
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 27/2021

Aika: 21.10.2021 Paikka: Etänä, Zoom
kello 14:00

Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja)
Anna Laaksonen (sihteeri)
Lotta Aalto
Ramzi el Geneidy
Tomas Kurenniemi (S 7.1)
Juho Ojala
Iiro Ristikankare
Saku Ristolainen
Jaan Rönkkö (S 7.5)

S/P = saapui / poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 14:01.

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. Ei esille tulleita ilmoitusasioita.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.
6.2. Raadin palaute

6.2.1. On tullut palautetta, että killan nettisivut ovat hieman sekavat.
Tapahtumat-sivua täytyisi parantaa, jotta linkkejä ei tarvitsisi kaivaa
Telegramista. Ristolainen selvittää, miten tapahtumat saisi
paremmin näkyviin. Hän yrittää myös saada kalenterin näkyviin ja
selvittää, saako raadin palautelaatikon omaksi välilehdekseen.
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6.2.2. Raadille on tullut muutama humoristinen palaute koskien 108 ½
Hermannin sillistä.

6.2.3. Suullisena palautteena on kysytty, voisiko jatkossa myös DJ:stä
ottaa kuvia killan tapahtumissa. Raati kiinnittää tähän jatkossa
paremmin huomiota ja varmistaa, että kaikkia esiintyjiä kuvataan.

Raati kiittää palautteista!

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

Ristolainen: Hyvin menee. Alkuviikosta ollut vähän flunssaa, nyt pikkuhiljaa
parempi. Aika rento viikko muuten.
Aalto: Ei kuulu hirveen hyvää, koska on ollut kipeänä viimeisen viikon.
Valitettavasti joutui jättämään Apu-IE -sitsit välistä.
Laaksonen: Ihan jees! Pitkästä aikaa ei ole mitään suunnitelmia
viikonlopulle.
El Geneidy: On Tampereella tällä hetkellä. Pieni stressi päällä, koska ensi
viikolla on pari tenttiä. Muuten ihan hyvin menee ja ihan chilli meininki.
Ojala: Ei mitään ihmeellisempää. Vähän hommaa, koska pitää saada
Ruutiset taas ensi kuussa julkaistua.
Ristikankare: Pientä flunssaa ollut myös päällä, niin kuin monella
muullakin. Muuten menee ihan hyvin.
Kurenniemi: Harmittaa, koska ei ole koiraa paikalla niin kuin Sakulla ja
Lotalla. Eilen oli hauskaa kämppäkierroksella muiden rahastonhoitajien
kanssa. Kaikennäköistä puuhailtavaa riittää.
Mäkelä: Kuuluu hyvää ja kohtalaista. Mäkelä tuli myös viime viikonlopun
jälkeen kipeäksi, mutta on jo pikkuhiljaa paranemaan päin. On saanut hyvin
kandin työtä eteenpäin, mikä on positiivista. Haippia on, että Mäkelä on
tullut valituksi Teekkarius 150 -jaostoon!!

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. Lettucup

Tapahtuma oli erittäin onnistunut. Oli hyvä meininki ja paljon
osallistujia. Letut menivät hyvin kaupaksi ja karaoke oli jälleen
illan suosituin aktiviteetti.

7.2.2. 108 ½ Hermanni
Tapahtuma sujui oikein hyvin tapahtumajärjestäjien
näkökulmasta, vaikka pientä vajaamiehitystä työntekijöiden
osalta olikin. Oli kiva nähdä, että ihmiset viihtyivät. Tapahtumasta
on tullut paljon kiitosta, ja erityisesti ruuista on tullut paljon
kehuja.

7.2.3. Kiltiksen avajaiset
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Avajaisissa oli erinomaiset tarjoilut: grillimestari oli loistava ja
nakit viimeisen päälle. Osallistujamäärä oli aika iso sekä IK:lta
että MK:lta. YIT oli tyytyväinen.

7.2.4. Pelletin vierailu
Vierailu sujui ihan mukavasti siihen nähden, että tapahtuma
järjestettiin hyvin lyhyellä varoitusajalla. Pellettiläiset vaikuttivat
viihtyvän ja olivat iloisia siitä, että saimme jotain aktiviteettia heille
järjestettyä. Tapahtumassa olisi voinut olla enemmänkin
raksalaisia, mutta se meni Pelletin myöhäisen ilmoittamisen ja
siitä seuranneen myöhäisen tiedottamisen piikkiin.

7.2.5. ENG-fest
ENG-fest oli onnistunut tapahtuma ja toimiva konsepti.
Osallistujia oli paikalla ihan hyvä määrä.

7.3. Vujukutsut
Vita ry:n vuosijuhlat ovat samaan aikaan kuin killan vaalikokous ja
pIKkujoulut, joten kukaan raatilaisista ei näillä näkymin pääse
edustamaan. Vuosijuhliin kysytään halukkaita vanhempia raatilaisia ja
toimareita.
Tällä viikolla pitäisi tulla Infoähkyn kutsu.
Päätös: Valitaan Infoähkyyn edustamaan Mäkelä ja Rönkkö.
Mäkelä mainitsi, että mikäli haluaa päästä Wähäjouluun, niin nyt alkaa
olemaan viimeisiä hetkiä, kun täytyy hakea Arkkitehtikillan jäseneksi.

7.4. Vujuvastaavien ja -toimikunnanhaku
Vuosijuhlatoimikuntaan on tullut hyvin halukkaita, mutta
vuosijuhlavastaaviksi ei ole vielä ilmoittautunut vapaaehtoisia.
Päätös: Avataan haku uudestaan viikoksi.
Toivotaan, että vastaaviksi löytyisi halukkaita.

7.5. Vaalit ja vaali-ilmo
Vaalikokous lähestyy ja haku raatiin ja toimihenkilöiksi avataan
maanantaina 25.10.
Päätös: Avataan killan raati- ja toimihenkilöhaku 25.10.
Mäkelä selvittää viikonlopun aikana, miten haun saa nettisivuille auki.
Haun alkaessa myös suolaustaulu laitetaan näkyviin. Ojala käy
varaamassa kokoustilan vaalipäivälle klo 13-18 väliselle ajalle.
Bussikyyti pIKkujouluihin tilataan Otaniemeen kuudeksi.

Tuli esille ongelma uusien jäsenien hyväksymisen kanssa. Jotta henkilö
voi asettua ehdolle vaaleissa, tulee hänen olla killan jäsen. Yhdistyslain
mukaan jäsenrekisterissä tulee olla tieto jäsenen asuinpaikkakunnasta,
jotta hänet voidaan hyväksyä jäseneksi. AYY ei voi Aalto-yliopiston
kanssa tehdyn sopimuksen mukaan luovuttaa killoille henkilötietoina
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asuinpaikkakuntia niiltä henkilöiltä, jotka ovat maksaneet killan
jäsenmaksun AYY:n kautta läsnäoloilmoittautumisen yhteydessä.
Ongelma täytyy korjata ennen vaaleja, jotta kaikki voivat halutessaan
asettua ehdolle.

7.6. Yhdenvertaisuus ja turvallisen tilan periaatteet
Keskusteltiin, että killan yhdenvertaisuutta voisi lähteä kehittämään
pienen työryhmän voimin. Tavoitteena olisi linjata selkeästi turvallisen
tilan periaatteet killan tapahtumissa. Samalla työryhmän kanssa voisi
pohtia mahdollisia päivitystä vaativia killan perinteitä tai muita asioita.
Työryhmä koostuu halukkaista raatilaisista sekä
häirintäyhdyshenkilöistä. Kokoonpano tullaan päättämään myöhemmin.

7.7. Kiltailta
Kiltailta järjestetään ensi maanantaina 25.10. Ossinsaunalla ja tarkoitus
olisi saada paikalle mahdollisimman monia toimihenkilöitä kertomaan
lyhyesti omista hommistaan muille kiltalaisille.
Tapahtuma alkaa klo 17. Raati aloittaa järjestelyt paikan päällä klo 16.
Aalto ja Laaksonen hoitavat paikalle ruokatarjoilut.
Tapahtumaan ei ole etukäteisilmoittautumista, vaan paikalle voi saapua
vapaasti.

7.8. Killan varojen käyttö
Kurenniemi pohti, voisiko killan varoja mahdollisesti sijoittaa jonnekin
muualle kuin pankkitilille. Osa muista killoista on tehnyt näin.
Ehdotuksina tulivat esimerkiksi alumnitoiminnan edistämissäätiö, killan
tukisäätiö tai sijoitusrahastot. Kurenniemi selvittää asiaa ja tuo
ehdotuksen seuraavaan kokoukseen.

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. Ei esille tulleita asioita.

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. Ei esille tulleita asioita.
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13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1. Ei esille tulleita asioita.

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1. KPP

KPP:n budjetin arvioiminen oli haastavaa vuoden alussa, ja tällä hetkellä
näyttää siltä, että budjetti tulee ylittymään jonkin verran. Ristolainen
selvittää, saataisiinko MVTT tai joku muu sponsoroimaan tapahtumaa.

15. RAHA-ASIAT
15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen

Yhdestä korvaustositteesta puuttuu kuitti. Kurenniemi pyytää tositteen
korjattuna takaisin ja se voidaan hyväksyä seuraavassa kokouksessa.
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevan erittelyn mukaiset laskut ja
korvaustositteet yhtä tositetta lukuun ottamatta.

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. Aalto kysyi, kustannetaanko bussikuljetus tapahtumamaksun nostolla,

mikäli se menee yli budjetin. Bussifirmalta odotetaan tarjousta ja asiaa
mietitään uudelleen sen jälkeen.
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21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous on vakiokokousaikaan ensi viikon tiistaina klo 16:00 tai

muuhun raadin keskustelukanavissa sovittuun aikaan.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 16:16.

VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Anna Laaksonen

puheenjohtaja sihteeri


