
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 02/2020

Aika: 18.1.2021 Paikka: Etänä, zoom-palvelu
kello 17:00

Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Anna Laaksonen (P 9.1)
Iiris Vuorialho (sihteeri) Ilmari Oinonen
Lotta Aalto Juho Ojala
Ramzi el Geneidy (P 9.1) Iiro Ristikankare
Leevi Koistinen Saku Ristolainen
Tomas Kurenniemi Jaan Rönkkö
Fanni Mattsson (P 9.1)

S/P = saapui/poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 17:01.

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. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. ILMOITUSASIAT
5.1. El Geneidy ilmoitti pastansa olevan hyvää.
5.2. Rönkkö ilmoitti kahvinsa maistuvan etiopialaiselta.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.
6.2. Raadin palaute

Raati oli saanut palautetta nettisivujen päivittämisestä.
Lisäksi palautetta oli tullut koskien lämpölamppujen varastointia.
Raati kiittää palautteesta ja päivittää uudet toimihenkilöt nettisivuille
mahdollisimman pian. Lämpölamppujen varastoon siirtämistä jatketaan
kunhan pakkanen hieman hellittää ja mahdollistaa lamppujen irrottamisen
maasta.
Kirjuri-tiedottaja oli saanut palautetta viikkotiedotteen linkkien
toimimattomuudesta. Vuorialho kiittää palautteesta ja yrittää parhaansa
mukaan korjata linkkiongelman.

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

Vuorialho: Läppärin sisään meni glögiä ja nyt koneen toiminta huolestuttaa.
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Laaksonen: Zoom päivittyi ja näkee nyt ensi kertaa kaikkien naamat. FTMK:n
kanssa on ollut hauskaa tekemistä.
El Geneidy: Pasta on edelleen hyvää. Kouluhommat ketuttaa mutta hoituu.
Mattsson: Viime viikko oli oikein hyvä, toivottavasti tämä on samanlainen.
Koistinen: On kokoustanut kiltisvastaavien kanssa. Odottaa huomista
pikku-IE:n perehdytystä. Koulu ei vielä paina.
Oinonen: Mukava tiedottomuus koulujuttujen deadlinejen suhteen. Viime
viikolla oli ensimmäinen vuositapaaminen ja se meni hyvin.
Ristikankare: Paljon koulujuttuja, on stressannut vähäsen.
Rönkkö: Syö mandariinia ja suosittelee kahvi-mandariini-yhdistelmää
muillekin. Komppaa Oinosen mainitsemaa tiedottomuutta koulujutuista.
Ristolainen: Söi täydellisesti paistetun pakastepizzan. On saanut tehtyä hyvin
kouluhommia.
Aalto: On hakenut paljon töitä ja saanut kurssien aikatauluja selviteltyä, joten
stressilevelit ovat tippuneet.
Kurenniemi: Juo meksikolaista kahvia, se on hyvää. Oli luontoretkellä
Luukissa. Noppia tulee kuin sieniä sateella ja opinnot luistaa kuin
takavetoinen audi jäällä.
Ojala: Kotiutunut takaisin Otaniemeen ja saanut kesätyöt käytännössä
sovittua.
Mäkelä: Viime viikko ollut yhtä maanantaita ja tullut tehtyä hirmu paljon
hommia. Tilinpäätöksen maaliviiva alkaa näkyä ja viikonloppu rentoutti.

7.2. Toimihenkilöiden valinnat
7.3.1. Vuosijuhlatoimikunnan jäsenet

Päätös: Valitaan vuosijuhlatoimikunnan jäseniksi Lassi Mäkelä,
Lotta Aalto, Ella Asikainen, Leevi Koistinen, Helmi Takala, Ilmari
Oinonen, Mikko Tiili, Lionel Irrmann, Kristofer Mäkinen, Lotta
Lassila, Susanna Karlqvist, Matias Saikku ja Eljas Almusa.

7.3.2. Excursiotoimikunnan jäsenet
Päätös: Valitaan excursiokisälleiksi Aino Alkio, Joonatan
Seppänen ja Anni Huuskonen.

7.3. Nettisivujen päivittäminen
Mäkelä muistutteli muita raatilaisia päivittämään omien toimikuntiensa alaiset
toimihenkilöt nettisivuille perjantaina klo 16 mennessä.

7.4. Julkun yhdistysdiilin lahjoitus
Mäkelä on tehnyt yleislahjoituksen Suomen luonnolle. Laaksonen tekee
Instagram-postauksen aiheesta.

7.5. Vuosikurssibudjetin kysely
Kysely on valmis ja se lähetetään alkuviikosta killan Telegram-kanaville.

7.6. Kiltahuoneen käyttö
Keskusteltiin kiltahuoneen käytöstä ja päätettiin tehdä seuraavanlainen
linjaus:
Kiltahuone on toistaiseksi vain avaimellisten käytössä. Sitä voi satunnaisesti
käyttää myös ryhmätöiden ja kiltahommien tekemiseen sekä kokouksien
pitämiseen muiden kuin avaimellisten kanssa, mutta tähän täytyy kysyä lupaa
etukäteen. Mäkelä laittaa linjauksesta viestiä muille avaimellisille.

7.7. YKI vuosijuhla
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Kaikki kynnelle kykenevät raatilaiset osallistuvat vuosijuhliin ja niitä varten
kuvataan videotervehdys. Tervehdyksen suunnittelusta vastaavat el Genedy,
Aalto ja Koistinen. Mäkelä lähettää vastausviestin kutsuun.

7.8. Raksalive
Päätettiin herättää Raksalive henkiin ja aloitettiin toteutuksen suunnittelu.
Mäkelä etsii viime vuodelta tietoa suunnittelun pohjalle.

7.9. Raatipaidat
Suunnitteluryhmä valmistelee ehdotuksia ensi kokoukseen.

7.10. Raatihärpäke
Raatihärpäkkeeksi ehdotettiin kylpytakkeja ja farkkutakkeja. Kurenniemi
ehdotti IK-bleiseriä. Vaihtoehdoista keskusteltiin ja eniten kannatusta sai
kustomoitu farkkutakki. Mihinkään lopputulokseen ei vielä päädytty,
keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa. Haalarihärpäkkeen suhteen
ehdotuksia oli vähemmän. Sovittiin, että jokainen tuo seuraavaan kokoukseen
idean haalarihärpäkkeeksi ja keskustelua jatketaan näiden ideoiden pohjalta.

7.11. Kertavuokrattavat tilat suljettu 7.2. asti
Mäkelä huomautti asiasta, jos joltain oli mennyt ohi.

8. FUKSITOIMIKUNTA
8.1 Fuksiopas

Fuksikapteenit aloittavat fuksioppaan suunnittelua.
8.2 HBN!?!! ja raadin rasti

Tapahtuma järjestetään 17.2. Raati järjestää tapahtumaan ruuat, toiveena oli
tullut Hesburger. Tapahtumaan tarvitaan myös pakettiauto. Koistisen on
tarkoitus liittyä Koneinsinöörikiltaan ja näin saataisiin Koneen pakettiauto
käyttöön. Mattsson kertoi raadin rastista. Rastia varten täytyy ostaa
myrskykynttilöitä.

8.3 Fuksisitsit
Sitsit yritetään järjestää ISOjen kodeissa hajautetusti. On vielä auki,
onnistuuko järjestäminen. ISOille järjestetään kirjalliset ohjeet lukkareilta.

9. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
9.1. Ekat sitsit (IK)

Sitsien järjestämisestä päätetään kuun vaihteessa kun rajoituksista tiedetään
paremmin.

10. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
10.1. Vuosisopimukset

Rambollin kanssa sopimus on melkein valmis, ja muiden kanssa on viestitelty.
YIT:n vuositapaaminen meni hyvin.

10.2. Rakennusprojekti A-insinöörien lahjoittamilla työkaluilla
Kilta on saanut viime vuonna A-insinööreiltä sponsorirahaa, joilla on ostettu
työkaluja ja lopuilla oli tarkoitus ostaa materiaaleja. Projekti on viivästynyt
erinäisten syiden takia, mutta se täytyisi nyt tehdä loppuun.
Kiltahuonekehitysvastaavilta on tullut ehdoituksina muun muassa iso pöytä
takapihalle ja kierrätysjärjestelmän parantaminen. RaJa-vastaaviin otetaan
yhteyttä, jotta toteutus saadaan aluille.
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11. OPINTOTOIMIKUNTA
11.1. Kesätyösauna

Webinaari on keskiviikkona ja ilmoittautumisia on tullut paljon.
11.2. Hallopedit ja alumnit

Hallopeditoiminta ja alumnisuhdevastaavien hommat ovat alkaneet.

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. ENGhENGaround 19.2.

Tapahtuman järjestäminen on kiinni uusista rajoituksista. Raati järjestää
tapahtumaan etukäteen kuvatun videotervehdyksen.

13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1. Ensimmäinen lehti ja raadin esittely

Ensimmäiseen lehteen tulee raadin esittely. Ojala tekee artikkelia varten
kyselyn raatilaisille.

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1. Ei esille tulevia asioita.

15. RAHA-ASIAT
15.1. Tilinkäyttöoikeudet

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

15.2. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen
Päätös: Hyväksytään liitteenä oleva lasku.

15.3. Myyntitavaravihko
Kurenniemi esitteli kassalippaassa olevaa myyntitavaravihkoa ja sen käyttöä.

16. TIEDOTUS
16.1. Viikkotiedotteet

Keskusteltiin englanninkielisestä viikkotiedotteesta. Päätettiin lisätä tiedotteen
loppuun kooste suomenkielisistä tapahtumista, jotta myös englanninkielisillä
on halutessaan mahdollisuus osallistua niihin.

17. AYY
17.1. Kiltakummi Tiina Pajukari

AYY:n kiltakummi ja Mäkelä ovat olleet yhteydessä. Pajukari saattaa tulla
johonkin raadin kokoukseen mukaan.

18 MAIK JA AA-KERHOT
18.1. AA-hallituskahvit

Tarkoituksena on pitää AA-kerhojen hallitusten kanssa etäkahvituokio
zoomissa. Kahveilla esittäydytään puolin ja toisin ja keskustellaan tulevasta
vuodesta. Kahvit järjestetään kunhan AA-kerhojen hallitukset ovat
järjestäytyneet.
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19 RIL JA TEK
19.1. Ei esille tulleita asioita.

20 M.E.T.A
20.1. Ei esille tulleita asioita.

21 SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous on vakiokokousaikaan seuraavana maanantaina klo 17.

22 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 19:05.

VAKUUDEKSI

_______________________                     _______________________

Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho

puheenjohtaja sihteeri


