
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 22/2020 

Aika: 15.9.2020 
 
Paikka: Huone 101, Konetekniikka, Otakaari 4 
 
Läsnä: Laura Aalto (puheenjohtaja) Fanni Mattsson 

Eino Yrjänäinen (sihteeri) Sampo Sainio 
Lotta Lassila Mikko Tiili 
Rita Raulo Eetu Kotiranta  
Lassi Mäkelä Janne Suominen 
Teemu Kanniainen (S7.5) Kristofer Mäkinen 
 
S = saapui kohdassa 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

1.1. Aalto avasi kokouksen ajassa 17:00. 
 
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. Yrjänäinen ilmoitti, että sai AYY:ltä listan uusista jäsenistä.                                    
                                                                
6. JÄSENASIAT 

6.1. Uusien jäsenien hyväksyminen  
AYY:n jäsenmaksu yhteydessä kiltaan oli liittynyt 473 jäsentä. 
Lisäksi jäsenyyttä oli hakenut Roosa Vauramo, Eero Petrell 
Saara-Kaisla Kangas, Saara Jyrkönen, Onni Tikkanen 
Miia-Emilia Lassinen ja Mikko Kähkönen. 
Ehdotettiin, että kaikki hakemusket hyväksytään. Kokous kannatti ehdotusta. 
Päätös: Hyväksytään liitteen 473 ja mainitut 7 henkilöä killan jäseniksi. 

6.2. Raadin palaute 
Valitusta oli saatu Syyshermannin ilmoittautumistiedon 
puutteesta. 

Asia otettiin huomioon heti samana päivänä ja ilmoittautumisesta
tiedotettiin. 

Lisäksi verkkosivuille kaivattiin Syyshermannin ilmoittautumisohjeita 
Asia otettiin huomioon heti samana päivänä ja ohjeet löytyvät killan 
verkkosivuilta. 

Killan verkkosivujen ylläpitäjän salasana toivottiin vaihdettavan 
Kanniainen oli vaihtanut verkkosivujen ylläpitäjän salasanan. 

Killan vanhat puheenjohtajat olivat kehuneet raadin toimintaa poikkeusaikana. 
Sähköpostilistojen siistimistä ja ylläpitoa oli kehuttu. 
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7. YLEISTÄ 
7.1. Kuulumiskierros 

Mattsson: Oli kiva käydä kotona, kun äidillä oli ollut ikävä. 
Lassila: Kokkasin vähän ruokaa, jota tässä syön. Ei ole kovin hyvää. 
Mäkinen: Tuli fyysisesti paha olo virtiksen luentokalvoista. 
Tiili: Joo... Ihan jees... Mitään ei oikein tunnu tapahtuvan... 
Suominen: Olen ollut kotona ja kävin ostamassa kasveja.  
Kotiranta: Pitää skarpata koulun kanssa. 
Raulo: En ole oikein orientoitunut koulun alkuun. 
Yrjänäinen: Määräajat lähenevät, mutta työ on vielä aloittamatta 
Mäkelä: Koulutyö on edennyt. Viikonlopun jäljiltä pää on tyhjä. 
Sainio: Koko päivän olen taistellut läppärini kanssa. 
Aalto: Heräsin aamuyöllä katsomaan Star Wars -elokuvia. 

7.2. Raadin esittelyt 
Aikaisempina syksyinä raati on esittäytynyt virka viralta Instagramissa. 
Sainio ehdotti, että käytettäisiin jokseenkin yhtenäisiä kuvia, jotta killan profiili 
pysyisi esteettisenä. 
Raulo ehdotti, että kuvat voitaisiin ottaa mahdollisessa Syyshermannissa. 
Yrjänäinen ehdotti, että käytettäisiin fuksiopasta varten otettuja esittelykuvia. 

Kokous kannatti ideaa. 
Sovittiin, että Suominen hoitaa julkaisujen aikataulutuksien ja Sainio jakaa 

kuvat, joista kukin valitsee mieleisensä. 
7.3. Raadin virkistys 

Keskusteltiin ajankohdista ja aktiviteeteista. 
Sovittiin alustavasti, että 3.10. mennään kylpylään ja syömään. 
Lisäksi puhuttiin, että 23. tai 24.10. voisi järjestää kämppäkierroksen. 

7.4. Toiminta koronatartunnan yhteydessä 
Aalto muistutteli AYY:n lähettämästä viestistä liittyen muutoksiin 
koronatilanteessa. Viestissä käsiteltiin myös miten toimia, kun yhdistys saa 
tiedon koronatartunnasta. 
Aalto painotti, että tartuntatapauksessa on ilmoitettava AYY:n 
vastuuhenkilölle Christian Segercrantzille. 
Lisäksi pitää tiedottaa kaikkia, jotka ovat osallistuneet tartunnan saaneen 
kanssa samoihin tapahtumiin.  
Keskusteltiin, että osallistujalistaa laatiessa olisi hyvä merkitä ylös vähintään 
sisääntuloajat, ideaalitilanteessa myös lähtöajat. Tällöin tiedetään tarkemmin, 
ketkä ovat saattaneet altistua tartunnantapauksessa. 
Keskusteltiin viestipohjasta, joka olisi valmiina mahdollisen tartunnasta 
seuraavaa äkillistä tiedotustarvetta varten? 

Nousi esille, että tartunnan saaneen yksityisyydensuojan säilyminen 
on tärkeää.  

Viesti olisi hyvä lähettää osallistujien lisäksi myös killan tiedotukseen, sekä 
muihin käytettävissä oleviin tiedotuskanaviin, jotta vältytään pahimmilta 
epäselvyyksiltä ja juoruilta. 

7.5. Pakettiauton tilannekatsaus 
Sainio ja Mäkinen kertoivat, että 1.10. järjestetään kiltalaisille esittely- ja 
keskustelutilaisuus, jossa keskustellaan pakettiauton hankintaan liittyvistä 
asioista kiltahuoneen takapihalla.  
Mäkisen olisi myös mahdollisuuksien mukaan tarkoitus hakea malliltaan 
hankintaehdotusta vastaava pakettiauto koeajoon, jotta kiltalaiset voisivat 
tutustua siihen tapahtumassa. 
Ennen tilaisuutta olisi tarkoitus julkaista Google Forms -kysely hankinnasta 
kiltalaisille. Kyselyn myös olisi tarkoitus olla auki jonkin aikaa 
esittelytilaisuuden jälkeen. Tapahtumaa mainostetaan Telegramissa. 
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Ylimääräinen kokous 
Ehdotettiin, että killan ylimääräinen kokous pakettiauton hankintaan 
liittyen järjestetään 14.10. Kokous kannatti ehdotusta. Päätös tehdään 
myöhemmin, koska kokouksen kellonaika jäi auki. 
Kokouksesta on tiedotettava viimeistään 7.10. 

 
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 

8.1. SyysHermanni 
Keskusteltiin Syyshermannista, joka tällä hetkellä ollaan järjestämässä. 
Juhlat eivät ole sitsit vaan gaalaillallinen, joka pidetään Espoon Tallilla.  
Yrjänäinen oli kiinnostunut, miten juhlakansa aiotaan jakaa. 

Cocktail-tilaisuuteen saavutaan omin kyydein porrastetusti. 
Juhlatila on suuri ja kaksikerroksinen. Juhlakansa jaetaan 
kuusihenkisiin pöytäryhmiin. 

Aalto peräänkuulutti, että on hyväksyttävää kyseenalaistaa juhliin liittyvät 
järjestelyt ja olla osallistumatta tapahtumaan. 
Tapahtuman turvallisuusjärjestelyistä oli pyydetty kommenttia myös AYY:n 
hallituksen edustajalta, joka oli pitänyt suunnitelmia lupaavina. Järjestelyiden 
valmistelua jatketaan yhä. 

8.2. Muut tapahtumat 
AYY:n rajoitukset vaikeuttavat perinteisien tapahtumien järjestämistä. 
Mäkinen ja Lassila kertovat suunnitelmiaan rajoitetun henkilömäärän 
ulkositseistä ja muista ideoistaan. 
He ottavat mielellään vastaan muidenkin ideoita.  

 
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 

9.1. ENG-festivaali  
Tapahtumaa ei järjestetä sellaisenaan. 
Korvaavana tullaan kasaamaan syksyn aikana insinööritieteiden alojen 
firmojen esittelykirje, joka jaetaan ainakin fukseille. 
Mattsson sanoi Ritalle, että fuksit kaipaisivat yritysten promotavaraa - 
erityisesti haalarimerkkejä. 

 
10. OPINTOTOIMIKUNTA 

Ei esille nousseita asioita 
 
11. FUKSITOIMIKUNTA 

11.1. Fuksisitsit 
Tapahtuma on peruttu toistaiseksi, mutta pyritään järjestämään tulevan 
lukuvuoden aikana jossakin muodossa pandemiatilanteen sen salliessa. 

11.2. Fuksiaiset 4.10 
Mattsson uskoo, että tapahtuman voi järjestää koronaturvallisesti. 
Kehitteillä on perinteisen version ja rastikiertely yhdistelmä. 

11..3 Fuksien syksy 
Mattsson ja Sainio kertoivat suunnitelmistaan ja kyselivät Raadilta ehdotuksia 
koronaturvallisiksi tapahtumiksi.  
Rastikiertelymäiset tapahtumat saivat kannatusta. 
Keskusteltiin, että killan toimihenkilöt ja ammattiainekerhojen edustajat 
voisivat esitellä toimintaansa rasteilla. 
Kanniainen toivoi, että AA-kerhoja tiedotettaisiin heti, kun tapahtumien 
ajankohdat ovat selvillä. 

Mäkelä lisäsi, että tietoa voisi laittaa jo etukäteen herättelynä. 
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Raulo kyseli, miten kurssineuvoston vaalit järjestetään. 
Ei ole vielä varmuutta, miten ja milloin tapahtuma järjestetään. 
Mattsson oli sitä mieltä, että vaalit voisivat olla jopa ulkotapahtuma. 
Raulo sanoi, että mahdollisuus etänä osallistumiseen, jota myös Aalto 
piti tärkeänä. 
Vaalien lykkäämistä ei pidetty ongelmana, koska kurssineuvoston 
perinteisesti järjestämiä RILkamoita ei todennäköisesti pytytä 
järjestämään. 

 
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA 
 12.1. Orientaatio 2.0 

Karanteenissa olleille maisteriopiskelijoille tarkoitettu tapahtumakokonaisuus 
on peruttu AYY:n asettamien rajoitusten takia. 
ENGin alaisten kiltojen kanssa kehitteillä ollut Smökki-ilta kaatui 
talousvaikeuksiin. 

 
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA 

13.1. Merkin hinnat  
Kanniainen oli pyytänyt tarjouksia haalarimerkkitilauksen hinnasta: 

Merkillinen 306 €, Kangasmerkit 265 €, Promler 279 € 
Kanniainen kyseli kokouksen mielipidettä, mistä merkit kannattaisi tilata. 

Kokous kannatti merkkien tilaamista Promlerilta, koska killan 
jäsenmerkkejä oli tilattu sieltä ja työn jälkeä pidettiin hyvänä. 
Hintaeroa halvimpaan, mutta tuntemattomampaan Kangasmerkkeihin, 
ei pidetty merkittävänä. Kanniainen päätyi tilaamaan merkit 
Promlerilta. 

Keskusteltiin, myytäisiinkö vai jaettaisiinko merkkejä. 
Kokous oli sitä mieltä, että merkkejä voisi jakaa ilmaiseksi kiltalaisille. 

Lisäksi Kanniainen kyseli, löytyisikö raadista innokkaita kirjoittamaan 
seuraavaan lehteen ”työpaikkailmoituksia” raati- ja toimariviroista. 

Erityisen innokkaita kirjoittajia ei ollut. 
 
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 

Ei esille nousseita asioita 
 
15. RAHA-ASIAT 

Korvaustositteiden ja laskujen hyväksyntä 
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet. 

Haalarien jakojen ylijäämä tapahtumakassassa 
Mäkelä kertoi, että killan käteiskassassa oli pieni määrä rahaa, jonka lähde oli 
hänelle epäselvä. 
Keskusteltiin, mistä tuotteista tämä kassan ylijäämä oli peräisin. 
Esille ei noussut selkeää ratkaisua. Selvittelyä jatketaan. 

. 
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. Pääaineiltama 
Raulo huomautti, että pääaineiltamalle saatetaan joutua harkitsemaan uutta 
tilaa. 

20.2. Naantalin vaakuna 
Kanniainen esitteli Naantalin vaakunaa kokoukselle. 

20.3. Ilmastomanifesti 
Raulo kertoi raadin maililistalle tulleesta viestistä, jossa pyydetään 
allekirjoitusta tekniikan alan yhdistyksiltä ilmastomanifestiin.Kaikki kannattivat 
manifestin allekirjoitusta ja Raulo lupasi hoitaa asian. 

20.4. MobilePay 
Mäkelä kertoi konsultoineensa asiassa aikaisemmin killan rahastonhoitajana 
toiminutta Mikael Väisästä, joka oli vuonna 2018 muun Raadin kanssa 
kartoittanut MobilePayn hyviä ja huonoja puolia kiltatoiminnassa. 
Keskusteltiin lisää MobilePayn hyödyistä ja haitoista esimerkiksi 
kiltatuotteiden myynnissä. 
Kokous kannatti MobilePayn käyttöönoton selvittämisen jatkamista. 

20.5. Otatarhan ajot 
Raulo kyseli, järjestetäänkö tapahtuma. Tapahtuma oli ilmeisesti peruttu 
aiemmin, mutta nyt se ollaankin järjestämässä. Raulo oli ehtinyt perua 
sponsorin, mutta yrittää saada sen takaisin. 

20.6. Turhat varaukset pois 
Aalto muistutteli, että AYY:n turhat tilavaraukset pitää perua viimeistään 3 

vuorokautta ennen tapahtumaa, jotta ei tarvitse maksaa vuokraa. 
207. Korkeakoulusopimus 

Mäkelä mietti, milloin korkeakoulusopimuksen summa maksetaan killalle. 
Aalto totesi korkeakoulun ottavan ajoittain aikansa edellä mainitun kaltaisissa 
maksuissa, mutta oli luottavainen rahojen maksuun.  
Aalto lupasi selvittää asiaa. 

 
21. SEURAAVA KOKOUS 

21.1. Seuraava kokous järjestetään 22.9. klo 17:00. 
 
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

22.1. Aalto päätti kokouksen ajassa 19:19. 
 
 
 
 
 
 
VAKUUDEKSI 

 

 
 

 
 Laura Aalto Eino Yrjänäinen 

 
 puheenjohtaja sihteeri 
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