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Aika: 8.2.2021 Paikka: Etänä, Zoom-palvelu 

kello 16.45  
 

 
Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Anna Laaksonen 

Iiris Vuorialho (sihteeri) Ilmari Oinonen 
Lotta Aalto Juho Ojala (S 4, P 9.1) 
Ramzi el Geneidy Iiro Ristikankare 
Leevi Koistinen Saku Ristolainen 
Tomas Kurenniemi Jaan Rönkkö 
Fanni Mattsson (S 6.2, P 7.4, S 11.1) 

 
 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 16:48. 
 

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. Koistinen ilmoitti juuri ilmestyneen ISO-videon olevan huikea. 
  

6. JÄSENASIAT 
6.1. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia. 
6.2. Raadin palaute 

Raati sai palautetta muutamasta killan nettisivuilta löytyvästä linkistä, 
jotka eivät toimi. Vuorialho oli itsekin huomannut asian ja korjaa linkit 
pikimmiten.  
Palautetta tuli myös tämän vuoden pöytäkirjoista; tähän mennessä 
pöytäkirjat näyttävät hyvältä. Raati kiittää palautteesta! 

 
7. YLEISTÄ 

7.1. Kuulumiskierros 
Ristolainen: Päivä on ollut tehokas ja GIS-kurssin tehtävät valmistuivat. 
Oinonen: Tehokas päivä ja myöskin saanut GIS-tehtävät tehtyä. 
Granlundin tapaaminen meni hyvin. 
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Vuorialho: Paljon töitä mutta on saanut koulujuttujakin valmiiksi. Sai vihdoin 
tehtyä MAIKin PRH-ilmoituksen. 
Rönkkö: Aamu alkoi avantouinnilla, tehnyt koulutehtäviä. 
Ojala: Söi Ablocissa hyvää nakkikastiketta.  
Laaksonen: Kävi avannossa aamulla, pirteä olo.  
Koistinen: Kävi myöskin avannossa. Kotona on 27 astetta lämmintä. 
Kurenniemi: Harmistui ollessaan jälleen kuulumiskierroksen häntäpäässä. 
Haki toimistolta glögipullon ja on tehnyt koko päivän töitä.  
Aalto: Aamu alkoi somevaikuttamisella Aalto-snäpissä ja sen jälkeen on 
tehnyt ruokaa ja koulujuttuja.  
Ristikankare: Ollut oikein kiva päivä, tehnyt töitä ja ollut toisessakin 
kokouksessa.  
el Geneidy: On Turussa ja tulee tänään Otaniemeen. On innoissaan 
ISO-rekryn alkamisesta. 
Mattsson: Nukkui pitkään ja on suunnitellut tapahtumia. On viihtynyt 
uudessa kämpässä.  
Mäkelä: Ollut rento päivä ja lähtee illalla mökille.  
 

7.2. Menneet tapahtumat 
7.2.1. Fuksisitsit 

Tapahtuma meni todella hyvin ja fukseilta on tullut kiitosta 
tapahtuman järjestämisestä. Myös järjestäjät tykkäsivät. 

7.3. Raadinvaihto 
    Mattsson kertoi muille lisätietoja vaihdosta.  

7.4. Vuosikokous 
Kokouskutsu täytyy lähettää viimeistään 17.2. Vuorialho hoitaa kutsun 
lähettämisen. Kokouksen fyysinen paikka on kiltahuoneella ja 
osallistuminen etänä Zoomissa. Kiltahuoneelle vuosikokouksen 
tekniseksi tueksi tulevat el Geneidy, Rönkkö, Ristikankare ja Koistinen.  
Keskusteltiin viime vuonna mietinnässä olleen pakettiauton hankinnasta. 
Pakettiauton budjetointi tarkoittaisi muihin asioihin varatun budjetin 
huomattavaa pienentämistä. Asiaan palataan seuraavassa 
kokouksessa.  

7.5. Lähtölaskenta yhteishakuun 
Mäkelä kertoi yliopiston järjestämästä etätapahtumasta, jossa esitellään 
Aallon eri aloja. Tapahtumaan haluttaisiin jokaisesta killasta esittelijää 
kertomaan omasta alastaan. Meidän kiltaamme esittelemään halukkaiksi 
ilmoittautuivat el Geneidy ja Ristolainen. Mäkelä laittaa viestiä eteenpäin. 

7.6. Inkubion vujut 6.3. 
Inkubiolta on tullut kutsu vuosijuhliin ja he toivoivat osallistujilta 
tervehdystä. Suunniteltiin, että toteutetaan tervehdys samaan aikaan 
muiden tekeillä olevien vuosijuhlatervehdysten kanssa.  

7.7. Etätapahtumien ideointia 
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Ideoitiin etätapahtumaa, jossa pelattaisiin erilaisia online-pelejä. 
Koistinen kertoi kulttuuritoimikunnan suunnitelleen samantapaista 
tapahtumaa, IE kyselee heidän suunnitelmistaan lisätietoja.  
Toisena ehdotuksena tuli rastikiertely muiden kiltojen kanssa.  
Ehdotettiin myös IK-MK lumisotaa sekä etä-kokkausiltaa. Kokkausillan 
voisi yhdistää myös aiemmin suunniteltuun Raksaliveen. Ojala ehdotti 
killan CS-turnausta. IE kertoi suunnitelleensa drinkkipakettia ja siihen 
liittyvää etädrinkkikoulutusta. Tapahtumien ideointia jatketaan. 

7.8. pIKkujoulujen ajankohta 
pIKkujoulujen ajankohta on varmistunut perjantaille 12.11. Vaalikokous 
on perinteisesti ollut samana päivänä ja tätä kannatettiin myös tälle 
vuodelle.  
Päätös: vaalikokous pidetään perjantaina 12.11. 

7.9. Raatihärpäke 
    Haalarien koristeluryhmä esitteli ehdotuksensa haalarikoristeista.  

 
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 

8.1. Laskiaistiistain pulla- ja hernekeittojakelu 
IE kertoi, että sitsikeittiö on kiinni ja kokkaustilan puuttuminen on 
ongelma. Muut kertoivat auttavansa mielellään pullan leipomisesta ja 
myös pikku-ie:tä voi aktivoida leipomaan, jotta saataisiin jakelu 
järjestettyä. Samaan aikaan laskiaistiistaina on meneillään myös 
Teekkarijaoston Juhlatoimikunnan järjestämä Lumivyöry-tapahtuma, 
Mäkelä ehdotti pullajakelun yhdistämistä tapahtumaan.  

8.2. Etäjooga 16.3. 
Liikuntatoimikunta järjestää 16.3. etäjoogan, johon mahtuu 25 henkilöä. 
Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.  

8.3. Hiihtoyhteislähdöt 12.2. ja 15.2. 
Liikuntavastaavat järjestävät yhteislähdöt hiihtämään yllä olevina 
päivinä. Ristikankare kertoi kysyntää olevan myös yhteislähdöille 
jääkiekkoa pelaamaan. Liikuntavastaavat järjestävät tulevaisuudessa 
mahdollisesti myös niitä. 

 
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 

9.1. Vuosisopimukset 
Oinonen kertoi tänään olleen Granlundin tapaamisen menneen todella 
hyvin. Granlund lähti killan päätukijaksi ja osallistuu myös vuosijuhlien 
tukemiseen. Oinonen kertoi, että Sweco jätetään tänä vuonna pois 
päätukijuudesta. Huomenna Oinosella on tapaaminen Fennovoiman ja 
Destian kanssa.  

9.2. RIL-näkyvyyspaketin jakaminen 
Oinonen näytti RIL:n näkyvyyspaketin jaottelua ja kysyi tarpeista 
muutoksiin. Tuen jakamisesta keskusteltiin ja muutamia muutoksia 
tehtiin.  
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10. OPINTOTOIMIKUNTA 

10.1. Alumnitoiminta 
Alumnitoimikunnalla oli kokous ja siellä päätettiin painottaa 
alumnitapahtumat syksylle. Tapahtumia ideoitiin alustavasti.  

 
11. FUKSITOIMIKUNTA  

11.1. ISO-rekry 
ISOrekry avattiin tänään ja haku on auki viikon. Laaksonen pohti, voisiko 
hakuaikaa pidentää ja tästä keskustellaan ISOvastaavan kanssa. 
Rönkkö ehdotti että vastuuISOt voisivat laittaa fuksiryhmiinsä 
muistutusviestin hausta. Muut kannattivat ajatusta.  

11.2. AA-appro 
Tapahtuma on huomenna. Osallistujia ei toistaiseksi ole tullut kovin 
paljon, mutta sitä mainostetaan vielä huomenaamulla lisää.  

 
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA 

12.1. Ei esille tulleita asioita.  
 

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

 
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 

14.1. Ei esille tulleita asioita.  
 
15. RAHA-ASIAT 

15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen 
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja 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. Ristolainen kertoi ajatuksesta järjestää ensi vuodelle tavallista isompi 
ulkoexcursio, sillä tänä vuonna ulkomaanmatkan järjestäminen näyttää 
rajoitusten vuoksi hankalalta.  

20.2. Mattsson muistutti ensi viikon HBN-tapahtumasta.  
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21. SEURAAVA KOKOUS 

21.1. Seuraava kokous on ensi maanantaina kello 16:45. 
 

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
22.1. Mäkelä päätti kokouksen 18:56. 

 
 
 

VAKUUDEKSI 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
 
Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho 

 
puheenjohtaja sihteeri 

 
 

 


