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Aika: 22.11.2019 
kello 14:00 

 
Paikka: Kokoushuone 213a 
 Konetekniikan talo 

  Otakaari 4 A, 02150 Espoo   (S=saapui, P=poistui) 
 

Läsnäolijat:   Mia Roslund, puheenjohtaja   Laura Aalto 
Tuomas Rasku, sihteeri   Jutta Kanerva 
Matias Saikku     Tommi Lehtovirta 

  Tuomas Orava (S9.1)    Veera Kortesniemi 
  Lotta Aalto     Eetu Kotiranta 
  Atte Ahti     Lauri Lavonen 
  Ella Asikainen     Iiro Lindgren 
  Jaakko Eskola  (S10.4)   Joonatan Mustonen (S10.6) 
  Kaarlo Forsman (S10.5)   Anna Niemelä (P10.6, S10.8) 
  Daniel Haaranen (S10.3)   Anton Närekorpi (S9.1) 
  Tuukka Harvela (S9.1)   Iina Ohrankämmen 
  Eelis Hemberg (S10.5)   Juho Ojala 
  Erik Jaatinen     Liida Pihlavirta 
  Mikko Jantunen (S10.8)   Jaakko Rouru 
  Aapeli Junkala     Sampo Sainio 
  Teemu Kanniainen    Aapo Salonen (S10.6) 
  Susanna Karlqvist    Daniela Schenk 
  Leevi Koistinen (S10.6)   Visa Simola 
  Severi Korhonen    Santeri Kääriäinen 
  Sten Stambej     Janne Suominen 
  Lauri Sääskilahti    Mikko Tiili 
  Alex Tolonen     Janika Torkki 
  Henri Vaitomaa    Iiris Vuorialho 
  Jesse Vähä-Koukkula    Mikael Väisänen (S10.6) 
  Eino Yrjänäinen    Katarina Varteva 
  Otto Kaukoranta    Helmi Takala 
  Eemeli Ahvenniemi (P10.8)   Eero Autio (P12.8) 
  Bai-Bai Bairoh (S10.4, P10.6)  Ramzi el Geneidy (P10.6) 
  Elsa Heinolainen (S10.5, P12.4)  Ronja Hiironen (S10.4, P12.7) 
  Inka Hirvonen (P10.6)    Lionel Irrmann (P10.5) 
  Vilma Jokinen (S10.4, P12.7)   Fanni Kaitale (P12.5) 
  Heidi Kaukinen (P12.7)   Sofia Kiikkerä (P12.7) 
  Julia Kondakov (S10.4, P10.6)  Eetu Laitila (S10.1, P12.4) 
  Lotta Lassila (P12.4)    Lotta Lehtovirta (P10.6) 
  Markus Manninen (S10.4, P10.6)  Heidi Manninen (P10.6) 
  Fanni Mattsson (P12.17)   Lassi Mäkelä (P12.3) 
  Ossi Perttu (P10.6)    Emma Pesonen (P10.6) 
  Rita Raulo (P12.4)    Iiro Ristikankare (P12.13) 
  Rita Ristimäki (P10.6, S10.8, P12.16) Atte Rouhe (S5., P10.8) 
  Anette Ryhänen (P10.6)   Jaan Rönkkö (P10.6) 

Klaara Salolahti (P10.6)   Iisa Saunamäki (P10.6) 
Nina Tanskanen (P10.5)   Janne Teinilä (S10.4, P12.1) 
Elli-Noora Tiainen (P12.2)   Linnea Toivanen (S10.4, P10.6) 
Iida Willberg (P10.6)    Kristofer Mäkinen (P12.3) 
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Liitteet:  Liite 1: Raadin ehdotus uusiksi säännöiksi (Rakennusinsinöörikilta ry:n säännöt) 
Liite 2: Raadin ehdotus uusiksi säännöiksi (Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-
ohjesääntö) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
1.1 Mia Roslund julisti kokouksen avatuksi ajassa 14:14. 

 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
2.1 Puheenjohtaja 

Susanna Karlqvist ehdotti Mia Roslundia kokouksen puheenjohtajaksi. Mia 
Roslund oli suostuvainen.  
Päätös: Valittiin Mia Roslund kokouksen puheenjohtajaksi. 

2.2 Sihteeri 
Iiro Lindgren ehdotti Tuomas Raskua kokouksen sihteeriksi. Tuomas Rasku oli 
suostuvainen.  
Päätös: Valittiin Tuomas Rasku kokouksen sihteeriksi. 

 
3. Ääntenlaskijat (2 kpl) 

Matias Saikku ehdotti itseään ja Ella Asikaista kokouksen ääntenlaskijoiksi. Myös Ella 
Asikainen oli suostuvainen.  
Päätös: Valittiin Ella Asikainen ja Matias Saikku kokouksen ääntenlaskijoiksi. 

4. Pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl) 
Mia Roslund ehdotti, että kokouksen ääntenlaskijat toimisivat myös kokouksen 
pöytäkirjan tarkastajina. Ella Asikainen ja Matias Saikku olivat suostuvaisia.  
Päätös: Valittiin Ella Asikainen ja Matias Saikku kokouksen pöytäkirjan 
tarkastajiksi. 

 
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

5.1 Mia Roslund totesi, että kokouskutsu on lähetetty yli viikko sitten killan viralliselle 
sähköpostilistalle ja julkaistu sekä killan virallisella ilmoitustaululla että Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnan eli AYY:n ilmoitustaululla. Kokous on kutsuttu koolle killan sääntöjen 
mukaisesti, joten se on laillinen ja päätösvaltainen. Kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
6. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN 

6.1 Puheenjohtaja Mia Roslund totesi, että salissa saa olla vain äänestyslipun kanssa. 
Äänestyksen aikana kokoukseen ei saa saapua tai sieltä poistua. Vain salissa saa 
äänestää ja salista poistuessa on toivottavaa jättää äänestyslaite saliin. Puheenvuorot 
tulee pitää lyhyinä ja niitä pyydetään viittaamalla. Mikäli äänestettäessä hakijoita on 
parillinen määrä ja hakijat ovat suostuvaisia, äänestetään hakijoita pareina yksilöiden 
sijaan. Nina Tanskanen kysyi, onko IE-hakijoiden (Isäntä ja Emäntä) mielipidettä kysytty. 
Mia Roslund sanoi, että hakijoita on konsultoitu. Fanni Mattsson kysyi, miten 
äänestetään kolmen hakijan tapauksessa. Mia Roslund kertoi, että kolmea ihmistä 
äänestettäessä, mikäli yksi henkilö saa ensimmäisellä kierroksella yli 50% äänistä, hänet 
valitaan suoraan ja siirrytään seuraavaan kohtaan. Muuten vähiten ääniä saanut putoaa 
ja kaksi jatkavat uusintakierrokselle. Kristofer Mäkinen kysyi, voidaanko fuksikapteenit 
äänestää esimerkiksi kolmena eri parina. Mia Roslund kertoi, että äänestyksestä 
sovitaan tapauskohtaisesti, kun todellinen ehdokkaiden lukumäärä on selvillä. 
Ehdotukset hyväksyttiin. 

 
7. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

7.1 Mia Roslund ehdotti muutosta esityslistaan; hän ehdotti raadin valitsemisjärjestyksen 
muuttamista seuraavaksi: Puheenjohtaja, Kirjuri-tiedottaja, Rahastonhoitaja, Isäntä ja 
Emäntä, Fuksitoimikunnan puheenjohtaja, Opintovastaava, Ruutisten päätoimittaja, 
Excursiomestari, Yrityssuhdevastaava, Kv- ja maisterivastaava. Kokous kannatti 
ehdotusta.  
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Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys edellä mainituin muutoksin. 

 
8. ILMOITUSASIAT 

8.1 Ei ilmoitusasioita. 
 

9. SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET 
9.1 Rakennusinsinöörikilta ry:n säännöt (Raadin ehdotus uusiksi säännöiksi, liite 1) 

Mia Roslund kertasi killan ylimääräisessä kokouksessakin läpikäydyt raadin 
muutosehdotukset.  
 Mia Roslund avasi keskustelun. Iiro Lindgren kysyi, olisiko muutokset 
järkevää vain hyväksyä, mikäli vasta-argumentteja ei tule. Mia Roslund sanoi, 
että muutokset on kuitenkin käytävä läpi. Kokous ei kommentoinut.  
 Mia Roslund sulki keskustelun.  
Päätös: Hyväksyttiin Rakennusinsinöörikilta ry:n sääntömuutos raadin 
pohjaesityksen mukaan. 

9.2 Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö (Raadin ehdotus uusiksi säännöiksi, liite 
2) 

Mia Roslund kertasi killan ylimääräisessä kokouksessakin läpikäydyt raadin 
muutosehdotukset.  
 Mia Roslund avasi keskustelun. Kokous ei kommentoinut.  
 Mia Roslund sulki keskustelun.  
Päätös: Hyväksyttiin Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-
ohjesääntömuutos raadin pohjaesityksen mukaan. 

 
10. VUODEN 2020 RAADIN VALINTA 

10.1 Puheenjohtaja 
Mia Roslund kävi läpi nettisivuilla ja suolaustaululla ilmoitetut henkilöt ja kysyi 
jokaiselta, ovatko he suostuvaisia hakemaan virkaan. Laura Aalto oli 
suostuvainen. Severi Korhonen ei ollut suostuvainen. Anton Närekorpi sanoi, 
ettei pitkän harkinnan jälkeen ole suostuvainen. Mia Roslund ei ollut 
suostuvainen.  
 Mia Roslund avasi kuulustelun, hakijana Laura Aalto. Aalto kertoi 
kokemuksistaan killassa ja olevansa hyvä kyseiseen virkaan. Hän lisäsi, että 
hänellä on vielä annettavaa killalle.  
 Anton Närekorpi kysyi Aallon mielipidettä killan nimeen ja sen 
muuttamiseen. Aalto kertoi aiheen tulleen esille kuluneen vuoden aikana ja 
koki ettei nimenmuutos ole ajankohtainen aihe.  
 Iiro Lindgren kysyi, miten Aalto pitäisi huolta raadin hyvinvoinnista koko 
vuoden ajan. Aalto vastasi hyvän yhteishengen olevan tärkeää ja että 
jokaisella on joku, jolle puhua asioita. Aalto kertoi keskittyvänsä virkistyksiin ja 
yhteishengen kohottamista tukeviin aktiviteetteihin.  
 Katarina Varteva kysyi, miten Aalto kehittäisi kiltaa, jotta se toimisi 
paremmin. Aalto kertoi, että jaostot toimivat eri tasoisella tehokkuudella ja 
onnistuvuudella. Useasta jaostosta puuttuu joku, joka on vastuussa 
toiminnasta. Aalto valitsisi jaostoihin yhden vastuuhenkilön, joka pitäisi huolen 
toiminnasta ja jaostosta.  
 Anton Närekorpi kysyi, mitä Aalto karsisi pois kiltatoiminnasta, jotta 
kaikelle uudelle olisi tilaa, eivätkä kaikki olisi niin kiireisiä. Aalto vastasi, että 
kuten tänä vuonna jätettiin yhdet sitsit järjestämättä ajanpuutteen vuoksi, tulisi 
seuraavanakin vuonna keskittyä omiin tavoitteisiin, eikä mennä aina edellisen 
vuoden aikataululla.  
 Nina Tanskanen kysyi, pitääkö vuosijuhlat tehdä pienemmin tänä 
vuonna. Aalto vastasi, että vuosijuhlista tulee joka tapauksessa hyvät, mutta 
vuosijuhlabudjettia ei olla leikkaamassa.  
 Visa Simola kysyi, miten Aalto saa kaikkien kiltalaisten äänet kuuluviin 
ja raadin toimimaan tämän mukaan. Aalto vastasi, että aikoo jatkaa kuluneen 
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vuoden tavoin kyselyiden järjestämistä ja vuorovaikutuksen kehittämistä.  
 Mia Roslund päätti kuulustelun.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 puheenjohtajaksi Laura Aalto. 

10.2 Kirjuri-tiedottaja 
Mia Roslund kävi läpi nettisivuilla ja suolaustaululla ilmoitetut henkilöt ja kysyi 
jokaiselta, ovatko he suostuvaisia hakemaan virkaan. Eino Yrjänäinen oli 
suostuvainen.  
 Mia Roslund avasi kuulustelun, hakijana Eino Yrjänäinen. Yrjänäinen 
kertoi olevansa toisen vuoden IK:lainen. Hän haluaa olla mukana killan 
toiminnassa ja tässä hommassa hän uskoisi olevansa hyvä.  
 Nina Tanskanen kysyi nettisivuilla olevan Yrjänäisen vastauksen 
perusteella kiltahuoneelle sijoitettavista kameroista, ja oli huolestunut 
kiltahuoneen viihtyisyydestä. Yrjänäinen totesi, että esimerkiksi kahvipannua 
kuvaavasta kamerasta pitää kysyä mielipidettä kiltalaisilta, mutta kiltahuoneella 
ei tietenkään saa olla epämukavaa.  
 Iiro Lindgren kysyi Yrjänäisen äidinkielen ylioppilaskokeen arvosanaa. 
Yrjänäinen vastasi arvosanan olevan ”E”.  
 Heidi Kaukinen kysyi mitä Yrjänäinen kehittäisi virkaansa tai kiltaan 
liittyen. Yrjänäinen vastasi, ettei lähtökohtaisesti kehittäisi kirjuri-tiedottajan 
virkaa, mutta oli ajatellut kiltahuoneelle pääsemistä sähköisillä ”lätkillä” tai 
kiltahuoneen toiseen huoneeseen oven hankkimista.  
 Susanna Karlqvist kysyi, mihin suuntaan ovi avautuisi. Yrjänäinen 
vastasi, että ovi aukeaisi eteiseen, mutta asiaa pitää vielä miettiä.  
 Rita Ristimäki kysyi, miten Yrjänäinen huomioisi englanninkieliset 
kiltalaiset. Yrjänäinen vastasi international buddyn hoitavan englanninkielisen 
tiedotuksen, mutta toimisi itse yhteistyössä buddyn ja fuksikapteenien kanssa 
asiaan liittyen.  
 Katarina Varteva kysyi, käyttääkö Yrjänäinen kaksi- vai 
kymmensormijärjestelmää. Yrjänäinen vastasi, että käyttää toistaiseksi 
enemmän kaksisormijärjestelmää, mutta uskoo kehittyvänsä.  
 Atte Ahti kysyi, aikooko Yrjänäinen kerätä ”feimiä”. Yrjänäinen vastasi, 
että saattaisi tehdä näin mainostamalla perjantaipullon arvontaa killan 
viikkotiedotteessa.  
 Tuukka Harvela kysyi, kuinka monta raadin jäsentä Yrjänäinen aikoo 
”pedata”. Yrjänäinen vastasi, että asiaa pitää miettiä.  
 Mia Roslund päätti kuulustelun.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 kirjuri-tiedottajaksi Eino Yrjänäinen. 

10.3 Rahastonhoitaja 
Mia Roslund kävi läpi nettisivuilla ja suolaustaululla ilmoitetut henkilöt ja kysyi 
jokaiselta, ovatko he suostuvaisia hakemaan virkaan. Lauri Lavonen ja Lassi 
Mäkelä olivat suostuvaisia. Susanna Karlqvist ehdotti Anton Närekorpea. 
Närekorpi ei ollut suostuvainen.  
 Mia Roslund avasi kuulustelun, hakijoina Lassi Mäkelä ja Lauri 
Lavonen. Mäkelä kertoi pystyvänsä antamaan parhaan panoksen killalle 
rahastonhoitajana. Hän kertoi tehneensä laskutuksen ja taloushallinnon 
parissa töitä ja siksi osaa vankasti pestin valmiiksi. Mäkelä kertoi olevansa 
tarkkaavainen ja rahojen olevan siksi hyvin hallussa. Lavonen kertoi olleensa 
aktiivisesti kiltatoiminnassa mukana fuksivuodesta lähtien. Hänellä ei ole 
kokemusta rahastonhoitajana olemisesta, mutta koki olevansa hyvä virkaan ja 
pystyvänsä antamaan killalle paljon.  
 Matias Saikku kysyi, ovatko hakijat halukkaita myös muihin raadin 
virkoihin. Mäkelä vastasi, että hän on kiinnostunut rahastonhoitajan lisäksi 
fuksikapteenin sekä kv- ja maisterivastaavan viroista, mutta haluaa 
pääsääntöisesti rahastonhoitajaksi. Lavonen kertoi haluavansa myös 
excursiomestariksi, mutta rahastonhoitajan viran olevan mieluisin.  
 Iiro Lindgren kysyi Mobile payn uhkista killalle. Lavonen vastasi, että se 
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olisi killalle yksi maksutapa lisää ja useampi kanava hankaloittaa kirjanpitoa, 
toki tuoden enemmän rahaa. Mäkelä vastasi, että Mobile pay tuo enemmän 
rahaa, mutta koska Mobile pay on kytketty suoraan maksukorttiin ja koska 
killalla ei ole korttia, hankaloittaa tämä toimintaa ja tuo lisätöitä. Iiro Lindgren 
totesi, että yritystilillekin saa nykyään Mobile payn.  
 Nina Tanskanen kysyi hakijoilta Mobile payn tarpeellisuudesta. Mäkelä 
vastasi, että asiasta keskustellaan raadin kesken. Lavonen vastasi, että 
käteistä on harvoilla ja siksi Mobile pay on hyödyllinen sovellus.  
 Anton Närekorpi kysyi hakijoiden mielipidettä killan jäsenmaksun 
suuruudesta. Lavonen vastasi, että se on linjassa muiden kiltojen maksun 
kanssa ja siten kohtuullinen summa. Mäkelä sanoi, että killan jäsenmaksua ei 
tarvitse luultavasti kasvattaa, mutta uskoo asian selviävän budjettia katsoessa.  
 Nina Tanskanen kysyi nettisivuilla olevien vastauksien perusteella, 
miten rahastonhoitajalla on aikaa kysellä kulukorvauksia. Mäkelä vastasi, että 
aikoo priorisoida oikeat asiat ensin, ja kysellä kulukorvauslappuja, mikäli se on 
tarpeellista. Hän kehittäisi kulukorvauksia, jotta lappujen täyttäminen ja 
palauttaminen olisi helpompaa. Lavonen vastasi, että uskoo ajan riittävän ja 
koska rahojen kerääminen on tärkeää, hän keskittyy siihen.  
 Anton Närekorpi kysyi ”credit vai debit”. Mäkelä vastasi ”debit”, jotta 
rahavirtoja olisi helpompaa hallita reaaliajassa, eikä debit luo creditin tuomia 
lisäkuluja. Lavonen totesi, että credit on ihan hyvä.  
 Mäkelä perusteli lopuksi, että hänet tulisi valita rahastonhoitajaksi, 
koska hänellä on vankka kokemus aiheesta ja hän sanoi olevansa huolellinen 
ja tarkkaavainen. Lavonen perusteli lopuksi, että on valmis tehtävään ja 
innokas toimintaan, vaikkei omaakaan samanlaista kokemusta.  
Mia Roslund päätti kuulustelun. Järjestettiin äänestys. Äänet jakautuivat 
seuraavasti: Lassi Mäkelä 50, Lauri Lavonen 22, tyhjä 1.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 rahastonhoitajaksi Lassi Mäkelä. 

10.4 Isäntä ja Emäntä 
Mia Roslund kävi läpi nettisivuilla ja suolaustaululla ilmoitetut henkilöt ja kysyi 
jokaiselta, ovatko he suostuvaisia hakemaan virkaan. Rita Raulo ja Mikko Tiili 
sekä Kristofer Mäkinen ja Lotta Lassila olivat suostuvaisia. Tuomas Rasku ja 
Matias Saikku eivät olleet suostuvaisia. Visa Simola ei ollut suostuvainen. 
Heidi Kaukinen ehdotti Nina Tanskasta ja Tuukka Harvelaa. Harvela ja 
Tanskanen eivät olleet suostuvaisia. Ehdokkaat olivat halukkaita hakemaan 
pareittain. Rita Raulo pyysi, että kysymykset osoitetaan jommallekummalle 
parille tai hakijat vastaavat vuorotellen järjestyksessä. Kokous kannatti 
ehdotusta.  
 Mia Roslund avasi kuulustelun, hakijoina Rita Raulo ja Mikko Tiili sekä 
Kristofer Mäkinen ja Lotta Lassila. Raulo kertoi hakevansa Tiilin kanssa. Tiili 
kertoi, että heillä on yhteistä kokemusta kurssineuvostosta ja pikkuIE:stä sekä 
MAIKin hallituksesta. He ovat todenneet yhdessä toimimisen toimineen hyvin. 
Tiili kertoi olleensa järjestämässä merisotakoulussa kurssijuhlia. Raulo kertoi 
olleensa järjestämässä risteilyjä ja vanhojentansseja. Hän jatkoi, että heillä 
olisi Tiilin kanssa eniten annettavaa killalle kyseisessä roolissa. Lassila kertoi 
olleensa kurssineuvostossa ja pikkuIE:ssä. Mäkinen sanoi olleensa 
kurssineuvostossa, pikkuIE:ssä, excursiokisällinä ja polyteknikkojen 
saunaseuran hallituksessa. Lassila kertoi olleensa vaikuttunut killan 
toiminnasta ja halusi siksi tehdä samanlaista toimintaa killan hyväksi. Mäkinen 
kertoi, että he ottavat Lassilan kanssa vastuuta, tekevät tehtävät kunnolla ja 
pitävät samalla pilkkeen silmäkulmassa. He haluavat, että järjestäjilläkin on 
hauskaa. Mäkinen haluaa hakea juuri Lassilan kanssa, koska kokee hänet 
parhaaksi tässä tehtävässä ja sen olevan hyväksi killalle. Hän kertoi heillä 
olevan kova motivaatio, ja lisäsi, ettei ”tunnu missään” sekä parin jatkavan 
eteenpäin hyvällä fiiliksellä. 
 Nina Tanskanen kysyi Mäkiseltä ja Lassilalta, miten vastuujako parin 
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välillä tapahtuisi. Lassila vastasi, että olisi itse enemmän keittiössä, koska on 
ollut ravintolassa töissä. Mäkinen olisi enemmän salivastuussa ja tekemässä 
käytännön järjestelyjä. Pari korosti yhteistyön tärkeyttä.  
 Iiro Lindgren kysyi molemmilta pareilta, mitä henkilöitä kuuluu 
sisäasiaintoimikuntaan (SAT). Raulo vastasi SAT:iin kuuluvan 
kulttuurivastaavat, liikuntavastaavat, kiltahuonevastaavat, killan dj:t, lukkarit ja 
pikkuIE.  
 Anton Närekorpi kysyi, miten parit pitävät omasta jaksamisestaan 
huolta. Mäkinen vastasi, että on tärkeää ottaa ”chillisti” ja tehdä töitä pilke 
silmäkulmassa. Mikäli töitä on liikaa, omaan IE-pariin tulee tukeutua. Lassila 
vastasi, että hän on tehnyt viime vuonna enemmän kursseja, jotta voisi ottaa 
rauhallisemmin ja keskittyä IE-hommiin tulevana vuonna. Hän mainitsi myös 
liikunnan tärkeyden. Tiili vastasi, ettei ota stressiä koulusta ja sen sijaan 
keskittyy kiltatoimintaan. Viime vuonna olleiden tapahtumien perusteella hän 
koki selviävänsä, kun jättää aikataulustaan kaiken muun pois. Raulo selvensi, 
että priorisointi on avain jaksamiseen. Hän kertoi, että pitää pienestä kiireestä 
ja suuresta vastuusta. Hän on suunnitellut, mistä lähtee karsimaan tilanteen 
vaatiessa. Hän on valmis vähentämään työnteosta IE-hommien vuoksi ja 
keskittyy aikatauluttamiseen, jotta paniikkia ei pysty muodostumaan.  
 Nina Tanskanen kysyi, miten toimia, jos killan puolivuosijuhlapäivänä 
toinen IE-parista haluaa läsyn (laulu- ja aikatauluvihko) ja toinen ei. Raulo 
vastasi, että asioista argumentoidaan ja lopulta luultavasti läsyyn päädyttäisiin. 
Mäkinen vastasi, että puolivuosijuhlilla olisi hyvä olla läsy, mutta mikäli toinen 
olisi asiasta eri mieltä, asiat selvitetään juoksemalla, kunnes toinen väsyy ja 
antaa periksi. Lassila selvensi, että asiasta myös keskusteltaisiin.  
 Matias Saikku kysyi, onko hakijoilla muita virkoja, josta he ovat 
kiinnostuneita. Lassila sanoi, että on hakemassa vain IE:ksi. Mäkinen vastasi 
miettineensä myös excursiomestariksi hakemista, mutta pystyisi toteuttamaan 
itseään parhaiten IE:nä. Tiili vastasi, ettei hae muihin virkoihin tai pakota 
hakemista muualle. Raulo vastasi, että hakee lähtokohtaisesti IE:hen, mutta 
katsoo, miten kokous etenee.  
 Tuukka Harvela kysyi, miten toimia, jos killan tapahtumassa joku 
käyttäytyy aggressiivisesti. Tiili kertoi, että tästä on kokemusta ja ensin tilanne 
tulee rauhoittaa. Mikäli tilanne on paha, tulee toimia tilanteen mukaan ja 
esimerkiksi soittaa poliisille. Raulo sanoi, että järkipuhe yleensä auttaa, mutta 
viimeisenä vinkkinä poliisi. Mäkinen vastasi, että puhuminen auttaa yleensä, 
mutta hänellä on järjestyksenvalvojakoulutus, voimankäyttökoulutus ja 
pippurisumutekoulutus, mikäli tilanne sitä vaatii, mutta aikoo ensin puhua 
asianomaisten kanssa.  
 Erik Jaatinen kysyi, millaisen tapahtuman parit toisivat uutena kiltaan. 
Lassila vastasi, että asiasta tulisi keskustella ensin, mutta tapahtumat, joissa ei 
käytetä alkoholia, olisivat potentiaalisia. Mäkinen vastasi, että karsisi ensin 
tapahtumista, joista toinen järjestävä kilta ei ole kiinnostunut tai johon ei ole 
panostanut. Raulo vastasi, että kävisi läpi killan tapahtumat ja peilaisi toimintaa 
viime vuoden tapahtumiin. Kysynnän, kiinnostuksen ja motivaation perusteella 
järjestäjät voisivat päättää muutoksista. Hän konsultoisi SATin toimikuntia ja 
uskoo tilaa olevan joko kulttuurille tai liikunnalle.  
 Fanni Mattsson kysyi, miten englanninkieliset otetaan huomioon 
tapahtumissa. Raulo vastasi, ettei asia ole vain IE:n päätettävissä, vaan 
heidän pitää konsultoida myös fuksikapteeneja, kv- ja maisterivastaavaa, 
lukkareita ja muita toimijoita. IE tarjoaa usein tapahtumiin puitteet, ja sisältö 
tulee osittain jostain muualta. Hän keskittyisi tapahtumien tiedotukseen ja 
yleisilmeeseen. Lassila vastasi, että fuksikapteenit ja lukkarit kannattaisi pitää 
mukana suunnittelussa ja panostaa englanninkieliseen sitsikulttuuriin. Hän 
kertoi esimerkkinä fuksisitseillä olleen englanninkielisen laululeikin.  
 Sampo Sainio kysyi, miten parit johtaisivat toimikuntiaan ja pitäisivät 
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huolta kaikista. Mäkinen vastasi, että on hyvä antaa toimikunnille vapauksia 
tehdä mitä visioivat ja määrittää vastuuhenkilöt tilannekohtaisesti. SATin 
hyvinvoinnista pidettäisiin huolta tekemisen mielekkyydellä ja toki 
virkistäytymisellä. Lassila vastasi, että antaisi vapauksia tekijöille ja asioista 
tulisi keskustella, jotta toimikunnat voivat toteuttaa itseään. Hän lisäsi, että 
kiitos on aina paikallaan. Tiili vastasi, että työt tulee jakaa toimikunnille 
selkeämmin ja IE:n tulee kuunnella, mitä toimikunnat tarvitsevat. Keskustelua 
tulisi lisätä ja kehittää vuorovaikutusta toimikuntien välillä. Raulo vastasi, että 
vastuutehtäviä tulisi jakaa ja vaikka virkistäytyminen on tärkeää, 
ympärivuotinen kannustaminen ja asenne on tärkeintä. Hän lisäsi, että 
esimerkiksi anonyymi palaute saattaa myös auttaa. Tauot ja ruoan saatavuus 
kesken päivän on tärkeää. Työvuoroja tulee jakaa ja kohdata pikkuIEn kanssa 
yksilöllisesti. Jokaisen ryhmän kanssa istutaan alas ja sovitaan asiat erikseen.  
 Raulo tiivisti lopuksi, että hänet ja Tiili tulisi valita, koska heillä ei ole 
pelkästään motivaatiota vaan myös ideoita ja annettavaa killalle. Heidän 
ideansa ovat sellaisia, jotka voisivat sujuvoittaa toimintaa. Lisäksi he tietävät 
perinteet ja osaavat kunnioittaa niitä. Lassila tiivisti lopuksi, että hänet ja 
Mäkinen tulisi valita, koska IE:n ollessa vapaaehtoistoimintaa, pilke pitää pitää 
silmäkulmassa, mutta silti hoitaa asiat täysillä loppuun asti.  
Mia Roslund päätti kuulustelun. Järjestettiin äänestys. Äänet jakautuivat 
seuraavasti: Lotta Lassila & Kristofer Mäkinen 60, Rita Raulo & Mikko Tiili 19, 
tyhjä 2. Pari totesi, että isäntänä toimii Mäkinen ja emäntänä Lassila.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 isännäksi Kristofer Mäkinen ja emännäksi 
Lotta Lassila. 

10.5 Fuksitoimikunnan puheenjohtajat 
Mia Roslund kävi läpi nettisivuilla ja suolaustaululla ilmoitetut henkilöt ja kysyi 
jokaiselta, ovatko he suostuvaisia hakemaan virkaan. Fanni Mattsson oli 
suostuvainen. Sampo Sainio oli suostuvainen. Rita Ristimäki oli suostuvainen. 
Rita Raulo ei ollut suostuvainen. Lassi Mäkelä ei ollut suostuvainen. Tuukka 
Harvela ehdotti Susanna Karlqvistia. Susanna Karlqvist oli suostuvainen. Iiro 
Lindgren ehdotti Alex Tolosta. Alex Tolonen ei ollut suostuvainen. Atte Ahti 
ehdotti Ossi Perttua. Ossi Perttu ei ollut suostuvainen. Hakijat halusivat, että 
heitä äänestetään yksilöinä.  
 Mia Roslund avasi kuulustelun, hakijoina Fanni Mattsson, Sampo 
Sainio, Rita Ristimäki ja Susanna Karlqvist. Sainio kertoi toimineensa killassa 
ISOna ja haluavansa fuksikapteeniksi, koska voisi tehdä tehtävää isolla 
sydämellä. Mattsson kertoi toimineensa killassa aktiivisesti kurssineuvostossa, 
ISOna ja toimihenkilönä. Hän pystyisi palvelemaan kiltaa parhaiten 
fuksikapteenina. Ristimäki kertoi tehneensä asioita kv-kandien kanssa, 
olleensa mukana järjestötoiminnassa ja nuoriso-ohjauksessa. Hänelle on 
tärkeää, että kaikki löytävät paikkansa. Karlqvist kertoi toimineensa aktiivisesti 
yli kymmenessä toimihenkilövirassa sekä raadissa ja teekkarijaostossa. 
Hänellä on kokemusta kv-toiminnasta ja muista vastuutehtävistä.  
 Iiro Lindgren kysyi hakijoilta, mitä teekkarius merkitsee heille. Mattsson 
vastasi, että suurta osaa hänen minuudestaan. Ristimäki vastasi, että sitä, kun 
kaikki voivat kehittää itseään. Karlqvist vastasi, että teekkarius merkitsee 
hänelle perhettä. Sainio vastasi, että teekkarius merkitsee hänelle hyväksyvää 
yhteisöä, jossa on mukava olla.  
 Lassi Mäkelä kysyi, miten hakijat ovat suunnitelleet kv-toimintaa. 
Tuomas Orava ehdotti vastauksen antamista englanniksi, jota kokous kannatti. 
Ristimäki vastasi, että fuksikorttiin voisi suunnitella tapahtumia, jotka 
kannustavat kansallisten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteistyötä sekä 
henkeä, jossa on mukava olla yhdessä. Karlqvist vastasi, että toiminta ja 
yhdessäolo pitää saada mahdollisimman mukavaksi ja normaaliksi. Toimintaa 
ei pidä pakottaa ja kansainvälisyydestä tulee tehdä tavallista. Sainio vastasi, 
että ongelma ei ole englanninkielisten tapahtumien puute, vaan kansallisten 
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opiskelijoiden haluttomuus puhua englantia ja tutustua englanninkielisiin 
henkilöihin. Hän sanoi ymmärtävänsä tarpeen olla omalla mukavuusalueellaan 
ja puhua vain suomea, mutta heidän rohkaisemisensa olisi tärkeää. Hän kertoi, 
että ei koe olevansa mukavuusalueellaan ihmisten edessä ja puhuessaan 
englantia, mutta tekee sitä paraikaa ja kokee onnistuvansa. Mattsson vastasi, 
että ISOilla on iso rooli fuksien integroimisessa ja hän rohkaisisi ISOja 
näyttämään esimerkkiä järjestämällä yhteisiä tapahtumia.  
 Visa Simola kysyi, miten hakijat pitäisivät huolta, etteivät he pala 
loppuun vaan jaksavat koko kauden. Karlqvist vastasi, että hänellä löytyy 
kokemusta ja hän on oppinut aikatauluttamaan, mikä auttaa kaiken 
tekemisessä ilman loppuun palamista. Hän laittaa tehtävänsä 
tärkeysjärjestykseen ja tekee kaiken aikataulussa. Sainio vastasi, että on hyvä 
aikataulun järjestelyssä. Hän kävi kuluneena vuonna töissä, tapahtumissa ja 
koulussa aktiivisesti, jotta pääsisi killan toimintaan mukaan jatkossakin. Hän on 
valmis joustamaan töistä ja koulusta fuksikapteeniuden vuoksi ja hän saa 
paljon energiaa killan toiminnasta, mutta tulee silti miettimään ajankäyttönsä 
uudelleen. Hän lisäsi luottavansa tukiverkkoihinsa. Tämä aiheutti salin 
keskiosassa kovaäänistä hurraamista. Mattsson vastasi, että on tärkeää pitää 
huolta henkisestä jaksamisesta, ja hän uskoo yhdessä tekemiseen. Kun 
vastuuta saa jaettua ja pystyy luottamaan toiseen, auttaa se jaksamaan. Hän 
pitää henkilökohtaisesti huolta itsestään urheilemalla ja nukkumalla sekä 
ajanhallinnalla, jota hän tulee käyttämään varmasti paljon. Ristimäki sanoi, että 
kommunikoi parinsa kanssa, ja kun ongelmia tulee, hän konsultoi parin lisäksi 
FMTK:ta (fuksitoimikunta). Hän lisäsi pysyvänsä rehellisenä itselleen ja 
osaavansa irrottaa itsensä töistä ja nauttia muustakin kuin järjestötoiminnasta.  
 Matias Saikku kysyi, miten hakijat tulisivat toimeen kaikkien muiden 
hakijoiden kanssa. Sainio vastasi, ettei tunne muita hakijoita entuudestaan, 
mutta haluaa osoittaa, että tulee toimeen kaikkien kanssa. Ristimäen kanssa 
hän jakaisi itselleen kansalliset ja Ristimäelle kansainväliset fuksit. Mattssonin 
kanssa toimimisesta hänellä on hieman kokemusta ja hän uskoo yhteisen 
toiminnan onnistuvan. Karlqvistista hänellä ei ollut mitään pahaa sanottavaa. 
Mattsson vastasi olevansa kaveri kaikkien kanssa ja hänellä on 
tulevaisuudesta hyvä fiilis. Ristimäen kanssa hän olisi itse enemmän 
vastuussa kansallisista ja Ristimäki kansainvälisistä fukseista, mutta hän on 
halukas myös puhumaan englantia. Karlqvistin kanssa Mattsson on jutellut 
muutaman kerran ja vaikka ehkä eri hengessä niin hän uskoo yhdessä 
toimimisen toimivan ja hän luottaa Karlqvistin kv-osaamiseen. Hänellä on 
myös kokemusta Sainion kanssa toimimisesta, ja he ovat keskustelleet parina 
toimimisesta. Ristimäki vastasi, että on keskustellut Mattssonin ja Sainion 
kanssa yhteistyöstä. Karlqvistin kanssa hän on toiminut kv-puolella ja siksi 
kumpikaan ei profiloituisi mihinkään, siten löytäen tasapainon helposti. Sainion 
kanssa he molemmat haluavat vähentää alkoholipainotteisia tapahtumia 
yhteisössä. Mattssonin kanssa he ovat olleet tekemisissä ja samanlaiset 
näkemykset löytyvät hyvin, mutta myös halu mennä toisen vastuualueelle ja 
oppia uutta toisesta. Karlqvist vastasi, että pystyisi varasti toimimaan kaikkien 
kanssa ja hänen oma vahvuutensa on kokemus. Hän olisi jokaisessa parissa 
se kokenut osapuoli ja toinen parista olisi uusi näkemys sekä into, joka loisi 
tasapainon pariin.  
 Iiro Lindgren kysyi, mitkä ovat suurimmat haasteet kahden kapteenin 
kanssa toimimiseen ISOvastaavan kanssa. Mattsson vastasi, että siinä olisi 
paljon uutta, mutta kun kaksi ihmistä tuo esiin mielipiteensä, tuo toiminta 
enemmän esille kuin yksin. Hän ei näe syytä, miksei toiminta toimisi yhdessä, 
koska kaikilla on oikeanlainen ”mindset” jo valmiiksi. ISOvastaava olisi 
varmasti tiiviisti toiminnassa mukana. Ristimäki vastasi, että on tärkeää, että 
ISOvastaavaa ei jätetä minkään ulkopuolelle ja että ISOjen kanssa hän voi 
toimia itsenäisesti sekä omalla alueellaan. Kaksi fuksikapteenia tuo asioihin 



Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Vaalikokous 2019 

9/15 

 

 

enemmän näkemystä ja yhteistoiminta onnistuu varmasti. Karlqvist vastasi, 
että ottaisi myös kv- ja maisterivastaavan mukaan toimintaan ISOvastaavan 
lisäksi. Hän haluaisi, että kokoon saataisiin hyvin tiivis nelikko, sillä jonkun 
ulkopuolelle jääminen olisi kaikille haitta. Sainio vastasi, että nykyään kv-
toiminta on erillään fuksitoiminnasta ja yhteistoimintaa sekä kommunikaatioita 
tulisi lisätä kapteenien sekä kv- ja maisterivastaavan välillä. Hänelle on 
tärkeää, että jokaisen ääni saadaan kuuluviin.  
 Matias Saikku kysyi hakevatko hakijat myös muihin virkoihin. Kaikki 
hakijat vastasivat kieltävästi.  
 Sten Stambej kysyi, miten pari toimisi, jos tapahtumassa toinen 
kapteeni olisi päihtyneenä ja tilanne vaatisi ”damage controllia”. Karlqvist 
vastasi, että hänellä on tapahtumista kokemusta. Toisen kapteenin voisi viedä 
sivuun ja kertoa fukseille kapteenin voivan huonosti. Asiasta tulisi keskustella 
myöhemmin. Sainio vastasi, että tilannetta ei pitäisi edes päästää ”damage 
control”-vaiheeseen vaan tilanteesta keskustella jo aiemmin. Kapteenin 
tehtävä on esimerkin näyttämistä ja oikean käytöksen mallina olemista. Siksi 
sen keulakuvana oleminen on hyvin tärkeää. Mattsson vastasi, että keskustelu 
olisi tärkeää, eikä usko näin tapahtuvan, mutta hän keksisi tarpeen vaatiessa 
peitetarinan ja auttaisi järjestelyissä. Ristimäki vastasi, että fuksikapteeni 
vietäisiin tilanteesta pois ja hänestä pidettäisiin huolta. Aiheesta pitäisi 
keskustella, jotta sama ei toistuisi ja mikäli fukseille on tullut epämukava olo, 
heidänkin kanssaan keskusteltaisiin. Tärkeää on aikaansaada fukseille olo, 
että asioihin puututaan ja niistä välitetään.  
 Visa Simola kysyi, miten toimia, jos joku fuksi havaitaan liian 
päihtyneenä. Sainio vastasi, ettei asioista tarvitse tehdä liian isoa ”showta”, 
sillä virheitä sattuu. Fuksi vietäisiin sivuun, hänestä pidettäisiin huolta, hänelle 
annettaisiin vettä ja pidettäisiin huolta, että fuksi pääsee kotiin. Vanhoja ei pidä 
muistella, ja mikäli huonoa käyttäytymistä tapahtuu, tulee tapahtuneesta 
keskustella. Mattsson vastasi, että fukseja tulee tukea ja mikäli tällainen tilanne 
tapahtuisi, pitäisi huolehtia fuksi kotiin ja selvittää asiat loppuun asti. Hän lisäsi, 
että onneksi killalla on kaksi kapteenia, niin vastuunjakokin onnistuu 
hankalassa tilanteessa. Ristimäki vastasi, että on oletettavaa, että välillä näin 
voi käydä, mutta on tärkeää, että fuksi toivotetaan tervetulleeksi jatkossakin, 
vaikka virheitä sattuisikin. Karlqvist vastasi, että on saanut koulutusta, miten 
toimia ahdistelutapauksissa, alkoholin käytön tai huumeiden kanssa ja kokee 
siten onnistuvansa kyseisissä tilanteissa.  
 Mattson tiivisti lopuksi, että olisi hyvä fuksikapteeni, koska hänellä on 
iso sydän kiltaa kohtaan ja hänellä on paljon annettavaa. Ristimäki tiivisti 
lopuksi, että on tärkeää, että kaikki löytävät oman paikkansa ja ketään ei jätetä 
ulkopuolelle edes kielimuurin takia. Karlqvist tiivisti lopuksi, että hänellä on 
kokemusta, jonka avulla hän olisi hyvä fuksikapteeni. Sainio tiivisti lopuksi, että 
hän on helposti lähestyttävä ja siksi hyvä fuksikapteeniksi.  
Mia Roslund päätti kuulustelun. Järjestettiin äänestys. Äänet jakautuivat 
seuraavasti: Fanni Mattsson 41, Sampo Sainio 26, Rita Ristimäki, 9, Susanna 
Karlqvist 6, tyhjä 0. Ensimmäisen kierroksen jälkeen putosi Susanna Karlqvist. 
Järjestettiin toinen äänestys henkilöiden Fanni Mattsson, Rita Ristimäki ja 
Sampo Sainio kesken. Äänet jakautuivat seuraavasti: Fanni Mattsson 41, 
Sampo Sainio 28, Rita Ristimäki 13, tyhjä 0. Toisen kierroksen jälkeen putosi 
Rita Ristimäki. Järjestettiin kolmas äänestys henkilöiden Fanni Mattsson ja 
Sampo Sainio kesken. Äänet jakautuivat seuraavasti: Fanni Mattsson 50, 
Sampo Sainio 31, tyhjä 1.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi (1/2) 
Fanni Mattsson.  
Järjestettiin äänestys toisesta fuksikapteenista henkilöiden Sampo Sainio, Rita 
Ristimäki ja Susanna Karlqvist kesken. Äänet jakautuivat seuraavasti: Sampo 
Sainio 44, Rita Ristimäki 29, Susanna Karlqvist 8, tyhjä 1. 
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Päätös: Valittiin vuoden 2020 fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi (2/2) 
Sampo Sainio. 

10.6 Opintovastaava 
Mia Roslund kävi läpi nettisivuilla ja suolaustaululla ilmoitetut henkilöt ja kysyi 
jokaiselta, ovatko he suostuvaisia hakemaan virkaan. Janne Suominen oli 
suostuvainen.  
 Mia Roslund avasi kuulustelun, hakijana Janne Suominen. Suominen 
kertoi, että aikoi hakea virkaan jo viime vuonna, mutta päätti lähteä ensin 
vuodeksi hallopediksi. Tämä vahvisti päätöksen hakea nyt virkaan.  
 Tuomas Orava kysyi, miten Suominen ehtii istua koko päivän 
kiltahuoneella, jos hänen tulee istua myös koulun kokouksissa. Suominen 
vastasi, ettei ehdikään ja totesi, että tällöin muutkin kiltalaiset voivat istua siellä 
välillä.  
 Matias Saikku kysyi, miten tuleva virka vaikuttaa hänen mahdolliseen 
rooliinsa kiltahuonevastaavana. Suominen vastasi, ettei välttämättä tiedä 
kaikkea, mitä kiltahuoneella tapahtuu, mutta asiasta on tuskin haittaa.  
 Kristofer Mäkinen kysyi, miten Suominen aikoo toimia, jos joku kysyy 
tietoja maisteriopintosuuntauksista. Suominen kertoi tietävänsä perusasiat, 
mutta voi myös ohjata kysyjän eteenpäin.  
 Iiro Lindgren kysyi, miten Suominen toimisi, jos koulun kokouksessa 
joku tarjoaa hänelle kovia huumeita. Suominen vastasi, että ilmoittaisi asiasta 
eteenpäin.  
 Mia Roslund päätti kuulustelun.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 opintovastaavaksi Janne Suominen. 

10.7 Ruutisten päätoimittaja 
Mia Roslund kävi läpi nettisivuilla ja suolaustaululla ilmoitetut henkilöt ja kysyi 
jokaiselta, ovatko he suostuvaisia hakemaan virkaan. Teemu Kanniainen oli 
suostuvainen. Iina Ohrankämmen ei ollut suostuvainen. Eino Yrjänäinen ei 
ollut suostuvainen.  
 Mia Roslund avasi kuulustelun, hakijana Teemu Kanniainen. 
Kanniainen kertoi, että on ollut aiemmin kurssineuvostossa, lukkarikisällinä ja 
ruutisten toimittajana. Hän tuntee pystyvänsä antamaan killalle kaikista eniten 
Ruutisten päätoimittajana.  
 Tuomas Orava kysyi, miten kiltojen ystävyysseuran puheenjohtajuus 
tulee vaikuttamaan Ruutisten päätoimittajan vastuisiin. Kanniainen vastasi, 
ettei koe asiaa ongelmana.  
 Daniel Haaranen kysyi, aikooko Kanniainen vaihtaa Ruutisten 
formaattia. Kanniainen vastasi, että on tyytyväinen nykyiseen formaattiin.  
 Anton Närekorpi kysyi, tulisiko Ruutisillekin tehdä selvitys budjetista 
Aino-lehden tapaisesti, 75000 eurolla. Kanniainen vastasi, että asiaa tulisi 
miettiä, jotta useampi lukisi lehteä.  
 Iiro Lindgren kysyi, miten Kanniainen pitää toimittajansa tyytyväisinä. 
Kanniainen vastasi, että aikoo pitää toimittajat tyytyväisenä kokouksissaan ja 
mahdollisissa virkistyksissä.  
 Matias Saikku kysyi, mitkä ovat Ruutisten päätoimittajan isoimmat 
perinteet. Kanniainen vastasi, että ainakin pitkäaikainen hatunkäyttö.  
 Ella Asikainen kysyi, miten Ruutiset tavoittaisi paremmin kansainväliset 
opiskelijat. Kanniainen vastasi, että nykyään Ruutisissa on ollut enemmän 
englanninkielisiä juttuja, mutta voi myös miettiä, mikäli tulevaisuudessa 
julkaistaisiin englanninkielinen julkaisu kansainvälisille opiskelijoille.  
 Atte Ahti kysyi, onko Ruutiset vapaa media. Kanniainen vastasi, että 
Ruutiset on ehdottomasti vapaa ja riippumaton media, mutta koska osa 
toiminnasta on yhteistyötä yritysten kanssa, tulee miettiä mitä voi julkaista.  
 Lauri Sääskilahti kysyi, onko Kanniainen tietoinen päätoimittajan muista 
vastuista? Kanniainen vastasi, että dokumentointi ja arkistointi ovat hänen 
vastuullaan ja hän on ollut tyytyväinen toimintaan kuluneena vuonna. Hän 
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lisäsi harkitsevansa, tulisiko kuvakirjoja menneistä vuosista tehdä lisää.  
 Mia Roslund päätti kuulustelun.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 Ruutisten päätoimittajaksi Teemu 
Kanniainen. 

10.8 Excursiomestari 
Mia Roslund kävi läpi nettisivuilla ja suolaustaululla ilmoitetut henkilöt ja kysyi 
jokaiselta, ovatko he suostuvaisia hakemaan virkaan. Kristofer Mäkinen ei ollut 
suostuvainen. Rita Raulo ei ollut suostuvainen. Iiro Ristikankare ei ollut 
suostuvainen. Eetu Kotiranta oli suostuvainen. Kristofer Mäkinen ehdotti Mikko 
Tiiliä. Mikko Tiili ei ollut suostuvainen. Tuomas Orava ehdotti Lauri Lavosta. 
Lauri Lavonen oli suostuvainen. Iiro Lindgren ehdotti Tuomas Oravaa. Tuomas 
Orava ei ollut suostuvainen. Lotta Lassila ehdotti Anna Niemelää. Anna 
Niemelä ei ollut suostuvainen. Visa Simola ehdotti Mikko Jantusta. Mikko 
Jantunen oli suostuvainen. 
 Mia Roslund avasi kuulustelun, hakijoina Eetu Kotiranta, Lauri Lavonen 
ja Mikko Jantunen. Kotiranta kertoi olevansa kiinnostunut roolista ja haluaisi 
tehdä killalle asioita. Lavonen kertoi olevansa kiinnostunut excursiomerstarin 
roolista, koska pääsisi mukaan mahtaviin matkoihin ja järjestämään niitä. 
Jantunen kertoi viran olevan raativiroista hänelle mieleisin. Hän haluaa 
vaikuttaa killassa ja hän pitää sen toiminnasta.  
 Iiro Lindgren kysyi, kuinka monen päivän mittaisen Kotimaan Pitkän 
hakijat järjestäisivät. Lavonen vastasi, että ei ole täysin tietoinen kestosta, 
mutta arvioi 2-3 yötä. Jantunen vastasi, että ainakin 2 yötä. Kotiranta vastasi, 
että 3-4 yötä.  
 Severi Korhonen kysyi, miten tulisi toimia, mikäli ennen excursiota 
kiltalainen olisi selvästi päihtynyt. Jantunen vastasi, että riippuen excursiosta 
kyseinen henkilö voisi jäädä bussiin tai vaihtoehtoisesti tulla excursiolle 
takariviin aurinkolasit päässä. Kotiranta vastasi, että kyseinen henkilö jäisi 
varmaan bussiin. Lavonen vastasi, että riippuen tilanteesta henkilö jäisi 
bussiin, ellei päihtyneiden ryhmä olisi suurempi, jolloin pitäisi käskeä kaikkia 
ryhdistäytymään.  
 Mikael Väisänen kysyi, miten hakijat järjestäisivät erilaisia excursioita 
eri pääaineiden kesken. Lavonen vastasi, että järjestäisi niitä tasapainoisesti, 
jotta näkisi laaja-alaisesti eri yrityksiä. Jantunen vastasi, että järjestäisi myös 
laajasti erilaisia. Kotiranta vastasi, että järjestäisi tasaisesti erilaisia 
mielenkiintoisia excursioita.  
 Tuomas Orava kysyi, mikä hakijoiden näkemys olisi Kotimaan 
PuoliPitkästä (KPP) ja ympäristöteekkaripäivistä Ouluun. Kotiranta vastasi, 
että Lappeenrantaan meneminen oli virhe, mutta on innoissaan Ouluun 
menemisestä KPP:llä. Lavonen vastasi, että perinteitä tulisi kunnioittaa ja 
mennä KPP:lle Ouluun asti. Jantunen vastasi, että asiasta pitäisi keskustella 
raadin kanssa.  
 Matias Saikku pyysi hakijoita laittamaan järjestykseen spa-, panimo- ja 
työmaaexcursiot parhaasta huonoimpaan. Jantunen vastasi panimoexcursion 
ensimmäiseksi ja laittoi spa- ja työmaaexcursion jaetulle toiselle sijalle. 
Kotiranta vastasi järjestyksellä työmaaexcursio, spa-excursio, panimoexcursio. 
Lavonen vastasi järjestyksellä spa-excursio, panimoexcursio, työmaaexcursio.  
 Anton Närekorpi kysyi, miten hakijat tekisivät, jos ”nollaexcursio” on 
sovittu kahdeksi ja koko excursioporukka on humalassa. Lavonen vastasi, että 
heidän kanssaan pitäisi keskustella, ja vakuuttaa excursion vastuuhenkilö, että 
olemme kunnossa. Tilanteen vaatiessa pitäisi lähteä jatkamaan matkaa ilman 
excursiota. Jantunen vastasi, että tulee olla rehellinen ja kysyä excursion 
vastuuhenkilöltä, miten toimitaan. Kotiranta vastasi, että tulee olla rehellinen ja 
kertoa excursion vastuuhenkilölle mikä tilanne on.  
 Daniela Schenk kysyi, miten uudet kv-kandiopiskelijat tulisi ottaa 
mukaan excursiotoimintaan. Jantunen vastasi, että heidät tulisi ehdottomasti 



Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Vaalikokous 2019 

12/15 

 

 

ottaa mukaan. Hän hyödyntäisi kontakteja, jotta excursioille päästään myös 
englanninkielisiin yrityksiin. Lavonen vastasi, että excursioita pitäisi järjestää 
myös englanninkielisille, jotta hekin pääsevät kokemaan yrityksiä ja tehdä se 
siten, että sekä kansalliset ja kansainväliset pääsevät mukaan. Kotiranta 
vastasi, että kansallisia ja kansainvälisiä vierailuja tulisi järjestää noin 50-50 
excursioiden kesken.  
 Rita Raulo kysyi, miten hakijat voisivat parantaa suhdetta muiden 
yliopistojen opiskelijoihin. Kotiranta vastasi, että ympäristöteekkaripäivien, 
energiateekkaripäivien ja yhteisexcursioiden avulla. Lavosen mielestä killassa 
keskusteltu sanaharkka toisen yliopiston opiskelijoiden kanssa oli yleistys ja 
kilta voisi olla enemmän tekemisissä heidän kanssaan. Hän jatkoi, että 
useimmilla yhteisöillä on hyvä mielipide kiltalaisistamme. Jantunen vastasi, 
että järjestää yhteisiä tapahtumia.  
 Erik Jaatinen kysyi, kuinka monella KPP:lla ja KP:lla hakijat ovat olleet. 
Vastaukset olivat seuraavat: Kotirannalla 1 KPP sekä 1 KP, Lavosella 1 KPP 
ja Jantusella 0.  
 Jantunen tiiviisti, että kiltalaisten tulee äänestää ketä vain haluavat. 
Lavonen tiivisti, että tämä on paras tapa vaikuttaa killassamme ja siksi häntä 
tulisi äänestää. Kotiranta tiivisti, että hänellä on kokemusta ja intoa aihetta 
kohtaan ja siksi häntä tulisi äänestää.  
 Mia Roslund päätti kuulustelun. Järjestettiin äänestys. Äänet 
jakautuivat seuraavasti: Lauri Lavonen 25, Eetu Kotiranta 25, Mikko Jantunen 
16, tyhjä 3. Ensimmäiseltä kierrokselta putosi Mikko Jantunen. Järjestettiin 
toinen äänestys henkilöiden Lauri Lavonen Ja Eetu Kotiranta kesken. Äänet 
jakautuivat seuraavasti: Lauri Lavonen 31, Eetu Kotiranta 37, tyhjä 1.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 excursiomestariksi Eetu Kotiranta. 

10.9 Yrityssuhdevastaava 
Mia Roslund kävi läpi nettisivuilla ja suolaustaululla ilmoitetut henkilöt ja kysyi 
jokaiselta, ovatko he suostuvaisia hakemaan virkaan. Sten Stambej ei ollut 
suostuvainen. Julia Kondakov ei ollut suostuvainen. Iiro Ristikankare ei ollut 
suostuvainen. Laura Aalto ehdotti Rita Rauloa. Rita Raulo oli suostuvainen. 
Iiro Lindgren ehdotti Katarina Vartevaa. Katarina Varteva ei ollut suostuvainen. 
Sten Stambej ehdotti Severi Korhosta. Severi Korhonen ei ollut suostuvainen.  
 Mia Roslund avasi kuulustelun, hakijana Rita Raulo. Raulo kertoi, että 
voi käyttää taitoja, mitä oli suunnitellut IE:hen myös tässä virassa. Hän kertoi 
olevansa tekeväinen ja näpäkkä yrityssuhteiden suhteen.  
 Tuomas Orava kysyi, miten Raulo suostuttelisi hankalan yrityshenkilön 
mukaan tukemaan kiltaamme. Raulo vastasi, että hänellä on persoonaa saada 
”kuivemmatkin äijänkäppyrät” olemaan vastaanottavaisempia kiltaamme 
kohtaan.  
 Mia Roslund päätti kuulustelun.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 yrityssuhdevastaavaksi Rita Raulo. 

10.10 Kv- ja maisterivastaava 
Mia Roslund kävi läpi nettisivuilla ja suolaustaululla ilmoitetut henkilöt ja kysyi 
jokaiselta, ovatko he suostuvaisia hakemaan virkaan. Rita Ristimäki ei ollut 
suostuvainen. Iivo Metsä-Eerola ei ollut suostuvainen. Iiro Lindgren ei ollut 
suostuvainen. Susanna Karlqvist ei ollut suostuvainen. Visa Simola ehdotti 
Eelis Hembergiä. Eelis Hemberg ei ollut suostuvainen. Lassi Mäkelä ehdotti 
Sten Stambejta. Sten Stambej ei ollut suostuvainen. Tuomas Orava ehdotti 
Daniela Schenkiä. Daniela Schenk ei ollut suostuvainen. Kristofer Mäkinen 
ehdotti Mikko Tiiliä. Mikko Tiili oli suostuvainen.  
 Mia Roslund avasi kuulustelun, hakijana Mikko Tiili. Tiili kertoi olleensa 
englanninkielisessä lukiossa.  
 Sten Stambej kysyi, miten Tiili aikoi yhdistää kv-kandiopiskelijat ja kv-
maisteriopiskelijat. Tiili vastasi, että aikoo delegoida paljon asioita 
fuksikapteeneille.  
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 Iiro Lindgren kysyi, onko Tiili oikeasti halukas virkaan. Tiili vastasi 
olevansa. Susanna Karlqvist huomautti, että kv- ja maisterivastaavan tehtävät 
ovat parhaita.  
 Eelis Hemberg kysyi, miten Tiili toimisi, jos keskustassa harhailisi 
vaihtari ilman majapaikkaa. Tiili vastasi, että hänen luokseen pääsee aina.  
 Mia Roslund huomautti, että virkaan ei ole sääntöjen mukaan pakko 
valita ketään tässä kokouksessa, mikäli virkaan ei kukaan oikeasti halua. Tiili 
vakuutti olevansa virasta kiinnostunut. 
 Iiro Lindgren pyysi Tiililtä uutta esittelyä itsestään. Tiili vastasi, että 
monikulttuurisuus on tärkeää ja hän haluaisi, että tapahtumissa olisi enemmän 
englanninkielistä toimintaa.  
 Vilma Jokinen kysyi, onko tärkeää, että vain hetken Suomessa 
vaihdossa olevat saadaan mukaan toimintaan ja millä tavalla Tiili lähtisi 
tekemään tätä. Tiili vastasi, että on tärkeää saada vaihto-opiskelijat mukaan 
kiltaan ja myös poikkitieteelliseen toimintaan.  
 Mia Roslund päätti kuulustelun.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 kv- ja maisterivastaavaksi Mikko Tiili. 

 
11. TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTENSÄ 

VALINTA 
Nettisivujen mukaan Silja Yli-Juuti ja Niko Kälkäjä olivat halukkaita 
toiminnantarkastajiksi. Mia Roslund kertoi henkilöiden olevan edelleen 
halukkaita, vaikka he eivät olleet paikalla. Atte Ahti ja Mikael Väisänen olivat 
halukkaita varamiehiksi.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 toiminnantarkastajiksi Silja Yli-Juuti ja Niko 
Kälkäjä sekä henkilökohtaiseksi varamieheksi Yli-Juutille Atte Ahti ja 
Kälkäjälle Mikael Väisänen. 

 
12. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA 

12.1 ISOvastaava 
Mia Roslund kävi läpi nettisivuilla ja suolaustaululla ilmoitetut henkilöt ja kysyi 
jokaiselta, ovatko he suostuvaisia hakemaan virkaan. Fanni Kaitale oli 
suostuvainen.  
 Mia Roslund avasi kuulustelun. Kaitale kertoi, että hän haluaa 
toimintaan, koska ISOjen toiminta on tärkeää fukseille. Hän kertoi olleensa 
ISOna ja olevansa halukas tarjoamaan samat kokemukset muille.  
 Sampo Sainio kysyi, pitäisikö ISOvastaavan olla raadin jäsen. Kaitale 
vastasi, ettei asialla ole hänelle väliä.  
 Mikko Jantunen kysyi, miten ib-ISOja (international bachelor) saataisiin 
motivoitua tehtäviinsä ja miten heidät saadaan yhtenäistettyä kansallisiin 
ISOihin. Kaitale vastasi, että on tärkeää olla kaikkien ISOjen kanssa, ja että 
myös kv-ISOjen tehtävä on tärkeä.  
 Ella Asikainen kysyi, miten Kaitale tiedottaisi myös ib- ja kv-ISOille 
asioista. Kaitale vastasi käyttävänsä yksinkertaisesti Telegramia.  
 Severi Korhonen kysyi, miten toimia, jos tapahtumassa ISO on selvästi 
juopunut. Kaitale vastasi, että kuten aiemmin on keskusteltu, olisi syytä 
keskustella asiasta vakavasti kyseisen henkilön kanssa.  
 Mia Roslund päätti kuulustelun.  
Päätös: Valittiin vuoden 2020 ISOvastaavaksi Fanni Kaitale. 

12.2 Vanha likainen täti ja setä 
Anton Närekorpi välitti kokoukselle tiedon, että vanha likainen setä ja täti 
ehdottavat uusiksi henkilöiksi Iiro Lindgreniä ja Silja Yli-Juutia. Iiro Lindgren oli 
suostuvainen. Silja Yli-Juutin halukkuutta ei voitu varmistaa.  
Päätös: Valittiin vanhaksi likaiseksi henkilöksi Iiro Lindgren. Toinen 
likainen henkilö valitaan seuraavassa raadin kokouksessa ja samalla 
päätetään henkilöiden roolijako. 
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12.3 PikkuIE 
 Päätös: Valittiin pikkuIE:hen Aapo Salonen, Anna Laaksonen, Bai-Bai 

Bairoh, Frida Mitts, Jaakko Rouru, Juho Ojala, Liida Pihlavirta, Lotta 
Aalto, Saku Ristolainen, Sofia Harri, Théo Desroches ja Ramzi el 
Geneidy. 

12.4 Excukisällit 
  Jätettiin excukisällit valitsematta. 

12.5 Yrityssuhdekisällit 
  Jätettiin yrityssuhdekisällit valitsematta. 

12.6 Lukkarimestarit 
Päätös: Valittiin lukkarimestareiksi Tuomas Rasku, Tuomas Orava, 
Matias Saikku, Visa Simola ja Iiro Lindgren. 

12.7 Lukkarikisällit 
  Jätettiin lukkarikisällit valitsematta. 

12.8 Liikuntavastaavat 
Päätös: Valittiin liikuntavastaaviksi Iiro Ristikankare, Jutta Kanerva ja 
Lauri Lavonen. 

12.9 Kulttuurivastaavat 
Päätös: Valittiin kulttuurivastaaviksi Daniela Schenk, Ella Asikainen, 
Lauri Sääskilahti, Lionel Irrmann, Matias Saikku ja Tuomas Orava. 

12.10 Kiltahuonevastaavat 
  Jätettiin kiltahuonevastaavat valitsematta. 

12.11 Toimittajat 
Päätös: Valittiin Ruutisten toimittajiksi Atte Ahti, Ella Asikainen, Lauri 
Sääskilahti, Matias Saikku, Mikael Väisänen, Niko Kälkäjä, Simo 
Pekkinen, Visa Simola, Rita Ristimäki ja Iiro Lindgren. 

12.12 Valokuvaajat 
Päätös: Valittiin valokuvaajiksi Fanni Mattsson, Lauri Sääskilahti, 
Susanna Karlqvist ja Siiri Lappalainen. 

12.13 Killan DJ:t 
Päätös: Valittiin killan DJ:ksi Atte Ahti, Eino Yrjänäinen, Henri Vaitomaa, 
Mikko Jantunen, Teemu Kanniainen ja Tuomas Rasku. 

12.14 Kimble-vastaava 
Päätös: Valittiin kimble-vastaaviksi Tuukka Harvela, Erik Jaatinen ja 
Susanna Karlqvist. 

12.15 Arkistonhoitajat 
  Päätös: Valittiin arkistonhoitajiksi Susanna Karlqvist ja Lauri Sääskilahti. 

12.16 Alumnisuhdevastaava 
Päätös: Valittiin alumnisuhdevastaaviksi Katarina Varteva ja Silja Yli-
Juuti. 

12.17 Opintoapu 
  Päätös: Valittiin opintoavuksi Lauri Sääskilahti. 

12.18 International buddy 
Päätös: Valittiin international buddyiksi Ella Asikainen, Samuel 
Rabensteiner ja Eelis Hemberg. 

12.19 TEK-kiltayhdyshenkilö 
  Päätös: Valittiin TEK-kiltayhdyshenkilöksi Susanna Karlqvist. 

12.20 MAIK-vastaavat 
Päätös: Valittiin MAIK-vastaaviksi Tomas Kurenniemi ja Iiris Vuorialho. 

12.21 Nettisivuvastaava 
  Päätös: Valittiin nettisivuvastaavaksi Santeri Kääriäinen. 

12.22 Somevastaava 
  Jätettiin somevastaava valitsematta. 

12.23 ExotIK-vastaava 
  Jätettiin ExotIK-vastaava valitsematta. 
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12.24 RaJa-vastaava 
  Päätös: Valittiin Rakentamisjaosvastaavaksi Alex Tolonen. 

12.25 Töpsyvastaava 
  Päätös: Valittiin Töpsyvastaavaksi Alex Tolonen. 

12.26 Virkaehdotukset 
Mikko Jantunen ehdotti erillistä nimeä jokaisen raadin vanhalle 
ISOvastaavalle. Asiaan palataan tulevaisuudessa. 
Matias Saikku ehdotti uudeksi viraksi ”kv-kandikippari” ja tähän virkaan 
Daniela Schenkiä. Kokous kannatti ehdotusta.  
Päätös: Luotiin uusi toimihenkilövirka ”kv-kandikippari”. 
Päätös: Valittiin kv-kandikippariksi Daniela Schenk. 

12.27 Graafikot 
Päätös: Valittiin graafikoiksi Inka Hirvonen, Laura Aalto, Matias Saikku ja 
Siiri Lappalainen. 

 
13. M.E.T.A. 

Iiro Lindgren kiitti raatia uudesta sähköisestä äänestystavasta. Kokous kiitti 
yleisesti Santeri Kääriäistä hänen tekemästään työstä. 

 
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

14.1 Mia Roslund päätti kokouksen ajassa 17:52. 
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