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Aika: 25.1.2021 Paikka: Etänä, zoom-palvelu 

kello 16:30  
 

 
Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Anna Laaksonen 

Iiris Vuorialho (sihteeri) Ilmari Oinonen 
Lotta Aalto Juho Ojala (S 6.2.1.) 
Ramzi el Geneidy Iiro Ristikankare 
Leevi Koistinen Saku Ristolainen (S 6.2.1.) 
Tomas Kurenniemi (P 9.1.) Jaan Rönkkö 
Fanni Mattsson (P 13.1.) 

 
S/P = saapui / poistui kohdassa 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 16:32. 
 
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 ehdotti ISOvastaava Aapo Salosen kutsumista peli-iltaan. Muut 
kannattivat. 
5.2. Koistinen ilmoitti kysyneensä Koneinsinöörikillan pakettiautoa lainaan HBN:ää 
varten ja pakettiauto on kuulemma vapaana tällöin. 
5.3. El Geneidy ilmoitti pitävänsä suolakekseistä. 
 

6. JÄSENASIAT 
6.1. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia.  
6.2. Raadin palaute 

Raati on saanut toiveen IK-kalenterin tekemisestä. Asiasta keskusteltiin.  
Palautetta oli tullut myös pepu-arvonnan puuttumisesta sekä nettisivuilta 
löytyvästä arvoituksesta.  
Arvonta järjestetään tulevana perjantaina ja arvoitus päivitetään nettisivuille 
pian.  
Kiltahuoneelle on kaivattu muovin- ja pahvinkeräysastioita. Ehdotukset 
välitetään kiltahuonekehitysvastaaville.  
Raati kiittää palautteesta.  
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7. YLEISTÄ 

7.1. Kuulumiskierros 
Mattsson: On kiltiksellä tekemässä hommia, tietokone takkuilee. Odottaa 
huomista LettuCupia. 
Koistinen: On ollut väsynyt, muuten ihan ok. 
Ristikankare: Töiden kiire helpottanut, koulukurssit dropattu, 
hallopedikokoukset pidetty. Kiltiksen kahvi oli pahaa ja tämä nosti 
stressileveleitä.  
el Geneidy: Odottaa huomista LettuCupia ja viikonloppuna olevaa 
FTMK-vaihtoa. Päivä on ollut produktiivinen.  
Ojala: Unirytmi on korjattu ja väsyttää. Naapuri on aloittanut aktiivisen 
kitaransoiton, mikä ärsyttää kovasti, koska biisi on koko ajan sama.  
Vuorialho: Tuleva viikko on tosi kiireinen. On tehnyt paljon sijaistuksia.  
Rönkkö: Kävi avannossa, se nollasi aivot työnhausta.  
Aalto: Ollut hyvä päivä ja GIS-tehtävä on saatu tehtyä. Tällä viikolla tulossa 
kivoja juttuja. Työnhaku ja tylsät kurssit alkaisi riittää jo.  
Laaksonen: Odottaa viikonlopun FTMK-vaihtoa. Syke on korkealla, kun tuli 
kiire kokoukseen.  
Oinonen: On tykännyt sähköpajasta ja Y2-kurssista. Vuositapaamisessa oli 
mukavaa. Pitäisi aloittaa työnhaku.  
Kurenniemi: Sai lyötyä kesätyöt lukkoon ja kouluhommat etenee. Deadlineja 
riittää, mutta hyvä buugi. 
Ristolainen: Tuli hieman kiire kokoukseen. Sai koulujutut tehtyä ja oli 
KP-kokouksessa. 
Mäkelä: Sai tilinpäätöksen valmiiksi, jipii! Voi vihdoin keskittyä kouluun. Haki 
töitä ja oli lupaava puhelinkeskustelu siihen liittyen.  
 

7.2. Menneet tapahtumat 
7.2.1. Kesätyöwebinaari 

Paikalla oli paljon väkeä ja myös yritykset olivat tästä tyytyväisiä. 
Osallistujilta on tullut positiivista palautetta. Tapahtuma oli onnistunut! 

7.3. Toimihenkilöiden valinnat 
7.3.1. Ruutisten toimittajat: Mikael Väisänen, Janne Suominen, Matias 
Saikku, Laura Aalto, Rita Ristimäki, Lauri Sääskilähti, Visa Simola, Nina 
Tanskanen, Laura Markkanen, Teemu Kanniainen ja Mikko Jantunen 
Päätös: Valitaan ylläolevat henkilöt Ruutisten toimittajiksi. 

7.4. Budjettityökalun käyttö 
Mäkelä opetti muita käyttämään budjettityökalua. Budjettien deadline on 31.1. 

7.5. Vuosikurssibudjetin kyselyn tulokset 
Kyselyn vastauksissa on toivottu erityisesti rentoa hengailutapahtumaa ja 
urheiluun liittyvää tapahtumaa. Innostuneita rahankäytön organisoijia tai 
tapahtumanjärjestäjiä ei kuitenkaan löytynyt paljon.  
Raati ei kokenut rahan budjetointia vuosikursseille tällä hetkellä järkeväksi, 
sillä korona estää kaiken järjestämisen. Esiin nousi myös riski siitä, että raha 
menisi vain pienelle porukalle tai ei tulisi käytetyksi järjestäjien puuttuessa. 

 



Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 03/2020   
 
 

Kyselyssä ehdotettiin myös budjettien antamisen tilalle toisen 3+ -tapahtuman 
järjestämistä ja raati piti tätä toimivana ideana. Tavallisesti tapahtumaan 
kuuluneen saunan lisäksi ohjelmassa voisi olla esim. kyykkäkilpailu. Ehdotus 
sai kannatusta. IE kysyy liikuntavastaavilta ideoita ja apua tapahtuman 
järjestämiseen.  
3+ -tapahtuman tiedotukseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
informaatio saadaan myös niille, jotka eivät seuraa aktiivisesti IK:n 
Telegram-kanavia.  
Toisena ideana tuli esiin opiskelijat ja alumnit -yhteistapahtuman 
järjestäminen. 

7.6. Raatipaidat 
Suunnitteluryhmä esitteli ehdotuksia raatipaidan teemaksi. 

7.7. Raatihärpäke 
Keskusteltiin raadin haalarihärpäkkeestä ja muusta asusteesta.  
Haalariin ehdotettiin juomasarvea, juomaleiliä, rusettia, nappeja, 
kalvosinnappeja, vyötä (mahdollisesti IK-soljella), taskukelloa, kultaista 
teemaa (napit, vyö, kauluskoriste ja hihaan tuleva koristeviiva) ja nerf-pyssyä. 
Muuksi asusteeksi ehdotettiin baseball-takkia, Hermanni-laulukirjan kansien 
koristelua, kalastajahattua, lippistä, pipoa ja farkkutakkia. 
Asiasta äänestetään myöhemmin raadin Telegram-ryhmässä.  

 
8. RAHA-ASIAT 

8.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen 
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.  

 
9. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 

9.1. Ei esille tulleita asioita.  
 
10. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 

10.1. Vuosisopimukset 
Kolme vuosikokousta on jo takana ja vuosisopimuksia on aluillaan. 

 
11. OPINTOTOIMIKUNTA 

11.1. Opintoasiat 
Toimielinten toiminta on pyörähtänyt käyntiin.  

 
12. FUKSITOIMIKUNTA  

12.1. Fuksiopas 
Laaksonen ja el Geneidy ovat aloittaneet fuksioppaiden tekemisen. El 
Geneidy pyysi muita ilmoittamaan, jos mieleen tulee lisättävää oppaan 
sisältöön. 

12.2. LettuCup 
Tapahtuma on huomenna ja järjestelyt ovat valmiina. Oma ja 
Maanmittarikillan kiltahuone toimivat tukikohtina.  
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13. ULKOASIAINTOIMIKUNTA  

13.1. ENGhENGaround 
Tapahtuman suunnittelu on hyvällä mallilla. Tapahtuma on päällekkäin YKIn 
vuosijuhlien kanssa, joten Rönkkö ei pääse osallistumaan vuosijuhliin.  

 
14. RUUTISET-TOIMIKUNTA 

14.1. Ei esille tulleita asioita.  
 
15. EXCURSIOTOIMIKUNTA 

15.1 KP:n ajankohta 
KP-toimikunta piti kokouksen ja toimikunnan toive ja tavoite on järjestää KP 
fyysisenä. Tämä ei ole koronan vuoksi mahdollista perinteisenä ajankohtana. 
Uudeksi ajankohdaksi on ehdotettu päiviä viikoilla 18, 20 tai 21. Keskustelua 
jatketaan ja uusi päivämäärä pyritään päättämään mahdollisimman pian. 

 
16. TIEDOTUS 

16.1. Ei esille tulleita asioita.  
 

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. Mäkelä kertoi, että opiskelijajäseniksi ENG-koulun opetusosaamisen 
arviointiryhmään on valittu Iiro Ristikankare, Iina Ohrankämmen ja Eetu Kotiranta.  
20.2. Aalto kertoi lukkareiden toiveesta nostaa lukkareiden budjettia koulutusta 
varten.  

 
21. SEURAAVA KOKOUS 

21.1. Seuraava kokous on seuraavana maanantaina uuteen vakiokokousaikaan 
16.30. 

 
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 18:27. 
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VAKUUDEKSI 
 
 
 
 
_______________________                     _______________________ 
 
Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho 

 
puheenjohtaja sihteeri 

 

 


