
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 28/2021

Aika: 26.10.2021 Paikka: Otakaari 4, 02150
Espoo

kello 16:00 Konetekniikan talo
Huone 203a
Etämahdollisuus Zoomissa

Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja)
Iiris Vuorialho (sihteeri)
Lotta Aalto
Ramzi el Geneidy
Tomas Kurenniemi (P 14.1)
Leevi Koistinen
Anna Laaksonen
Ilmari Oinonen
Juho Ojala
Iiro Ristikankare (P 7.1, S 10.1)
Saku Ristolainen
Jaan Rönkkö

S/P = saapui / poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 16:07.

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. Vuorialho ja Aalto ilmoittivat poistuvansa kello 17:40.
5.2. Kurenniemi joutuu lähtemään kello 17:30.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Samu Hasegawa
Ajay Santhosh Kumar

Päätös: Hyväksytään ylläolevat henkilöt killan jäseniksi.
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6.2. Raadin palaute
Raati on saanut suullista palautetta konetekniikan talon vahtimestarilta.
Mäkelältä kyseltiin varastetun liikennekyltin perään ja kyseessä ovat
ilmeisesti olleet lappeenrantalaiset.

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

Ristolainen: Kuuluu hyvää. Päätti ottaa johtamisen sivuaineen. On koulua
ensi periodissa. Ensi viikolla tiedossa sekä LVI:n KP että killan KPP.
Kurenniemi: Tiedossa samanlainen retkiviikko kuin Ristolaisella. Kiirettä
pitää.
Aalto: Sai eilen antibiootit ja olo on helpottanut paljon. Viikonloppuna reissu
Vaasaan Vuorialhon kanssa, kivaa!
el Geneidy: Odottaa huomista JäJää. Hieman ressaa.
Ristikankare: Ei kummempia, poistuu nyt toiseen kokoukseen.
Ojala: Eipä mitään ihmeellistä.
Oinonen: Ysvihommat alkaa olemaan aika paketissa. Ei paljon koulua.
Laaksonen: Jäjäjännä alkaa hiipimään.
Vuorialho: Paljon tekemistä, yleisesti ihan jees.
Rönkkö: KvTMK:n kanssa tulossa paljon juttuja. Hommat hyvin pulkassa,
mutta pitää myös muistaa ottaa iisisti. Flunssa päällä.
Koistinen: Myöskin flunssassa. Ei stressaa liikaa asioista. Reissussa oli
kivaa.
Mäkelä: Paljon on tulossa. Teekkarius150-haastattelujen sopimista ja
killankin rekryt ovat käynnissä. JäJän silliksen jälkeen olisi vielä tentti.

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. Kiltailta

Tapahtumassa olisi voinut olla enemmän fukseja. Tapahtuma oli
rento ja meni hyvin. Osa porukasta jäi vielä esittelyjen jälkeen
saunomaan.
Konseptina tapahtuma oli hyvä ja toivottavasti osallistujat saivat
uutta tietoa ja innostuivat hakemaan uusiin virkoihin.

7.3. Vujukutsut ja TPJ airut
Päätös:
Athenen vuosijuhliin menevät kutsuvieraina Rönkkö ja Mäkelä.
AK:n vuosijuhliin menevät kutsuvieraina Rönkkö ja Aapo Salonen.
PJK:n vuosijuhliin menevät kutsuvieraina Ristolainen ja Oinonen.
Päätös: Teekkariperinnejuhlaan lipunkantajaksi valittiin Vuorialho ja
airueiksi Ristolainen ja Oinonen.
IK:n lippu ilmoitettiin juhlaan.

7.4. Oltermanniehdokkaiden valinta
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7.4.1. Marko Keskinen, oli jopa IK:n fuksikapteeni 1997-1998!
Raati keskusteli uuden Oltermannin valinnasta ja esiin
potentiaalisena ehdokkaana nousi Marko Keskinen.
Kysytään vielä kiltalaisilta ehdotuksia uudeksi Oltermanniksi
formsin kautta. Laaksonen tekee formsin ja se laitetaan
kiltalaisille eteenpäin vielä tänään.
Kiltalaisten ehdotusten perusteella päätetään ehdokas
seuraavassa kokouksessa.

7.5. Vaalit ja paikkakuntatieto
Yhdistyslain mukaan uuden jäsenen kotipaikkakunta täytyy tietää, jotta
hänet voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi.
Jäsenen maksaessa killan jäsenmaksun AYY:n jäsenmaksun
yhteydessä kilta on normaalisti saanut kaikki tarvittavat tiedot suoraan
AYY:ltä. Käytännöt ovat nyt kuitenkin muuttuneet, eikä asuinpaikkatietoa
enää välitetä killoille.
Entisiltä, jäsenyytensä uusineilta jäseniltä paikkakuntatietoa ei
uudestaan tarvitse kysyä, sillä jäsenen velvollisuus on ilmoittaa
muuttuneista tiedoista rekisterin ylläpitäjälle. Uusilta fukseilta tietoja ei
kuitenkaan vielä ole, joten ne täytyy selvittää erikseen. Tämän täytyy
tapahtua pikaisesti, jotta fuksit saadaan hyväksyttyä killan jäseniksi
ennen vaaleja.
El Geneidy ja Laaksonen tekevät Vuorialhon avustuksella formsin
asuinpaikkakunnan kysymiseen ja kapteenit jakavat sen fukseille.
Mikäli vaalikokoukseen saapuu henkilöitä, jotka eivät ole killan jäseniä,
voidaan mahdollisesti pitää ennen varsinaista kokousta raadin
pikakokous, jossa hyväksytään viime hetken jäsenhakemukset. Pyritään
kuitenkin siihen, että kukaan ei-jäsen ei tulisi ovelle ja muistutetaan
kiltalaisia jäsenyydestä vielä ennen vaalikokousta.

7.6. Killan varojen sijoittaminen
Kurenniemi on keskustellut Nordean edustajan kanssa killan rahojen
sijoittamisesta. Asia on vielä kesken, Kurenniemi jatkaa vaihtoehtojen
selvittämistä.

7.7. Nettisivujen päivitys tapahtumien osalta
Asia ei ole edennyt.

8. RAHA-ASIAT
8.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen

Päätös: Hyväksytään liitteenä olevan erittelyn mukaiset laskut ja
korvaustositteet.

9. TIEDOTUS
9.1. Jäsenrekisterin päivitys
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Nykyinen tapa ylläpitää jäsenrekisteriä ei ole kaikista kätevin. Muutama
muu yhdistys on käyttänyt tai suunnittelee jäsenmaksun maksamisen ja
jäsenrekisterin siirtämistä Kideappiin. Vuorialho kyselee kokemuksia ja
selvittää muitakin vaihtoehtoja.

10. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
10.1. pIKkujoulujen bussikyyti

Bussifirmoilta tulleet tarjoukset ovat aika suuria. Aalto laittaa vielä uuden
tarjouspyynnön ja toivotaan, että saataisiin parempi tarjous.

10.2. Killan leffamaraton 11.11.
Killan leffamaraton järjestetään 11.11. Kaikki raatilaiset paikalle!

11. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
11.1. Ei esille tulleita asioita.

12. OPINTOTOIMIKUNTA
12.1. Ei esille tulleita asioita.

13. FUKSITOIMIKUNTA
13.1. Ei esille tulleita asioita.

14. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
14.1. International buddyt

Rönkkö on pohtinut, miten international buddyjen roolia voisi parantaa.
Ehdotuksena tuli heidän käyttämisensä apuna kv-tapahtumien
järjestämisessä. Rooli voisi olla pikku-IE:n kaltainen, mutta
kv-tapahtumissa. Esimerkiksi ensi vuoden KvKPP voisi olla yksi isompi
projekti, jonka järjestämisessä international buddyt olisivat apuna.

15. RUUTISET-TOIMIKUNTA
15.1. Ei esille tulleita asioita.

16. EXCURSIOTOIMIKUNTA
16.1. KPP

KPP:n menot alkavat lähestyä budjetoitua. Ristolainen jatkaa
mahdollisten sponsorien selvittämistä.

17. AYY
17.1. Ei esille tulleita asioita.

18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1. Ei esille tulleita asioita.
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19. RIL JA TEK
19.1. Ei esille tulleita asioita.

20. M.E.T.A
20.1. Mäkelä muistutti Vuorialhoa kirjoittamaan ja lähettämään kokouskutsun ja

esityslistan ajoissa ennen vaalikokousta.
20.2. Sovittiin, että vaalikokouksen tarjoiluista vastaavat Oinonen ja Ristolainen.

21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous pidetään vakiokokousaikaan seuraavan viikon tiistaina

16:00 tai muuhun raadin keskustelukanavissa sovittuun aikaan.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 17:43.

VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho

puheenjohtaja sihteeri


