
Rakennusinsinöörikilta ry Pöytäkirja Raadin kokous 01/2020 

Aika: 11.1.2021 Paikka: Etänä, zoom-palvelu 
kello 17:00  

 
 
Läsnäolijat: 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 Fanni Mattsson 

 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
1.1. Mäkelä 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 esitysjärjestykseksi.  
 
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

4.1. Ei edellistä pöytäkirjaa hyväksyttäväksi. 
 
5. ILMOITUSASIAT 

5.1. Ei ilmoitusasioita.  
  

6. JÄSENASIAT 
6.1. Uudet jäsenet 

Päätös: Hyväksytään Rakennusinsinöörikillan jäseneksi Jarmo Sjölund.  
6.2. Raadin palaute 

Raati oli saanut ehdotuksen vuosikohtaisista budjeteista, jotka jokainen 
vuosikurssi voisi käyttää haluamallaan tavalla. Ehdotus oli hyvin perusteltu ja 
sai kannatusta. Esiin nousi kuitenkin ongelma siitä, kuka kultakin 
vuosikurssilta on vastuussa rahan käytöstä. Päätettiin kysyä kiltalaisten 
mielipiteitä ja halukkuutta ottaa vastuuta suunnittelusta, mikäli budjetit 
myönnetään. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan kiinnostusta vanhemmille 
opiskelijoille suunnattujen tapahtumien lisäämisestä. Ristikankare tekee 
kyselyn kuluvalla viikolla.  
Raati sai myös palautetta nettisivujen päivittämisestä. Raati kiittää 
palautteesta ja tsempistä uuteen vuoteen.  

 
7. YLEISTÄ 

7.1. Kuulumiskierros 
Mäkelä: Loma meni rennosti. Alkuvuosi on kulunut tilinpäätöstä paahtaessa 
mutta loppu häämöttää jo. Lisäksi työnhaku on aloitettu. Tekemistä riittää ja 
kokouksen pitäminen jännittää vähän, mutta fiilis on hyvä.  
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Vuorialho: Innoissaan raativuodesta! Koulu on pyörähtänyt käyntiin kivan 
loman jälkeen. Kävi pelaamassa eilen sulkapalloa pitkästä aikaa.  
Aalto: Tykkäsi lomasta ja sai tyhjennettyä ajatukset. On hakenut töitä. 
el Geneidy: Loma oli mukava ja oli kiva nähdä perhettä. Reissaa Turun ja 
Otaniemen välillä ja odottaa tulevaa vuotta. 
Ristolainen: On rentoutunut lomalla ja odottaa innolla tulevaa raativuotta. Kiva 
nähdä muita! 
Ristikankare: Koulu ketuttaa, koska tämänhetkiset kurssit eivät ole mieluisia. 
Innolla tulevaan vuoteen! 
Mattsson: On juuri tullut porukoilta lomalta. Tulevana vuonna on tulossa 
kivoja juttuja ja hyvä meininki! Myös muutto odottaa ensi kuussa.  
Koistinen: Tullut edellisviikolla takaisin Otaniemeen. Työnhaku stressaa mutta 
muuten rento meno. Pystyy taas kävelemään! 
Ojala: Irtaantui lomalla koulujutuista ja on juuri paluumatkalla Porista 
Otaniemeen.  
Laaksonen: Lomat lusittu, kiva päästä työn touhuun! Odottaa innolla 
raativuotta.  
Oinonen: Oli mukava lomailla ja rentoutua pitkästä aikaa, viime lomasta on 
ollut jo aikaa. Ysvihommat on aloiteltu ja lisää tulossa. Työnhaku kaiken 
päälle hieman stressaa.  
Kurenniemi: Ei ole hirveästi ehtinyt lomailla kun on ollut töissä. Vuosiraportti 
on pian taputeltu.  

 
 

7.2. Vakiokokousaika 
Päätös: Raadin vakiokokousaika on maanantaisin kello 17:00. 

7.3. Varapuheenjohtajan valinta 
Päätös: Valitaan varapuheenjohtajaksi Saku Ristolainen. 

7.4. Toimihenkilöiden valinnat 
7.4.1. Häirintäyhdyshenkilöt 

Päätös: Valitaan häirintäyhdyshenkilöiksi Laura Aalto ja Sampo 
Sainio. 

7.4.2. Vuosijuhlavastaavat 
Raadin 2020 kokouksessa valittu vuosijuhlatoimikunta on valinnut 
keskuudestaan vuosijuhlavastaaviksi Inka Hirvosen ja Anni 
Lehikoisen.  
Päätös: Valitaan vuosijuhlavastaaviksi Inka Hirvonen ja Anni 
Lehikoinen. 

 
7.5. Toimintasuunnitelmat ja budjetit 2021 

Mäkelä kertoi ohjeita ja vinkkejä budjetin rakentamiseen. Sovittiin, että 
jokainen raatilainen tekee toimintasuunnitelmansa ja budjettinsa valmiiksi 
31.1. mennessä. 

7.6. Vuosikokous 
Raadille on tullut toive, että vuosikokous olisi mahdollisimman myöhään 
helmikuussa.  
Päätös: Vuosikokous pidetään keskiviikkona 24.2. kello 17:00. 

7.7. Kilometrikorvaus 
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Mäkelä ja Kurenniemi tekevät kilometrikorvaukselle kulukorvauslomaketta 
vastaavan hakulomakkeen. Mäkelä ehdotti korvaukseksi 0,25€/km. Raati 
kannatti ehdotusta.  
 
Päätös: Kilometrikorvaus vuonna 2021 on 0,25€/km. 

7.8. Raadin kuvaus 
Mäkelä on ollut yhteydessä kuvaajaan ja päätynyt tulokseen, että OUBSin 
studion ja muiden AYY:n tilojen ollessa kiinni kuvaukset suoritetaan 
keskustassa kuvaajan suosittelemalla studiolla.  
Raati äänestää sopivasta kuvauspäivästä, jonka jälkeen Mäkelä sopii 
kuvaajan kanssa myös tälle sopivan päivän. Keskusteltiin ryhmäkuvan 
ottamisesta nykyisten rajoitusten ollessa voimassa. Ideoitiin, että ryhmäkuva 
voitaisiin toteuttaa turvavälein ulkona tai kollaasina yksilökuvista. 
Myöhemmin, rajoitusten salliessa, voidaan ottaa perinteinen ryhmäkuva 
mikäli se koetaan tarpeelliseksi.  

7.9. Nettisivujen päivittäminen 
Mäkelä muistutti kaikkia päivittämään omat tietonsa killan nettisivuille jos näin 
ei vielä ole tehnyt. Myös uudet ja edellisvuoden toimihenkilöt päivitetään 
viikon aikana.  

7.10. Säännöt 
Mäkelä tentti muita raatilaisia killan säännöistä.  

7.11. Kiltahuoneen avaimet 
Suurin osa vanhoista toimihenkilöistä ovat nyt palauttaneet avaimet. Loput 
raatilaiset käyvät omalla ajallaan hakemassa itselleen avaimen raadin 
kopista. 

7.12. Julkun yhdistysdiilin lahjoitus 
Yhdistysdiilin rahat ovat tulleet tilille ja ne lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. 
Vuoden 2020 raati on päättänyt kohteeksi Suomen Luonnonsuojeluliiton 
kautta tehtävän yleislahjoituksen Suomen luonnolle. Mäkelä hoitaa 
lahjoituksen ja Laaksonen hoitaa somevastaavana postauksen Instagramiin. 

7.13. Tapaaminen kiltojen viestintävastaavien kanssa 
Raadin sähköpostiin oli tullut korkeakoulun viestintävastaavalta viesti, jossa 
kutsutaan kiltojen viestintävastaavat tapaamiseen. Vuorialho ja Mäkelä 
menevät tapaamiseen.  

7.14. Sakkokeisarin terveiset 
El Geneidy esitteli raadin sisäisiä sakkokäytäntöjä.  

7.15. Driven päivittäminen 
Sovittiin, että kaikki päivittävät omat kansionsa raadin Drive-kansioon. 

 
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 

8.1. Kevään tapahtumat 
8.1.1. Pikku-IE perehdytys 

Perehdytys pidetään 19.1. sekä 20.1. kahdessa osassa rajoitusten 
mukaisesti.  

8.1.2. Ekat sitsit (IK) 
Sitsit on tarkoitus pitää 11.2. hajautetusti. Jos rajoitukset estävät 
hajautettujen sitsien järjestämisen järkevästi, voidaan harkita 
muunlaista tapahtumaa.  
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8.1.3. 108. Hermanni 
Hermannin suunnittelu on aloitettu.  

8.2. Toimikuntien kokoukset 
SATin alaiset toimikunnat kokoustavat tammikuun aikana ja suunnittelevat 
toimikuntien budjetit vuodelle.  

 
 
 
 
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 

9.1. Vuosisopimukset 
Sopimusten teko yritysten kanssa on aloitettu ja jatkuu. Tapaamiset YIT:n ja 
A-insinöörien kanssa on jo sovittu. Edellisvuoden yrityssuhdevastaava Rita 
Raulo tulee YIT:n tapaamiseen Oinosen kanssa. Mäkelä ja Ristolainen 
ilmoittivat olevansa käytettävissä, jos Oinonen haluaa tuleviin tapaamisiin 
jomman kumman mukaan.  

9.2. Kannatusjäsenet 
Keskusteltiin kannatusjäsenyyden hinnasta. Päädyttiin pitämään se samana 
kuin edellisvuonna. 
Päätös: Kannatusjäsenyyden hinta on 500€. 

 
10. OPINTOTOIMIKUNTA 

10.1. Kesätyösauna 
Tapahtuma on ensi viikolla Teams-sovelluksessa ja Ristikankare kertoi 
ilmoittautumisia tulleen jo runsaasti.  

10.2  Opintoasiat 
Toimielimien kokoukset alkavat kevään aikana. Hallopedejä on tänä vuonna 
kolme. 

 
11. FUKSITOIMIKUNTA 

11.1 LettuCUP etä edition 26.1. 
Mattsson kertoi tapahtuman olevan onnistuneiden RILskabojen tyyppinen 
kilpailu-etätapahtuma. 

11.2 Fuksisitsit 4.2. 
Järjestäminen riippuu rajoituksista. Odotetaan AYY:n infoa tilojen käytöstä. 
Jos tiloja ei voi käyttää, fuksikapteenit miettivät etäsitsien toteuttamista.  

11.3 AA-appro 9.2. 
Taphtuma on rastikiertely ulkona ja tarkoituksena on esitellä 
ammattiainekerhoja fukseille.  

11.4 HBN?!?!! 17.2. 
Suunnittelu on vielä kesken, mutta päivä on varattu.  

11.5 Opiskelua ja ompelua -päivät keväällä 
Mattsson kertoi Opiskelua ja ompelua -päivien ideasta. Muutamalle päivälle 
on jo varattu tiloja opiskelua ja haalarimerkkien ompelua varten. 
 

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA 
12.1. Ei esille tulleita asioita.  
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13. RUUTISET-TOIMIKUNTA 
13.1. Ruutisten julkaisupäivämäärä 

Ojala kertoi, että Ruutiset on tarkoitus julkaista Kotimaan Pitkän aikaan 17.3. 
 
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 

14.1. Tervehdysmailit muihin kiltoihin 
Ristolainen on valmistellut tervehdysmailin ja lähettää sen muille killoille 
viikon aikana.  

14.2. HBN excursio 
Excursio toteutetaan todennäköisesti etänä ja sitä suunnitellaan tarkemmin 
myöhemmin. 

 
15. RAHA-ASIAT 

15.1. Tilinkäyttöoikeudet 
Päätösehdotus: Poistetaan tilin ja verkkopankin käyttöoikeudet Laura Aallolta 
(210397-XXXX). Käyttöoikeudet säilyvät Lassi Mäkelällä (271097-XXXX). 
Päätösehdotus: Lisätään tilin ja verkkopankin käyttöoikeudet Tomas 
Kurenniemelle (061100AXXXX) 
Päätös: Hyväksytään ylläolevat päätösehdotukset. 

15.2. Korvaustositteiden hyväksyminen 
Päätös: Hyväksytään tullut korvaustosite. 

 
16. TIEDOTUS 

16.1. Killan Telegram-tiedotuskanavien käyttö 
Vuorialho muistutti siitä, miten oman viestinsä saa killan tiedotuskanavalle. 

16.2. Viikkotiedotteet 
Vuorialho lähettää kokouksen jälkeen vuoden ensimmäisen viikkotiedotteen 
killan sähköpostilistalle.  

16.3. Sähköpostilistojen päivitys 
Sähköpostilistat on päivitetty vuodenvaihteessa. Raadilla on oma listansa ja 
lisäksi on tehty lista, jossa on raati ja toiminnantarkastajat.  

 
17. AYY 

17.1. Ei esille tulleita asioita.  
  
18 MAIK JA AA-KERHOT 

18.1. AA-kerhovastaava 
Päätös: Valitaan AA-kerhovastaavaksi Tomas Kurenniemi. 

  
19 RIL JA TEK 

19.1. RIL edustus 
Päätös: Valitaan RIL-edustajaksi Iiro Ristikankare. 

  
20 M.E.T.A 

20.1. Ristolainen kertoi juuri tulleesta sähköpostista, jossa eräs yritys kertoi vapaasta 
työpaikasta. Yritys ei ole kannatusjäsen, emmekä täten voi tarjota killan kanavia 
rekrytarkoitukseen. Päätettiin, että Oinonen voi lähestyä yritystä tarjoamalla 
kannatusjäsenyyttä.  
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20.2. Ristolainen ja Oinonen muistuttivat IK-rekry -kanavan olemassaolosta. 
Pohdittiin, miten chatin toimivuutta voisi parantaa.  

 
21 SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous on vakiokokousaikaan seuraavana maanantaina klo 17:00. 
 
22 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Mäkelä päätti kokouksen ajassa 19:18. 
 
 
 
 

VAKUUDEKSI 
 
 
 
 
_______________________                     _______________________ 
 
Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho 

 
puheenjohtaja sihteeri 

 

 


