
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 10/2021

Aika: 15.3.2021 Paikka: Etänä, Zoom-palvelu
kello 16:30

Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Anna Laaksonen
Iiris Vuorialho (sihteeri) Ilmari Oinonen
Juho Ojala Jaan Rönkkö
Ramzi el Geneidy Iiro Ristikankare
Leevi Koistinen Saku Ristolainen
Tomas Kurenniemi Lotta Aalto
Mikko Tiili Eino Yrjänäinen (S 11.1, P 11.3)

S/P = saapui/poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 16:33.

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. Vuorialho esitteli muille juuri saapuneet raativyöt. Ne saivat osakseen

ihailua.
5.2. Ristikankaretta närästää.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.
6.2. Raadin palaute

Raati ei ole saanut palautetta.

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

El Geneidy: Saapui tänään Otaniemeen, kurssit painaa. Odottaa
etä-beerpongturnausta.
Ristikankare: Ei ole tehnyt viimeiseen viikkoon mitään muuta kuin töitä,
mutta nyt ne onneksi loppuivat. Söi hyvää ruokaa.
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Vuorialho: On tehnyt koko viikonlopun kouluhommia, mutta ne ovat
edistyneet ihan mukavasti. Suuntaa kokouksen jälkeen laskariin.
Koistinen: Toipuu viikonlopun IE-vaihdosta.
Tiili: Oli vaeltamassa ja menossa on 6 kurssia ja töitä. Kiirettä pitää, mutta
kivoja juttuja on tiedossa.
Laaksonen: Rento viikonloppu takana ja äsken kävi räjähdysmäisen
keskustelun filosofian ryhmän kanssa.
Rönkkö: Viikonloppuna oli KvTMK:n vaihto. Miettii, ottaisiko periodiin yhden
kurssin lisää.
Aalto: Viime viikko oli hirmu stressaava ja tämä viikko näyttää
samanlaiselta. Paljon hommaa.
Kurenniemi: Sai muutettua uuteen kotiin ja teki simaa. Paljon tekemistä
tällä viikolla.
Ristolainen: Sai papalta vanhan tietokoneen näytön ja työpisteen
kokoaminen edistyy. Innoissaan Fennovoima-excursiosta.
Oinonen: Viikko on lähtenyt käyntiin rauhallisesti. Viime viikon kohokohta
oli sähkömagnetistmin labra.
Ojala: Kävi parin kaverin kanssa retkellä Turussa. Motivaatio kouluhommiin
on kadonnut. Ruutiset ovat saapuneet kiltahuonelle.
Mäkelä: Maanantai ei oikein suju. Kadotti kuulokkeet bussiin.

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. Raksaliven ensimmäinen viikko

Lähetyksiä ei ole ollut kovin paljon, ensi viikolla ohjelmaa on
tulossa hieman enemmän. Lähetyksissä on ollut noin 15-20
katsojaa. Päätettiin olla jatkamatta Raksaliveä yli kahden viikon.

7.3. Kannanotto opiskelijoiden puolesta
Keskusteltiin sähköpostiin tulleesta ylioppilaiden hyvinvointia koskevasta
kannanotosta. Mäkelä kertoi keskustelleensa muiden kiltojen
puheenjohtajien kanssa asiasta, ja että muut killat ja AYY ovat päätyneet
lopputulokseen, etteivät allekirjoita adressia. Se, mihin allekirjoituksella
sitoutuu ja mihin tekstiä käytetään on epäselvää, joten sovittiin, ettei
IK:kaan allekirjoita kannanottoa.

7.4. Raadin kanta opiskelijoiden tilanteeseen
Keskusteltiin siitä, mikä on raadin kanta opiskelijoiden tilanteeseen.
Raati keskusteli mahdollisista ratkaisuista tilanteeseen ja mietti
yhtenäistä linjaa, mikäli killan mielipidettä kysytään.

7.5. Teekkarikokouksen perehdytystapaaminen
Mäkelä kertoi tapaamisesta, joka pidetään lähiaikoina. Mäkelä osallistuu
perehdytyskoulutukseen ja tuo terveiset raadille. Mikäli muilla nousee
ideoita aiheista, joista halutaan keskustella kokouksessa, voi Mäkelä
viedä ne eteenpäin.

7.6. Kultaisen ansiomerkin työryhmä

2



Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 10/2021

Kultaisten ansiomerkkien jakamista varten täytyy koostaa työryhmä, joka
valitsee merkkien saajat. Mäkelä kysyi ehdotuksia ryhmän jäseniksi.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. IKxPT Wappu Kombat

IE on suunnitellut PT:n IE:n kanssa tapahtumaa, joka kestää monta
viikkoa ennen Wappua ja sisältää erilaisia tehtäviä. Tehtäviä suoritetaan
yksilöinä ja samalla killat kilpailevat keskenään.

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Ei esille tulleita asioita.

10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Kysely opiskelijoiden hyvinvoinnista ja kokemuksia etäopiskelusta

Ristikankare kertoi, että ENGin opintotoimikunta lähettää kiltalaisille
kyselyn, jonka avulla kartoitetaan opiskelijoiden hyvinvointia.

11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. Raadin esittäytymistekstit foppaaseen

Laaksonen ja el Geneidy lähettävät muille kysymykset, joihin muut
raatilaiset vastaavat ja ne lisätään fuksioppaisiin. Deadline
vastaamiseen on tämän kuun lopussa.

11.2. Etä-bp -turnaus
Ilmoittautuminen tapahtumaan on avautunut tänään. Ilmoittautuneita ei
toistaiseksi ole kovin paljon. Jos osallistumismäärä ei mene täyteen,
tapahtuma avataan fuksien lisäksi vanhemmillekin opiskelijoille.

11.3. Orientaatioviikkopalaveri
Laaksonen ja el Geneidy kokoustivat ENGin koordinaattorin, muiden
tulevien fuksikapteenien sekä ISOvastaavien kanssa ja kuulivat
yliopiston orientaatioviikkosuunnitelmista. Orientaation on suunniteltu
olevan hybridimuotoinen koronatilanteen sallimissa rajoissa. Myös
uusille ISOille tullaan järjestämään perehdytys yliopiston tiloihin ennen
uusien opiskelijoiden saapumista.

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. pENG Pong international

Rönkkö kertoi tapahtumasta, joka vastaa fuksien etä-beerpongturnausta
mutta on suunnattu englanninkielisille opiskelijoille. Tapahtuma
järjestetään ENGin kiltojen kesken, ja ehkä avataan jopa kaikille killoille.

13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1. Ei esille tulleita asioita.

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
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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. Vuorialho kertoi laittavansa muille MobilePay-pyynnön vöistä.

21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous pidetään ensi viikon maanantaina vakiokokousaikaan

16:30 tai muuna aikana, josta äänestetään kokouksen jälkeen raadin
viestintäryhmässä.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 17:55.

VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho

puheenjohtaja sihteeri
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