
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 25/2021

Aika: 5.10.2021 Paikka: Otakaari 4, Espoo
kello 16:00 Konetekniikan talo

Huone 149

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

S/P = saapui / poistui kohdassa

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. Ristikankareen mielestä kokouskeksit haisevat liimalta.
5.2. Kurenniemi ilmoitti joutuvansa lähtemään kokouksesta noin kello 17.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä hyväksyttäväksi.
6.2. Raadin palaute

Raadilta on kyselty, miksi kiltahuone ei ole auki, kun koulun muut tilat
ovat. Kiltahuone kuuluu opintopalveluiden alle, eikä sen avaamisesta ole
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heidän puoleltaan vielä linjattu. Raati tiedottaa kiltahuoneen
avaamisesta, kunhan se selviää. Kiitos palautteesta.

7. RAHA-ASIAT
7.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen

Päätös: Hyväksytään liitteenä olevan erittelyn mukaiset laskut ja
korvaustositteet.

8. YLEISTÄ
8.1. Kuulumiskierros

Vuorialho: Oli tänään töissä yläasteella. Viikonlopun AYY-vujut ja sillis olivat
super kivat.
Laaksonen: Kapteeneilla vähän rauhallisempaa kuin alkusyksystä.
Viikonloppuna oli kivaa.
Aalto: Puolihermannin lähestyminen innostaa ja hyvin sujuu.
Oinonen: KvKPP viikonloppuna. ENG-festin suunnittelut alkavat
loksahdella paikoilleen.
Ristolainen: Hyvää kuuluu. Fuksiexcun ilmon jännittävien juonenkäänteiden
jälkeen excu on hyvällä mallilla.
Rönkkö: Tosi paljon tekemistä KvKPP:n tiimoilta. Paljon muuttuvia osia ja
koulujuttujakin olisi tehtävänä.
Ojala: Chillannut ja luistanut jutuista. Kun kouluhommia välttelee, niitä ei
ole ja stressi nollissa.
Koistinen: Viikonlopun juhlat olivat hyvät. Nauttinut viime päivistä,
Puolihermanni stressaa.
el Geneidy: Nukkunut koko päivän. Olo tuntuu spagetilta.
Kurenniemi: Koulua ja töitä paljon. Sai pari isompaa projektia alta pois niin
ei hommat paina niin paljon.
Ristikankare: Pahastui Mäkelälle ollessaan viimeisenä vuorossa.
Viikonloppu oli hauska. Tehnyt vähän töitä, no biggie. Tapahtumien
suunnittelua.
Mäkelä: Kouluhommat laiminlyöty huolella. Viikonloppu oli hyvin jees.
Piilossa odottaa paljon tekemistä.

8.2. Menneet tapahtumat
8.2.1. Comp Eng -saunailta

Computational Engineering -fukseja tuli paikalle 5 ja lisäksi
paikalla oli ISOja sekä maisterifukseja. Sauna oli tupaten täynnä
ja porukka tykkäsi.

8.2.2. Fuksiaiset
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Tapahtuma oli menestys. Kiltahuoneen takapiha toimi paikkana
oikein hyvin. Aktiviteetit tuntuivat ryhmäyttävän fukseja ja jatkojen
karaoke oli hitti.
El Geneidy ehdotti, että karaokea voisi käyttää ½ Hermannin
silliksellä. Muiden mielestä tämä oli hyvä idea.

8.3. Hopeiset ansiomerkit
Raati keskusteli hopeisten ansiomerkkien saajista kiltalaisten ehdotusten
perusteella.
Päätös: Hopeisen myönnetään 108 ½ Hermannissa seuraaville
henkilöille: Visa Simola, Ella Asikainen ja Lauri Sääskilahti.

8.4. Toiminnantarkastajien terveiset
Käytiin Mäkelän johdolla kävi läpi toiminnantarkastajien terveiset ja
kommentit välitilinpäätöksestä.

8.5. Yhdistysohjesäännön ja yhdistysluokittelun päivitys
Sähköpostiin oli tullut viesti, jossa kyseltiin yhdistysten mielipiteitä
jäsensääntöihin liittyvistä muutoksista. Pohdittiin, tulisiko tämänhetkistä
sääntöä siitä, että yhdistyksen jäsenistä vähintään 7 henkilöä ja 60%
täytyy olla AYY:n jäseniä, muuttaa. Raadin kanta oli, ettei muutoksille ole
tarvetta.

8.6. Vujukutsut
MYY ry:ltä on tullut kutsu ainejärjestön 60v vuosijuhliin. Juhlat ovat
samana päivänä kuin Teekkariperinnejuhla, johon miltei kaikki raatilaiset
ovat menossa. Mikäli kaikki eivät pääse ilmoittautumaan
Teekkariperinnejuhlaan, Vuorialho, Ristikankare ja Koistinen ovat
kiinnostuneita MYY:n juhlista. Asiaan palataan TPJ:n ilmoittautumisen
jälkeen.

8.7. IK-colleget ja sukat
Vuorialho päivitti muita vaatetilausten etenemisestä. Muutamista eri
firmoista on saatu tarjoukset, Vuorialho jatkaa asian edistämistä.

8.8. Pyöreän tornin arwoisten ehdottaminen
Palattiin keskusteluun Pyöreän tornin arwoisista. Mäkelä konsultoi
asiasta vanhempia puheenjohtajia raadin ehdotusten perusteella.

8.9. Raadin käyttäytyminen Puolihermannissa
Mäkelä kävi muiden kanssa läpi, miten raati edustaa 108 ½
Hermannissa.

8.10. Teekkarihenkinen bussikuski
Sähköpostiin oli tullut viesti Teekkarihenkiseltä bussikuskilta. Nimi
laitettiin muistiin.

8.11. Varapuheenjohtaja
Vuorialho avasi keskustelun killan puheenjohtajan suuren tehtävätaakan
jakamisesta. Vuorialho heitti ilmaan ehdotuksen varapuheenjohtajan
pestin lisäämisestä IK:n raatiin. Keskusteltiin myös erilaisista
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vaihtoehdoista jakaa tehtäviä nykyisten raativirkojen kesken
tasaisemmin. Kaikenlaiset muutokset vaativat sääntömuutoksen ja kaksi
killan kokousta, joten asiaa ei ehditä laittaa eteenpäin ennen tämän
vuoden vaalikokousta. Asia koettiin kuitenkin tarpeelliseksi, joten se
jätetään hautumaan ja siitä jalostetaan mahdollisesti syksyn aikana
virallinen esitys, jolle voidaan hakea kommentteja kiltalaisilta.

9. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
9.1. Ei esille tulleita asioita.

10. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
10.1. Ei esille tulleita asioita.

11. OPINTOTOIMIKUNTA
11.1. ENG rastikiertely 13.10.

Ilmoittautumisia on tullut jonkin verran. IK:lta ryhmiä on tulossa 4-5 ja
kiertely on aikavälillä 12-16. Rastia tulevat pitämään ainakin
Ristikankare, Oinonen, Mäkelä, Ojala ja el Geneidy.

11.2. Alumnien saunailta ja 3+ sauna
Alumnien saunailta on perjantaina 8.10. Vaasankadulla Kalliossa.
Raatilaiset ovat tervetulleita paikalle. 3+ sauna on torstaina, ja sinnekin
raatilaiset ovat tervetulleita.

12. FUKSITOIMIKUNTA
12.1. Ei esille tulleita asioita.

13. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
13.1. Tekniset maksuongelmat

Monella ulkomailta tulleilla kiltalaisilla on pankkitili ulkomailla, ja niissä on
ollut ongelmia pankkisiirtojen kanssa. Tapahtumien osallistumismaksuja
on tullut paljon käteisellä. Keskusteltiin, miten tällaiset
osallistumismaksut olisi käytännössä kätevin hoitaa. Rönkkö keskustelee
asiasta vielä tarkemmin Kurenniemen kanssa.

13.2. Maisterien osallistuminen fuksien tapahtumiin
Rönkkö kysyi tulevien tapahtumien osalta, mihin niistä myös maisterit
ovat tervetulleita. Laaksonen ja el Geneidy kävivät muiden kanssa
tulevia fuksitapahtumia läpi.

14. RUUTISET-TOIMIKUNTA
14.1. Ei esille tulleita asioita.

15. EXCURSIOTOIMIKUNTA
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15.1. Fuksiexcu
Fuksiexcusio on huomenna, ja vierailun jälkeen on ohjelmassa syömistä
ja saunomista Gorsussa. Raatilaiset voivat tulla saunaan.

15.2. KPP
KPP-excursio järjestetään 4.-6.11. Ristolainen kertoi alustavista
suunnitelmista matkalle.

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. Ristikankare kertoi hankkivansa tammikuun Kesätyösaunaan sponsoreita

valmiiksi seuraavan vuoden opintovastaavalle.

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 18:19.

VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho

puheenjohtaja sihteeri


