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Aika: 1.2.2021 Paikka: Etänä, Zoom-palvelu 

kello 16:45  
 

 
Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Anna Laaksonen 

Iiris Vuorialho (sihteeri) Ilmari Oinonen 
Lotta Aalto Juho Ojala (S 7.1.) 
Ramzi el Geneidy Iiro Ristikankare 
Leevi Koistinen Saku Ristolainen 
Tomas Kurenniemi Jaan Rönkkö 
Aapo Salonen Mikko Tiili (S 7.3.) 
 

S/P = saapui / poistui ajassa 
 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 16:47. 
 

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 syöneensä erinomaisia laskiaispullia. 
  

6. JÄSENASIAT 
6.1. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia. 
6.2. Raadin palaute 

Raati oli saanut positiivista palautetta pepu-arvonnan pitämisestä. Arvontaa 
aiotaan jatkaa ainakin alkuun joka perjantai.  
Myös kehitysideoita arvontaa koskien oli tullut ja niistä keskusteltiin. Raati kiittää 
palautteesta ja ottaa sen huomioon tulevaisuudessa.  
Arvontaan liittyen tuli puheeksi myös niiden opiskelijoiden 
osallistumismahdollisuus, joilla ei ole MobilePay-sovellusta käytettävissä. Rönkkö 
selvittää asiaa ja siihen palataan myöhemmin. 

 
7. YLEISTÄ 

7.1. Kuulumiskierros 
Ristolainen: On saanut tehtyä ryhmätyötä ja hyvin menee.  
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Koistinen: Viikonloppu oli raskas mutta hauska, nyt on paljon hommaa tehtävänä. 
El Geneidy: Auttoi Fanni Mattssonia muutossa ja on tehnyt kouluhommia.  
Salonen: Kävi salilla ja söi appelsiinia. On ottanut tähän asti rennosti 
kouluhommien suhteen, nyt stressi alkaa hiipimään. 
Kurenniemi: Haukottaa. Edellisviikko meni nopeasti, ja sai tehtyä paljon juttuja 
alta pois. 
Rönkkö: Uusi naapuri on muuttanut! Naapurin äiti antoi pullaa vaihtokauppana 
leivinpaperiin. 
Aalto: Söi laskiaispullia päivälliseksi. Keittiön hanasta tuli ruskeaa vettä, mikä oli 
pelottavaa. 
Vuorialho: Viime viikko meni hirveällä kiireellä, toivottavasti tämä viikko on vähän 
rauhallisempi. 
Oinonen: On juonut liikaa kahvia, minkä takia samaan aikaan on väsynyt mutta 
levoton olo.  
Laaksonen: Viikonlopun FTMK-vaihto meni hyvin ja siellä oli hauskaa.  
Ristikankare: Oli auttamassa Mattssonia muutossa. Tietokoneen kamera ei toimi. 
Ojala: Päivä on mennyt aivan pieleen. Myöhästyi kokouksesta koska oli 
nukkumassa.  
Mäkelä: Viime viikko oli hyvin kiireinen, onneksi viikonloppuna sai levättyä. Oli 
myöskin auttamassa Mattssonia muutossa.  

 
7.2. Menneet tapahtumat 

7.2.1 LettuCup 
Tapahtuma meni mukavasti. Osallistujilla näytti olleen hauskaa, mutta 
osallistujamäärä olisi voinut olla suurempi.  

7.3. Budjetit ja toimintasuunnitelmat 
Kaikki ovat päivittäneet toimikuntiensa budjetit. Niitä käytiin hieman läpi Mäkelän 
johdolla. Mäkelä ja Kurenniemi käyvät budjetit tarkemmin läpi kokouksen jälkeen.  

7.4. Kemistikillan vuosijuhlakutsu 
Kemistikilta on lähettänyt sähköpostin, jossa ilmoitetaan tämänvuotisten 
vuosijuhlien tapahtuvan etänä. Viestissä toivottiin tervehdystä ja se ajateltiin 
tehdä samassa yhteydessä YKIn tervehdyksen kanssa. 

7.5. YKI 28. vuosijuhlatervehdys 
Mäkelä ehdotti jää- tai lumiveistoksen tekemistä ja siitä nopeutetun videon 
ottamista. Ehdotusta pidettiin hyvänä ja muitakin lumiaiheisia ideoita esitettiin. 
Videotervehdyksen vastaavat jatkavat ideointia. 

7.6. Raatihärpäke 
Päätettiin valita raadin haalarihärpäkkeeksi kullanvärinen teemakoristelu. 
Tarkemmasta suunnittelusta vastaavat Aalto, Vuorialho, Rönkkö ja Oinonen. 

7.7. Varastokontin korjaus  
Tiili kertoi, että IK:n varastokontin takaseinä on korjattu. Etuovessa on vielä 
vääntyneitä osia ja se pitäisi vielä korjata. Tiili laittaa kontin valmistaneelle firmalle 
viestiä ja kysyy, onko varaosia saatavilla.  

7.8. pIKkujoulujen ajankohta 
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IE tiedusteli mahdollista päivää pikkujoulujen ja vaalikokouksen pitämiselle. 
Mäkelä ja Aalto ehdottivat päiväksi perjantaita 12.11. ja se sovittiin alustavaksi 
vaalipäiväksi. 

7.9. Tekniikan edistämissäätiö Hyvä opettaja -palkinto 
Mäkelä oli saanut sähköpostin, jossa pyydettiin ehdotusta Hyvä opettaja 
-palkinnon saajaksi. Mäkelä ehdotti Tuomas Paloposkea ja muiden mielestä 
ehdotus oli hyvä. Aalto ehdotti palkinnon saajaksi Hanna Husua. Muut pitivät 
ehdotusta hyvänä, mutta palkinnon ollessa Tekniikan edistämissäätiön ei 
kieltenopettaja ole tähän välttämättä sopivin. Myös Sanna Syri sai kannatusta. 
Lopulta kaikki olivat yksimielisiä siitä, että raati ehdottaa palkinnon saajaksi 
Tuomas Paloposkea. Mäkelä laatii ehdotuksen tekniikan edistämissäätiölle. 

 
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 

8.1. IK-sitsit 
IE on päätynyt tulokseen, ettei sitsejä ole järkevää järjestää rajoitusten säilyessä 
ja AYY:n kertavuokrattavien tilojen ollessa edelleen kiinni. 

8.2. Laskiaistiistain pulla- ja hernekeittojakelu 
IE kertoi suunnitelmasta jakaa 16.2. laskiaistiistain kunniaksi kiltalaisille 
hernekeittoa ja laskiaispullia. 

 
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 

9.1. Vuosisopimukset 
Viime viikolla Oinosella oli tapaamiset Rambollin ja WSP:n kanssa ja ne menivät 
hyvin. Ramboll oli avoin tukemaan mahdollisesti uutta tapahtumaa sillä rahalla, 
jolla normaalisti he sponsoroisivat laskiaisriehaa. WSP voisi olla mahdollisesti 
tukemassa kevään IK & AK -kaverisitsejä. Oinosella on huomenna tapaaminen 
RIL:n kanssa ja ensi viikolla Granlundin kanssa.  

 
10. OPINTOTOIMIKUNTA 

10.1. Ei esille tulleita asioita.  
 

11. FUKSITOIMIKUNTA  
11.1. ISO-rekry 

Salonen kertoi, että ISO-rekry alkaa ensi viikolla. Rekry pidetään todennäköisesti 
etänä. Salonen, Kv-ISOvastaava Ilari Pajula sekä fuksikapteenit tekevät yhdessä 
esittelyvideon ISO-toiminnasta. Salonen ja el Geneidy kertoivat mahdollisesta 
tavoitteesta saada lisää vanhempien vuosikurssien opiskelijoita jatkamaan ISOna 
ja mm. ylläpitämään tietoa perinteistä. Keskusteltiin myös raatikummien 
toiminnan tehostamisesta ja tarkoituksen selventämisestä.  

11.2. Fuksisitsit 
Fuksisitsit ovat torstaina ja fukseja on tulossa sitsaamaan noin 40. 

11.3. AA-appro 
Tapahtuma on ensi viikon tiistaina. Rasteja on tulossa AA-kerhoilta, IK:n 
opintotoimikunnalta sekä ISO-toiminnan esittelijöiltä. Vuorialho ehdotti 
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MAIK-rastin lisäämistä ja muut kannattivat. Vuorialho kysyy MAIKin hallituksesta 
innokkaita rastinpitäjiä. 

 
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA  

12.1. AA-approt feat. KvTMK (9.2.) 
Rönkkö kertoi AA-appron kv-osuudesta. 

12.2. KV-KPP 
Rönkkö kertoi suunnitelmista järjestää syyskuussa Kotimaan puoli pitkä 
-excursion kaltainen matka kansainvälisille opiskelijoille ympäri Suomea. 
Keskusteltiin kustannuksista, majoitusmahdollisuuksista sekä matkan 
osallistumismaksusta. Lisärahoitusta yritetään saada excursioyrityksiltä.  

 
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA 

13.1. Ei esille tulleita asioita.  
 

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 
14.1. KP:n ajankohta 

KP:n uusi ajankohta on viikolla 20 tai 21. KP-toimikunta keskustelee asiasta ja 
päättää ajankohdan mahdollisimman pian. 

14.2. HBN excursio 
Keskusteltiin HBN:n sisällöstä. 

 
15. RAHA-ASIAT 

15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen 
Päätös: hyväksytään liitteenä olevat korvaustositteet. 

 
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. Ojala tekee raadin naamaläsyt kun viime perjantain kuvauksessa otetut kuvat 
saapuvat.  

 
21. SEURAAVA KOKOUS 

21.1. Seuraava kokous on ensi maanantaina kello 16:45. 
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22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 18:51. 
 
 
 
 

VAKUUDEKSI 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
 
Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho 

 
puheenjohtaja sihteeri 

 
 

 


