
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 26/2020 

Aika: 13.10. 2020  
 
Paikka: Huone 101, Konetekniikka, Otakaari 4 
 
Läsnä: Laura Aalto (puheenjohtaja) Fanni Mattsson 

Eetu Kotiranta (sihteeri) Mikko Tiili 
Rita Raulo Sampo Sainio 
Lassi Mäkelä Teemu Kanniainen 
Lotta Lassila (P11.1) Kristofer Mäkinen (P11.2)  

 
Etänä: Janne Suominen Eino Yrjänäinen 
 

P = poistui kohdassa 
 
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   

Ei esille nousseita asioita 
                        
6. JÄSENASIAT 

6.1. Uusien jäsenien hyväksyminen 
Ei uusia jäsenhakemuksia 

6.2.Raadin palaute 
Oli toivottu, että pakettiautohankinnan keskusteluillasta tulisi tiivistelmä.  
Syyshermannin suoratoisto oli saanut paljon positiivista palautetta. 
Myös yritykset olivat kehuneet nopeaa ja onnistunutta reagointia. 

 
7. YLEISTÄ 

7.1. Kuulumiskierros 
Mäkinen: Uusi reititin avaa uusia tasoja. 
Tiili: Tapahtumat KV-opiskelijoille meni hyvin, sitsit vielä tulossa, kivaa on. 
Raulo: Salilla meni hyvin ja sain hauskan mopokyydin Otaniemeen. 
Tempparit taas huomenna! 
Mattsson: Ihan mukavasti menee. Äiti täyttää 50.  
Kotiranta: Ihan hyvin menee. Ruoka on hyvää. Yritin tehdä virtist tänään. 
Kanniainen: Olipa kiva syksyinen ilma, kun kävelin tänne.  
Mäkelä: Olin moikkaamassa äitiä viikonloppuna.  
Lassila: Ihanaa olla pois karanteenista. Paljon on kouluhommia.  
Sainio: Saavutin eufoorisen flow-tilan aamun lenkillä. 
Suominen: Hämeenkyrössä on mukavaa, mutta tulen huomenna taas 

takaisin. 
Yrjänäinen: Terve olo, vielä karanteenissa, kun koronatestin tulos ei ole tullut. 
Aalto: En ole tehnyt paljoa kolmeen päivään, muuten ihan hyvä fiilis. 
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7.2. Menneet tapahtumat 
PiirakkaevenENG:  

Tiili kertoi, että tapahtumassa ulkomaisille opiskelijoille syötettiin 
kaikkia suomalaisen ruokakulttuurin helmiä kuten mämmiä, 
hernekeittoa ja karjalanpiirakkaa.  
Tiili toivoi, että voitaisiin järjestää tapahtumia kohta lisää. 

Syyshermanni 
Viime hetkellä tehtiin isoja muutoksia tapahtuman järjestelyihin. 
Tapahtuman lähiosuus peruttiin ja juhlallisuudet striimattiin 
etäjuhlijoille. Lähes kaikki ruoka saatiin jaettua take-away pakettien 
muodossa. Nopeista muutoksista huolimatta tapahtuma onnistui 
hyvin.  
Ali Jahangirin show oli mahtava. 
Vuosijuhlatoimikunta pitää päätöskokouksen lähiviikkoina. 

Otaniemi Adventure 
Tapahtuma oli saanut paljon positiivista palautetta, ja konseptia 
pidettiin hyvänä maisteriopiskelijoille. 

Kurssineuvoston vaalit 
Tapahtuma pidettiin vihdoin ja uusi porukka saatiin valittua etänä. 
Meininki oli ollut hyvä ja hakijoita oli paljon. 

7.3. Koronatilanne ja tulevat tapahtumat 
Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on antanut suosituksen, ettei yli 20 
henkilön tapahtumia tulisi järjestää. Kokous piti suositusta hyvänä 
ohjenuorana tapahtumien suunnittelussa. 
Sovittiin, että tulevia tapahtumia lähdetään suunnittelemaan suositus 
mielessä pitäen. 
Ei peruta kaikkea ehdottomasti vaan ollaan hereillä ja valmiina tekemään 
muutoksia tai perumaan tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla 

7.4. Vuoden 2021 toimihenkilöt:  
Vuosi 2021 tulee olemaan jo lähtökohtaisesti erilainen killan toiminnan ja 
toimijoiden suhteen.  
Aalto nosti esille raatilaisten seuraajien testamentit, joiden osana olisi hyvä 
olla koronaluovuus ja mitä poikkeuksellista tänä vuonna on tullut esille. 
Jokainen kiltatoimintaan hakeva varmasti ymmärtää, mikä tulee olemaan 
homman nimi.  
Muissa killoissa oli pohdittu toimarivirkojen muokkaamista suuntaan tai 
toiseen vuodelle 2021. 
Kokous ei kokenut, että tarvitsisi tehdä isoja muutoksia toimikuntiin ja niiden 
sisältämiin virkoihin, koska tämä koettiin tulevan raadin asiaksi. 
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7.5. 108. Hermanninsitsi 
Vuosijuhlan järjestäminen on pitkä projekti ja tällä hetkellä pitkälle 
tulevaisuuteen suunnittelu on vaikeaa. Tästä syystä vuosiijuhlavastaavien 
rekrytointi on ollut erityisen haasteellista. 
Ehdotettiin, että tapahtuman budjettia voisi pienentää ja yrityksiltä voisi hakea 
sponsoreita jo ajoissa. 
Lisäksi Sainio ehdotti, että vuosijuhlat budjetoitaisiin mahdollisen 
perumisuhan vuoksi alustavaksi hieman voitollisiksi tai lähelle nollatulosta 
eikä esimerkiksi osallistumismaksuja huomioitaisi budjetissa. Ajatus sai 
kannatusta. 
Tärkeintä olisi saada kuitenkin joku järjestäjäporukka, ja mietittiinkin, miten 
tekijöitä lähdetään etsimään. 
Puhuttiin myös, että vuosijuhlan ja puolivuosijuhlan voisi yhdistää, kuten nyt 
syksyllä tehtiin.  
Toiveeksi nousi kuitenkin myös paluu normaalirytmiin mahdollisimman 
nopeasti, eli Hermanni keväisin ja Puolihermanni syksyisin. 
Sovittiin, ettei tehdä vielä päätöksiä tapahtumien perumisista, ja annetaan 
ensi vuoden toimijoille vastuu asiasta. 
Ehdotettiin, että vuju-porukan hakua mainostettaisiin lisää. Porukka olisi 
löyhempi kuin perinteinen vuosijuhlatoimikunta ja keskustelisi aktiivisesti 
raadin kanssa. Virka ei olisi lopullisesti sitova, mitä on hyvä painottaa.  
Myös edellisen vuosijuhlatoimikunnan viimeisessä kokouksessa voidaan 
miettiä hakijarekrytointia myös tarkemmin. Kokous kannatti ehdotusta. 
Tavoite on järjestää keväällä jonkinlainen tapahtuma. 

7.6. Raadin virkistys:  
Raati kiitteli järjestäjiä Syyshermannin jälkeisestä silliaamiaista. 
Seuraavalla viikolla on luvassa kylpyläpäivä 

Ideana olisi pitää tiistaina 9:00 kokous, iltapäivällä Flamingo-spa ja 
ruokailu.  
Siirretään kämppäkierros tenttiviikon viikonlopulta myöhemmälle 
ajankohdalle. Raati sopii keskenään asiasta tarkemmin. 

7.7. Pakettiauton hankinta 
Edellisen päivän keskusteluiltaan tuli yksi osallistuja. 
Syyshermannin lähiosuuden perumisen ja siitä aiheutuneiden taloudellisten 
tappioiden takia tilanne on myös muuttunut. Ajatuksena olisi pitää toinen 
keskustelumahdollisuus vielä tulevaisuudessa. Palautteen joukossa ei ole 
ollut vasta-argumentteja, joihin ei olisi vastausta kutsuun liitetyssä 
selvityksessä.  
Tarkoitus olisi tehdä vielä toinen Google Forms -kysely, jonka pohjalta 
tehdään tiedosto, jossa on vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja 
argumentteihin. 
Sponsorien kanssa ei ole syytä hätäillä ennen lopullista päätöstä.  

7.8. IK-kollarit 
Sainio esitteli kollaritilaukselle eri vaihtoehtoja, joista monet olivat kalliimpia ja 
laadukkaampia edelliseen tilaukseen verrattuna.  
Asian ratkaisemiseksi tehdään raadin Telegram-ryhmään äänestys, jossa 
päätetään mallista ja tehdäänkö brodeeraus vai ei. 
Ennen tilausta olisi hyvä tiedustella, olisivatko kiltalaiset valmiita maksamaan 
laadusta killan tuotteissa. Vielä ei tehty päätöksiä tilaukseen liittyen.  

7.9. Kuvia ja tunnukset raatiesittelyihin 
Mäkelä kyseli kuvien ja Instagram-tunnusten perään raatiesittelyä varten.  

Kokous totesi sekä tunnuksien että kuvien löytyvän raadin Google 
Drive -kansiosta. 
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8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 
8.1. pIKkujoulut 

Kokous oli sitä mieltä, ettei hätäillä tapahtuman tilavarauksen perumisen 
kanssa.  
Lisäksi todettiin, että tapahtuma on budjetoitu ilman osallistumismaksuja.  

 
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 

Ei esille nousseita asioita 
 

10. OPINTOTOIMIKUNTA 
10.1. Opiskelutilat 

ENGin dekaani oli vastannut opintovastaavien lähettämään sähköpostiin. 
Asiasta on keskusteltu, eikä dekaani voi ilmeisesti paljoa tehdä asialle.  

10.2. 3+ Sauna 
Sovittiin, ettei tilavarausta vielä peruta vaan reagoidaan vasta, kun asia on 
ajankohtaisempi. 
Lisäksi osallistujia on yleensä sen verran vähän, että ei tarvitse murehtia 
koronarajoituksista samassa määrin.  

 
11. FUKSITOIMIKUNTA 

11.1. Kurssineuvoston toiminta 
Yrityskuvioiden puolesta olisi paljon mahdollisuuksia kurssineuvostolle.  
RIL-vuosisopimuksessa on 200 euroa käyttämättä peruuntuneiden RILkamien 
takia. Lisäksi A-Insinöörien takapihan kehittämiseen tarkoitetusta 
avustuksesta on 500 euroa käyttämättä. Raulo ilmoitti olevansa halukas 
tulemaan henkilökohtaisesti uuden Kurssineuvoston ensimmäiseen 
kokoukseen puhumaan asiasta. Sainio ja Mattsson toivottivat hänet 
tervetulleeksi. 
Rakentamisjaos ei ole ollut herättelyistä huolimatta aktiivinen A-insinöörien 
projektin suhteen.  
Olisi toivottavaa, että tämän vuoden puolella molemmat projektit saataisiin 
liikkeelle.  

 
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA 
           12.1. ENG-Sitsit 

Tiili pohti, voidaanko ENG-sitsejä järjestää.  
Kokous päätti tarkkailla tilannetta ja odottaa mahdollisia rajoituksia, eikä 
perua vielä mitään. 

12.2. KV-ISOvastaava 
Tiili heitti idean toimihenkilövirasta, joka olisi vastuussa kansainvälisten 
opiskelijoiden ISOista.  
Ennen tätä pitäisi tehdä selvitys, miten vastuun jako hoidettaisiin.  
Myös nykyinen ISOvastaava Fanni Kaitale oli ollut samoilla linjoilla, että 
KV-ISOille olisi hyvä saada oma vastuuhenkilö, koska ISOjen aiheuttama 
lisätyö on nykyisellään liikaa KV-maisterivastaavalle. 
Ainakin fuksikapteenien, ISOvastaavan ja KV-maisterivastaavan olisi syytä 
mukaan keskustella aiheesta tulevaisuutta ajatellen. 
Kokous toivoi erityisesti ISOvastaava Kaitaleelta aloitteellisuutta asiassa. 
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13. RUUTISET-TOIMIKUNTA  
13.1. Ruutiset-haalarimerkit 

Merkit ovat nyt saapuneet kiltahuoneelle.  
Sovittiin, että merkkejä jaetaan kiltalaisille ilmaiseksi.  
Merkkien jakelutilaisuus toteutettaisiin kolmansien Ruutisten jakelun 
yhteydessä. 

 
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 

14.1. Kotimaan PuoliPitkä excursio 
Tapahtuma on peruttu.  
Raulo mainitsi RIL-tuen ulkoexcursiolle. Jotta tuki voidaan saada, pitäisi sille 
keksiä jotain näkyvyyttä excursiotoimikunnan alle. 
Raulo ehdotti esimerkiksi näkyvyyttä mahdollisissa IK-approissa 
excursiotoimikunnan rastilla. 

 
15. RAHA-ASIAT 

15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyntä. 
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.  

15.2. Verkkosivujen domainin maksaminen 
Ehdotettiin, että Mäkelä voisi maksaa verkkosivujen domainin. 
Kokous kannatti ehdotusta yksimielisesti. 
Päätös: Mäkelä maksaa verkkosivujen domainin.  

15.3. Syyshermannin osallistumismaksujen palautus 
Lähiosuuden peruuntumisen takia osallistumismaksuja ei peritä. 
Asia hoidetaan samalla tavalla, kuin teekkarispeksin osallistumismaksun 
palautus sen maksaneille.  
Maksutiedot kerätään sähköpostitse ja ohjeiden lähettäminen on 
vuosijuhlatoimikunnan vastuulla 

Lähetetään kaikille ilmoittautuneille ohjeet osallistumismaksunsa 
takaisin saamiseen, mikäli on ehtinyt sen maksaa. 

16. TIEDOTUS 
Ei esille nousseita asioita 

 
17. AYY 

Ei esille nousseita asioita 
                                     
18. MAIK JA AA-KERHOT 

Ei esille nousseita asioita 
 
19. RIL JA TEK 

Ei esille nousseita asioita 
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20. M.E.T.A 
20.1. Kampuksen rakennustyöt 

Yliopiston henkilökunta oli lähettänyt Aallolle sähköpostia, jossa oli 
tiedusteltu, onko ENGin alaisten kiltojen hallituksella mielenkiintoa kuulla 
tilannekatsaus kampuksen rakennustöistä. 
Aalto sanoi kutsuvansa sähköpostia lähettäneen henkilökunnan jäsenen 
kokoukseen parin viikon päästä.  

20.2. IK-approt 
Mattsson kertoi, että alkaa työstämään tapahtumaa, kun päivämäärä nyt on 
lyöty lukkoon. 

20.3. Toimihenkilö- ja raatihaun aukeaminen 
Seuraavassa kokouksessa pitäisi tehdä päätös, milloin haku aukeaa. 
Sovittiin alustavasti, että haku voisi aueta viikolla 44, esimerkiksi 26.10.  

20.4. Lauran LinkedIn-kuuluisuus 
Raulo kertoi, että LinkedIn-päivityksessä, jossa Aalto esiintyy, on jo yli 6000 
näyttökertaa. 

20.5. Runescape-sitsit 
Kanniainen harmitteli, että tapahtuma peruttiin. 

 
21. SEURAAVA KOKOUS 

21. Seuraava kokous järjestetään 20.10. klo 9:00. 
 
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

22.1. Aalto päätti kokouksen ajassa 19:22. 
 
 
 
 

VAKUUDEKSI 

 

 
 

 
 Laura Aalto Eetu Kotiranta 

 
 puheenjohtaja sihteeri 
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