
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 30/2021

Aika: 9.11.2021 Paikka: Otakaari 4,
kello 16:00 Konetekniikan talo,

huone 203b

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

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 16:02.

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. Kahden edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. ILMOITUSASIAT
5.1. Ojala muistutti muita kirjoittamaan Ruutisten artikkelinsa perjantaihin

mennessä.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Ingmar Horelli
Liite 1
Päätös: Hyväksytään Ingmar Horelli ja liitteen 1 mukaiset jäsenet.

6.2. Raadin palaute
Raati ei ole saanut palautetta.
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7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

Laaksonen: Eilisten fuksien juhlasitsien järkkääminen oli hauskaa ja
tapahtuma meni hyvin. Hieman tulossa kipeäksi.
Koistinen: Flunssa hellittänyt, kävi tänään aamulla lenkillä. Harmittelee, että
söi eväistä ensin lihapiirakan ja jätti banaanin viimeiseksi.
el Geneidy: Fuksien juhlasitsit oli tosi hieno tapahtuma. Tuli tehtyä rento 19
tunnin työvuoro. KPP oli kiva reissu.
Ristikankare: Tehnyt älyttömästi koulua.
Vuorialho: Jäsenrekisterin kanssa säätäminen vie tolkuttomasti työtunteja.
Flunssa ei mene pois. Kävi T150 viestintä- ja markkinointi -haastattelussa.
Ojala: Kipeänä myöskin. Ruutiset alkaa olla melkein valmis.
Rönkkö: Terveisiä Korsosta. Oli eilen bändin kanssa esiintymässä fuksien
juhlasitseillä. Hyvä fiilis.
Ristolainen: Flunssaa liikkeellä. Ei mene kursseja, tehdään sitten töitä.
Odottaa innolla TPJ:tä.
Oinonen: Sai Oulusta flunssan. Tässä periodissa kunnon burnout-setit.
Aalto: Puhekiellossa, mikä harmittaa. Mutta tekee kaikkensa TPJ:hin
pääsyn puolesta.
Mäkelä: Haastatellut urheasti T150-toimikuntaan tyyppejä. Huomenna saa
toivottavasti päätökset valmiiksi. Kandi valmistuu…

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. KPP/Ymppäpäivät

Mukava reissu kaiken kaikkiaan. Majoitus oli kamala. Sitsit ja
tapahtumat olivat kivoja, silliksellä oli liian vähän ruokaa.
Jatkossa voisi miettiä sitä, miten ehdittäisiin olla enemmän
tapahtumissa mukana, kun reissu on niin lyhyt.

7.2.2. Teekkarikokous
Rönkkö oli Teekkarikokouksessa edustamassa IK:ta ja kertoi
Mäkelän kanssa muille, mitä kokouksessa käytiin läpi.

7.3. Vaalikokouskutsu
Vuorialho kirjoittaa ja lähettää vuosikokouskutsun torstaina. Kutsu
tulostetaan myös killan ja AYY:n keskustoimiston ilmoitustaululle.

7.4. Vujukutsut
YRK on lähettänyt vuosijuhlakutsun 61+1 -juhliinsa. Edustajia ei suoraan
löytynyt pitkän matkan takia, kysellään toimareista halukkaita edustajia.

7.5. 109. Hermannin päivämäärän valinta
Lyötiin lukkoon 109. Hermannin päivä. FIM-jäynälle etsitään uusi päivä
lähistöltä, mahdollisesti 10.4.2022.
Päätös: 109. Hermanni järjestetään 8.4.2022.

7.6. Julkun kilometrikisa
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Mäkelä ilmoitti IK:n mukaan kilpailuun. Kilpailu voi myös houkutella
ihmisiä käymään kiltahuoneella.
Ristolainen ja Aalto koostavat kiltalaisille jaettavat ohjeet kiltahuoneen
sijainnista ja sinne pääsemisestä.

7.7. Mukaan Shaking up Tech
Sähköpostiin on tullut tiedustelua siitä, haluaisiko IK osallistua Shaking
up Tech -tapahtumaan. Mäkelä vastaa järjestäjille, että IK on
kiinnostunut, muttei voi luvata osallistumista toimijoiden vaihtuessa
vuodenvaihteessa.

7.8. Lajitteluterveiset
ACRE:lta tuli lajitteluvierailun myötä terveisiä ja ehdotuksia kiltahuoneen
lajittelusta. Lajitteluastioiden tarrat päivitetään ja kiltalaisille koostetaan
ohje lajittelusta lähiaikoina.

7.9. Killan tavaroiden lainaamisten hinnoittelu
Keskusteltiin killan tavaroiden lainaamisesta ja siitä, pitäisikö tavaroista
pyytää vuokraa.
Päätös: Tästä lähtien killan tavaroiden vuokrat ovat seuraavat:
Valokannut: 10€/kannu per päivä.
Terassilämmittimet: 25€/lamppu per päivä, sisältää kaasun. Ilman
kaasua 10€/lamppu per päivä.
Grilli: 30€ per päivä, sisältää kaasun. Ilman kaasua 20€ per päivä.
Teltta: 30€ per päivä.

7.10. Vaalikokous
Raati on saanut kyselyitä, voiko vaalikokoukseen osallistua etänä.
Vaalit ovat fyysiset, eli etäosallistumis- tai -äänestämismahdollisuutta ei
ole. Raatihakijoille voidaan kuitenkin antaa kysyttäessä erityislupa
esittäytyä ja tulla tentattavaksi etänä, mikäli ehdokas on estynyt
pääsemästä fyysisesti paikalle.
Keskusteltiin myös siitä, miten äänestys viroista, joihin voi hakea
pareittain, hoidetaan. Lopullinen päätös äänestystavasta tehdään
vaalikokouksessa, mutta vaihtoehtoja pohdittiin jo etukäteen
esitettäväksi kokouksessa.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. pIKkujoulut ja kurssineuvosto

Kurssineuvosto ei muistutuksista huolimatta ole ilmoittautunut
pIKkujouluihin, vaikka heidän pitäisi esittää siellä speksi. IE kysyy KN:ltä,
mikä heidän suunnitelmansa speksin esittämiseen on. Vaihtoehtoina
ovat omilla kyydeillä kulkeminen ja speksin esittäminen livenä
tapahtumassa tai etätoteutus.

8.2. Lindy Hop liikuntakokeilu 25.11.
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Liikuntavastaavat järjestävät 25.11. tanssikokeilun. Asiasta on jo
tiedotettu.

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. ENG-appro

ENGin fuksitoimikunta ja KV-toimikunta ovat yhdistäneet tapahtumansa
16.11. MoviENG Nightiksi. Myös tapahtumien budjetit yhdistetään.

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 olevan erittelyn mukaiset laskut ja
korvaustositteet.

16. TIEDOTUS
16.1. Jäsenrekisteristä puuttuvat asuinpaikkakunnat

Vuorialho kertoi, että jäsenrekisteristä puuttuu vielä 95 henkilön
asuinpaikkatiedot. Pohdittiin, kuinka asia hoituisi järkevimmin. Kaikkien
kontaktoiminen asiasta erikseen on aivan liian työläs vaihtoehto.
Mäkelä tiedustelee muiden kiltojen puheenjohtajilta, kuinka vastaava
tilanne on heillä hoidettu.

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 kysyi, missä vaiheessa toimarimerkkien tilaaminen on. Oinonen

kertoi, että suunnittelu on valmis ja merkit lähtevät huomenna tilaukseen.
20.2. Vuorialho kysyi, onko killalla airutnauhoja. Hän kysyy asiaa vanhoilta

raadeilta.
20.3. Ristolainen kertoi, että KPP:n bussikuskille järjestetty majoitus ei kelvannut

kuskille ja tästä seuraa 130€ lisämaksu.
20.4. Rönkkö kyseli, milloin raadin vaihtoa suunnitellaan. Sovittiin, että valitaan

uusi raati ensin. Samoin raatikoulutuksen kanssa.

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

muuhun raadin keskustelukanavissa sovittuun aikaan.

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

VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho

puheenjohtaja sihteeri


