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Aika: 13.10.2021 Paikka: Otakaari 4, Espoo
kello 18:15 Konetekniikan talo

Kiltahuone

Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja)
Anna Laaksonen (sihteeri)
Lotta Aalto (P 9.1)
Ramzi el Geneidy
Leevi Koistinen (P 9.1)
Ilmari Oinonen
Juho Ojala
Iiro Ristikankare
Tomas Kurenniemi

S/P = saapui/poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 18.18.

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 sanoi, että Ablocin mac n’ cheese oli huonoa.
5.2. Kurenniemellä on taikinainen olo korvapuustin syömisen jälkeen.
5.3. Oinosella avoin kysymys: “Pitikö taas?”

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Bishal Shrestha
Sophia Rudolph
Carlos Antonio Rupisan
Camilo Nyreen
Akin Erdem

Päätös: Hyväksytään ylläolevat henkilöt killan jäseniksi.
6.2. Raadin palaute
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6.2.1. Alumni sanoi Ristikankareelle, että kiva kun kilta tarjoaa ilmaista
bisseä ja lonkeroa, ja että olis kiva jos olis joku whiskey-pullo ens
kerralla jossain tapahtumassa. Raati kiittää palautteesta.

6.2.2. Alumnisaunasta palautetta, että olisi voinut olla vegaanista ruokaa
myös tarjolla. Raati ottaa tämän huomioon tulevissa tapahtumissa
ja varmistaa, että on vegaanista ruokaa tarjolla.

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

Laaksonen: Hyvin menee. Haippi viikko taas meneillään! Innolla odottaa
huomista LettuCupia ja viikonlopun Puolihermannia.
Koistinen: Pulla on tosi hyvää. Hyvää kuuluu! Dipolin appro oli menestys
sekä järkkääjien, että tapahtumaan osallistuneiden näkökulmasta. Ja vielä
on viimeiset rutistukset meneillään ennen viikonloppua.
Ristikankare: Tehnyt paljon töitä. No biggie, ei muuta tässä. Keskittyy
syömiseen.
Aalto: Ihan hyvää. Äsken tuli Turusta sukulaisia kylään, jotka toivat
herkkuja. Puolihermanni innostaa, paljon on tehty töitä sen eteen.
Ojala: Ruutiset saatiin tehtyä. Nyt väsyttää aika paljon.
Kurenniemi: Viime viikonlopun ja Lappeenrannan reissun jälkeen on
painanut paljon hommia.
Oinonen: Päivä on ollut tähän mennessä farssi. Eilen meni myöhään, ja
tänään on ollut huono olo. On hoitanut oman osuutensa Puolihermannia
varten. ENG-fest näyttäisi olevan hyvällä mallilla.
El Geneidy: Paljon pieniä juoksevia asioita. Heräsi ihan hyvillä mielin, kun
lähti hyvissä ajoin Smökistä kotiin eilen.
Mäkelä: Väsymystä, krapulaisuutta ja stressiä. Tänään olisi pitänyt olla
tehokas päivä, mutta se on mennyt aikalailla krapuloidessa.

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. Fuksiexcu

Oli oikein onnistunut. Destian puolelta oli hyvin järjestetty. Fuksit
vaikuttivat olevan tyytyväisiä excursioon.

7.2.2. 3+ sauna
Tapahtuma meni hyvin. Oli hauska meininki ja herkulliset tarjoilut.

7.2.3. Alumnien saunailta
Hyvin meni myös. Toivottiin lisää tapahtumia alumnien puolesta.

7.2.4. Kv KPP
Monella tavalla todella onnistunut reissu. Nopealla varoitusajalla ja
pienellä työvoimalla saatiin vaikuttava tapahtuma aikaiseksi.
Parantamisen varaa jäi jonkin verran ja tapahtuman tuloissa ei
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suunnitteluvirheiden myötä päästy menojen tasolle. Tapahtumaan
olisi tulevaisuudessa hyvä saada jokin isompi työryhmä.

7.3. Vujukutsut
Kaikki halukkaat pääsivät ilmoittautumaan Teekkariperinnejuhlaan. MYY
Ry:n vuosijuhliin kysytään halukkaita juhlijoita viime vuoden raatilaisista,
sillä he eivät päässeet paljoa edustamaan viime vuonna. VK:n vuosijuhlat
ovat 27.11. Alustavasti Mäkelä ja Kurenniemi olisivat ilmoittautumassa
sinne, ellei kokouksesta poissa olevilla ole halukkuutta osallistua kyseisiin
juhliin.

7.4. Vujuvastaavien ja -toimikunnanhaku
Raadille tuli vastikään tietoon, että vuosijuhlavastaavat on perinteisesti
julkistettu Puolihermannissa, mutta tieto tuli raadille liian myöhään.
Hakulomake kyseisiin paikkoihin laitettiin kuitenkin heti pystyyn ja ilmoitus
lähti eilen kiltalaisille. Julkistus ei kyllä ehdi perjantain puolihermanniin.

7.5. N-toimikunta ja Vaellusvastaava
Lauri Sääskilahti toi esiin Mäkelälle 3+-saunassa idean, että killalle voisi
miettiä N-toimikuntaa, joka järjestäisi tapahtumia vanhemmille opiskelijoille.
Asiaa pohdittiin ja päädyttiin siihen, että kilta järjestää jatkuvasti tapahtumia
kaikille kiltalaisille, sekä tapahtumia ainoastaa 3+ vuosikursseille, joten
uudelle erilliselle toimikunnalle ei ole tarvetta.
Sääskilahti myös ehdotti uudeksi toimihenkilöviraksi vaellusvastaavaa, jotta
varmistettaisiin, että tulevaisuudessakin järjestetään vaellus. Ehdotuksesta
keskusteltiin, mutta raati oli yhtä mieltä siitä, että vaellukselle ei tarvitse
erikseen tehdä uutta toimihenkilövirkaa. Sen sijaan pyritään
vakiinnuttamaan killan vaelluksen killan tapahtumaksi, jota järjestää
liikuntavastaavat ja muut halukkaat voivat lähteä vetämään sitä. Myös itse
liikuntavastaavan virkaa voidaan markkinoida vaelluksen järjestäjinä.

7.6. Toimarihaalarimerkki
Ideoitiin toimarisitsien teemaa ja teemaksi päätettiin Stadi vs. Lande.
Oinonen ottaa vetovastuun haalarimerkin suunnittelusta yhdessä
graafikoiden kanssa.

7.7. Raativirkaesittelyt IG:ssä
Vaalikokous lähestyy, ja olisi tarkoitus tehdä Instagramiin taas raatiesittelyt
jokaisesta raativirasta ensi viikosta lähtien. Mäkelä aloittaa maanantaina
postauksellaan.

7.8. IK-paidat
Vuorialho on ollut yhteydessä college-firmoihin ja selvittänyt
brodeerauskustannuksia. On tullut hyviä vaihtoehtoja eri materiaaleilla ja
hinnoilla. Pohdittiin eri vaihtoehtojen välillä ja päädyttiin 40€ ja 42€
maksaviin ekologisiin collegeihin ja huppareihin, jotka kiltalaiset voi
suoraan tilata yrityksen nettisivuilta.

7.9. Pelletin fuksikursio 19.10.
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Pelletti järjestää 19.10. fuksikursion Espooseen, ja sieltä on tullut erittäin
lyhyellä varoitusajalla kyselyä, että voimmeko järjestää heille jotain
aktiviteettia n. 16-20 välille. Raati pohti eri aktiviteettien välillä ja ajatteli,
että heidän kanssaan voisi mennä miinusmaalle pelaamaan kyykkää ja
jatkaa siitä kiltahuoneen takapihalle bp:n ja muiden pihapelien merkeissä.
Tapahtumaan yritetään kannustaa mahdollisimman paljon kiltalaisia ja
varsinkin nuorempia vuosikursseja.

7.10. Pikkulaskiaisen ryhmälipunmyynti
Marraskuussa pikkulaskiaiseen järjestetään ryhmälipunmyynti. Mäkelä
sanoi, että voisi olla hyvä, että Ristolainen tilaisi nyt liput etukäteen ensi
vuotta varten. Ristolainen ei ollut paikalla, mutta tieto välitetään hänelle.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. IK x MK Kiltistenavajaissyysgrillailu

Ensi maanantaina grillataan Maanmittarien kanssa yhdessä ja juhlitaan
kiltahuoneiden aukeamista.

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Ei esille tulleita asioita.

10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Ei esille tulleita asioita.

11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. LettuCup 13.10.

LettuCup järjestetään huomenna ja raatilaiset ovat tervetulleita
osallistumaan. Tapahtumassa kilpaillaan PT:n ja MK:n fuksien kanssa
erilaisilla leikkimuotoisilla peleillä ja tämän jälkeen siirrytään OK20
saunomaan ja syömään lettuja.

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. CHEM-ENG -tapahtuma

Tapahtuma muistuttaa LettuCupia, ja sinne ollaan kysymässä työvoimaksi
PT:n apuIE:tä.

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

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1. Ei esille tulleita asioita.

15. RAHA-ASIAT



Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 26/2021

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. Ojala selvittää, mikä kiltahuoneen tietokoneiden tilanne on.
20.2. Ojala miettii, mikä olisi paras tapa jakaa Ruutiset ensi viikolla

Puolihermannissa. Päädyttiin jakamaan niitä silliksellä, sekä baaritiskiltä.
20.3. Oinonen heitti idean ulkoexcusta, joka voitaisi toteuttaa ensi vuonna.
20.4. Kurenniemi miettii, ostaako kiltahuoneen tulostimen musteen kiltalaiset vai

hoitaako koulu sen. Kurenniemi käy kysymässä vahtimestarilta, saako
Konetalolta mustetta.

21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous pidetään ensi viikolla raadin keskustelukanavissa

sovittuun aikaan raadin ollessa kiinni Pelletin ja IK:n yhteisessä
tapahtumassa vakiokokousaikana.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 19.46.

VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Anna Laaksonen

puheenjohtaja sihteeri


