
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Raadin kokous 31/2021

Aika: 16.11.2021 Paikka: Etänä, Zoom-palvelu
kello 16:00

Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja)
Iiris Vuorialho (sihteeri)
Lotta Aalto
Tomas Kurenniemi
Leevi Koistinen
Ilmari Oinonen
Juho Ojala (P 7.7)
Iiro Ristikankare
Saku Ristolainen

S/P = saapui / poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 16:03.

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 ilmoitti, että joutuu mahdollisesti lähtemään perjantaina lääkäriin

ja on tällöin estynyt osallistumasta vaalikokoukseen.
5.2. Ojala ilmoitti, että Ruutiset on lähtenyt painoon.
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6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Peppi Luikku
Lauri Anttila
Nghia Tran
Eric Hytönen
Gustavo Martinez
Samuel Lukin
Aaro Kuusela
Pinja Suomensalo
Joel Ikonen
Saga Lindeberg
Marianne Jyrälä
Päätös: Hyväksytään ylläolevat henkilöt killan jäseniksi.

6.2. Raadin palaute
Teekkariperinnejuhlan lippukulkueeseen oli vahingossa eksynyt IK:n
ulkolippu sisälipun sijasta. Raati pahoittelee sekaannusta ja kiittää
huomautuksesta.

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

Ojala: Parantunut flunssasta, hengaillut kotona. Teki pitkän päivän Ruutisia.
Vuorialho: Alkaa myös olla selättänyt flunssan.
Kurenniemi: Paljon kirjoitettavaa. Tekee ensi viikolla asuntokaupat!
Koistinen: Viime viikko oli hauska mutta raskas. IE:n virkistyksessä tehtiin
sushia. Se oli hyvää.
Oinonen: Edelleen flunssassa. Kurssit on kiinnostavia mutta niissä riittää
himona tekemistä.
Aalto: Vähän hajottaa. TPJ oli tosi kiva juhla!
Ristolainen: Yksi kurssi menossa mutta siinäkin riittää hommaa.
Ristikankare: Kurssi nostaa verenpainetta.
Mäkelä: Ressaa. Sai palautettua kandista ekan version ja tapasi
viikonloppuna koiranpennun.

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. Killan leffamaraton

Päivänäytöksissä oli vähän hintsusti porukkaa. Iltanäytöksessä
oli ihan hyvin katsojia. Järjestelyt menivät ilmeisesti ihan kivasti.

7.3. Vaalikokous
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7.3.1. Oltermanni
Mäkelä tiedusteli raadin valitsemalta ehdokkaalta Marko
Keskiseltä kiinnostusta toimia Oltermannina. Keskinen oli erittäin
otettu mutta kieltäytyi kohteliaasti, sillä koki rakennusalan
professorin olevan parempi tehtävään nyt kun killan alle tulee
kandiuudistuksen myötä uusina fukseina rakennustekniikan
opiskelijoita. Seuraava vaihtoehto Mikael Rinne on lähdössä ensi
syksynä tutkimusvapaalle Australiaan, eikä täten ole
käytettävissä.
Mäkelä jutteli asiasta nykyisen Oltermannin Leena
Korkiala-Tantun kanssa ja tämä ehdotti muutamia nimiä.
Ehdotuksista esiin nousi Jarkko Niiranen; Mäkelä kysyy häneltä
halukkuutta lähteä uudeksi Oltermanniksi.

7.3.2. Äänestyskone
Käytiin yhdessä läpi killan äänestyskoneen toiminta perjantaita
varten.

7.3.3. Koronapassi
AVI:n mahdollisen koronapassimääräyksen tullessa voimaan kilta
ei voi estää kiltalaisia osallistumasta vaalikokoukseen
koronapassin nojalla, sillä jokaisella kiltalaisella on läsnäolo-,
ääni- ja esitysoikeus killan kokouksissa. Mikäli AVI määrää
kokoontumisrajoituksen, joka estäisi vaalikokouksen pitämisen,
täytyy kokous perua ja siirtää viikon päähän etätoteutukseen.
Toivotaan, ettei rajoituksia ehdi tulla tämän viikon aikana.

7.3.4. Etäyhteys
Pohdittiin, pitäisikö kokoukseen ottaa
etäosallistumismahdollisuus. Päädyttiin yksimielisesti siihen, että
hybridikokous on liian monimutkainen toteuttaa käytännön
äänestys- ja läsnäololistojen järjestelyjen osalta.
Mikäli joku raatihakija on estynyt osallistumasta kokoukseen
fyysisesti, voidaan hänelle myöntää oikeus osallistua raatitenttiin
etäyhteydellä. Tällöin hän ei kuitenkaan voi osallistua
äänestykseen.

7.3.5. Käytännön järjestelyt ja roolit
Keskusteltiin äänestyskäytännöistä raatipesteihin, joihin valitaan
kaksi henkilöä. Mikäli hakijoita on parillinen määrä ja hakijat
tahtovat hakea pareittain, voidaan ehdokkaita äänestää pareina.
Mikäli hakijoita on pariton määrä, on ensisijainen vaihtoehto
äänestää hakijoita yksilöinä ja pitää kaksi kierrosta, joista
molemmista eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Lisäksi keskusteltiin sellaisten toimihenkilöiden valinnoista, joita
valitaan rajattu määrä ja hakijoita on tätä enemmän.
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Kaikki mahdolliset toimihenkilöt pyritään valitsemaan
vaalikokouksessa, mutta mikäli kaikki hakijat eivät ole paikalla
osoittamassa käytettävyyttään ja perustelemassa valintaansa tai
pesti on suoraan jonkun raatipestin alla (kuten pikku-IE), voidaan
valinnat tehdä vaalikokouksen jälkeen ja hyväksyä raadin
kokouksessa.

Vuorialho on mahdollisesti estynyt perjantaina osallistumasta
terveydellisistä syistä. Sovittiin, että Vuorialho kysyy Laaksoselta
tai edellisvuoden kirjuri-tiedottajalta Eino Yrjänäiseltä
mahdollisuutta toimia sihteerinä mikäli Vuorialho ei itse pääse
kokoukseen.
Vaalikoneesta ja sen käytöstä vastaa Ojala.
Ristolainen on ovella koko kokouksen ajan ja tarkistaa tulijoiden
olevan killan jäseniä, antaa heille vaalikonetunnuksen sekä pitää
kirjaa läsnäolijoiden tulo- ja poistumisajoista. Kurenniemi on
Ristolaisen apuna kokouksen alussa, kun saapujia on paljon.
Oinonen vastaa tarjoiluista paikan päällä. Ristikankare apuna.

7.4. Soihtukulkue
Sovittiin, että IK:n lippu ilmoitetaan Ylioppilaiden soihtukulkueeseen.
Lipunkantajaksi menee Kurenniemi ja airueiksi Vuorialho sekä Oinonen.

7.5. Colleget ja sukat
Vuorialho esitteli muille saamansa tarjouksen IK-sukista. Tarjous
vaikuttaa hyvältä, tilataan kahdenlaisia sukkia molempia 100 kpl.
Collegetilaus on melkein valmis, luultavasti lähiaikoina saadaan
kiltalaisille tilauslomakkeet.

7.6. Budjettikatsaus
Kurenniemi ei ole vielä ehtinyt katsoa budjetin tilannetta.

7.7. Raatikoulutuksen päivä
Raati katsoi heille keskenään sopivia päivämääriä valmiiksi ehdotettavaksi
uudelle raadille koulutusta varten. Ehdotetaan päiviä 10.-12.12.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. Ei esille tulleita asioita.

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Ei esille tulleita asioita.

10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Ei esille tulleita asioita.
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11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. Ei esille tulleita asioita.

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. Ei esille tulleita asioita.

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

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1. SRT-päivät

Ristolainen kysyi muiden mielipidettä siitä, osallistuuko IK ensi kevään
Rakennusteekkaripäiville. Keskustelussa päädyttiin siihen, että paras
vaihtoehto on tehdä yhteislähtö Koneinsinöörikillan kanssa. Ristolainen
selvittelee asiaa eteenpäin.

14.2. Pääaineiltama
Tapahtumaan on ilmoittautunut noin 20 fuksia. Tapahtumaa
mainostetaan ehkä myös vanhemmille opiskelijoille.

14.3. Granlund excu
Excursio on englanniksi ja suunnattu erityisesti englanninkielisille
opiskelijoille.

14.4. A-insinöörit excu
Excursiolla pelataan normaalin excursion lisäksi kuplafutista.

15. RAHA-ASIAT
15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen

Päätös: Hyväksytään liitteenä olevan erittelyn mukaiset 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
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20.1. Oinonen esitteli muille toimarimerkin, siitä on saatu mallivedos ja se on
tuotannossa. Merkki on hieno!

20.2. Aalto kysyi vaalikokouksen ruokatarjoiluiden tilanteesta. Oinonen ja
Ristolainen pitävät leivontatalkoot torstaina.

21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava raadin kokous pidetään vakiokokousaikaan ensi viikon tiistaina

klo 16:00 tai muuhun raadin keskustelukanavissa sovittuun aikaan.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 17:41.

VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho

puheenjohtaja sihteeri


