
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 17/2021

Aika: 4.5.2021 Paikka: Etänä, Zoom-palvelu
kello 17:30

Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Anna Laaksonen
Iiris Vuorialho (sihteeri) Ilmari Oinonen
Juho Ojala Jaan Rönkkö
Tomas Kurenniemi Leevi Koistinen
Lotta Aalto Saku Ristolainen
Iiro Ristikankare Ramzi el Geneidy
Fanni Mattsson (S 7.9.)

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 17:32.

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. Mäkelä mainitsi TJ:n myynnissä olevista wappumerkeistä. Huomattiin, että

merkeistä osa alkaa olla loppuunmyytyjä joten asiasta ei tarvitse enää
tiedottaa.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Jan Härkönen
Päätös: Ei hyväksytä jäsenhakemusta vielä, sillä maksusta on
epäselvyyttä. Asia selvitetään seuraavaan kokoukseen.

6.2. Raadin palaute
Ruutisiin kirjoittamisesta ehdotettiin saatavaksi fuksipistettä.
Fuksikapteenit Laaksonen ja el Geneidy pitävät asian mielessä.
Wappusimoista on tullut paljon hyvää palautetta. Raati kiittää
palautteesta!

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

Laaksonen: Valmistelemassa huomisia tilakähmyjä.
el Geneidy: Wappu oli super hauska. Syksylle on tulossa paljon
tapahtumia.



Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 17/2021

Vuorialho: Wappu oli tosi jees. Pikku tekemisiä siellä täällä.
Rönkkö: Aloitti työt ja siellä on ihan kivaa.
Ojala: Työt jatkuvat ja vievät lähes kaiken ajan.
Kurenniemi: Viikonlopun aikana meinasi ruveta väsyttämään, mutta nyt
pirteä. On ARTSin kurssilla.
Oinonen: Painaa Y2:n projektia, johon on deadline perjantaina.
Ristikankare: Paljon tekemistä, mieli pysyy virkeänä.
Koistinen: Elämä hymyilee. Pääsi taas käymään lenkillä ensimmäistä
kertaa kuukausiin.
Aalto: Päivä on ollut rento ja kiireetön. Huomenna on tilakähmyt.
Ristolainen: Aloitti työt eilen ja siellä on ollut mukavaa. Muutamia hommia
tehtävänä.
Mäkelä: Sai lisäaikaa Y2:n projektiin ja se stressaa nyt vähemmän.

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. IK x MKR Sweco-excu

Ristolainen kertoi, että excursion toteutus oli hyvin toimiva.
Osallistujia oli 20 ja niitä olisi voinut olla enemmän.

7.2.2. Fuksien Wappu Mayhem
Vaikka tapahtuma olikin suhteellisen extempore, ISOja lähti hyvin
mukaan auttamaan. Fuksit tuntuivat viihtyneen tapahtumassa.

7.2.3. Wappu Bingo ja Pubivisa
Osallistujia oli yllättävän paljon ja tapahtumasta tykättiin.
Toteutustapa oli toimiva.

7.2.4. Wappusimat
Osallistujia oli todella paljon ja tapahtuma oli hyvin onnistunut.
Otaranta oli paikkana hyvä ja sää suosi. Myös alumneja tuli
paikalle mukavasti.

7.3. Wappusimamerkit
Sovittiin, että merkit jaetaan pitämällä jakelupiste esimerkiksi
kiltahuoneen tai Smökin edustalla. Päädyttiin jakamaan merkkejä
kiltahuoneelta käsin heti huomenna kello 13-15. Tarpeen vaatiessa
merkkejä ajateltiin jaettavan myös perjantaina.

7.4. Killan kesätapahtumat
Käytiin läpi killan kesätapahtumia ja katsottiin tilavarauksia. Seuraava
tapahtuma on kesäkisat ja 110m aidat. Ristolainen kertoi, että 21.5. on
mahdollisesti tekeillä tapahtuma MK:n kanssa.

7.5. 30.8. - 5.9 Tapahtumasimulaattori
IE pyrkii järjestämään Wappusitsit PT:n kanssa keskiviikkona 1.9.
Suunniteltiin muita tapahtumia, joita voisi pitää kyseisellä viikolla. IK voisi
järjestää Raksarokin tai Rantsubileet perjantaina 3.9. Koistinen ja Aalto
yrittävät varata Rantasaunan tilakähmyissä.

7.6. IK Merch
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Ideoitiin, että tilataan lisää IK-collegeita tai muita IK-tuotteita. Tilaus
tehdään syksyllä, jolloin myös uudet fuksit voisivat tilata tuotteita. Asiasta
päätetään seuraavassa kokouksessa.

7.7. KY etä-vujut 14.5.
Mäkelä kysyi, halutaanko KY:n vuosijuhlia katsoa yhdessä. Kovinkaan
moni ei pääse kyseisenä päivänä paikalle, joten sovittiin, että halukkaat
voivat katsoa juhlia kotoaan.

7.8. Siivousbileet
Kiltahuoneelle on kerääntynyt paljon tavaroita wapun tapahtumien
järjestämisen jäljiltä ja raati pitää siivouspäivän kiltahuoneella. Päivästä
äänestetään kokouksen jälkeen raadin Telegram-ryhmässä.

7.9. Uusi akku ja muistikortinlukija killan kameraan
Mäkelä ehdotti, että killan kameraan voitaisiin ostaa uusi akku ja
muistikortinlukija. Muut kannattivat. Killan valokuvaaja Fanni Mattsson
tekee ostoksen.

7.10. Häirintätapausten käsittely
Fuksikapteenit ottivat puheeksi toimintatavat häirintätapauksissa. Käytiin
yhdessä läpi se, mitä tehdään jos häirintätapaus tulee ilmi. Kaikki
raatilaiset sekä tapahtuman järjestäjät ovat häirintäyhdyshenkilöiden
lisäksi vastuussa häirintätilanteessa toimimisesta.
Sovittiin, että häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedoista tiedotetaan
selkeästi tästä lähin aina syksyn ja kevään alussa, ja myös
ISOkoulutuksessa painotetaan asian tärkeyttä.
Kurenniemi ehdotti, että killassa otettaisiin käyttöön turvallisen tilan
periaatteet. Muiden mielestä idea oli hyvä ja asia viedään eteenpäin
häirintäyhdyshenkilöille. Suunniteltiin, että häirintäyhdyshenkilöiden
johdolla voitaisiin toteuttaa infopaketti ja toimintaohjeet häirintätapauksia
varten. Paketti jaettaisiin raadille, ISOille ja muille toimijoille, jotka
voisivat sitä tarvita.

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

Laaksonen ja el Geneidy tekevät muille äänestyksen raadin
kuvauspäivän valintaa varten. Kuvat otetaan toukokuussa.
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12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. ENGkv kähmytapahtumat

Rönkkö kertoi, että ENGin kv-kipparit tekevät syksyn suunnitelmat
tilakähmyjä varten tänään.

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

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1. IKxLVI etäexcu Afrylle 17.5.

IK pitää excursion LVI-kerhon kanssa 17.5.
14.2. KP:n uusi ajankohta

Kotimaan pitkän uusi ajankohta on 15.-17.9. ja Norske Kimble pidetään
sitä ennen 14.9.

15. RAHA-ASIAT
15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen

Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja 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. El Geneidy kysyi muilta, miten kähmyt toimivat. Asia käytiin läpi.
20.2. Vuorialho otti puheeksi raatihärpäkkeen. Asiasta jatketaan ensi

kokouksessa.
20.3. Ojala kysyi, mihin asti kokouksia järjestetään. Tilannetta katsotaan ensi

kokouksessa.

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

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 19:31.
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VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho

puheenjohtaja sihteeri


