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Aika: 23.11.2021 Paikka: Otakaari 4, 02150
kello 16:00 Konetekniikan talo,

huone 203b

Läsnä: Lassi Mäkelä (puheenjohtaja)
Iiris Vuorialho (sihteeri)
Lotta Aalto
Leevi Koistinen
Iiro Ristikankare
Anna Laaksonen
Jaan Rönkkö
Saku Ristolainen (S 4.1)
Ilmari Oinonen (S 10.1)

S/P = saapui/poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Mäkelä avasi kokouksen ajassa 14:07.

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. Ei ilmoitusasioita.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Fikri San Koktas
Päätös: Hyväksytään Fikri San Koktas killan jäseneksi.

6.2. Raadin palaute
Palautetta oli tullut glögin loppumisesta vaalikokouksessa. Raati
pahoittelee asiaa, glögiä tuotiin piakkoin lisää ja asia korjaantui.
Toinen palaute koski kiltahuonekehitysvastaavan viran liittämistä takaisin
kiltahuonevastaavaksi ja mahdollisesti kiltisvastaavien määrän
kasvattamista. Raati keskusteli asiasta ja oli sitä mieltä, että koska
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kiltahuoneella on vielä pari projektia kuten välipalakoneen kunnostus ja
lajittelufasiliteettien parantaminen, pidetään virka vielä tämän vuoden
ajan erillisenä. Mikäli virka näyttää ensi vuonna vaalikokouksen
lähestyessä turhalta, se voidaan poistaa.
Raati kiittää palautteesta!

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

Vuorialho: Tosi laginen päivä. Pistävä päänsärky aina välillä.
Laaksonen: Ihan lepposta, ei paina hommat.
Ristolainen: Rentoa. Ensi viikolla excursio ja huomenna pääaineiltama.
Ristikankare: RIL-nuorten gaalaillassa oli ihan kivasti IK:laisia.
Rönkkö: Katsoi eilen Bondia ja saunoi.
Koistinen: Kokousti uuden IE:n kanssa. Lauantaina sitsit ja sitten risteily.
Aalto: Ollut monta viikkoa puolikuntoisena. Ärsyttävää.
Mäkelä: Hanskat roikkuu jo sormien päässä. Kandi sunnuntaihin
mennessä valmis.

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. MoviENG night

Tapahtuma meni ihan ok. Rastinpitäjiä saatiin kiertelyyn hyvin.
Ilmoittautuneista osallistujista melkein puolet jättivät tulematta
paikalle, mikä oli todella harmillista. Meno oli vähän väsynyttä,
selkeästi paljon tapahtumatarjontaa.

7.2.2. Vaalikokous ja pIKkujoulut
Vaalikokous meni pääasiassa hyvin, vaikka loppua kohden tulikin
aika kiire.
PIKkujoulujen tila oli toimiva, ihmiset viihtyivät ja ruoka oli hyvää.
Tapahtumaan olisi mahtunut lisääkin osallistujia, mutta sitä oli
hankala arvioida etukäteen, sillä tila ei ollut entuudestaan tuttu.
Keskusteltiin toimihenkilöiden valinnasta vaalikokouksessa ja
oltiin sitä mieltä, että vaikka osan toimihenkilöistä valinta
kokouksen jälkeen onkin toimiva tapa, on muutamia virkoja, jotka
olisi paras saada päätettyä kokouksessa. Tällainen on
esimerkiksi MAIK-vastaavan rooli. Koettiin parhaaksi
menettelytavaksi äänestää hakijoista kokouksessa, jotta valinta
olisi reilu ja kiltalaisten tekemä. Jotta aika ei lopu kokouksessa
kesken, nämä tietyt virat voitaisiin laittaa ensi vuonna
esityslistalla aikaisemmaksi. Vuorialho välittää asian eteenpäin
ensi vuoden kirjuri-tiedottajalle.
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7.3. Kähmyt
7.3.1. Entepäivien päivä

Katsottiin killan kalenterista sopivaa ajankohtaa ensi kevään
energiateekkaripäiville. Sopiva aika olisi 25.-26.3. Ristolainen
ehdottaa aikaa muille killoille ja sopii asiasta. Toinen mahdollinen
ajankohta olisi 18.-19.3.
Tilakähmyihin liittyen Koistinen muistutti kaikkia huolehtimaan
omien tapahtumiensa tilavarauksista.

7.4. Raadinvaihdon päivä
Uusi ja nykyinen raati ovat äänestäneet sopivasta ajasta pitää
raadinvaihto. Sovittiin vaihdon ajankohdaksi viikonloppu 21.-23.1.2022.

7.5. Raatikoulutuksen päivä
Raatikoulutus järjestetään 10.12.2021 Konetalolla. Käytiin yhdessä läpi,
mitä kaikkea koulutukseen sisältyy.

7.6. Soihtukulkueinfo ja tiedotus
Itsenäisyyspäivän soihtukulkueesta ei ole tullut kiltalaisille eteenpäin
laitettavaa informaatiota. Vuorialho etsii tapahtuman sivuilta infoa ja
tiedottaa kiltalaisia tapahtumasta. IK:n lippu on ilmoitettu kulkueeseen.

7.7. Teekkarikokous 2.12.
Mäkelä ja Oinonen osallistuvat teekkarikokoukseen. Laaksonen ja Aalto
ovat varalla. Mäkelä kertoi muille kokouksessa käsiteltävistä asioista.

7.8. Colleget ja sukat
Vuorialho kertoi, että saa tänään linkin collegetilauksen verkkokauppaan.
Sukkatilaus on vetämässä, odotellaan vastauksia.
Vuorialho koostaa tilauksista yhteenvedot seuraavalle raadille, mikäli
tilauksia halutaan joskus uusia.

7.9. Toimarisitsit
Sitsit ovat tiistaina 14.12. OK20 yläkerrassa.
Vuorialho tekee sitseille ilmoittautumislomakkeen ja kirjoittaa infotekstin.
Ristolainen ja Rönkkö suunnittelevat ruuat. Aalto auttaa määrien
arvioinnissa. Ojala, Kurenniemi ja el Geneidy huolehtivat sitsien
ohjelmanumeroista.
Koristeluista vastaavat Mäkelä ja Vuorialho.
Sitsien osallistujilta täytyy kysyä koronapassi, sillä voimaan tulevat uudet
tapahtumanjärjestämisohjeet.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. Ei esille tulleita asioita.

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Ei esille tulleita asioita.
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10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Alumnien pikkujoulusitsit peruttu

Ristikankare kertoi, että koska osallistujia oli tulossa niin vähän,
päätettiin sitsit perua.

11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. Ei esille tulleita asioita.

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. Tulevat UAT tapahtumat

Rönkkö kertoi tulevista tapahtumista.
IK ja Athene järjestävät yhteisen saunaillan Rantasaunalla 3.12.
Suomi Evening ja laulukokeet pidetään niin ikään Rantasaunalla 12.12.
Maisterien pikkujoulut järjestetään 17.12. Maisterit järjestävät
tapahtuman käytännössä itse.

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. 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 pyysi muilta palautetta energiatekniikan kursseista.
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20.2. Ristolainen varmisti, että olihan energiateekkaripäiville tulossa vain
opiskelijoita Aallosta, Lappeenrannasta ja Tampereelta. Mäkelä vahvisti
asian olevan näin.

20.3. Ristikankare kehotti kaikkia hakemaan hallopediksi.

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

16:00 tai muuhun raadin keskustelukanavissa sovittuun aikaan.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 16:05.

VAKUUDEKSI

_______________________ _______________________

Lassi Mäkelä Iiris Vuorialho

puheenjohtaja sihteeri


