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Läsnäolijat: Silja Yli-Juuti, puheenjohtaja
Atte Ahti, sihteeri
Mikael Väisänen
Katarina Varteva (poissa 12.1)
Visa Simola
Mia Roslund
Sara Kasanen
Tuukka Harvela
Soile Bäckström (saapui kohdassa 8)
Iiro Lindgren
Mikhael Koufos
1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1 Silja Yli-Juuti julisti kokouksen avatuksi ajassa 18:13.
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 Roslund ilmoitti, että haku KP:lle on alkanut.
6. JÄSENASIAT
6.1 Uudet jäsenet.
Päätös: hyväksytään Maisa Tirkkonen Rakennusinsinöörikillan jäseneksi.
6.2 Raadin palaute.
Annetun palautteen pohjalta viikkotiedotetta parannellaan ja killan
urheilutoiminnasta tiedottamista tehostetaan. Raati kiittää palautteesta ja ottaa
sen huomioon tulevassa toiminnassaan.
7. AYY JA ITY
7.1 Kiltakummin kuulumiset
7.1.1 Kiltakummi Mikhael Koufos esittäytyi raadille ja kertoi omasta toimenkuvastaan.
Koufos pyrkii käymään kokouksissa tarpeen mukaan ja kannusti kaikkia
antamaan kehitysideoita ja palautetta. Koufos kertoi lisäksi AYY:n ja YTMK:n
tulevasta yhteistyöstä sekä muista AYY:lle ajankohtaisista asioista.
8. YLEISTÄ
8.1 Kuulumiskierros
Kuulumiskierroksen yhteydessä raati esitteli itsensä Koufokselle.
8.1.1 Varteva: ei kummempia.
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8.1.2 Lindgren: on kuulunut parempaakin.
8.1.3 Ahti: hyvin menee, vähän väsyttää.
8.1.4 Kasanen: minulla on migreeni.
8.1.5 Väisänen: olo on parantunut aamusta.
8.1.6 Yli-Juuti: kuuluu tosi hyvää, selvisin töihin.
8.1.7 Roslund: koska lähdin eilen ajoissa nukkumaan, aamulla ei väsyttänyt.
8.1.8 Simola: minua väsyttää ja janottaa.
8.1.9 Harvela: minua väsyttää.
8.1.10 Bäckström: minulle kuuluu tosi hyvää, moottorit on jees.
8.2 Menneet tapahtumat
8.2.1 Avainasiakasilta
Vartevan mukaan tapahtuma oli onnistunut. ESRI:n ja HSY:n kanssa tullaan
tapahtuman pohjalta tekemään enemmän yhteistyötä. Yli-Juuti kiitti kaikkia
tapahtumasta.
8.2.2 Sitsit for dummies/ENG practice sitsit
Yli-Juudin mukaan tapahtuma oli onnistunut ja kaikki nauttivat olostaan.
8.3 Vuosijuhlaedustukset
Yli-Juuti ehdotti Maanmittareiden vuosijuhlia raatikasailuun. Ehdotusta
kannatettiin. Päätös: Rakennusinsinöörikillan raati osallistuu
Maanmittarikillan vuosijuhliin 16.3 ja Silja Yli-Juuti, Heidi Kaukinen sekä
Soile Bäckström edustavat Rakennusinsinöörikiltaa Pelletin ja KRK:n
vuosijuhlilla 16.2.
8.4 105. Hermannin tarjotut illalliskortit
Yli-Juuti kertoi, että neuvoston kokousten jälkeen käytännössä kaikki vanhan
TKK:n yhdistykset lopettavat illalliskorttien tarjoamisen ja kysyi, pitäisikö
Rakennusinsinöörikillan toimia samoin. Perusteina tälle olivat läpinäkyvyys killan
budjettiin sekä tasavertainen kohtelu muita erityisasemayhdistyksiä kohtaan.
Raati kannatti korttien tarjoamisen lopettamista. Päätös: 105. Hermanniin ei
tarjota yhdistyksille illalliskortteja.
8.5 Killan kesäpäivät
Killan kesäpäivät järjestetään 21.-22.7. Arkkitehtikillan Majalla. Yli-Juuti
huomautti, että tapahtuman voisi laittaa killan kalenteriin. Harvela kysyi,
tehdäänkö tapahtumasta maksullinen vai ei. Väisäsen ja Yli-Juutin ehdotus oli 5
euron osallistumismaksu. Tällä saadaan mm. paremmat tarjoilut sekä palju
kesäpäiville. Ehdotusta kannatettiin.
8.6 Naamaläsyt
Varteva ilmoitti, että killan Oltermanni tarvitsisi naamaläsyt mahdollisimman pian.
Kasanen yrittää saada läsyt tulostettua ensi tilassa.
8.7 Raatipaita
Simolan mukaan raatipaita ei ole vielä valmis.
8.8 Laskiaisrieha 2018
Väisänen kysyi, kuinka paljon raatilaisilla menee aikaa tapahtumaan. Käytiin
keskustelua siitä, ketkä pääsevät osallistumaan tapahtumaan. Yli-Juuti kysyi jos
joltakulta saataisiin pakettiautoa lainaan roudaamista varten. Harvela kysyy, jos
saataisiin Koneinsinöörikillan pakettiautoa lainaan. Raati oli yhtä mieltä siitä, että
paistetaan makkaraa teltalla. Harvela ottaa päävastuun Laskiaisriehan
järjestämisestä.
8.9 Korkeakoulusopimus
Yli-Juudin mukaan uusi sopimus oli onnistunut. Sopimusta ei olla vielä
allekirjoitettu. Yli-Juuti kysyi raadilta mahdollisia kohteita korkeakoulun budjetin
käyttöä varten. Kasanen ehdotti liikuntatapahtumia ja Varteva välipalaautomaatin sisällön parantamista.
8.10 ENGin työryhmissä kiltojen edustajat
Yli-Juuti ehdotti Ahtia LES ENGin viestintäverkostoon. Ahti suostui. Kasanen
tarjoutui Ahdin varamieheksi. Bäckström tarjoutui ENGin
harjoitteluvastuuryhmään ja Simola Bäckströmin varamieheksi.Väisänen tarjoutui
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ENGin harjoitteluverkostoon. Yli-Juuti valittiin Väisäsen varamieheksi. Päätös:
valitaan edellä mainitut nimet edellä mainittuihin virkoihin.
9. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
9.1 Roslund pyysi IE:tä erittelemään tulevat tapahtumat kokouksissa.
10. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
10.1 Ramboll
Varteva ilmoitti, että Rambollilta tulee oheismateriaalia Laskiaisriehaan. Varteva
kysyi, pitäisikö Rambollin yritysedustajaa Turo Auvista onnitella
perheenlisäyksestä. Raati oli yksimielinen, että onnittelu olisi hyvä idea. Varteva
ottaa vastuun lahjasta.
11. OPINTOTOIMIKUNTA
11.1 Wellbeing--kysely
Bäckström kysyi, olisiko kilta halukas tekemään yhteistyötä koulun kanssa
Wellbeing-kampanjan tiimoilta. Lopputuloksena kilta oli halukas yhteistyöhön, jos
koulu osoittaa aloitteellisuutta.
12. FUKSITOIMIKUNTA
12.1 Fuksien kuulumiset
Simola: fukseille kuuluu pääasiassa hyvää. Lindgren on tavannut vastuuISOt ja
kysellyt kuulumisia. Lisäksi Lindgren muistutti, että lakkitilauslomake aukeaa
huomenna ja pyysi ohjaamaan lakkeja koskevat kysymykset Lindgrenille.
12.2 ISOilun mainostaminen fukseille
Simola pyysi kaikkia hypettämään ISOilua. Lisäksi käytiin keskustelua ISOjen
määrästä. Simola ja Henri Hakala hoitavat asian.
13. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
13.1 Ei esille tulleita asioita.
14. RUUTISET-TOIMIKUNTA
14.1 Jakelu suoraan painosta: Lehtiseppien ehdotus ja merkintä budjettiin
Kasasen mukaan painosta ollaan saatu tarjous sille, että nimet painatettaisiin ja
lehdet lähetettäisiin kannatusjäsenille suoraan painosta. Sovittiin, että tarjous
otetaan vastaan koska sillä säästetään rahaa.
15. EXCURSIOTOIMIKUNTA
15.1 RaJa laskuväline
Roslundin mukaan laskuvälineen rakennusporukkaan on saatu hyvä määrä
kiltalaisia.
15.2 Hesarin appro
Roslund kysyi, onko raadilla kiinnostusta ostaa esim. 30 lippua
Rakennusinsinöörikillan jäsenille myytäviä lippuja. Raati oli sitä mieltä, että killan
ei tarvitse ostaa lippuja.
15.3 Ramboll
Roslund ilmoitti, että koska vujuexcu osuu samalle päivälle MAIK-risteilyn
viimeisen päivän kanssa, hän yrittää siirtää excursiota päivällä. Rambollin kanssa
järjestetään keväällä myös muita excursioita.
16. RAHA-ASIAT
16.1 Laskujen hyväksyminen
Päätös: hyväksyttiin liitteenä olevat laskut. Väisänen muistutti raatia siitä, että
kaikki laskuja koskevat asiat tulee laittaa driveen.
17. TIEDOTUS
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17.1 Ei esille tulleita asioita.
18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1 Ei esille tulleita asioita.
19. RIL JA TEK
19.1 Ei esille tulleita asioita.
20. M.E.T.A
20.1 Ei esille tulleita asioita.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1 Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi vakiokokousajasta poiketen maanantai
17:00.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1 Yli-Juuti päätti kokouksen ajassa 19:46.

VAKUUDEKSI

Silja Yli-Juuti
Puheenjohtaja

Atte Ahti
Kirjuri-tiedottaja
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