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Aika: 11.7.2018 
kello 18:00 

 
Paikka: Otakaari 4 

02150, Espoo  
Kiltahuone 

 
 

Läsnäolijat:   Silja Yli-Juuti, puheenjohtaja 
Atte Ahti, sihteeri 
Mikael Väisänen 
Katarina Varteva  
Visa Simola 
Mia Roslund 
Sara Kasanen 
Susanna Karlqvist 
Tuukka Harvela 
Nina Tanskanen 
Soile Bäckström 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Silja Yli-Juuti julisti kokouksen avatuksi ajassa 18:00. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi. 
 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 
5. ILMOITUSASIAT 

Bäckström ilmoitti tuoneensa tuliaisia raadille. Kasanen ilmoitti, ettei pääse MAIK-
varaslähtöön. 

 
6. JÄSENASIAT 

6.1 Uudet jäsenet. 
Päätös: hyväksytään Jarno Venäläinen ja Arina Värä 
Rakennusinsinöörikillan jäseneksi. 

6.2 Raadin palaute. 
Raati kiittää palautteesta ja ottaa sen huomioon tulevassa toiminnassaan. 

 
7. YLEISTÄ 

7.1 Kuulumiskierros 
7.1.1 Tanskanen: minulla oli kivaa mökillä koirieni kanssa. 
7.1.2 Kasanen: minua väsytti, mutta nyt asiat ovat paremmin kun näin raadin. 
7.1.3 Simola: olen ollut viikon sairaslomalla, mutta nyt on kiva olla töissä. 
7.1.4 Ahti: ihan hyvää kuuluu.  
7.1.5 Karlqvist: kuuluu jees, joku ei osaa lukea sähköpostejani. 
7.1.6 Bäckström: sain viikon loman ja lähden Lappiin. 
7.1.7 Harvela: minulla oli viime viikonloppuna kesän paras viikonloppu, kun olin 

Regatassa.  
7.1.8 Väisänen: hyvää kuuluu. 
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7.1.9 Varteva: hyvää kuuluu. 
7.1.10 Roslund: hyvää kuuluu, vähän kiireistä. 
7.1.11 Yli-Juuti: hyvää kuuluu, kiva kokoustaa. 

7.2 Menneet tapahtumat 
7.2.1 Kesäkisat 

Keskusteltiin kesäkisoista ja siitä, miten olympialaisia ja niiden suunnittelua 
voitaisiin kehittää.  

7.2.2 Kesäkaukkarit 
Puhuttiin kesäkaukkareiden toteutuksesta ja tapahtuman sujuvuudesta. 

7.2.3 ENG hallitusten hengaus 
Tapahtumaan osallistuneiden mielestä tapahtumassa oli hauskaa. Harvelan 
mukaan paljuvastaava olisi ollut hyvä idea.  

7.2.4 Promootio 
Tapahtumaan osallistuneet kertoivat oman mielipiteensä tapahtumasta.  

7.3 Vuosijuhlaedustukset 
AS:n kutsu on tullut. Simola ilmoitti, että FTMK:lla on kasa siellä.  

7.4 Sääntömuutos 
Yli-Juuti ilmoitti, että uudet säännöt pitäisi hyväksyä ja kysyi raadilta mielipidettä 
killan sääntöjen muuttamista varten. Asiasta keskusteltiin. Bäckström ehdotti, 
ettei ajettaisi pieniä sääntömuutoksia läpi ylimääräisissä kokouksissa jollei jotain 
isompaa tarvetta sääntöjen muutokselle tule ilmi. Raati kannatti ehdotusta. 

7.5 Nettisivut 
Yli-Juuti kysyi, onko joku vastuussa viime viikonloppuna tapahtuneesta CPU:n 
käytöstä. Ahti ryhtyy tutkimaan asiaa.  

7.6 Kiltiksen takapihan siivous ja terassi 
Yli-Juuti kertoi, että kiltiksen läheisyyteen ilmestyy roskalava ensi viikon aikana. 
Yli-Juuti pyysi apua ensi maanantaiksi. Karlqvist, Bäckström ja Simola ilmoitivat 
pääsevänsä auttamaan.  

7.7 Raadin kesäprojekti 
Yli-Juuti kysyi raadin mielipidettä johonkin kesällä hoidettavaan projektiin, kuten 
nettisivujen uudistamiseen tai raadin kopin siivoukseen. Raati oli yleisesti halukas 
yhden illan mittaisiin projekteihin.  

7.8 Killan kesäpäivät 
7.8.1 Tarjoilut 

Yli-Juuti kysyi kesäpäivien tarjoiluista. Harvela ehdotti aamupalan lisäksi jotain 
pientä, kuten grillivihanneksia. Sovittiin lisäksi salaatti. Ruoalle budjetoitiin 100e.   

7.8.2 Ilmoittautuminen 
Roslund hoitaa ilmolomakkeen.  

7.8.3 Ohjelma 
Yli-Juuti kysyi, onko IE:llä ideaa ohjelmasta. Harvelan mukaan mitään perinteistä 
ohjelmaa ei ollut. Karlqvist ja Kasanen ottavat vastuun ohjelman järjestämisestä.  

7.8.4 Kyydit 
Varteva tekee kyytiexcelin kyytien sopimisia varten.  

7.9 Raadin kesäpäivät 
7.9.1 Ohjelma 

Simola ehdotti ohjelmatiedostoa. Raati kannatti ehdotusta 
7.10 Toimarimerkki 

Raati piti Karlqvistin ehdotuksista, joista yksi valittiin toimarimerkiksi. Karlqvist 
jatkaa kyseisen ehdotuksen kehittämistä.   

7.11 Kehityskeskustelut 
Yli-Juuti kysyi milloin seuraavat kehityskeskustelut halutaan pitää. Sovittiin, että 
keskustelut pidetään orientaatioviikon jälkeen. 

7.12 Orientaatioviikko 
7.12.1 Puhujat 

Yli-Juuti kysyi Simolalta, onko hänellä puhujat selvillä fuksien 
tervetulotilaisuuteen. Simola vastasi myöntävästi. Yli-Juuti tekee raatiesittelyn 
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tilaisuuteen.  
7.12.2 Haalareiden jako 

Yli-Juuti kysyi onko ketään jakamassa YIT:ltä haalareita. Varteva ilmoitti 
hoitavansa asian. 

7.12.3 Aalto-party 
Yli-Juuti muistutti, että raati pitää tapahtumassa rastia. Harvela hoitaa rastin 
ilmoittamisen.  

7.13 Nordic Meeting 
Yli-Juuti ilmoitti, että Nordic Meeting-tapahtuma ei ole vielä valmis ja ilmoitti, että 
raatilaisia ei tarvita lisäavuksi tapahtumaan.  

7.14 ½-Hermannin kutsut (Oltermanni ja kunniajäsenet) 
Yli-Juuti kysyi halukkaita ½-Hermannin kutsuja lähettelemään. IE hoitaa. Varteva 
ilmoitti, että NCC on alustavasti lupautunut yhteistyöhön tapahtumaan liittyen.  

 
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 

8.1 Ei esille tulleita asioita. 
 

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 
9.1 Liikuntatapahtuma 

Varteva kertoi olleensa liikuntavastaavien kanssa yhteydessä Finnmap Infran 
kanssa järjestettävään tapahtumaan.  

9.2 Haalarit 
Varteva ilmoitti että haalarit saapuvat todennäköisesti 30.8. 

9.3 Terassi 
Varteva kertoi tutkineensa terassiasiaa ja että hänen mielestään siihen pitäisi 
kasata toimikunta ympärille. Raati kannatti ehdotusta. Yli-Juuti tekee sopivan 
lomakkeen ja Ahti tiedottaa. 

9.4 Energiapäivä  
Sovittiin, että tapahtumasta tiedotetaan syksyn ensimmäisen viikkotiedotteen 
yhteydessä.  

9.5 Alustavia diilejä 
Vartevan mukaan Vantaan Energian kanssa tehdään yhteistyötä fuksien 
liikuntapäivänä. Lisäksi St1 on alustavasti mukana fuksisitseillä ja Vartevalla on 
tapaaminen FCG:n kanssa mm. ulkoexcua varten.  

 
10. OPINTOTOIMIKUNTA 

Puhuttiin Universum-kyselystä. Sovittiin, että Bäckströmin seuraaja hoitaa ensi vuonna. 
 

11. FUKSITOIMIKUNTA 
11.1 Fuksitoimikunnan kuulumiset 

Simolan mukaan pöhinää on syksyä varten paljon. 
11.2 Syksyn tapahtumat (liikunta, pääaine, fuksiexq, HBN, fuksisitsit) 

Roslundin mukaan pääaineiltamaa tai fuksiexcua ei olla vielä hirveästi 
suunniteltu. Puhuttiin myös tapahtuman kehittämisestä viime vuoden pohjalta. 
Simola ilmoittaa Roslundille fuksiexculle sopivia päivämääriä. Simola ilmoitti, että 
HBN järjestetään. Puhuttiin myös n-saunasta samalle päivälle. Lisäksi 
suunniteltiin HBN:n ohjelmaa. Raati on kutsuttu fuksisitseille.  

11.3 Raativideo 
Karlqvist kertoi omasta ideastaan. Yli-Juuti ehdotti että videota ideoidaan ennen 
raadin kesäpäivien järjestämistä, jotta asiat saadaan hoidettua. Karlqvist ottaa 
vastuuta videon hoitamisesta.  

 

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA 
12.1 Kv-kesähommat 

Karlqvist ilmoitti tehneensä englanninkielisen kiltaoppaan ja lähettäneensä 
ulkomaalaisille opiskelijoille infosähköpostin. Rakennusinsinöörikiltaan tulee syksynä 
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yhteensä 130 kv-opiskelijaa. 
 

13. RUUTISET-TOIMIKUNTA 
Ei esille tulleita asioita. 

 
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 

Ei esille tulleita asioita. 
 

15. RAHA-ASIAT 
15.1 Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen 

Päätös: hyväksytään liitteenä olevat korvaustositteet ja laskut.  
15.2 Rahiksella on asiaa 

Väisänen muistutti budjettityökalun käytöstä ja kertoi aloittaneensa 
välitilinpäätöksen tekemisen. Väisäsen mukaan välitilinpäätös on tehty ennen 
orientaatioviikkoa. Yli-Juuti ehdotti, että kaikki täyttäisivät budjettityökalun tämän 
viikon aikana. 

 
16. TIEDOTUS 

Ei esille tulleita asioita. 
 

17. AYY JA ITY 
Ei esille tulleita asioita. 

 
18. MAIK JA AA-KERHOT 

Ei esille tulleita asioita. 
 

19. RIL JA TEK 
Ei esille tulleita asioita. 

 
20. M.E.T.A 

Ei esille tulleita asioita. 
 

21. SEURAAVA KOKOUS 
Sovittiin seuraava kokous elokuulle. 

 
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Yli-Juuti päätti kokouksen ajassa 19:49. 

 
 
 
 

VAKUUDEKSI 
 
 
 
 

 
Silja Yli-Juuti Atte Ahti 
Puheenjohtaja Kirjuri-tiedottaja 


