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Aika: 29.3.2021 Paikka: Etänä, Zoom-palvelu
kello 16:30

Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Anna Laaksonen
Iiris Vuorialho (sihteeri) Ilmari Oinonen
Juho Ojala Jaan Rönkkö
Tomas Kurenniemi Saku Ristolainen
Leevi Koistinen (P 10.1) Lotta Aalto
Iiro Ristikankare Fanni Mattsson (P 7.4)
Susanna Karlqvist (P 7.3) Tuukka Harvela (P 7.3)

S/P = saapui/poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 16:30.

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. Ilmoittautumistietojen poistaminen nettisivuilta

Mäkelä muistutti kaikkia poistamaan tapahtumien ilmoittautumistiedot
tapahtuman jälkeen GDPR:n mukaisesti.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.
6.2. Raadin palaute

Raati oli saanut palautetta siitä, että kaikista tapahtumista ei ole
nettisivuilla artikkelia. Sovittiin, että kaikista tapahtumista tehdään
vastaisuudessa tapahtumasivun lisäksi etusivun artikkeli.
Myös ilmoittautumistietojen keräämistä nettisivujen kautta Formsin
sijasta suositeltiin. Ilmoittautumiset kerätään tulevaisuudessa pääosin
nettisivujen kautta.
Raati sai kiitosta Ruutisten kotiinkuljetuksesta!
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Palautetta tuli myös killan kameran tyhjentämisestä. Pyydettiin, että
kamera tyhjennettäisiin joka käyttökerran jälkeen ja sovittiin, että näin
toimitaan.
Raati kiittää palautteesta!

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

Aalto: Terkut Leviltä, tänään menossa mäkipäivä numero 5. On ollut tosi
kivaa, mutta myös mukava palata kohta takaisin Otaniemeen.
Vuorialho: Ollut pupuvahtina ja puput ovat ihania. Allergia on alkanut.
Mattsson: Wapun alla vielä paljon hommaa ja vähän stressiä. On nähnyt
vähän kavereita, mikä on ollut kivaa.
Koistinen: Viikko alkanut hyvin. Tulevan tapahtuman kanssa vähän säätöä,
mutta hyvä siitä tulee.
Ojala: Lähtee tällä viikolla Poriin, koska aloittaa työt parin viikon päästä.
Laaksonen: Hidas ja toimeton päivä, koska valvoi myöhään katsoen
kaverin tennispeliä. Lähtee loppuviikosta Leville!
Karlqvist ja Harvela: Ei mitään erityistä, hyvin menee.
Rönkkö: Haaveilee matkasta Alpeille, on innostunut lumilautailusta.
Oinonen: Kurssit ja vallitseva tilanne yrittävät vetää passivoitumiseen,
odottaa kesää ja mahdollisia tapahtumia.
Kurenniemi: Tunnit meinaavat loppua päivästä kesken, koska on niin paljon
hommaa. Teki hunajasimaa.
Ristikankare: Päivä on ollut ihan hirveä. Paljon kokouksia ja koko ajan kiire.
Ristolainen: Ei ole lukenut viikkoon uutisia, vaan on keskittynyt olennaisiin
asioihin kuten saunomiseen ja nukkumiseen.
Mäkelä: Lähti mökille ja on saanut hyvin rentouduttua.

7.2. Teekkarius 150 esittely Tuukka & Suski
Harvela ja Karlqvist kertoivat Teekkarius 150 -juhlavuodesta ja sitä
varten etukäteisvalmisteluja tekevästä 150v-ohjausryhmästä. Kerättiin
ideoita ja ajatuksia juhlavuoden tapahtumia ja toimintaa koskien.

7.3. Menneet tapahtumat
7.3.1. EtäBP turnaus

Tapahtumasta jäi tosi positiivinen fiilis ja tekniikan kanssa ei ollut
pahemmin ongelmia. Osallistujat viihtyivät, mutta fukseja saatiin
innostettua mukaan harmillisen vähän.

7.4. Hermanninstriimi ja liikkumisrajoitukset
Keskusteltiin siitä, mitä mieltä raati on vuosijuhlan järjestämisestä jos
liikkumisrajoitukset tulevat voimaan. Enemmistö oli sitä mieltä, että juhlia
ei kannata lähteä siirtämään vaan järjestetään lähetys silloin kun on
suunniteltu. Pyritään tarvittaessa kuvaamaan videoita mahdollisimman
paljon etukäteen ja pahimmassa tilanteessa lähetetään
vuosijuhlapäivänä valmiiksi kuvattu video ilman striimiä.
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Vuosijuhlapakettien jakaminenkin voi olla kiellettyä liikkumisrajoitusten
myötä.

7.5. Killan hopeisen ansiomerkin ehdokkaat
Raati keskusteli hopeisen ansiomerkin saajista kiltalaisten ehdotusten
perusteella. Lopullinen päätös tehdään ensi kokouksessa.

7.6. Raksan munajahti-idea
Keskusteltiin ideasta, että piilotetaan pääsiäissunnuntaina suklaamunia
ympäri Otaniemeä ja jaetaan kiltalaisille kartta tai kuvaohjeet munien
sijainnista. Päätettiin toteuttaa tapahtuma. Suunnittelua jatketaan
kokouksen jälkeen raadin Telegram-ryhmässä.

7.7. Nettisivujen vanhentuminen
Vuorialho kysyi nettisivujen domainin oikeuksien uusimisen tilanteesta.
Selvisi, että asia on hoidossa ja Kurenniemi hoitaa domainista
maksettavan laskun maksamisen.
Rönkkö kysyi, tietääkö joku nettisivujen varmuuskopioinnista.
Keskusteltiin tarvitseeko Radicenteriltä kysyä asiasta, mutta Rönkkö sai
selvitettyä nettisivujen admin-puolelta varmuuskopioinnista ja jatkaa
selvitystyötä.

7.8. Raatipaidat
Rönkkö esitteli uusimman luonnoksen raatipaidasta. Muut pitivät siitä ja
Rönkkö piirtää kuvan valmiiksi.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. DrinkkitastENG

Tapahtuma järjestetään perjantaina. Niille, ketkä eivät ole ilmoittautuneet
tapahtumaan, jaetaan lista raaka-aineista joiden avulla juomat voi tehdä
itse kotona.

8.2. IKxPT Wappu Kombat
Tapahtuma alkaa torstaina ja tapahtuman Telegram-ryhmään on jo
liittynyt mukavasti väkeä.

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Ei esille tulleita asioita.

10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Alumniblogi

Blogiin tulee ensimmäinen teksti torstaina.
Keskusteltiin myös kandityön aloittamisen ohjeistuksesta.

11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. Fuksijäynä 10.4.

Tapahtuma järjestetään sähköisesti rastikiertelynä. Raati pitää
tapahtumassa tarvittaessa rastin.

11.2. Raadin esittäytymistekstit fuksioppaaseen
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Laaksonen muistutti muita lähettämään tekstit keskiviikkoon mennessä.
11.3. Laulukokeet

Laulukokeita ei ole vielä pidetty. Niiden järjestämistä on mietitty Zoomin
tai Forms-lomakkeen kautta.

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. Ei esille tulleita asioita.

13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1. Ruutisten toimitus

Ojala kysyi mielipiteitä siihen, miten seuraavan lehden jakelu kannattaisi
hoitaa. Mietinnässä on postitus ja jako livenä Otaniemessä. Postitus
palvelisi myös Otaniemen ulkopuolella asuvia kiltalaisia.
Sovittiin, että seurataan tilannetta ja päätetään asiasta lähempänä
julkaisupäivää.

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1. Ei esille tulleita asioita.

15. RAHA-ASIAT
15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen

Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut.

16. TIEDOTUS
16.1. Ei esille tulleita asioita.

17. AYY
17.1. Ei esille tulleita asiota.

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. Ei muita esille tulleita asioita.

21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous pidetään ensi maanantaina vakiokokousaikaan 16:30.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 18:42.
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VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho

puheenjohtaja sihteeri


