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Aika: 1.3.2021 Paikka: Etänä, Zoom-palvelu 

kello 16:30  
 
Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Anna Laaksonen 

Iiris Vuorialho (sihteeri) Ilmari Oinonen 
Juho Ojala Ramzi el Geneidy 
Iiro Ristikankare Leevi Koistinen 
Saku Ristolainen Jaan Rönkkö 
Fanni Mattsson (P 20) Eero Järvinen (P 7.2) 

 
S/P = saapui/poistui kohdassa 

 
 

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. Sovittiin, että kohta 19 käydään heti kohdan 7.1 jälkeen.  

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 

Raatia huomautettiin pilke silmäkulmassa vuosikokousperinteiden, eli 
skumpan tarjoamisen toiminnantarkastajille, rikkomisesta. Raati kiittää 
palautteesta ja ottaa sen huomioon tulevassa toiminnassaan.  

 
7. YLEISTÄ 

7.1. Kuulumiskierros 
Oinonen: Viikonloppu oli kiva, rentoa kaverien kanssa hengailua. 
Haalaritilaus on hoidossa.  
Vuorialho: Viikonloppu oli huisin kiva! TAT-kurssin aloitus ei oikein 
onnistunut ja kokouksen jälkeen täytyy suunnata laskariin.  
Ristolainen: Kävi Arvossa syömässä. Sai tietokantakurssin aloitettua.  
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Ojala: Aloittelee Ruutisten taittoa, tehoviikko tulossa.  
Koistinen: Viikonloppu nollasi stressit ja ottaa rennosti. Yrittänyt pohdiskella 
uusia tapahtumaideoita, ulkona on hyvä keli.  
Rönkkö: Nautiskeli viikonlopusta. Oli tänään jammailemassa Pelmun 
treenihuoneella lukiokavereiden kanssa.  
Mattsson: Wappu on julistettu! Oli tänään kuvaamassa fuksijäynään 
liittyvää videota.  
Ristikankare: Ei kuulu yhtään mitään ihmeellistä. Viikonloppu oli tosi kiva.  
Laaksonen: Rento ja hauska viikonloppu, mutta sen jälkeinen seesteisyys 
on kadonnut kun muutama deadline tuli puskista eteen. 
el Geneidy: On hyvin virkistäytynyt ja fiilis on loistava. Tekee tekee. 
Järvinen: Oli viikonloppuna mökillä ja vähän väsyttää. Viimeinen kurssi 
meneillään ja on aloitellut hiljakseen dippatyötä. 
Mäkelä: Viikonloppu oli todella hauska. Tänään päivä alkoi rennommin ja 
viikko on alkanut hyvillä fiiliksillä.  
 

7.2. Menneet tapahtumat 
7.2.1. Vuosikokous 

Vuosikokous meni tehokkaasti ja hyvin. 
7.2.2. Etäkiltiksen relaunch 

Ihmisiä ei ollut paikalla kovin paljon. Puhuttiin, että voisi olla hyvä 
pitää alustalla jonkinlainen tapahtuma näkyvyyden ja osallistujien 
lisäämiseksi.  

7.2.3. Raadinvaihto 
Vaihto oli menestys, iso kiitos järjestäjille! 

7.3. Raksalive 
El Geneidy kertoi tehneensä Raksaliven esiintymisaikojen ajanvarausta 
varten taulukon. Taulukkoon lisättiin muutamia asioita ja tiedottaminen 
aloitetaan kunhan valmistelut on tehty. Esiintyjille annetaan 
Twitch-käyttäjän tunnukset ilmoittautumisen yhteydessä ja tilille 
kirjautuminen täytyy vielä vahvistaa raadin ylläpitämän sähköpostin 
kautta. Vuorialho toimii Raksaliven vastuuhenkilönä. 

7.4. Raatipaidat 
Raatipaitojen suunnittelutiimi esitteli ideoitaan. 

7.5. Raativyöt 
Vuorialho kertoi vyötilauksen etenemisestä ja sovittiin, että vyöt laitetaan 
tilaukseen.  

7.6. Hopeisten ansiomerkkien kysely 
Mäkelä kertoi miten hopeisten ansiomerkkien saajat valitaan. Ehdotuksia 
varten tehdään Forms-lomake kiltalaisille lähetettäväksi.  

7.7. Inkubio, FK, MK vuosijuhlat 
Fyysikkokilta toivoo videotervehdystä 7.3. mennessä. Keskusteltiin siitä, 
millainen tervehdys voisi olla. Raatilaisten osallistumisista näihin 
kolmeen vuosijuhlaan äänestetään kokouksen jälkeen. 
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7.8. Oltermannin puhelu 

Mäkelä ilmoitti, että huominen Oltermannin lounas vaihtui videopuheluksi 
Teamsissa.  

7.9. Nettisivujen arvoituksen päivittäminen 
Ristolainen päivittää arvoituksen nettisivuille.  

 
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA 

8.1. DrinkkitastENG 
Koistinen kertoi 12.3. järjestettävästä tapahtumasta, joka 
todennäköisesti yhdistetään Raksaliveen streamin muodossa.  

 
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA 

9.1. Ei esille tulleita asioita.  
 
10. OPINTOTOIMIKUNTA 

10.1. Ei esille tulleita asioita.  
 
11. FUKSITOIMIKUNTA 

11.1. fabuISOt 
Laaksonen ja el Geneidy kertoivat, että fabuISO-ilmoittautumislomake 
on lähetetty tänään tiedotukseen.  
Vuorialho kysyi, voivatko myös 3. vuoden opiskelijat voi hakea 
fabuISOiksi. El Geneidy kertoi että he olivat Laaksosen ja ISOvastava 
Aapo Salosen kanssa päätyneet siihen, että opiskelijat neljännestä 
vuodesta ylöspäin voivat toimia fabuISOina, sillä heillä on enemmän 
kokemusta opinnoista sekä perinteisestä teekkaritoiminnasta. 
Kolmannen vuoden opiskelijat ovat tervetulleita tavallisiksi ISOiksi! 

 
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA 

12.1. Ei esille tulleita asioita.  
 

13. RUUTISET-TOIMIKUNTA 
13.1. Raadin esittelyn kysymykset 

Ojala kertoi laativansa kysymykset raadin esittelyä varten tänään ja 
toivoo muilta vastauksia torstaihin klo 15 mennessä. Lehteen tulee myös 
kuva kaikista raatilaisista. 

 
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA 

14.1. Fennovoima-excu 
Excursion järjestelyaikataulu on ollut kiireinen, eikä excursiota ehditty 
järjestää alustavan aikataulun mukaan. Se yritetään kuitenkin järjestää 
myöhemmin.  
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15. RAHA-ASIAT 

15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen 
Mäkelä esitteli tulleet korvaustositteet Kurenniemen ollessa poissa.  
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat korvaustositteet. 

 
16. TIEDOTUS 

16.1. Ei esille tulleita asioita.  
 

17. AYY 
17.1. Kiltakummin vierailu ensi viikolla 

Mäkelä kertoi, että AYY:n kiltakummi Tiina Pajukari tulee vierailulle 
raadin kokoukseen ensi viikolla. 

  
18. MAIK JA AA-KERHOT 

18.1. Ei esille tulleita asioita.  
  

19. RIL JA TEK 
19.1. Tykin vierailu 

Eero Järvinen vieraili kokouksessa ja esitteli TEKin toimintaa sekä kertoi 
opiskelijayhdyshenkilön tehtävistä. Järvinen kertoi TEKillä olevan 
kokous- ja toimistotila Harald Herlinissä ja että tilaa voisi olla mahdollista 
käyttää tarvittaessa killan tapahtuman järjestämiseen. TEKiltä voi myös 
hakea rahallista avustusta tai esimerkiksi puhujaa tapahtumaan.  
Rönkkö kysyi TEKin englanninkielisestä toiminnasta, ja Järvinen kertoi 
lähes kaiken tiedon olevan saatavilla myös englanniksi. 
Englanninkielistä toimintaa kehitetään jatkuvasti.  

 
20. M.E.T.A 

20.1. Ristikankare myönsi nukahtaneensa kokouksen aikana noin puoleksi 
tunniksi.  
 

21. SEURAAVA KOKOUS 
21.1. Seuraava kokous pidetään seuraavan viikon maanantaina 

vakiokokousaikaan kello 16:30, ellei päätetä uutta kokousaikaa uuden 
periodin aikataulujen takia. 

 
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 18:04. 
 
 
 

VAKUUDEKSI 
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_______________________  _______________________ 
 
Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho 

 
puheenjohtaja sihteeri 

 
 
 

 


