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Aika: 15.2.2021 Paikka: Etänä, Zoom-palvelu 

kello 16.30  
 
Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Anna Laaksonen 

Iiris Vuorialho (sihteeri) Ilmari Oinonen 
Lotta Aalto Juho Ojala 
Ramzi el Geneidy Iiro Ristikankare 
Leevi Koistinen Saku Ristolainen 
Tomas Kurenniemi Jaan Rönkkö 
Fanni Mattsson Sampo Sainio 
Kristofer Mäkinen (P 7.4.) Susanna Karlqvist (S 7.1, P 7.3.) 
Nina Tanskanen (S 7.1, P 7.3.) 
 

S/P = saapui/poistui kohdassa 
 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 18:34. 
 

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. Ristolainen pyysi apua IK:n Facebookin käytössä. Muut auttavat 

kokouksen jälkeen. 
  

6. JÄSENASIAT 
6.1. Uudet jäsenet 

Anna Suomela 
Päätös: Hyväksytään Anna Suomela killan jäseneksi. 

6.2. Raadin palaute 
    Raati ei ole saanut palautetta.  

 
7. YLEISTÄ 

7.1. Kuulumiskierros 
Kurenniemi: Ilahtui ollessaan ensimmäinen. Viime viikko meni 
hujauksessa, tällä viikolla on paljon ohjelmaa.  
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Ristolainen: Viikko on lähtenyt käyntiin mukavasti. Odottaa innolla KP:n 
aiheen julkaisua ja hakemuksia.  
Vuorialho: Iloinen saadessaan hieman lisää vapaa-aikaa. Päätti lähteä ensi 
viikon alussa käymään mökillä. 
Aalto: Viikonloppu hujahti, huomenna aamulla on työhaastattelu. Viime 
viikolla tuli 3 työhaastattelukutsua, vähän jännittää, mutta stressi on 
vähentynyt. 
Koistinen: Tällä viikolla paljon hommaa, mutta myös kivoja juttuja. Odottaa 
huomista laskiaispullajakelua.  
el Geneidy: Viikonloppu meni nopeasti ja hankki uudet luistimet. 
Aamupäivällä oli ensimmäiset ISOhaastattelut. 
Ojala: Ollut rento päivä, syö samalla kuin kokoustaa.  
Oinonen: Nukkui liian pitkään. Paljon asioita käsissä.  
Laaksonen: ISOhaastattelut ovat menneet hyvin ja fuksien kanssa oli kiva 
jutella. 
Rönkkö: Kokkailee samalla. Kävi viikonloppuna jäällä kävelemässä, se oli 
hienoa.  
Ristikankare: Lopetti juuri työt ja huomasi, että on kalenterissa kolme 
kokousta päällekkäin. Ruotsin kurssin vetäjät armahtivat poissaolot ja 
antoivat jatkaa kurssia. 
Salonen: ISOhaastattelut ovat menneet hyvin, joutui yllättäen heräämään 
aikaisin aamulla haastattelua varten.  
Mattsson: Tällä viikolla paljon juttuja. FTMK:n puhisvartit alkavat, 
innoissaan siitä. 
Sainio: Kiireistä, jätti venäjäntunnin välistä että pääsi kokoukseen.  
Mäkinen: Tenttiviikko lähestyy ja siihen liittyviä kiireitä. Tiedusteli Ojalalta 
syitä miksi kannattaisi käydä Satakunnassa.  
Tanskanen: Kävi hakemassa luistimet ja aikoo käydä luisteluretkellä.  
Karlqvist: Hankaluuksia koodauksen kanssa. 
Mäkelä: Hyvää kuuluu, tulossa on taas kiireinen viikko. 
 

7.2. Vanhat likaiset vierailee 
Susanna Karlqvist ja Nina Tanskanen esittäytyivät ja kertoivat raadille 
roolistaan killan vanhana likaisena setänä ja tätinä. He kertoivat raadin 
selviytyneen mielestään tähän mennessä oikein hyvin. Kehuja tuli muun 
muassa tapahtumien keksimisestä ja killan toiminnan elossa pitämisestä 
koronasta huolimatta, hyvästä tiedotuksesta sekä pepu-arvonnasta.  
Salonen kertoi lyhyesti muille uudesta PhabuISO-ideasta ja kysyi 
Karlqvistin ja Tanskasen mielipidettä asiasta. Idea oli heidän mielestään 
hyvä. Esiin nousi selkeiden suunnitelmien ja ohjeiden tekemisen tärkeys, 
jotta PhabuISOjen toiminta ei jää ajatuksen tasolle. Karlqvist heitti 
ilmaan myös ajatuksen N-kummien lisäämisestä fuksiryhmiin 
raatikummien lisäksi.  

 



 

Rakennusinsinöörikilta ry Pöytäkirja Raadin kokous 06/2021  
 
 

Tanskanen kysyi aiemmin pohdinnassa olleiden vuosikurssien budjettien 
tilannetta. Mäkelä kertoi raadin päätyneen ratkaisuun järjestää 
N-tapahtuma ja luopua ainakin tämän vuoden osalta 
vuosikurssikohtaisista budjeteista. Tanskanen oli samaa mieltä asiasta 
tämän vuoden osalta mutta ehdotti, että asiaa mietittäisiin seuraavina, 
toivottavasti koronattomina vuosina uudestaan. Idea N-tapahtuman 
järjestämisestä sai kannatusta.  

7.3. Menneet tapahtumat 
7.3.1. AA-Appro 

Mattsson ja Sainio kertoivat, että tapahtuma meni hyvin. 
Osallistujia ei ollut kovin paljon, mutta osallistujilta sekä 
rastinpitäjiltä on tullut hyvää palautetta tapahtumasta.  

7.3.2. Liikuntavastaavien hiihtoyhteislähdöt 
Lähdöt menivät hyvin, vaikka osallistujamäärä olikin vähäinen. 
Rönkkö oli hiihtämässä perjantaina ja kertoi fiiliksen olleen hyvä.  
Keskusteltiin siitä, että monella ei välttämättä ole omia varusteita, 
mikä saattaa vähentää osallistujamäärää.  

7.4. Pakukeskustelu 
Sainio ja Mäkinen esittelivät viime vuonna selvittämiään pakettiauton 
hankintaan liittyviä seikkoja. Asiasta keskusteltiin ja käytiin läpi eri 
henkilöiden, muun muassa vanhojen puheenjohtajien mielipiteitä ja 
pointteja puolesta sekä vastaan.  
Kokouksessa olijat äänestivät siitä, jatketaanko pakettiauton hankinnan 
selvittämistä ja tulos oli, että selvitystä jatketaan. Selvitystiimissä jatkavat 
Mäkinen ja Sainio ja tiimiin liittyvät lisäksi el Geneidy, Kurenniemi, 
Ristikankare sekä Oinonen.  
Mäkelä ehdotti, että budjetissa olevaa kilometrikorvauksien kohtaa 
suurennetaan nyt kun killalla ei vielä autoa ole. Muut kannattivat.  

7.5. Lounas Oltermannin kanssa 
Mäkelä oli saanut Oltermanni Leena Korkiala-Tantulta sähköpostin, 
jossa kutsuttiin raati lounastamaan yhdessä Oltermannin kanssa. 
Sovittiin, että lounas pidetään 2.3. Mäkelä laittaa viestiä 
Korkiala-Tantulle.  

7.6. Vuosikokouksen kokouskutsu 
Vuorialho ja Mäkelä esittelivät vuosikokouskutsun ja kokouksen 
esityslistan. Ne hyväksyttiin lähetettäväksi. Vuorialho hoitaa kutsun 
lähettämisen kiltalaisille.  

7.7. Fyssan, Pelletin ja MK vuosijuhlakutsut 
Vuosijuhlakutsut Fyysikkokillalta, Pelletiltä sekä Maanmittarikillalta ovat 
tullut sähköpostiin. Siitä, kuka pääsee osallistumaan mihinkin juhlaan 
keskustellaan tarkemmin raadin chatissa kokouksen jälkeen.  

7.8. Kiltahuoneen siisteys 
Aalto huomautti, että kiltahuoneen siistiminen kuuluu kaikille sitä 
käyttäville.  
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7.9. Kahvihetket 
Mäkelä muistutti kaikkia varaamaan ajan kahvihetkeä varten.  

 
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 

8.1. Laskiaistiistain pullajakelu 16.2. 
IE pitää huomenna 16.2. laskiaispullajakelun kiltahuoneelta kello 12 
eteenpäin.  
 

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 
9.1. Ei esille tulleita asioita.  

 
10. OPINTOTOIMIKUNTA 

10.1. Ei esille tulleita asioita.  
 

11. FUKSITOIMIKUNTA  
11.1. ISO-rekry 

Salonen kertoi, että ISOksi on hakenut noin 60 henkilöä. Hakijoita on jo 
tarpeeksi, joten hakuaika loppuu tänään. Kv- ja IB-ISOjen haku jatkuu 
vielä.  

11.2. PhabuISOt 
Salonen esitteli suunnitelman uudenlaisten ISOjen lisäämisestä killan 
toimintaan. PhabuISOt ovat vanhempien vuosikurssien opiskelijoita jotka 
auttavat fukseja verkostoitumaan myös ylempien vuosikurssien 
opiskelijoihin. Samanlainen konsepti on ollut käytössä muutamalla 
muullakin killalla ja se on kuulemma ollut toimiva. Salonen ja el Geneidy 
kertoivat roolin nimen olevan vielä auki, ehdotuksena on tullut 
PhabuISOn lisäksi mm. isoISO, N-kummi ja valtava ISO. 

11.3. HBN 
HBN on ylihuomenna. Sainio ja Mattsson kertoivat raadin tehtävistä 
tapahtumassa.  

11.4. Fuksijäynä 
Tapahtuma järjestetään 10.4. 

 
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA 

12.1. Cinnamon rollENG 19.2. 
Rönkkö kertoi, että tapahtumassa leivotaan etänä korvapuusteja. 
Kiltahuoneelta jaetaan leivontatarvikkeita.  

 
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA 

13.1. Ei esille tulleita asioita.  
 

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 
14.1. Ramboll yhteistyö 
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Ristolainen kertoi, että normaaleina vuosina Ramboll on ollut tukemassa 
laskiaisriehaa mutta tänä vuonna laskiaisriehan peruuntuessa 
sponsorirahaa ei voi käyttää siihen. Uusia käyttötarkoitusehdotuksia 
olivat peräkärrysauna, kiltahuoneen takapihalle tuleva pergola ja 
vuosijuhlaviikon excursio. Oinonen ehdotti, että pergolan rakentamiseen 
voisi käyttää A-insinööreiltä saadun tukirahan. Mäkelä kannatti excursion 
järjestämistä ja ehdotti, että sen voisi pitää syksyn 
puolivuotisjuhlaviikolla. Muut kannattivat ehdotusta.  

14.2. Fennovoima excursio 
Excursiota suunnitellaan järjestettäväksi etäexcursiona Oulun seudun 
Hanhikivi 1 -voimalahankkeesta 2.3. 

14.3. KP hakemuksen julkaiseminen 
Ristolainen julkaisee hakemuksen aiheen tänään killan Facebookissa.  

 
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. Aalto huomautti, että nettisivuilta löytyy vain pdf-tiedosto 
korvaustositteesta.  

 
21. SEURAAVA KOKOUS 

21.1. Seuraava kokous pidetään seuraavan viikon maanantaina 
vakiokokousaikaan 16:30. 

 
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 19:00. 
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VAKUUDEKSI 

 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
 
Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho 

 
puheenjohtaja sihteeri 

 
 

 


