
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 21/2021

Aika: 24.8.2021 Paikka: Etänä, Zoom-palvelu
kello 18:30

Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Anna Laaksonen
Iiris Vuorialho (sihteeri) Ilmari Oinonen
Ramzi el Geneidy Jaan Rönkkö
Tomas Kurenniemi Leevi Koistinen (P 8.3, S 11.1)
Lotta Aalto (P 8.3, S 11.1) Saku Ristolainen
Iiro Ristikankare Juho Ojala (S 8.3)
Aapo Salonen

S/P = saapui / poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 18:32.

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. Aalto ja Koistinen lähtevät toiseen kokoukseen kello 20:00.
5.2. Vuorialho ilmoitti, että MAIK-hallitus on päätynyt tulokseen, ettei kiltojen

hallituksiakaan oteta varaslähtöön henkilörajoitusten takia.
5.3. Ristolainen kehotti kaikkia hakemaan Kotimaan Pitkälle.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Maiju Koponen
Antti Laine
Tomi Lahti
Rasmus Kontio
Aapo Sivula
Pauliina Penttilä
Katariina Koivula
Juho Tuomola
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Mikko Ylitepsa
Tommi Karvonen
Visa Tirronen
Lauri Laakia
Mitja Rinne
Noel Gustafsson
Konsta Kettunen
Oskari Jokiajo
Olli Leppänen
Otso Reunanen
Päätös: Hyväksytään ylläolevat henkilöt killan jäseniksi.

6.2. Raadin palaute
Raati oli saanut ehdotuksen, että killan kesäpäivät voitaisiin seuraavalla
kerralla järjestää Otaniemessä, sillä AK:n majalle on hankala päästä ja
tämä karsii osallistujia. Moni raatilainen oli sitä mieltä, että majalla on
oma tunnelmansa ja se erottaa kesäpäivät muista Otaniemen
tapahtumista. Toive välitetään kuitenkin seuraavalle raadille.
Raati kiittää palautteesta!

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

el Geneidy: Korona aiheuttaa stressiä varaslähdön ja orientaatioviikon ylle.
On myös epäselvyyttä tilojen aukiolosta. Kandi valmistuu.
Vuorialho: Varaslähtö aiheuttaa hieman ahdistusta koronan takia. On ollut
matikansijaisena lukiossa. Hoitanut lampaita.
Koistinen: Kaukkareista täytyisi vielä tehdä jonkunlaista päätöstä. Ollut pari
päivää flunssassa. KP-hakemus pitäisi tehdä.
Oinonen: Töitä vielä viikko jäljellä. Lähti assariksi kontinuumimekaniikkaan
toiseen periodiin.
Rönkkö: On viihtynyt uudessa kämpässä tosi hyvin. Orientaatioviikko
lähestyy ja stressi hieman kasvaa.
Salonen: Sai tänään toisen piikin, vielä ei ole tullut oireita. ISOvastaavan
hommat työllistävät kiitettävästi.
Laaksonen: Ottanut päivän rauhassa ja sai myöskin toisen rokotteen.
Epätietoisuus orientaatioviikosta stressaa.
Aalto: Kuuluu ihan hyvää, mutta koronan aiheuttamat vaikeudet inhottavat.
Kaukkarikokous edessä ja vähän mietityttää, mihin siinä päädytään. Kävi
tänään Nuuksiossa ajamassa vaelluskenkiä sisään.
Ristikankare: Kävi juoksemassa. Kandiuudistuksen kohtalo ratkeaa
huomenna.
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Ristolainen: Oli retkellä Nuuksiossa, siellä oli mukavaa. KP lähestyy,
hauskaa! Ei ole vielä ihan hirveästi ehtinyt stressaantua tulevista
tapahtumista.
Kurenniemi: Piilostressi alkaa purkautua oikeaksi stressiksi, paljon
tehtävää. Välitilinpäätös pitäisi saada valmiiksi. Aikoo mennä perjantaina
golffaamaan.
Mäkelä: Stressaa stressaa. Epätietoisuutta ilmassa ja vähän vielä pää
pyörällä mistä edes aloittaisi keskeneräisten asioiden purkamisen. Töitä
enää ihan vähän jäljellä.

7.2. Cliq-avaimet
Mäkelä kävi yhteisesti läpi kiltahuoneen uusien avainten käytön. Raadilla
pitäisi olla 24/7 kulkuoikeus HSL-kortilla Otakaari 4:ään, jotta
kiltahuoneelle voi päästä myös toimistotuntien ulkopuolella. Oikeudet
eivät vielä ihan toimi, mutta ne yritetään saada toimimaan
mahdollisimman pian.

7.3. ISO-vastaava raadin chattiin
Viime kokouksessa päädyttiin tulokseen, että keskustellaan Salosen
kanssa joidenkin chatissa olevien asioiden arkaluontoisuudesta.
Salonen vakuutti ymmärtävänsä asian. Mäkelä lisää Salosen raadin
chattiin.

7.4. Raadin hattu
Rönkkö päivitti muita merkkien tilanteesta. Vuorialho oli tehnyt
tutkimusta hatuista, ja väristä äänestetään kokouksen jälkeen raadin
chatissa.

7.5. Killan pakuprojekti
Pakuasiaa ei ole edistetty juurikaan. Mäkelä kehotti pakuryhmää
tekemään jotain.

7.6. Kesäpäättärit?
Vuorialho kysyi, ollaanko aikaisemmin suunniteltua orientaatioviikkoa
edeltävän perjantain tapahtumaa vielä järjestämässä. Päädyttiin
tulokseen, ettei järjestetä sisätapahtumaa rajoitusten takia. Säästetään
samalla voimavaroja orientaatioviikkoon. Koistinen poistaa Rantasaunan
tilavarauksen.

7.7. Tulevat vuosijuhlat
Tarakilta on tullut kutsu vuosijuhliin. Katsottiin
vuosijuhlaedustustaulukkoa läpi ja sovittiin, että kaikki laittavat
taulukkoon toiveensa heti kokouksen jälkeen. Kun kaikki ovat
merkinneet toiveensa, sovitaan tulevat edustukset.

7.8. 3+ Pesis ja sauna
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Liikuntavastaavat ovat suunnitelleet orientaatioviikolle 3+ -tapahtumaa,
joka voisi olla esimerkiksi pesäpalloa. Idea jätetään hautumaan ja
mietitään tarkemmin, mille päivälle tapahtuma tulisi.

7.9. Kotitestien yhteistilaus
Laaksonen ja el Geneidy kertoivat muille mahdollisuudesta tilata
koronan kotitestejä yhteistilauksena muiden kiltojen kanssa. Sovittiin,
että IK osallistuu yhteistilaukseen ja kaikki fuksit ja ISOt testataan heti
orientaatioviikon maanantaiaamuna. Mietittiin, miten toimitaan
tilanteessa, jossa joku fuksi kieltäytyy testin ottamisesta. Kapteenit
kysyvät tarkemmin FK:n suunnitelmista, sillä heillä oli kuulemma
vastaavanlaiset skenaariot pohdittuna valmiiksi.

7.10. Äpyn diili
Äpyltä oli tullut infoa siitä, että Woltin kautta myytyjen lehtien tuotto jäi
pieneksi. Tästä johtuen kaikki Wolt-tuotto ohjataan myyjäkaatoon. Raati
piti ajatusta toimivana. Mäkelä ilmoittaa Äpylle, että IK:lle asia sopii.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. IKxIK Wanhojen wappusitsit

Koistinen ja Aalto kertoivat seuraavan viikon sitsien toteutuksesta.
Tapahtumaan osallistuu 80 henkilöä, jotka on jaettu kahteen 40 henkilön
lohkoon. Lohkojen välissä on vyöhyke, minkä läpi ei ole kulkua ja
molemmilla lohkoilla on omat vessat.

8.2. Kaukkarit
IE kokoustaa kaukkareista aivan hetken kuluttua ja he informoivat muita,
mihin kokouksessa päädytään. Keskusteltiin, että poikkitieteellisten
isojen juhlien järjestäminen ei välttämättä ole tällä hetkellä paras idea.
Lähdetään alustavasti suunnittelemaan IK:lle omaa tapahtumaa
orientaatioviikon perjantaille.

8.3. 108 ½ Hermannisitsi
Aalto kyseli Oinoselta, onko puolivuosijuhliin tiedossa yritysyhteistyötä.
Oinonen kertoi, että sopimukset ovat vielä hieman kesken.

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. SocialSports-yhteistyö

Oinonen oli saanut yhteistyöpyynnön SocialSportsilta. Sovittiin, että
lähdetään yhteistyöhön mukaan. Kilta tekee sovelluksesta ig-postauksen
ja laittaa tg-mainoksen. Vastineeksi kilta saa ilmaisia koodeja
sovelluksen käyttöön jaettavaksi kiltalaisille.

10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Kandiuudistus
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Kandiuudistuksesta kokoustetaan huomenna, ja sen kohtalo päätetään.
Ristikankare kertoo tuloksesta muille heti kun se selviää.

10.2. ENG rastikiertely
Ristikankare kertoi koulun järjestämästä rastikiertelystä. Siihen oli
kysytty päiväehdotuksia. ENY-opiskelijoille sopivin päivä näyttäisi olevan
13.10., Ristinkankare ilmoittaa sen koululle. Raati pitää kiertelyssä
rastin, jossa esitellään kiltaa.

11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. Orientaatioviikko

Fuksikapteenit esittelivät muille orientaatioviikon aikataulua. Sovittiin
seuraavia työvuoroja ja vastuualueita raatilaisille:
Maanantai:

Haalarien sovituksen koordinointi: Ojala ja Ristolainen
Ruoka OK20 illanvietossa: Aalto, Vuorialho ja Ristikankare
Muut hoitavat yleisiä asioita ja tilojen tarkastuslistat.

Tiistai:
Haalarigaalan kuohuviinien hankkiminen: Kurenniemi
Haalarigaalan puhe, mikäli Oinonen on estynyt: Mäkelä

Keskiviikko:
Kaikilla sen fuksiryhmän ompeluilta, jossa on raatikummina.

Torstai:
Kaikki töissä illalla Smökissä ja sitä edeltävässä
koronatestilinjastossa.

Perjantai:
Kaikki töissä Raksarockissa.

Keskusteltiin enemmän torstaille suunnitelluista smökkibileistä. Raati
näytti tapahtumalle vihreää valoa, kunhan turvallisuustoimista
huolehditaan. Kaikilta osallistujilta vaaditaan Smökkiin tullakseen
negatiivinen testitulos, vaikka henkilöllä olisikin jo kaksi rokotusta. 6kk
sisään sairastettu korona käy myös, sillä testit näyttävät herkästi
tällaisissa tilanteissa väärin positiivista. Mikäli torstaina testataan
positiivinen henkilö, hän ei osallistu enää päivän seuraaviin tapahtumiin.
Mikäli muilla kyseisen fuksiryhmän jäsenillä on negatiivinen tulos, he
voivat osallistua. Tällöin tehdään siis oletus, että positiivisen tuloksen
saanut henkilö ei ole vielä voinut tartuttaa muita, sillä maanantaina hän
on ollut negatiivinen.

11.2. Fuksisitsit
Riippuen rajoituksista sitsit ovat joko smökissä, monessa pienessä
paikassa sisällä, tai 3-4 paikassa ulkona. Palataan asiaan, kun
senhetkisistä rajoituksista tiedetään enemmän.
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12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. KV-Orientaatio

Rönkkö kertoi, että maisterifukseja on tulossa maksimissaan 70
henkilöä. Haalarit jaetaan tiistaina kandifuksien kanssa samaan aikaan.
KV-orientaation tapahtumat järjestetään lähtökohtaisesti erillään
kandifukseista. ENG tekee yhteistyötä maisterifuksien kanssa ja
järjestää monena päivänä yhteisiä tapahtumia.

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 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. Motivaatio ja jaksaminen

Mäkelä muistutti muita pitämään huolta myös omasta jaksamisestaan.
Kenenkään ei pidä tehdä hommia niin, että polttaa itsensä loppuun.
Mäkelälle voi aina laittaa viestiä mikäli työmäärät tai yksittäiset hommat
tuntuvat ylikuormittavilta. Muut auttavat kyllä!

21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous sovitaan ensi viikolle raadin chatissa.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 21:14.

VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho

puheenjohtaja sihteeri


