
 

Rakennusinsinöörikilta ry Pöytäkirja Raadin kokous 07/2021  
 
 
Aika: 22.2.2021 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 

 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 16:31. 
 

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. Ei ilmoitusasioita. 
  

6. JÄSENASIAT 
6.1. Uudet jäsenet 

    Ei uusia jäsenhakemuksia. 
6.2. Raadin palaute 

Raati sai palautetta nettisivuja koskien, asia on korjattu. Raati kiittää 
palautteesta.  
 

7. YLEISTÄ 
7.1. Kuulumiskierros 

Ristolainen: Ei saa maksukorttia toimimaan MobilePayssä ja nyt omistaa 
liian monta korttia. Innoissaan uuden kirjan kuuntelusta.  
Vuorialho: Saapui juuri mökille ja aikoo rentoutua. Vain yksi tentti tällä 
viikolla.  
Koistinen: On Savossa mökillä ja tehnyt lumitöitä jo kolme päivää. Jää on 
paksu. 
Rönkkö: Kokeili leijan avulla hyppimistä jäällä, se oli siistiä. Auto on aivan 
jäässä.  
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Ojala: Huominen kemian tentti jännittää, ajatteli lukea viime tipassa 
hieman.  
Laaksonen: Kävi Mäkelän ja Aallon kanssa lounaalla ja hyvästeli siskon, 
joka lähtee takaisin ulkomaille opiskelemaan. Aikoo siivota kotiaan jotta 
välttää tentteihin lukemisen. 
Ristikankare: Söi chilistä ruokaa ja se aiheutti hieman huonon olon.  
el Geneidy: Tulevat tentit ärsyttävät. Onneksi niitä on vain kaksi.  
Aalto: Rauhallinen aamu, kävi lounaalla. Päivällä oli työhaastattelu.  
Kurenniemi: Lepäsi viikonloppuna hyvin. Tenttiviikko hieman harmittaa.  
Oinonen: Viikonloppu oli kiva! On tehnyt tänään paljon yrityssuhdehommia. 
Ei paljon tenttejä tulossa. 
Mäkelä: Huolestui eilen työnhausta ja laittoi lisää hakemuksia menemään. 
Huomenna uusintatentti johon täytyy vielä kerrata.  
Vuosikokous jännittää hieman.  
 

7.2. Menneet tapahtumat 
7.2.1. Laskiaistiistain pullanjakelu 

Pikku-IE leipoi ahkerasti pullia ja menekki oli todella hyvä. 
Tapahtuma oli menestys.  

7.2.2. HBN 
HBN meni todella hyvin ja koronaturvallisesti. Sää oli kylmä, 
mutta se ei suurimmaksi osaksi haitannut.  

7.2.3. Cinnamon rollENG 
Tapahtumassa oli vain 6 osallistujaa, mutta he tykkäsivät. 
Mainontaa olisi voinut olla enemmän.  

7.2.4. Liikuntavastaavien kävely korkeasaareen 
Konsepti oli toimiva. Tiedotus tuli aika myöhässä, joten 
osallistujamäärä oli hyvin vähäinen. Osallistujat tykkäsivät 
kuitenkin todella paljon.  

7.3. Kiltahuoneen käyttö 
Mäkelä näytti muille yliopistolta tulleen ohjeen kiltahuoneiden käytöstä. 
Päätettiin linjata ohjeen mukaisesti kiltahuoneen käytöstä uudestaan: 
Päätös: Kiltahuonetta saavat käyttää vain hallituslaiset ja hekin 
vain kiltatoimintaan. Hallituksen ulkopuoliset, kokouksiin 
osallistuvat henkilöt voivat erityisluvalla tulla kiltahuoneelle. Tällöin 
yliopistolle täytyy laittaa sähköpostiviesti osoitteeseen 
aula-tapahtumat@aalto.fi.  
Kiltahuoneella kävijöistä pidetään kävijälistaa, jossa näkyy nimen 
lisäksi myös tulo- ja lähtöajat. 

7.4. Budjetin viimeinen läpikäynti 
Käytiin läpi viimeiset budjettiin tehdyt muutokset. Budjetti hyväksyttiin 
esiteltäväksi vuosikokouksessa.  

7.5. Killan kesäpäivät 
Sovittiin, että killan kesäpäivät pidetään 24.-25.7.2021. 
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7.6. Raadin kesäpäivät 
Sovittiin, että raadin kesäpäivät pidetään 13.-15.8.2021. 

7.7. Raksalive 
Ristikankare ja el Geneidy esittelivät ideoitaan Raksaliven ohjelmiksi. 
Mäkelällä on tunnukset Raksaliven Twitch-tilille. Sovittiin Raksaliven 
ajankohdaksi 8.-20.3.2021. Tiedotus tapahtumasta aloitetaan ensi 
viikolla. 

7.8. Foodora-yritystilien käyttö 
Oinonen huomautti ongelmasta, joka oli ilmennyt Foodora-yritystileihin 
liittyen: Jos kiltalaisille on tehty tapahtumaa varten Foodora-yritystilejä, 
on tilit poistettava tapahtuman jälkeen osallistujilta. Syy tälle on se, että 
samalla henkilöllä ei voi olla kahta kahden eri yhdistyksen kautta tehtyä 
Foodora-yritystiliä samanaikaisesti.  
Jatkossa tilit poistetaan heti tapahtuman jälkeen. Ristikankare poisti tilit 
viimeisimmän Foodora-yritystilejä hyödyntäneen tapahtuman jäljiltä. 
Keskusteltiin myös mahdollisuudesta samantapaiseen yhteistyöhön 
Woltin kanssa.  
 

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 
8.1. KirjENGkaveri-tempaus 

Aalto kertoi kirjeenvaihtotempauksesta ENGin kiltojen kanssa. 
Osallistumisaikaa on tämä viikko. 

8.2. DrinkkiTastENG 12.3. 
IE järjestää etätapahtuman, johon saa ostettua valmiiksi koostetun 
tarvikepaketin. Tapahtumassa on streami, jossa ohjeistetaan tekemään 
drinkit. 

 
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 

9.1. Ei esille tulleita asioita.  
 
10. OPINTOTOIMIKUNTA 

10.1. Alumniblogi 
Ristikankare kertoi nettisivuille tulevasta blogista, jossa haastatellaan 
killan alumneja ja kerrotaan heidän nykyisistä tekemisistään. 

 
11. FUKSITOIMIKUNTA  

11.1. Ei esille tulleita asioita.  
 

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA 
12.1. ForEiNG food evenENG 

Rönkkö kertoi suunnitelmasta järjestää ruokatapahtuma, jossa 
luultavasti jaetaan ruoka-ainepaketteja ja kokataan etänä suomalaisia 
ruokia.  
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13. RUUTISET-TOIMIKUNTA 

13.1. Raadin esittelyn kysymykset 
Ensimmäiseen Ruutiset-lehteen tulee raadin esittely. Ojala kysyi muiden 
mielipiteitä kysymysten laatimiseen liittyen. 

 
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 

14.1. Ei esille tulleita asioita.  
 
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. Koistinen kysyi Ojalalta raadin naamaläsyjen tilannetta. Ojala kertoi 
tekevänsä ne valmiiksi tällä viikolla.  

 
21. SEURAAVA KOKOUS 

21.1. Seuraava kokous pidetään vakiokokousaikaan ensi maanantaina klo 16:30. 
 

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 18:09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAKUUDEKSI 

 



 

Rakennusinsinöörikilta ry Pöytäkirja Raadin kokous 07/2021  
 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
 
Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho 

 
puheenjohtaja sihteeri 

 
 

 


