi aaltolaisuuden olevan hyvällä mallilla, mutta Kansainvälinentoimikunta voisi
kehittää jotain yhteistä, ja kilta voisi tehdä enemmän yhteistyötä edustajiston kanssa.
Niko kertoi, että aaltolaisuus ei ole asia, mitä voisi väkisin luoda, vaan muodostuu
itsestään, kun opiskelijoilla on kivaa täällä. Nikon mielestä tärkeintä on keskittyä siihen,
että kaikilla on hauskaa ja avoimet mielet. Lisäksi Nikonkin mielestä yhteistyötä
edustajiston kanssa täytyy lisätä, sillä he vievät asioita päätettäväksi.
9.1.10 Iiro Lindgren kysyi, mikä on ehdokkaiden isoin heikkous. Niko vastasi, ettei hänellä ole
heikkouksia, mutta tänä vuonna vaikeuksia on ollut esityslistan ja raadin kokouksien
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pöytäkirjojen lukeminen. Silja kertoi, että hänellä on samat heikkoudet. Silja sanoi, että
hänen täytyy keskittyä yksityiskohtiin enemmän ja saada parempi yleiskuva.
Juho Jalonen kysyi, mikä ehdokkaiden mielestä on kiltatoiminnan ydin. Silja kertoi
kiltatoiminnan ytimen olevan siinä, että kilta on paikka, jossa kaikilla on mukava olla,
saa kavereita ja yhdessä tekeminen. Silja sanoi myös, että killan täytyy tarjota kaikille
jotakin. Niko kertoi kiltatoiminnan ytimen olevan siinä, että kaikilla on hauskaa,
porukka on samanhenkistä ja kaikille löytyy opiskelukaveri.
Sakari Huhtanen kysyi, mikä on ehdokkaiden mielestä vuoden tärkein tavoite, miten
toteutatte tavoitteen, ja miten ehdokkaat eroavat keskenään. Niko kertoi, että hänen
mielestä vuoden tärkein tavoite on lisätä yhteistyötä korkeakoulun ja
ammattiainekerhojen kanssa. Niko kertoi, että se onnistuu istumalla alas ja
keskustelemalla keskenään viimeistään ennen kesää. Niko kertoi, ettei voi vastata
viimeiseen kysymykseen, koska ei ole nähnyt Siljan pään sisään. Silja kertoi, ettei killan
täyttä potentiaalia ole vielä saavutettu. Silja sanoi, että hänen mielestään
pohjoismaista yhteistyötä tulisi lisätä, ja se onnistuu esimerkiksi ensi vuonna
järjestettävän Nordic meeting -tapahtuman kautta. Silja kertoi, että he ovat Nikon
kanssa melko samanlaisia, mutta Silja kertoi asuneensa ulkomailla ja nähneensä paljon.
Tämän takia Silja kertoi, ettei mikään järkytä häntä.
Anton Närekorpi sanoi, että ensi vuonna järjestetään 105. Hermanni ja Nordic meeting.
Anton kysyi ehdokkailta, mitä toiminnasta voisi karsia. Silja vastasi, ettei se ole yksin
puheenjohtajan tehtävä karsia tapahtumia, vaan vanhan ja uuden raadin tulee
keskustella keskenään. Silja sanoi, että tätä kautta killan toimintaa voi kehittää ja
karsia. Anton pyysi, että ehdokkaat kertoisivat oman mielipiteensä ja antaisivat
konkreettisen esimerkin. Silja vastasi, ettei hänelle tule nyt mitään mieleen. Niko kertoi
tänä vuonna ”ylimääräisinä” tapahtumina olleen energia- ja ympäristöteekkaripäivät, ja
silti oli iso ulkomaan excursio ja hienot vuosijuhlat. Niko totesi, että näistä
keskustellaan raadin kesken, mutta kyllä näilläkin eväillä selvitään hyvin vuodesta.
Ville Kirjonen totesi, että vuodessa on 40 kokousta, asioita täytyy varmentaa ja
aikaisemmin ehdokkailta on jäänyt pöytäkirjat lukematta, mikä on huolestuttavaa. Ville
pyysi ehdokkailta konkreettisia esimerkkejä, miten he voisivat parantaa raadin
toimintaa. Niko vastasi, että työnjaosta täytyy pitää huolta, mutta sitä lukuun
ottamatta tänä vuonna kaikki on sujunut hyvin. Silja kertoi, että tämän vuoden raati on
toiminut hyvin, mutta aina löytyy korjattavaa. Siljan mielestä on tärkeää ennakoida,
suunnitella kaikki ajoissa ja kommunikoida keskenään paremmin.
Anton Närekorpi pyysi kaikkia paikoilleen ja kertoi, että seuraavaksi järjestetään
äänestys. Anton kertoi, että äänestämään mennään yksi rivi kerrallaan ja kuljetaan
yhteen suuntaan.
Järjestettiin äänestys. Äänestyksessä saatiin 66 ääntä, joka ei vastannut läsnäololistassa
olevaan henkilömäärään, joka oli 65 henkilöä. Järjestettiin nimenhuuto ja huomattiin,
että salissa paikalla olevan Anni Heikkalan nimi puuttui listasta. Äänestys tulos täsmää
paikallaolijoiden määrään. Silja Yli-Juuti sai 42 ääntä, Niko Kälkäjä 21 ääntä ja tyhjää oli
äänestänyt 3.
Päätös: Valitaan vuoden 2018 puheenjohtajaksi Silja Yli-Juuti.
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9.2 Kirjuri-tiedottajan valinta.
Anton Närekorpi kysyi, ovatko Atte Ahti ja Sara Kasanen suostuvaisia virkaan. Atte Ahti kertoi
olevansa suostuvainen, ja Sara Kasanen sanoi, ettei ole suostuvainen. Iiro Lindgren ehdotti Ville
Kirjosta virkaan. Ville ei ollut suostuvainen. Anton pyysi Attea kokouksen eteen esittäytymään
ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin.
9.2.1 Atte Ahti kertoi toimineensa killassa pikkuIE:nä ja ISOna. Atte kertoi haluavansa raatiin,
koska pitää killasta ja saaneensa tutustua killan toimintaan. Lisäksi Atte totesi, että
kirjuri-tiedottajan tehtävissä on kehitettävää.
9.2.2 Sara Kasanen pyysi, että Atte kertoo vitsin. Atte kysyi, miksi DI ei syö suolakurkkuja.
Koska pää ei mahdu purkkiin ja käsillä ei pysty tekemään mitään.
9.2.3 Ville Kirjonen kysyi, pitääkö Atte tärkeänä jatkaa vitsikulttuuria, ja aiotko jatkaa
perinnettä. Atte kertoi, että vitsi on hyvä osa viikkotiedotetta. Ville jatkoi ja kysyi, onko
se hyvä idea. Atte vastasi, että riippuu henkilöstä, miten vitsin ottaa, mutta ei aio
laittaa huonoja vitsejä.
9.2.4 Samuel Viitikko kysyi, miten ehdokas aikoo kehittää killan tiedotusta. Atte vastasi, että
aikoo luoda Telegramiin killan oman viestintäkanavan, jonne kirjuri-tiedottaja voi
laittaa viestejä, kuten Koneinsinöörikillalla. Näin tiedotukset eivät huku keskusteluun.
Atte sanoi, että kanavaan voi lisätä myös viikkotiedotteen otsikot.
9.2.5 Päätös: Valitaan Atte Ahti vuoden 2018 kirjuri-tiedottajaksi.
9.3 Rahastonhoitajan valinta.
Anton Närekorpi kysyi, onko Mikael Väisänen suostuvainen virkaan. Mikael vastasi olevan
suostuvainen. Anton kysyi, Soile Bäckströmiltä suolaustaulun perusteella, onko hän
suostuvainen virkaan. Soile vastasi, ettei ole suostuvainen. Anton pyysi Mikaelia kokouksen
eteen esittäytymään ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin.
9.3.1 Mikael Väisänen kertoi toimineensa kurssineuvoston rahastonhoitajana ja ISOna.
Mikael kertoi, että fuksivuodesta saakka rahastonhoitajan virka on ollut hänen
lempivirkansa. Mikael kertoi, että häneltä oikeasti löytyy kiinnostusta, ja tiedostaa
tilinpäätöksen olevan haastavaa, mutta aikoo tehdä töitä sen eteen.
9.3.2 Lauri Nyrhilä totesi, että ehdokkaalta ei löydy kunnon vastauksia vaalien
ennakkokysymyksiin. Lauri kysyi, mikä on ehdokkaan motivaatio virkaan ja riittääkö se.
Mikael vastasi ymmärtäneensä ennakkokysymysten tarkoituksen väärin. Mikael kertoi
luulleensa, että kysymyksiin tuli vastata huumorilla. Kun hän oli kysymyksien vastaukset
lähettänyt eteenpäin, ei niitä enää voinut muuttaa.
9.3.3 Oskar van der Weij kysyi, näkeekö ehdokas kurssineuvoston rahastonhoitajan virasta
olleen hyötyä. Mikael kertoi oppineensa hallintaa ja, että korvaustositteet tulee maksaa
heti. Toisaalta Mikael lisäsi, ettei virasta ole apua virallisiin asioihin.
9.3.4 Päätös: Valitaan Mikael Väisänen vuoden 2018 rahastonhoitajaksi.
9.4 Fuksitoimikunnan puheenjohtajan valinta.
Anton Närekorpi kysyi Visa Simolalta sekä Susanna Karlqvistilta ennakkovastausten perusteella,
ovat he suostuvaisia virkaan. Kummatkin ehdokkaat olivat suostuvaisia. Anton kysyi
suolaustaulun perusteella, onko Alex Tolonen suostuvainen. Alex totesi, ettei ole suostuvainen.
Anton pyysi Susannan ja Visan kokouksen eteen esittäytymään ja vastaamaan mahdollisiin
kysymyksiin.
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Visa Simola kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija ja toimineen killassa ISOna ja
olleen mukana muuttotoimikunnassa 2017. Visa kertoi, että hänet kannattaa valita
virkaan, koska hän haluaa kehittyä ja oppia, nauttii opettamisesta ja Visan mielestä
teekkariyhteisö on hienoin yhteisö, johon on kuulunut, ja haluaa tehdä uusista
fukseista teekkareita. Susanna kertoi toimineensa killassa kurssineuvostossa 2016,
pikkuIE:nä, liikuntavastaavana, dokumentoijana, lukkarikisällinä, international buddyna,
ISOna ja kansainvälisenä ISOna 2017. Susanna kertoi hakevansa tehtävään, koska on
aidosti kiinnostunut virasta, haluaa kehittää toimintaa ja olla mukana
fuksikasvatuksessa. Susanna lisäsi, että hänellä on paljon annettavaa, ideoita ja
innostusta.
Lauri Nyrhilä kysyi, miten ehdokkaat aikovat kehittää toimintaa ja miten he toteuttavat
sen. Visa kertoi, että tapahtumiin osallistuu erilaisia fukseja ja hän aikoo ottaa heidän
ruokavalionsa ja alkoholittomuuden huomioon. Visan ideana oli tehdä tapahtumiin
esimerkiksi kunnon alkoholittomia drinkkejä pelkän limun sijasta. Lisäksi Visa kertoi
kehittävänsä palautejärjestelmää. Hänen mielestään olisi tärkeää tehdä anonyymi
palautekanava, jotta kaikki uskaltaisivat vastata totuuden mukaisesti. Visa sanoi, että
hänen mielestä olisi hyvä kirjata kaikki palautteet kirjallisesti ylös. Susanna sanoi
olevansa samaa mieltä Visan kanssa anonyymin palautteen kannalla. Susanna kertoi,
että hän aikoo myös olla joka viikko tiettyyn aikaan paikalla, jotta fuksien olisi helppo
tavoittaa hänet. Lisäksi Susanna sanoi, että on ISOjen ja fuksikapteenin välistä
yhteishenkeä sekä ISOjen innostusta järjestää tapahtumia fukseille täytyy lisätä.
Susanna sanoi myös, että fuksikapteenin olisi hyvä osallistua fuksien yhteisiin
lounaisiin, jotta fuksit pääsisivät pienissä ryhmissä tutustumaan paremmin
fuksikapteeniin.
Iiro Lindgren kysyi, mitä teekkarius merkitsee ehdokkaille. Susanna kertoi, että
teekkarius on yhdessä tekemistä pieni pilke silmäkulmassa. Visa kertoi tärkeintä olevan,
että saa olla oma itsensä ja löytää oma juttu teekkarien keskuudesta.
Jaakko Aho kysyi, miten ehdokkaat aikovat huomioida fuksit, jotka eivät halua pyöriä
Otaniemen tapahtumissa. Visa vastasi, että aluksi keskustellaan raadin kesken ja lisäksi
toimihenkilöt, kuten liikunta- ja opintovastaavat voivat järjestää heille tapahtumia.
Susanna totesi, että kyllä Otaniemestä riittää kaikille tekemistä. Susanna kertoi, että
esimerkiksi voidaan järjestää ansioluettelo-iltamia opintovastaavan kanssa, mikäli
fuksien kiinnostus riittää. Susanna kuitenkin painotti, ettei ketään voi pakottaa
osallistumaan tapahtumiin.
Samuel Viitikko pyysi ehdokkaita laittamaan järjestykseen aaltolaisuuden, teekkariuden
ja raksalaisuuden. Susanna vastasi järjestyksen olevan raksalaisuus, teekkarius,
aaltolaisuus, mutta hänen mielestään teekkarius ja aaltolaisuus menevät päällekkäin.
Tärkeintä Susannan mielestä on kasvattaa fukseista teekkareita. Visa kertoi, että hänen
mielestään järjestys on teekkarius, raksalaisuus, aaltolaisuus. Visa sanoi, että tärkeää
on yhteistyö ja tapahtumien järjestäminen yhdessä muiden kiltojen kanssa. Visan
mielestä raksalaisuus tulee samalla ja aaltolaisuus yhdistää kaikki korkeakoulut yhteen.
Ilkka Hemminki kysyi, mitä aaltolaisuus merkitsee ehdokkaille. Visa sanoi, että
aaltolaisuus tarkoittaa yhteistyötä kaikkien kanssa ja mahdollistaa yhdessä tekemisen
kaikkien samanhenkisten kanssa, tekniikan, taiteiden ja kauppatieteiden alan
opiskelijoiden kanssa. Susanna sanoi, että aaltolaisuus yhdistää tekniikan, taiteiden ja
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kauppatieteiden alat yhteen, mikä on hyvä tulevaisuutta ja työelämää varten.
Ylipäätänsä Susannan mielestä poikkitieteellisyys on tärkeää. Ensin kuitenkin tulee oma
kilta, jonka jälkeen kaikki muu, mikä luo kokonaisuuden.
Ville Kirjonen kysyi, miten ehdokkaat aikovat hoitaa ongelmallisen tilanteen. Ville pyysi
kertomaan, miten ehdokkaat ratkaisevat tilanteen, jossa aktiivinen fuksi käyttää
heroiinia. Susanna totesi, että huumeiden käyttäminen on lailla kielletty, ja se ei käy.
Susanna sanoi ottavansa yhdessä fuksin kanssa yhteyttä Ylioppilaiden terveyden huolto
säätiöön (YTHS). Susannan mielestä ensisijaisesti olisi tärkeää saada fuksille apua, ja jos
se ei auta, niin ottaa virkavalta mukaan. Visa sanoi, että aikoisi ottaa virkavallan heti
alussa mukaan, mutta tärkeintä on saada apua kyseiselle henkilölle.
Irene Konola mainitsi, että ennakkovastausten perusteella ehdokkaat ovat varanneet
paljon tunteja viran hoitamiseen. Irene kysyi, miten ehdokkaat kestävät stressiä ja
suunnittelevat käyttävänsä aikansa. Visa sanoi, että aikoo tehdä pitkäaikaisen
ajankäyttösuunnitelman, ja joka sunnuntaina suunnittelee ensi viikon aikataulun ja
jättää illoille vapaata aikaa. Susanna sanoi, että on tärkeää suunnitella ajankäyttö
ajoissa ja tietää stressaavansa, mutta kestää sen. Susanna sanoi, että on tärkeää pitää
rentoutushetkiä.
Iiro Lindgren sanoi, että yhteistyö ISOvastaavan kanssa on tärkeää. Iiro pyysi
ehdokkaita kertomaan konkreettiset ideat, miten he pitävät ISOt aktiivisena läpi koko
vuoden. Susanna sanoi, että yhteistyö aloitetaan kesällä järjestämällä yhteinen
hengaus, koska kaikki eivät välttämättä tunne toisiaan entuudestaan. Susanna lisäsi,
että sillä tavalla saadaan muodostumaan ryhmähenki ja tekemisen meininki. Visa sanoi
olevansa samoilla linjoilla Susannan kanssa. Visa mainitsi, että on tärkeää järjestää
virkistysiltoja, ja pitää hauskaa yhdessä. Lisäksi Visa sanoi, että olisi hyvä pitää ISOjen ja
fuksikapteenin kesken tilaisuuksia, jossa keskustellaan, mitä fukseille kuuluu.
Ilkka Hemminki kysyi, miten ehdokkaat aikovat kehittää yhteistyötä ISOvastaavan
kanssa. Visa sanoi, että on tärkeää viettää kahdenkeskistä aikaa ja tehdä jotain hauskaa
yhdessä, kuten soittaa kitaraa, jos molemmat soittavat. Susanna sanoi, että heti alussa
täytyy tutustua toisiinsa ja viettää yhdessä aikaa.
Lauri Nyrhilä pyysi ehdokkaita kertomaan yhdellä lauseella, mikä on fuksikasvatuksen
tavoitte. Susanna vastasi ottavansa fuksit avosylin vastaan ja tehdä heistä teekkareita.
Visa sanoi, että aikoo tehdä fukseista teekkareita integroiden heidät osaksi
teekkariyhteisöä.
Järjestettiin äänestys. Äänestyksessä saatiin 66 ääntä, joka täsmäsi salissa olevien
henkilöiden määrään. Susanna Karlqvist sai 26 ääntä, Visa Simola 37 ääntä ja tyhjää oli
äänestänyt 3.
Päätös: Valitaan Visa Simola vuoden 2018 fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi.

9.5 Yrityssuhdevastaavan valinta.
Anton Närekorpi kysyi vaalien ennakkovastausten perusteella, onko Katarina Varteva
suostuvainen virkaan. Katarina vastasi olevansa suostuvainen. Samuel Viitikko ehdotti Jaakko
Klingaa virkaan. Jaakko vastasi, ettei ole suostuvainen. Iiro Lindgren ehdotti Ida Tasaa. Ida ei
ollut suostuvainen. Anton pyysi Katarinaa kokouksen eteen esittäytymään ja vastaamaan
mahdollisiin kysymyksiin.
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Katarina Varteva kertoi aloittaneensa opinnot vuonna 2016 ja toimineensa
yrityssuhdekisällinä, mitä kautta löytyy motivaatiota virkaan.
Niko Kälkäjä kysyi, mikä sai ehdokkaan kiinnostumaan yrityssuhdevastaavan virasta.
Katarina vastasi, että Konergian järjestäminen, koska pääsi juttelemaan yritysedustajien
kanssa ja luomaan suhteita, mikä oli mielekästä.
Anton Närekorpi kysyi, miten ehdokas haluaa excursioiden järjestämisen toimivan.
Katarina painotti, että informaation on kuljettava molempiin suuntiin aktiivisesti
excursiomestarin kanssa.
Päätös: Valitaan Katarina Varteva vuoden 2018 yrityssuhdevastaavaksi.

9.6 Excursiomestarin valinta.
Anton Närekorpi kysyi Mia Roslundilta, onko hän suostuvainen virkaan. Mia vastasi olevansa
suostuvainen. Anton pyysi ehdokasta kokouksen eteen esittäytymään ja vastaamaan
mahdollisiin kysymyksiin.
9.6.1 Mia Roslund kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija ja toimineensa excukisällinä ja
ISOna sekä olleensa kurssineuvostossa vuonna 2016. Mia kertoi, että hänen mielestään
on kiva järjestää tapahtumia ja olla yhteydessä yrityksiin. Mia totesi, että tässä virassa
yhdistyy hänen mielenkiintonsa aiheet.
9.6.2 Niko Kälkäjä kysyi, mikä on ehdokkaan mielestä excursioiden merkitys kiltalaisille sekä
killalle. Mia vastasi, että on tärkeää esitellä kiltalaisille minkälaisia työtehtäviä ja firmoja
löytyy. Mia painotti, että tärkeää on esitellä erilaisia firmoja, jottei ainoastaan
yleisimmät yritykset kiinnosta opiskelijoita.
9.6.3 Ilkkaa Hemminki kysyi, kuinka pitkä on Kotimaan Pitkä. Mia vastasi, että sopivan pitkä,
kuitenkin alle viikon. Mia tarkensi, että Kotimaan Pitkä on joko kolme tai neljä päivää,
mutta vielä ei ole asiaa päätetty. Ilkka mainitsi, että Kotimaan Pitkälle osallistuu vähän
vanhempia henkilöitä, ja kysyi, keitä sinne pääsee ja miten aiot varmistaa, että
perinteet toteutuvat. Mia vastasi, että aikoo ainakin ottaa vanhat excursiomestarit
mukaan ja pyytää heiltä apua järjestämisessä.
9.6.4 Ilkka Hemminki jatkoi ja kysyi, miten kilta ja ammattiainekerhot eroavat excursioiden
järjestäjinä. Mia vastasi, että ammattiainekerhot keskittyvät järjestämään omaan
alaansa liittyviä excursioita, kun taas killan tulee järjestää tasaisesti kaikille sopivia
excursioita. Mia lisäsi, että haluaa lisätä yhteistyötä killan ja ammattiainekerhojen
välillä.
9.6.5 Päätös: Valitaan Mia Roslund vuoden 2018 excursiomestariksi.
9.7 Isännän valinta.
Irene Konola kysyi, voidaanko valita isäntä ja emäntä samassa kohdassa. Anton Närekorpi
vastasi, ettei se ole mahdollista sääntöjen puitteissa, mutta ehdokkaat voivat esittäytyä
samanaikaisesti. Anton kysyi Tuukka Harvelalta, onko hän halukas isännän virkaan. Tuukka
vastasi olevansa. Samalla Anton kysyi, onko Nina Tanskanen halukas emännän virkaan ja hän
vastasi olevansa suostuvainen. Anton kysyi myös, onko Atte Ahti ja Daniel Haaranen
suostuvaisia emännän virkaan, johon kummatkin vastasivat kieltävästi. Anton pyysi ehdokkaita
kokouksen eteen esittäytymään ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin.
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Nina Tanskanen kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija ja olleensa kurssineuvostossa
vuonna 2016. Nina lisäsi olevansa innokas virkaan. Tuukka Harvela kertoi, että hänellä
on saman kuuloinen kiltahistoria Ninan kanssa.
Samuel Viitikko kysyi, miten ehdokkaat pitävät huolen, että dynamiikka säilyy koko
vuoden. Tuukka vastasi, että he tekevät mahdollisimman paljon kompromisseja, muttei
usko, että dynamiikan rikkoutumisesta ole huolta. Tuukka lisäsi, että tiukan paikan
tullen hän ja Nina pukevat sumoasut päällensä ja ratkaisevat erimielisyytensä kehässä.
Lauri Nyrhilä totesi, että Isäntä ja Emäntä (IE) johtaa sisäasiaintoimikuntaa ja kysyi, mitä
toimihenkilövirkoja siihen kuuluu ja miten pidätte huolta heidän jaksamisestaan. Nina
luetteli kaikki virat, jotka kuuluvat sisäasiaintoimikuntaan, ja sanoi, että heidän
jaksamisestaan pidetään huoli yhteisillä virkistyksillä.
Päätös: Valitaan Tuukka Harvela vuoden 2018 isännäksi.

9.8 Emännän valinta.
Anton Närekorpi oli kysynyt edellisessä kohdassa, onko Nina Tanskanen suostuvainen emännän
virkaan, johon hän oli ollut suostuvainen. Nina oli esittäytynyt killalle edellisessä kohdassa.
9.8.1 Päätös: Valitaan Nina Tanskanen vuoden 2018 emännäksi.
9.9 Opintovastaavan valinta.
Anton Närekorpi kysyi Soile Bäckströmiltä ja Jaakko Aholta, ovatko he halukkaita
opintovastaavan virkaan, johon kummatkin vastasivat olevansa suostuvaisia. Anton pyysi
ehdokkaita kokouksen eteen esittäytymään ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin.
9.9.1 Jaakko Aho kertoi olevansa kolmannen vuoden opiskelija ja toimineensa killassa
opintoapuna, lukkarikisällinä ja muuttotoimikunnan remonttivastaavana vuonna 2017
sekä graafikkona ja ISOna vuonna 2017. Lisäksi Jaakko kertoi olleensa Halloped ja Maaja Kalliorakentajat ry:n Isäntä vuonna 2017. Jaakko kertoi, että hän haluaa kehittää
killan oppimista ja opintoja kehittämällä kursseja ja yksittäisiä kokonaisuuksia
paremmiksi. Jaakko lisäsi, että Insinööritieteiden korkeakoulun kanssa täytyy saada
yhteinen linja, mihin kandi ja maisteri etenevät. Soile kertoi olevansa neljännen vuoden
opiskelija ja aloittaneen maisteriopinnot tänä syksynä. Soile kertoi toimineensa
kurssineuvostossa vuonna 2015 sekä olleensa ISO ja AKVAn hallituksessa vuonna 2016.
Lisäksi Soile kertoi aloittaneensa opinnot aluksi prosessiteekkarina vuonna 2014, mutta
siirtyneensä raksalle vuonna 2015. Soile sanoi, että hänen mielestään tästä ja
maisteriopintojen aloittamisesta on etua opintovastaavan virkaan, sillä hän on nähnyt
kaikenlaista. Soile kertoi, että hän haluaa ajaa kaikkien kiltalaisten etua.
9.9.2 Ville Kirjonen kysyi, tuetaanko opiskelijoita, jotka ovat siirtyneen muihin
korkeakouluihin maisteriopintojen alettua. Soile painotti, että kaikkia kiltalaisia
tuetaan. Jaakko vastasi, että kaikki ohjelmat ovat yhtä tärkeitä ja kaikkia kuuluu tukea
tasavertaisesti.
9.9.3 Samuel Viitikko kysyi, miten ehdokkaat pääsevät vaikuttamaan Sähkötekniikan
korkeakoulun (ELEC) kokouksiin. Jaakko kertoi tämän onnistuvan luomalla hyvät
suhteet ELECin hallopedeihin ja ylipäätänsä Sähköinsinöörikillan opintovastaavaan.
Soile vastasi, että tekemällä enemmän yhteistyötä. Soile kertoi, että kaikissa
korkeakouluissa tehdään asiat eri tavalla, mutta tietoa pitäisi jakaa avoimesti kaikkien
kesken. Tällä tavalla Soilen mielestä päästään vaikuttamaan koko Aaltoon.
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Lauri Nyrhilä totesi, että opintovastaavan vastuulla on tenttiarkiston ylläpito, ja viime
vuosina sen ylläpito on ollut vaihtelevaa. Lauri kysyi, miten aiotte ylläpitää
tenttiarkistoa, kun tenttipapereita ei saa tuoda tenttisalista ulos. Soile vastasi, että kyllä
kaikki onnistuu, jos asettaa jonkin porkkanan siihen, esimerkiksi palkitseminen. Jaakko
vastasi, että kyllä koulun kanssa päästään sopimukseen, ettei tarvitse salakuljettaa
tenttipapereita. Jaakko sanoi, että tenttiarkisto vaatii työtä ja olisi hyvä luoda
jonkinlainen arkisto, jotta opiskelut ja asioiden uudelleen oppiminen helpottuu.
Iiro Lindgren kysyi, miten aiotte kehittää opintoja. Soile vastasi, että jokaisessa
korkeakoulussa varmasti tehdään jotain oikein, mutta löytyy kehitettävää. Soile kertoi,
että on turhauttavaa, kun joka vuosi kurssien kohdalla on samat haasteet eikä silti
muutoksia ole tehty, vaikka palautetta on annettu. Jaakko sanoi, että tärkeää on
yhteisen linjan saavuttaminen, pitkänäköinen kehittäminen ja yksittäisten kurssien
kehittäminen. Jaakko mainitsi myös, että tärkeää on, ettei vaihdeta kursseja ja
kokonaisuuksia, kun on saavutettu hyvä taso.
Ilkka Hemminki sanoi, että leikitään uudistuksen tulevan, joka on killan kannalta huono
mutta opiskeluiden kannalta hyvä. Ilkka kysyi, miten kilta mukautuisi tähän. Jaakko
vastasi, että jos koulutus muuttuu ja paranee merkittävästi, kyllä killalta saa tukea ja
killan tulee muokkautua uusiin haasteisiin. Soile vastasi, että killan tärkein tehtävä on
tukea opiskelussa. Soile mainitsi, että ensin keskustelisi raadin kanssa, ja sitten miettisi
jatkotoimenpiteitä.
Samuel Viitikko mainitsi, että koulun kokouksia on paljon, mutta opiskelijoiden
mielipiteitä ei kuunnella. Samuel kysyi, oletteko valmiita haastamaan koulun
henkilökuntaa. Jaakko vastasi, että kyllä ehdottomasti, mutta tärkeää on löytää
yhteinen linja. Soile vastasi, että tilanne vaatii diplomatiaa: killan ja opiskeluiden edut
ovat lähtökohtaisesti ensisijalla, ja täytyy tehdä yhteistyötä koulun henkilökunnan
kanssa. Soile mainitsi, että kaikki kyllä ratkeaa, ja osaa taistella raivokkaasti tilanteen
vaatiessa.
Järjestettiin äänestys. Äänestyksessä saatiin 60 ääntä, joka ei vastannut läsnäololistassa
olevaan henkilömäärään, joka oli 59 henkilöä. Järjestettiin nimenhuuto ja huomattiin,
että salissa paikalla olevaa Lauri Nyrhilää ei oltu lisätty listaan läsnäolevaksi.
Äänestyksen tulos täsmää paikallaolijoiden määrään. Soile Bäckström sai 39 ääntä,
Jaakko Aho 18 ääntä ja tyhjää oli äänestänyt 3.
Päätös: Valitaan Soile Bäckström vuoden 2018 opintovastaavaksi.

9.10 Ulkovastaavan valinta.
Nina Tanskanen ehdotti Susanna Karlqvistia opintovastaavaksi. Susanna oli suostuvainen.
Anton Närekorpi ehdotti, ettei Susannan tarvitse tulla esittäytymään, sillä hän oli jo
esittäytynyt. Anton ehdotti myös, että valinta voitaisiin tehdä suoraan ilman kysymyksiä.
Kokous kannatti Antonin ehdotusta.
9.10.1 Päätös: Valitaan Susanna Karlqvist vuoden 2018 ulkovastaavaksi.
9.11 Ruutisten päätoimittajan valinta.
Anton Närekorpi kysyi, ovatko Ossi Perttu ja Iiro Lindgren suostuvaisia virkaan, johon
molemmat vastasivat olevan suostuvaisia. Susanna Karlqvist ehdotti Sara Kasasta virkaan,
johon Sara vastasi olevansa suostuvainen. Samuel Viitikko ehdotti Lauri Pöyryä, mutta Lauri ei
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ollut suostuvainen. Tuukka Harvela ehdotti Daniel Haarasta, mutta hänkään ei ollut
suostuvainen. Anton pyysi ehdokkaita kokouksen eteen esittäytymään ja vastaamaan
mahdollisiin kysymyksiin.
9.11.1 Ossi Perttu kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija ja toimineensa pikkuIE:ssä. Ossi
sanoi myös, että hänellä on mielestään hyvä käsitys, mitä huumori on ja mitä kannattaa
kirjoittaa lehteen. Ossi mainitsi myös, että hän toisi uutta näkemystä ja visiota
Ruutisiin. Iiro Lindgren kertoi, että on kolmannen vuoden opiskelija ja toimivansa
killassa fuksikapteenina, toimittajana ja lukkarikisällinä tällä hetkellä. Lisäksi Iiro
mainitsi olleensa kurssineuvostossa vuonna 2015. Iiro kertoi hakevansa virkaan, koska
kiltatoiminta on hauskaa ja ei haluaisi päästää siitä irti sekä huomannut toimittajana
lehden tekemisen olevan hauskaa. Iiro kertoi myös, että fuksioppaan muodossa on
päässyt tutustumaan taittamiseen. Iiro mainitsi tuovansa uutta näkemystä lehteen, ja
hänellä on visiota, minkälainen hyvä lehti on.
9.11.2 Anton Närekorpi huomasi, että Ossin ennakkovastaukset olivat samanlaisia kuin Mikael
Väisäsen. Ossi vastasi, että oli ymmärtänyt, että kysymyksiin kuuluisi vastata
huumorimielessä, ja kertoi ymmärtävänsä, mitä lehden tekeminen vaatii. Iiro totesi,
ettei näe mitään syytä kommentoida Ossin vastauksia.
9.11.3 Anton kysyi myös, voiko toimittajina olla muita kuin killan jäseniä. Ossi vastasi, ettei
näe mitään syytä, miksei voisi olla. Sara ja Iiro olivat Ossin kanssa samaa mieltä.
9.11.4 Daniel Haaranen, istuva Ruutisten päätoimittaja, kysyi ehdokkaiden mielipidettä lehden
tabloid-formaatista. Sara sanoi formaatin oleva kiva ja perinteikäs, mutta jos aikoo
tehdä lehdelle jotain muuta, ei formaatti toimi. Ossi vastasi olevansa samoilla linjoilla
Saran kanssa. Ossi lisäsi, että jokainen lehti voisi olla oma kokonaisuutensa ja lehdillä
voisi olla teema. Iiro vastasi, että aikoo säilyttää formaatin. Iiro lisäsi, että pitää
formaattia vahvuutena ja erikoisuutena. Sara lisäsi, että formaattiin voisi lisätä erilaiset
palstat kuten sarjakuvat ja satiirit.
9.11.5 Mia Roslund kysyi, mikä on hyvän ja huonon huumorin raja. Ossi vastasi Mialle, että
esimerkiksi ei kirjoita kaikkea, mitä sanoisi hänelle. Ossi lisäsi, ettei kirjoittaisi mitään,
mikä voisi loukata. Iiro vastasi, että kaikki ottaa kaiken eri tavalla, mutta täytyy pitää
mielessä, että lehti on koko killan ja lähetetään yrityksille. Iiro sanoi, ettei lehteen saisi
lisätä mitään loukkaavaa. Sara sanoi myös, ettei huumori saisi loukata ketään, mutta ne
kulkevat lähellä toisiaan. Ossi lisäsi, että piikittely täytyy osata naamioida.
9.11.6 Mia kysyi, voiko lehteen tulla selkeää juorupalstaa. Iiro sanoi, että kaikki on mahdollista
hypoteettisesti, mutta asiasta päätetään yhdessä toimittajakaartin kanssa. Ossi vastasi,
ettei välttämättä jokaisessa numerossa, mutta jos se on suosittu, niin saattaa olla. Sara
sanoi, että on mahdollista, mutta ketään ei saa tunnistaa jutuista, vaan kaikki täytyy
naamioida rivien väliin.
9.11.7 Lauri Nyrhilä kysyi, miten varmistatte, että toimittajilla on hauskaa. Ossi vastasi, että
lehti lähtee toimittajista, ja kaikki, jotka ilmoittuvat toimittajiksi, heillä on myös halua
kirjoittaa. Ossi lisäsi, että katsotaan tapauskohtaisesti, miten kaikilla riittää
motivaatiota ja aikaa. Iiro kertoi, että tänä vuonna toimittaminen on sujunut hyvin. Iiro
kertoi, että kaikki olivat vapaaehtoisesti mukana, ja virvokkeiden äärellä työstettiin
juttuja. Kun hauskaa on, tekee asioita mielellään. Sara kertoi kyselleensä Daniel
Haaraselta, miten on toiminut, ja lisäsi kertomalla, että tutustuu toimittajiin vapaaajalle, eikä toimittajien ole pakko osallistua kaikkien lehtien tekoon.
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9.11.8 Nina Tanskanen kysyi Iirolta, miten aikoo tehdä kaikki fuksikapteenin tehtävät ja
toimittaa lehteä. Iiro kertoi, että tämä on ollut hänen mielessään pitkään, ja on tullut
tulokseen, että kykenee aikatauluttamaan kaiken. Iiro lisäsi, että toimittajilta saa apua
tiukan paikan tullen, ja jos on tarpeellista, Iiro sanoi tekevänsä tuntiaikataulun.
9.11.9 Järjestettiin äänestys. Äänestyksen tulos ei vastannut läsnäololistassa olevaan
henkilömäärään, ja nimenhuudon jälkeen huomattiin, että Lauri Nyrhilää ei oltu
taaskaan lisätty läsnäolevaksi. Äänestyksessä saatiin 56 ääntä, joka täsmäsi salissa
olevien henkilöiden määrään. Sara Kasanen sai 25 ääntä, Ossi Perttu 13 ääntä, Iiro
Lindgren 18 ääntä ja tyhjää oli äänestänyt 3. Tuloksen prosenttimääriä ei julkaistu
kokouksessa, ja ilmoitettiin, että Sara Kasanen ja Iiro Lindgren jatkavat seuraavalle
kierrokselle.
9.11.10 Järjestettiin uusi äänestys. Äänestyksessä saatiin 56 ääntä, joka täsmäsi salissa olevien
henkilöiden määrään. Sara Kasanen sai 33 ääntä, Iiro Lindgren 22 ääntä ja tyhjää oli
äänestänyt 1.
9.11.11 Päätös: Valitaan Sara Kasanen vuoden 2018 Ruutisten päätoimittajaksi.
10. TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTENSÄ VALINTA
10.1 Lauri Nyrhilä ehdotti Juho Jalosta. Vaikka Juho ei ollut paikalla kokouksessa, oli hän
ilmoittanut halukkuutensa aikaisemmin. Ville Kirjonen ehdotti Juhon henkilökohtaiseksi
varamieheksi Lauri Nyrhilää. Lauri oli suostuvainen. Ville Kirjonen ehdotti toiseksi
toiminnantarkastajaksi Saara Lassilaa. Saara oli suostuvainen. Saaran henkilökohtaiseksi
varamieheksi ehdotettiin Ville Kirjosta. Ville oli suostuvainen. Päätös: Toiminnantarkastajina
vuonna 2018 toimii Juho Jalonen ja Saara Lassilla. Juhon varamiehenä toimii Lauri Nyrhilä ja
Saaran Ville Kirjonen.
11. RAADIN MUUTOSESITYS HALLINTO-OHJESÄÄNTÖÖN: Raativiran, ulkovastaavan,
nimenmuutosehdotus. Uudeksi nimeksi: ”Kv- ja maisterivastaava”.
11.1 Anton Närekorpi kertoi, että nimenmuutos on ollut ulkovastaavien toive, jotta yhteydenpito
muiden kiltojen kanssa selkeytyisi. Silja Yli-Juuti tiivisti asian, että olisi kiva, jos Tampereen
excursiomestari ei soittelisi hänelle. Anton lisäsi, että muutosesitys vaatii toisen kokouksen
hyväksynnän, jos ehdotus tässä kokouksessa hyväksytään. Kukaan ei esittänyt vastaväitteitä, ja
kokous kannatti raadin muutosesitystä.
11.2 Päätös: Hyväksytään raadin muutosesitys raativiran, ulkovastaavan, nimenmuutoksesta
Kv- ja maisterivastaavaksi. Päätös hyväksytään killan sääntöjen mukaisesti seuraavassa killan
kokouksessa.
12. KILLAN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN SIJAINTI. Raadin pohjaesitys: Killan virallinen ilmoitustaulu
sijaitsee osoitteessa Otakaari 4, kiltahuoneen edustalla.
12.1 Anton Närekorpi kertoi, että virallisesti killan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee
Rakentajanaukio 4, vanhan kiltahuoneen edustalla. Tämä muutos helpottaisi, ettei jatkossa
sinne tarvitsisi viedä esimerkiksi virallisia kokouskutsuja. Kokous kannatti ehdotusta.
12.2 Päätös: Rakennusinsinöörikillan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee osoitteessa Otakaari 4,
kiltahuoneen edustalla.
13. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
13.1 ISOvastaavan valinta.
Anton Närekorpi kysyi, ovatko Henri Hakala ja Elli-Noora Tiainen suostuvaisia, johon molemmat
vastasivat myöntävästi. Lauri Nyrhilä ehdotti, että äänestystapana olisi käsiäänestys, pää
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alhaalla. Kokous kannatti Laurin ehdotusta. Anton pyysi ehdokkaista kokouksen eteen
esittäytymään ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin.
13.1.1 Elli kertoi olevansa tämän vuoden fuksi, mutta oli vuotta aikaisemmin ollut
Maanmittarikillan fuksina, ja siellä toiminut apu-IE:ssä ja haalaritoimikunnassa. Elli
lisäsi, että hänellä on ollut jo paljon toimihenkilövirkoja ja haluaisi ensi vuodelle
vastuullisemman tehtävän. Elli uskoo, että olisi hyvä ja kokenut virkaan, ja mainitsi, että
on samaa ikäluokkaa tulevien ISOjen kanssa. Henri kertoi, että hän on toiminut ISOna ja
haluaisi antaa killalle jotain, mutta raati on liikaa hänelle ja ISOvastaava olisi sopiva
tehtävä hänelle.
13.1.2 Lauri Nyrhilä kysyi, miten pidätte ISOt aktiivisena läpi vuoden. Elli vastasi, että kesällä
luodaan ISOille yhteishenki, minkä kautta on helpompi lähteä tapahtumiin mukaan.
Henri sanoi, että tämä on aina ongelma, ikuisuuskysymys. Henri sanoi, että hän pitäisi
ISOt aktiivisena läpi vuoden virkistyksen avulle, kuten ISOsitsejä voisi olla lisää.
13.1.3 Visa Simola kysyi, mitä aiotte tehdä, jos huomaatte, että hänen olevan todella
väsähtänyt. Elli vastasi, että antaisi delegoida enemmän tehtäviä hänelle. Henri sanoi,
että piristäisi kaljan ja hieronnan avulla, mutta on myös valmis tekemään tehtäviä
hänen puolestaan, joko nätisti pyytämällä tai ottamalle tehtävät itselleen kysymättä.
13.1.4 Järjestettiin äänestys. Äänestyksessä saatiin 46 ääntä, joka täsmäsi salissa olevien
henkilöiden määrään. Elli-Noora Tiainen sai 16 ääntä, Henri Hakala 29 ääntä ja tyhjää
oli äänestänyt 1.
13.1.5 Päätös: Valitaan Henri Hakala vuoden 2018 ISOvastaavaksi.
13.2 PikkuIE:n valinta.
13.2.1 Päätös: Valitaan vuoden 2018 pikkuIE:hen Anni Niemi, Matias Saikku, Tuomas Rasku,
Eveliina Heikkala, Emma Ryhänen, Anni Lehikoinen, Lionel Irrmann, Ella Asikainen,
Inka Hirvonen, Tuomas Orava, Kielo Isomäki ja Helmi Takala.
13.3 Lukkarimestareiden valinta.
13.3.1 Päätös: Valitaan vuoden 2018 lukkarimestareiksi Anton Närekorpi, Ville Kirjonen,
Samuel Viitikko, Lauri Nyrhilä, Otso Seppälä ja Juho Jalonen
13.4 Lukkarikisällien valinta.
13.4.1 Päätös: Valitaan vuoden 2018 lukkarikisälleiksi Matias Saikku, Teemu Kanniainen,
Tuomas Rasku, Visa Simola, Daniel Haaranen, Iiro Lindgren, Jaakko Aho ja Tuomas
Orava.
13.5 Liikuntavastaavien valinta.
13.5.1 Päätös: Valitaan vuoden 2018 liikuntavastaavaksi Otso Seppälä, Atte Hinkka ja Artturi
Husu.
13.6 Kulttuurivastaavien valinta.
13.6.1 Päätös: Valitaan vuoden 2018 kulttuurivastaaviksi Heidi Kaukinen, Suvi Ojala, Elsa
Heinolainen, Niko Kälkäjä, Jaakko Aho ja Daniel Haaranen.
13.7 Kiltahuonevastaavien valinta.
13.7.1 Päätös: Valitaan vuoden 2018 kiltahuonevastaaviksi Riina Strengell, Hanni Sonkeri,
Heidi Kaukinen, Elsa Heinolainen ja Wille Oudman.
13.8 PIKkukivaa ei valittu.
13.9 Killan DJ:n valinta.
13.9.1 Päätös: Valitaan vuoden 2018 killan DJ:ksi Erik Jaatinen.
13.10 Kimble-vastaavien valinta.
13.10.1 Päätös: Valitaan vuoden 2018 Kimble-vastaaviksi Tuukka Ahtola ja Iiro Lindgren.
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13.11 Excukisällien valinta.
13.11.1 Päätös: Valitaan vuoden 2018 excukisälleiksi Matias Saikku, Lauri Sääskilahti, Emma
Ryhänen, Kielo Isomäki ja Anni Niemi.
13.12 Yrityssuhdekisällien valinta.
13.12.1 Päätös: Valitaan vuoden 2018 yrityssuhdekisälleiksi Laura Aalto, Anton Närekorpi,
Jutta Kanerva ja Ida Tasa.
13.13 Dokumentoijia ei valittu.
13.14 Toimittajien valinta.
13.14.1 Päätös: Valitaan vuoden 2018 toimittajiksi Anton Närekorpi, Irene Konola, Lauri
Sääskilahti, Ville Kirjonen, Visa Simola, Iiro Lindgren, Daniel Haaranen, Lauri Nyrhilä,
Jaakko Aho, Lauri Pöyry ja Niko Kälkäjä.
13.15 Maisteriopiskelijavastaavaa ei valittu.
13.16 Graafikkoa ei valittu.
13.16.1 Anton Närekorpi ehdotti, että tässä kokouksessa ei valittaisi enää muita toimihenkilöitä
kuin vanha likainen täti ja setä, sillä kello alkaa lähestyä uhkaavasti 18:00, jolloin
Konetekniikka 1 menee kiinni ja siihen mennessä tulee kaikkien olla poistunut
rakennuksesta. Raati julistaa loput toimihenkilövirat haettavaksi Anton lisäsi, että bussi
pIKkujouluihin lähtee myös kello 18:00. Kokous kannatti Antonin ehdotusta. Päätös:
Tässä kokouksessa valitaan enää vanha likainen täti ja setä. Loput toimihenkilövirat
raati julistaa haettavaksi ja nimittää ne raadin kokoksessa.
13.17 Arkistonhoitajia ei valittu.
13.18 Alumnisuhdevastaavaa ei valittu.
13.19 Opintoapuja ei valittu.
13.20 International buddya ei valittu.
13.21 TEK- kiltayhdyshenkilöä ei valittu.
13.22 MAIK-vastaavia ei valittu.
13.23 Webbi[omanimi]:ä ei valittua.
13.24 Somevastaavaa ei valittu.
13.25 Tanssivastaavaa ei valittu.
13.26 Vanhan likaisen tädin ja sedän valinta.
13.26.1 Markus Melander kertoi, että perinteisesti entiset, vanha likainen täti ja setä,
ehdottavat seuraavia. Yleensä virkaan on valittu vanhempia killan opiskelijoita, jotka
ovat opintojensa loppuvaiheessa eivätkä enää niin aktiivisia. Markus ehdotti killan
vanhaksi likaiseksi tädiksi Irene Konolaa ja vanhaksi likaiseksi sedäksi Ville Kirjosta.
Päätös: Valitaan vuoden 2018 vanhaksi likaiseksi tädiksi Irene Konola ja vanhaksi
likaiseksi sedäksi Ville Kirjonen.
13.27 RaJa-vastaavia ei valittu.
13.28 Töpsyvastaavaa ei valittu.
13.29 Kehitystoimintavastaavaa ei valittu.
13.30 Uusia toimihenkilövirkoja ei valittu.
14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
14.1 Anton Närekorpi ilmoitti, että bussi lähtee pian pIKkujouluihin.
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15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
15.1 Puheenjohtaja Anton Närekorpi päätti kokouksen ajassa 17:58.

VAKUUDEKSI,

______________________________
Anton Närekorpi, puheenjohtaja

__________________________________
Heidi Kaukinen, sihteeri

______________________________
Daniel Haaranen, pöytäkirjan tarkastaja

__________________________________
Oskar van der Weij, pöytäkirjan tarkastaja
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