
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 21/2020
 

Aika: 8.9.2020 
 
Paikka: Huone 101, Otakaari 4 
 
Läsnä: Laura Aalto (puheenjohtaja) Sampo Sainio  

Eetu Kotiranta (sihteeri) Fanni Mattsson  
Mikko Tiili Lassi Mäkelä  
Lotta Lassila Teemu Kanniainen  
Rita Raulo (S7.1)  

 
Etänä: Janne Suominen Kristofer Mäkinen 

Eino Yrjänäinen  
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

1.1. Aalto avasi kokouksen ajassa 17:01. 
 
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. Aalto ilmoitti, että vakiokokousaika on tiistaisin klo 17:00. Kokouspaikka on 
konetekniikan laitoksen (Otakaari 4) huone 101, johon on tehty kestovaraus. 
                                                                
6. JÄSENASIAT 

6.1. Uusien jäsenien hyväksyminen 
Killan jäsenyyttä oli hakenut Iiris Nieminen, Erik Lindfors, Jani Anttila,  
Miina Sivula, Samuli Aaltonen, Ukko Mannermaa, Aato Lampinen
ja Kalle Repo. 
Ehdotettiin, että hakemukset hyväksytään. Kokous kannatti ehdotusta. 
Päätös: Hyväksytään mainitut kahdeksan henkilöä killan jäseniksi. 

6.2. Raadin palaute 
Palautelomakkeen kautta oli toivottu, että poikkeusoloissa vanhemmat 
kiltalaiset keskittyisivät mieluimmin kiltahengen parantamiseen eikä 
pienistä asioista valittamiseen ja sääntöjen pilkunviilaamiseen.  
Raati on samoilla linjoilla ja kiittää palautteesta.  
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7. YLEISTÄ 
7.1. Kuulumiskierros 

Suominen: On mukavaa, että on viimeinkin muitakin kuin kandikursseja.  
Yrjänäinen: Viime viikosta on palauduttu. Kurssit alkoivat ja on vähän huono olo.  
Kotiranta: On kiva olla kirjurina! 
Mattsson: Ärsyttää, kun kaikki menee taas uusiksi. Onneksi elämässä on kivojakin 
asioita.  
Kanniainen: Ruutisten suhteen alkanut asiat pyörimään. Kurssitkin alkoivat. 
Tiili: Aamulla oli kiva herätä, nyt harmittaa. Tilanne ei tosin yllätä. Stressi vähenee 
päivä päivältä. 
Lassila: Söin kaksi kertaa makaronilaatikkoa tänään. 
Mäkelä: Hassua, että koulu alkoi. Tänään on ollut paljon aikaa, mutta paljon olen 
saanut tehtyäkin. Olen menossa pelaamaan jalkapalloa tästä suoraan.  
Sainio: Säikähdin rehtorin viestistä ja siitä, että AYY saattaa sulkea tilansa. Mikään ei 
enää yllätä. Sain iltakävelyllä uuden tapahtumaidean. 
Raulo: Olin vaeltamassa, ja se meni hyvin. Kaveri menetti kenkänsä, mikä oli miinus. 
Huomenna kertausharjoitukseen. 
Aalto: Samanlaisia fiiliksiä kuin muilla tapahtumien ja tulevaisuuden suhteen. 
Ensimmäinen venäjäntunti oli tänään.  

7.2 Menneet tapahtumat 
Raksarock 
Tiili kertoi tapahtuman olleen ”ultimate litness”.  
Lassila sanoi tapahtumassa vallinneen ”iso hype”, vaikka satoikin. 
Mäkelän mukaan livebändi oli ”tosi jees”.  
Yrjänäinen sai erityiskiitosta käsidesin jaosta.  

7.3 Aallon viesti koronasta 
Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä oli lähettänyt opiskelijayhdistysten 
vastuuhenkilöille viestin liittyen koronvirukseen ja altistumistilanteisiin Otaniemen 
opiskelijatapahtumissa osuuteen uusissa tartunnoissa.  
Viestissä kerrottiin myös Aalto-yliopiston luultavasti uudelleenarvioivan 
mahdollisuudet esimerkiksi lähiopetukseen ja kampuksen palveluiden, kuten 
ravintoloiden ja opiskelutilojen, käyttöön.  
”Varsinkaan sisätiloissa järjestettävien juhlien aika ei ole nyt”, Niemelä painotti 
viestissään. 
Raulo mietti, miten toimitaan, jos killassa ilmenee altistuminen 

Aalto vastasi, että killan vastuu ilmoittaa AYY:n hallitukselle, joka antaa lisää 
ohjeita. Mäkelä komppasi Aallon vastausta. Tiili oli luottavainen AYY:n 
lisäohjeistukseen. 
Sainio ehdotti valmiin viestipohjan laatimista siltä varalta, jos killassa ilmenee 
koronatapaus. 
Raulo kyseenalaisti valmiiden viestipohjien kykyä ottaa huomioon 
yksityisyydensuojauksen. 
Mäkelä ehdotti, että laaditaan ympäripyöreä viestipohja, jossa ei mennä 
yksityiskohtiin. 
Sainio ehdotti, että konsultoidaan ylioppilaskuntaa asiassa, mistä Aalto lupautui 
olemaan yhteydessä siihen suuntaan 

 
7.4 Ansiomerkit 

Kultaisen ansiomerkin kokouksessa 4.9. valintaryhmä oli päässyt 
yhteisymmärrykseen kolmesta kultaisen ansiomerkin saajasta. 
Raati oli yksimielinen, että käynnissä olevassa kokouksessa ei vielä päätetä 
hopeisten ansiomerkkien saajia. 
Seuraavana päivänä 9.9. on kaskelottistipendikokous.  
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7.5 Pyöreän tornin killan arwoisan ehdottaminen 
Sovittiin, että kysytään neuvoa ja ehdotuksia vanhemmilta opiskelijoilta. Mikäli 
neuvoa ja ehdotuksia ei tule, ei ehdoteta ketään. 

7.6 108. Hermannisitsi 
Aalto kertoi, että tarvitaan päätös päivämäärälle, jotta vuosijuhlavastaavien 
hakuprosessi saataisiin alulle.  
Vaihtoehdoiksi valikoituivat perjantait 9.4 tai 16.4., joista jälkimmäistä kannatetiin 
enemmän. Päivät valikoituivat muun muassa pääsiäisen takia 
Päätös: 108. Hermannisitsi järjestetään 16.4.2020.  
Hakemukset tehdään Google-formsilla. Hakuaika voisi ollaauki syyskuun loppuun 
asti. Vuosijuhlavastaavat on oltava valittuna viimeistään 6.10.2020.  
Aalto rohkaisi myös raatilaisia hakemaan tehtävään. 

7.7 Vakiokokouspaikka  
Yrjänäinen kyseli, onko kokouksilla jotain vakiopaikkaa 
Aalto vastasi, että kokoukset järjestetään konetekniikan laitoksen 
huoneessa 101, ellei toisin ilmoiteta. 

7.8 Kiltahuone 
Aalto ehdotti, että ajettaisiin kiltahuoneen siivous loppuun jonain päivänä.  
Lisäksi hän kyseli ajatuksia mahdollisesti kiltahuoneen avaamisesta kahdeksan 

hengen rajoituksella, esimerkiksi jonkinlaisen listasysteemin avulla.  
Ehdotusta pidettiin jalona, mutta sitä vastutettiin, koska henkilörajoitusten ja 
tarpeellisen hygieniatason valvominen olisi mahdotonta. 
Oltiin yksimielisiä, ettei kiltahuone ole toistiaseksi yleisessä käytössä.  
Siivouspäivä valitaan Doodle-äänestyksellä. 

7.9 Raadin virkistys 
Toivottiin kämppäkierrosta. Myös ulkona syöminen sai kannatusta. Nousi idea, että 
kämppäkierroksen voisi yhdistää esimerkiksi seuraavan päivän lounaalla ja 
kylpyläkäynnillä.  
Raadin virkistyksen ajankohta valitaan Doodle-äänestyksellä. 

 
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 

8.1. Ei esille tulleita asioita. 
 
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 

9.1. ENG-festivaali 
Raulo kertoi, että olme viidestä alun perin mukana olleesta yrityksestä ei ole 
kiinnostunut livetapahtumasta, joten pahalta näyttää.. Raulo pitää raatilaisia 
jatkossakin ajan tasalla.  

9.2. Näkyvyydet poikkeusaikana 
Yrityksillä on kiinnostusta maksaa näkyvyydestä, jonka käyttökohteita 
olisikin syytä miettiä. 
Monet yritykset eivät tue lähitapahtumia tällä hetkellä, mutta ovat kiinnostuneita 
muunlaisesta yhteistyöstä.  

 
10. OPINTOTOIMIKUNTA 

10.1. Ei esille tulleita asioita. 
 
11. FUKSITOIMIKUNTA 

11.1. Fuksisitsit 
Sainion tiedon mukaan IK on tällä hetkellä ainoa Otaniemen kilta, joka on 
edelleen järjestämässä fuksisitsejä.  
Ehdotettiin, että odotetaan AYY:n linjausta eikä hätiköidä päätöstä sitsien 
perumisesta sitä ennen. Kokous kannatti ehdotusta.  
Fuksikapteenit seuraavat tilannetta ja pitävät raadin ajan tasalla.  
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11.2. LettuCUP 
Tapahtuma on toistaiseksi peruttu, eikä korvaavaa tapahtumaa ole 

mietitty.  
 
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA 

12.1. Ei esille tulleita asioita.  
 
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA 

13.1. Kolmannet Ruutiset.  
Kanniainen kertoi, että toimitus oli kokoustanut edellisenä päivänä. eilen 
Lisäksi hän pyysi kirjoitukset asiaa koskevilta raatilaisilta syyskuun aikana. 

13.2. Merkin suunnitelman julkistus 
Kanniainen esitteli raadille viimeisen luonnoksen Ruutiset-haalarimerkistä. 
Kokous piti merkkiä onnistuneena.  
Kanniainen kertoi, että ideana oli tilata merkkejä 200 kappaletta. 
Kanniainen tarkastelee tilausten yhteydessä hintaa ja merkkien lopullista 
lukumäärää tarkemmin. 

 
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 

14.1. Kotimaan PuoliPitkä 
Kotiranta kertoi, että tällä hetkellä ei olla menossa 
ympäristöteekkaripäiville koronatilanteesta johtuen.  
Ideana olisi kuitenkin järjestää korvaavaa tapahtumaa samalle 
viikolle excursiokisällien voimin. 

 
15. RAHA-ASIAT 

15.1. Korvaustositteiden ja laskujen hyväksyntä. 
Yksi korvaustosite hylätään puutteellisten kuittien erittelyn vuoksi. 
Päätös: Hyväksytään loput laskut ja korvaustositteet 

 
16. TIEDOTUS 

16.1. Viikkotiedotteet verkkoon.  
Yrjänäinen kertoi, että esimerkiksi Maanmittarikillan viikkotiedote on luettavissa 
myös killan verkkosvuilla. 
Aalto kertoi, että aikaisemmin IK:n englanninkielinen viikkotiedote oli 
vain killan verkkosivuilla, mikä ei ollut hullumpi ratkaisu.  
Yrjänäinen lupasi ottaa asiasta koppia ja selvitellä, miten idean voisi 
toteuttaa vaivattomasti ja käyttäjäystävällisesti. 

 
17. AYY  
            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. Kokouskäytännöt 
Raulo oli odottanut akateemisen vartin jatkumista, mutta sitä ei ollut.  
Keskusteltiin käytännön plussista ja miinuksista. Päädyttiin luopumaan 
akateemisista varteista. Kokoukset alkavat jatkossa tasan ilmoitettuun 
aikaan. 
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20.2. Pakettiauton tilanne 
Projekti on saanut tuulta alleen. Sainio loi Driveen faktatiedoston 
hankinnasta kiltalaisilla varten. Mäkinen on tehnyt teknisempää työtä. 
Toinen ylimääräinen kokous on järjestettävä, koska kyseessä on iso 
hankinta budjetin ohi. Syksyllä järjestetään myös kiltalaisille 
keskustelutilaisuus hankinnasta. 

20.3. Jodel-meemit 
Otaniemessä useampi jodlaus oli sisältänyt Teemu ja Laura -
nimisiä henkilöitä. 

20.4. Kilometrikorvaukset 
Pikku-IE oli tiedustellut kilometrikorvauksista. Kilometrikorvauksia tullaan 
hyvittämään. Asia on Aallon ja Mäkelän to-do-listalla. 

 
21. SEURAAVA KOKOUS 

21.1. Seuraava kokous järjestetään tiistaina 15.9. kello 17:00. 
 
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

22.1. Aalto päätti kokouksen ajassa 18:29. 

 

 

 

 

VAKUUDEKSI 

 

 
 

 
 Laura Aalto Eetu Kotiranta 

 
 puheenjohtaja sihteeri 
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