
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 24/2021

Aika: 28.9.2021 Paikka: Etänä, Zoom-palvelu
kello 16:00

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

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 16:05.

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. Oinosella ei ole kotona kahvia.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Sibren Dieters
Klarissa Lachmann
Peter Wagener
Jeehwan Lee
Päätös: Hyväksytään ylläolevat henkilöt killan jäseniksi.

6.2. Raadin palaute
Raati oli saanut toiveen, että kaikista tapahtumista tehtäisiin nettisivuille
myös etusivun artikkeli. Tähän kiinnitetään tulevaisuudessa huomiota ja
tapahtumat laitetaan myös etusivulle, jotta tapahtumasivuille on helppo
löytää.
Raati kiittää palautteesta!

7. YLEISTÄ
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7.1. Kuulumiskierros
Kurenniemi: Kuuluu ihan hyvää. Ollut yhteydessä yrityksiin. Otatarhan
ajokki valmistuu hyvää vauhtia.
Rönkkö: Harmittaa, sillä bändin tämänpäiväinen keikka peruuntui. Paljon
hommaa kurssien kanssa.
el Geneidy: Hepulifiilis. Oli lounaalla kurssineuvoston RILkamavastaavien
kanssa ja päivittää killan nettisivuja.
Vuorialho: Pelästyi tekemisen vähyydestä, mutta löysi onneksi lisää
hommaa ja nyt on taas vähän kiireinen. Selvinnyt viime viikon kestäneestä
flunssasta. Pomppufiilis.
Aalto: Vaellus teki todella hyvää. Hessun järjestelyissä paljon tekemistä.
Laaksonen: Tällä viikolla joka päivä joku tapahtuma. Kiireistä, mutta
innoissaan tapahtumista.
Oinonen. Hyvä fiilis. Paljon tekemistä, mutta positiivisella tavalla. Saanut
tänään paljon aikaiseksi.
Mäkelä: Kiireinen viikko meneillään, joka päivä joku meno tai tapahtuma.
Menossa kokouksen jälkeen sitseille.
Koistinen: Vaellus oli tosi kiva. Tällä viikolla tulee olemaan tosi kivoja
tapahtumia.
Ristikankare: Harmittaa, ettei päässyt mukaan vaellukselle. Tehnyt töitä ja
pelannut koripalloa.
Ristolainen: Menee oikein hyvin, syyskuu on mennyt nopeasti. Vaellus oli
loistava.

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. International sitsit

Rönkkö kertoi tapahtumasta. Sitsit sujuivat tosi hyvin ja
osallistujat olivat täysillä mukana. Sitsit olivat aika riehakkaat.
IK:lta oli päässyt mukaan muutama osallistuja.

7.2.2. Guild Cooking
Kokkausilta oli menestys. Kokkaus meni hyvin ja osallistujat
kiittelivät kovasti. Killan toimijoita olisi voinut olla paikalla
enemmän. Mäkelä totesi, että maisterifuksiporukka näyttää
ryhmäytyneen hyvin.

7.2.3. IK-Vaellus
Reissu on saanut todella paljon hyvää palautetta ja kiitosta.
Järjestäjät tekivät erinomaista työtä. Toiveena on tullut, että
vaelluksesta tulisi vuosittainen liikuntavastaavien järjestämä
tapahtuma. Tätä kannatettiin.

7.3. Vujukutsut
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AS:lta on tullut kutsu Stimulaatioon, sovittiin kutsuvierasosallistujiksi
Koistinen ja Oinonen. Normaalin ilmoittautumisen kautta osallistuvat
Aalto, Rönkkö ja ehkä el Geneidy.
Teekkariperinnejuhlaan osallistuvat edustajina Aalto ja Ristolainen.

7.4. Kandiuudistus
Asia on vielä auki, ja sitä pohditaan koulun puolella. Asia selvinnee pian.
Raati kävi läpi Mäkelän lähettämän viestin IK:n ja MK:n perusteista
KEY:n kuulumisen em. kiltoihin. Luettiin myös varadekaani Jani
Romanoffin vastaus viestiin.

7.5. Kiltailta
Tapahtumaa varten on varattu Ossinsauna 25.10. Kaikki raatilaiset
kysyvät omilta toimikunniltaan mahdollisimman monipuolisesti
toimihenkilöitä esittelemään tehtäviään. Tapahtumassa eri toimihenkilöt
esittelevät suullisesti virkojaan, jonka jälkeen ohjelmassa on rentoa
hengailua ja saunomista sekä naposteltavaa. Illan kuluessa kiltalaisten
on mahdollista jutella eri toimihenkilöiden kanssa ja kysellä viroista.

7.6. IK-colleget ja merch
Vuorialho laittaa viestiä logosi.fi -sivustolle, josta voitaisiin tilata
IK-tuotteita. Toiveena olisi mahdollisuus tilata sekä huppareita että
college-paitoja. Sukat tilataan eri paikasta. Vuorialho hoitaa myös
sukkatilauksen.

7.7. Raadin kokkailuilta
Raati pitää kokkailu- ja leffaillan. Sovittiin, että se on 19.10. kokouksen
jälkeen.

7.8. Häirintätapaus
Keskusteltiin tapahtuneesta häirintätapauksesta.

7.9. Kiltahuone
Mäkelä on puhunut Neuvoston kanssa ja he laittoivat jo aiemmin
yhteisen toiveen koululle kiltahuoneiden avaamisesta. Toivottavasti nyt
muidenkin rajoitusten poistuessa myös koulun tilat avautuisivat.

7.10. Killan tavaroista huolehtiminen
Otettiin puheeksi se, että killan tavaroita on jäänyt toistuvasti lojumaan
kiltahuoneelle. Sovittiin, että tästä lähin aina tapahtuman jälkeen
järjestäjä huolehtii tavarat paikoilleen mahdollisimman pian tapahtuman
jälkeen, eikä tavaroita jätetä lojumaan pitkiksi ajoiksi. Kaikki myös
muistavat tehdä killan tavaroiden lainauksista merkinnät lainausexceliin.

7.11. AYY1011 vujujen cocktail ja lahja
Vuorialho, Mäkelä ja Laura Aalto menevät lauantaina kutsuvieraiden
cocktailtilaisuuteen. Kilta tekee lahjoituksen ympäristönsuojeluun ja
antaa sen aineettomana lahjana AYY:lle. Mäkelä hoitaa lahjoituksen
tekemisen.

7.12. Pyöreän tornin arwoisten ehdottaminen
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Mäkelä kertoi Pyöreän tornin killan arwoisten ehdottamisesta ja pyysi
miettimään sopivia ehdokkaita.

7.13. Koe AaltoKampus!
Aalto-yliopisto järjestää 14.10. virtuaalisen tapahtuman, johon tarvittaisiin
henkilöitä pitämään ENGin osuutta. Raati kannatti ehdotusta
opiskelijapaneelista, johon jokaisesta ENGin killasta tulisi 2 opiskelijaa
keskustelemaan ennalta päätetyistä aiheista. Ristikankare kysyy,
pääsisikö Ristolainen toiseksi edustajaksi. Ehdotuksena tuli myös, että
lukiolaiset voisivat kysyä livenä Zoomin chatissa kysymyksiä
panelisteilta.

7.14. Kandihakukohteiden markkinointi
Ristikankare kysyy opintoavuilta, pääsisikö joku heistä esittelemään
energiatekniikan osuutta uusista hakukohteista järjestettävään
tilaisuuteen. Rakennustekniikan edustajaa kehotetaan kysymään
koneinsinöörikillasta.

7.15. Teekkarikokous
Teekkarikokous järjestetään 4.11. ja sinne osallistuu kaksi henkilöä.
Osallistujat ovat Mäkelä ja Kurenniemi, heidän varahenkilönsä ovat
Koistinen ja Oinonen.

7.16. Köydenvetohaaste
Raati ei haasta ketään.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. Ei esille tulleita asioita.

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Työpaikkailmoitukset viikkotiedotteeseen?

Vuorialho ja Oinonen sopivat asiasta kokouksen jälkeen keskenään.

10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. ENG rastikiertely 13.10

Vuorialho laittaa kiertelystä uuden muistutuksen kohderyhmälle eli toisen
vuoden opiskelijoille. Kaikki paikalle pääsevät raatilaiset ovat tervetulleita
pitämään rastia kiltahuoneelle.

10.2. Alumnien saunailta ja 3+ sauna
Ristikankare toivotti muut tervetulleiksi järjestelemään 3+ saunaa.
Alumnien saunaillan järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa.

11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. Comp. Eng. saunailta 29.9.

Kynnelle kykenevät raatilaiset ovat tervetulleita paikalle. Tapahtumaan
on tulossa myös paljon maisterifukseja.
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11.2. Fuksiaiset 4.10.
Tapahtuma järjestetään ensi maanantaina. Kapteenit kertoivat illan
ohjelmasta. Raatia tarvitaan paikalle 20:30-21:00. Raatilaiset käyvät
kaupassa hakemassa tarvikkeet ennen paikalle saapumista.

11.3. Työpisteet
Kapteenit pyysivät muita ilmoittamaan heti, mikäli syksyn tapahtumiin
tulee mahdollisia työpisteitä.

11.4. LettuCup 14.10.
PT:n ja MK:n IE:itä kysytään avuksi tapahtuman järjestelyihin, sillä IK:n
IE:llä on kädet täynnä seuraavana päivänä olevan puolivuosijuhlan
kanssa.

11.5. RILkamat laina
Killalta ei ole mahdollista saada lainaa tapahtuman järjestelyihin.

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. KvKPP 8.-9.10.

Tapahtuman järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa.
12.2. Maisterifuksit mukaan fuksiaisiin

Sovittiin, että maisterifuksit tulevat mukaan fuksiaisten Smökkiosuuteen
illalla.

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.

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.
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20. M.E.T.A
20.1. Ei muita esille tulleita asioita.

21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous pidetään vakiokokousaikaan ensi tiistaina 16:00.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 18:32.

VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho

puheenjohtaja sihteeri


