
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 18/2021

Aika: 11.5.2021 Paikka: Etänä, Zoom-palvelu
kello 17:30

Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Anna Laaksonen (sihteeri)
Iiris Vuorialho (S 7.1) Ilmari Oinonen
Juho Ojala Jaan Rönkkö
Tomas Kurenniemi Leevi Koistinen
Lotta Aalto Saku Ristolainen
Iiro Ristikankare Ramzi el Geneidy
Aapo Salonen (P 7.5)

S/P = saapui/poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 17.31.

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. Ojalalla ja Koistisella on nälkä.
5.2. Kurenniemi julisti kesän alkaneeksi.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Jan Härkönen
Päätös: Hyväksytään Jan Härkönen killan ulkojäseneksi.

6.2. Raadin palaute
Raati on saanut toiveen killan verryttelyasuista. Ne otetaan harkintaan.
On tullut myös toive, että alumni ja kulttuurivastaavat järjestäisivät lisää
tapahtumia vanhemmille opiskelijoille. Tapahtumia on järjestetty
rajoitusten puitteissa, mutta myös vanhemmille opiskelijoille suunnattuja
tapahtumia pyritään järjestämään syksyllä enemmän. Niihin on myös
budjetoitu aikaisempia vuosia enemmän rahaa.
Raati kiittää palautteesta.

7. YLEISTÄ
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7.1. Kuulumiskierros
Ojala: Pitkä lista töitä. Mopoilukausi on avattu ja äiti toi ruokaa. Hyvä fiilis.
el Geneidy: On Turussa ja sai kouluhommia tehtyä. Fuksioppaan
tekeminen hieman stressaa.
Ristolainen: Saanut käytännön energiatekniikkaa tehtyä. Hyvää kuuluu
muuten.
Koistinen: Oli Riihimäellä äitienpäivänä. Lähtee keskiviikkona Pielavedelle
metsähommiin.
Vuorialho: Kävi juuri lääkärissä. Päivä on yhtä härdelliä ja muutto on
kesken. Tosi innostunut uudesta kodista!
Ristikankare: Hyvin kiireisen kevään grande finaali. Töitä ja kursseja
samaan aikaan.
Laaksonen: Komppaa Ristikankaretta.
Oinonen: Tehnyt Y2-projektia, se vaatii paljon energiaa. Virtistä pitäisi
saada tehtyä, prujuja otetaan vastaan.
Kurenniemi: Keväinen loppukiri menossa. Hommaa riittää, työt alkavat
täyspäiväisesti kesäkuussa. Kävi kiltahuoneella laittamassa tiskikoneen
päälle. KY:n vujut tulossa.
Salonen: Hyvä fiilis, ei stressaa tällä hetkellä mikään. Kävi lenkillä.
Aalto: On väsynyt, sillä aloitti eilen työt. Koivuallergia jyrää päälle, ääni on
käheä ja silmiin sattuu. Lähtee torstaina Turkuun näkemään mummua
pitkästä aikaa, kivaa!
Rönkkö: Kiltahuoneen takapihalla syömässä jäätelöä. Rentouttaa jalkoja
Crocseissa. Töiden jälkeen väsynyt, nautiskelee kesäpäivästä.
Mäkelä: Hyvää kuuluu. Kouluprojektit pitäisi saada maaliin. Upea sää
lieventää stressiä.

7.2. YTHS oppilaitosselvityskäynti
Ristolainen ja Mäkelä olivat YTHS:n oppilaitosselvityskäyntiä
edeltävässä palaverissa. Ristolainen kertoi pääasiat käynnistä.
Ristikankareella on opintovastaavien hyvinvointikyselyn tulokset, jotka
hän voi lähettää Ristolaiselle.
Keskusteltiin, mitä koulu voisi tehdä paremmin hyvinvointiin liittyen. Esiin
nousi opiskelijoiden toive joustavuudesta opinnoissa. Kurssien
arvostelukriteerejä täytyisi näin erikoisoloissa madaltaa. Ryhmätyötilojen
avaaminen oli tärkeä asia. Tulevaisuudessa olisi hyvä idea jatkaa
luentojen taltiointia, vaikka ne olisivatkin livenä.

7.3. Killan kesäpäivät
Alkuperäiselle viikonlopulle ei saatu varattua AK:n majaa. Mäkelä selvitti
toisen ajankohdan varausta, asia selviää toivottavasti pian. Selvitellään
myös alkuperäiselle viikonlopulle muita mahdollisia tiloja.

7.4. Raadin kesäpäivät
Kurenniemi selvittää viikonlopun aikana, pääsisikö heidän mökilleen
pitämään raadin kesäpäiviä. Varavaihtoehtona on Ristolaisen mökki.
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7.5. ISOkaste
Salonen kertoi 28.5. järjestettävästä ISOkasteesta. Tapahtuma
järjestetään rastikiertelynä uusissa ISO-ryhmissä, jonka jälkeen pidetään
valatilaisuus. Salonen toivoo tähän raadista innokkaita rastinpitäjiä.

7.6. Raatihärpäke ja IK merch
Ideoitiin vaihtoehtoja tilattaviksi IK-tuotteiksi. Paljon suosiota saivat sukat
sekä collegepaidat. Sovittiin, että paidat tilataan samalla tavalla
yhteistilauksella kuin edellisvuonna. Sukkia voidaan tilata varastoon, sillä
niissä ei ole niin suurta väliä koolla. Tilaukset tehdään syksyllä, jotta
myös uudet fuksit pääsevät osallistumaan tilaukseen.
Lopuista ideoista äänestetään kokouksen jälkeen.
Raatihärpäkkeeksi ehdotettiin muun muassa vesipyssyä, radiopuhelinta,
hattua ja jonkinlaista takkia. Ideoista äänestetään kokouksen jälkeen.

7.7. Kevään viimeinen kokous
Viimeinen raadin kokous pidetään fyysisenä kiltahuoneen takapihalla ja
ohessa voitaisiin grillata.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. Ei esille tulleita asioita.

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Ei esille tulleita asioita.

10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Ei esille tulleita asioita.

11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. Fuksiopas kuvauspäivä

Fuksioppaan kuvauspäivät ovat 24. ja 25.5. klo 17 eteenpäin. Opasta
varten otetaan yksilö- ja ryhmäkuvat. Laaksonen ja el Geneidy
selvittävät vielä, onnistuisiko kaikki kuvat ottaa yhtenä päivänä.

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. Ei esille tulleita asioita.

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

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1. Ei esille tulleita asioita.

15. RAHA-ASIAT
15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen

Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.
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16. TIEDOTUS
16.1. Ei esille tulleita asioita.

17. AYY
17.1. Ei esille tulleita asioita.

18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1. MAIK goes “AATU” raadin rasti

Vuorialho kertoi 21.5. järjestettävästä MAIKin tapahtumasta ja kyseli,
pääseekö raatilaisia pitämään rastia kiertelyyn kello 17 eteenpäin. Rastia
pääsevät pitämään ainakin Aalto, Laaksonen, Ristolainen ja Oinonen.

19. RIL JA TEK
19.1. Ei esille tulleita asioita.

20. M.E.T.A
20.1. Kesäkisojen järjestäminen

Keskusteltiin siitä, onko kesäkisat ok järjestää koronan takia. Päädyttiin
siihen, että ne ovat ulkotapahtumana ok. Normaalin tapaisia jatkoja ei
pidetä.

21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous pidetään ensi tiistaina vakiokokousaikaan kello 17:30

grillauksen merkeissä kiltahuoneen takapihalla.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 18.49.

VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Anna Laaksonen

puheenjohtaja sihteeri


