
Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Vaalikokous 2021

Aika: 19.11.2021 Paikka: Sali 215, Konetekniikan talo
kello 14:00 Otakaari 4, 02150 Espoo

Läsnäolijat:

Lassi Mäkelä (puheenjohtaja) Miika Luhtamäki
Eino Yrjänäinen (sihteeri) Ella Malmelin (P10.5)
Laura Aalto Vilma Martti (P10.2, S10.2, P12.2)
Lotta Aalto (P10.5) Pyry Matikainen (P12.1)
Samuli Aaltonen Iiro Mikola
Sofia Ahola Ilmari Oinonen
Atte Ahti Juho Ojala (P10.2, S10.2)
Eljas Almusa (P10.3, S10.3, P10.8, S10.9) Suvi Ojala
Inka Arposalo Tuomas Orava (P10.3, S10.3)
Nella Autere Minka Paavola (P10.5)
Hanna Beversdorf Jaakko Perälä (P10.5)
Aron Dahlberg (P11) Eero Petäjä (P12.1)
Ramzi el Geneidy (P10.8, S10.8) Emmi Pietilä (P10.5)
Lotta Elonen (P12.2) Anni Pulkkinen (P10.3, S10.3, P10.5)
Kasperi Haapanen Karla Raatikainen
Sofia Harri Minna Rantakokko (P10.7)
Tuukka Harvela (S10.4, P10.8) Olli Rehnberg (P11)
Sara Hietanen Iiro Ristikankare
Lionel Irrmann (S10.1) Saku Ristolainen
Ronja Isokääntä (P10.1) Kirill Ritola (S10.3, P10.5)
Otto Jalas (P12.1) Roosa Roth
Aino Juvakka (P10.7) Jaan Rönkkö
Atte Jämsén Sampo Sainio
Teemu Kanniainen Joonatan Seppänen
Niilo Kantoniemi Janne Suominen
Mikael Kari Alina Suvanto
Simo Kauppila (P12.1) Nina Svinhufvud (S6, P12.2)
Elias Keski-Nisula (S6, P10.8) Lauri Sääskilahti
Leevi Koistinen (P10.5) Aleksi Tallgren (P10.5, S12.1)
Ella Koivisto Nina Tanskanen (S9)
Katariina Koivula (P10.1) Mikko Tervakangas (P10.4)
Katariina Kokkonen (P12.2) Mikko Tiili (P11)
Rasmus Kontio Aino Tornivaara
Aino Korvenniemi (P10.5) Noora Turunen
Kalle Koskela (P12.1) Lauri Vallo
Eetu Kotiranta (P12.1) Matti Viitanen (P12.1)
Luukas Kumpunen (P10.5) Arttu Virolainen (S10.3)
Tomas Kurenniemi Iiris Visala (P10.3, S10.3, P10.5)
Anna Laaksonen Mikael Väisänen (12.1)
Lotta Lassila (P10.9) Maija Välimäki (S10.4)
Vilma Lehmusvaara (P10.5) Ella Väyrynen
Tuomas Lehto (P10.5) Eino Waldén (P10.5)
Elina Leinonen (P10.6)

S/P = saapui/poistui kohdassa
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1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Lassi Mäkelä avasi kokouksen ajassa 14:22.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1. Puheenjohtajan valinta

Iiro Ristikankare ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Lassi Mäkelää.
Mäkelä oli suostuvainen ja kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Mäkelä.

2.2. Sihteerin valinta
Killan raadin sihteeri Iiris Vuorialho oli estynyt osallistumasta
kokoukseen terveydellisistä syistä.
Mäkelä ehdotti kokouksen sihteeriksi Eino Yrjänäistä. Yrjänäinen oli
suostuvainen.
Laura Aalto ehdotti kokouksen sihteeriksi Atte Ahtia. Tämä ei ollut
suostuvainen.
Kokous kannatti Yrjänäisen valintaa.
Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Eino Yrjänäinen.

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA
3.1. Mäkelä ehdotti ääntenlaskijoiksi Ristikankaretta ja Jaan Rönkköä.

Molemmat olivat suostuvaisia ja kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Iiro Ristikankare ja Jaan
Rönkkö.

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) VALINTA
4.1. Laura Aalto ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Sampo Sainiota ja Ramzi el

Geneidya. Molemmat olivat suostuvaisia ja kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sampo Sainio ja
Ramzi el Geneidy.

5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
5.1. Mäkelä totesi, että kokouskutsu lähetettiin yli viikko ennen kokousta killan

viralliselle sähköpostilistalle ja julkaistiin sekä killan että Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan eli AYY:n virallisilla ilmoitustauluilla. Kokous on kutsuttu
koolle killan sääntöjen mukaisesti, joten se on laillinen ja päätösvaltainen.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN
6.1. Mäkelä kävi läpi ehdotuksen kokouksen menettelytavoista.

Äänestyksen aikana saliin ei saa saapua tai sieltä poistua. Muutoin
liikkuminen on vapaata. Äänestyslaitteet jätetään saliin poistuttaessa
salista väliaikaisesti. Puheenvuoroa pyydetään viittaamalla.
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Yksilövirkoihin haettaessa ehdokkaita äänestetään presidentinvaalien
tavoin, siis käyttämällä suoraa enemmistövaalitapaa. Parivirkojen äänestys
päätetään tapauskohtaisesti ehdokkaiden toiveiden mukaisesti.
Laura Aalto kysyi, miten äänestys tapahtuu. Mäkelä kertoi sähköisen
äänestyssivun toiminnasta.
Sampo Sainio pyysi Mäkelää käyttämään mikrofonia, jotta ääni kuuluisi
salin takaosiin paremmin. Mäkelä lupasi kokoukselle, että puhuu tästedes
mikrofoniin.
Kokous kannatti edellä ehdotettuja menettelytapoja.

7. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
7.1. Mäkelä huomautti, että esityslistaan oli jäänyt vanhentunut termi kohtaan

12.16. Nykyinen toimihenkilönimi dokumentoijalle on valokuvaaja. Mäkelä
esitti, että esityslistan kohta 12.16 Dokumentoijat muutetaan muotoon
12.16 Valokuvaajat.
Kokous kannatti muutosta.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetyin muutoksin kokouksen
viralliseksi työjärjestykseksi.

8. ILMOITUSASIAT
8.1. Laura Aalto ilmoitti kaljan olevan hyvää.
8.2. Leevi Koistinen ilmoitti glögin olevan jäykkää.
8.3. Janne Suominen kertoi myös lonkeron olevan ihan hyvää.
8.4. Tomas Kurenniemi kehui glögin olevan jäykkyydestä huolimatta hyvää.

Aurajuusto sopii hänen mielestään hyvin piparin päälle.
8.5. Janne Suominen kertoi killan RILkama-nallen olevan turvassa.

9. OLTERMANNIN VALINTA
9.1. Mäkelä kertoi raadin valinneen Oltermanniehdokkaaksi Jarkko Niirasen.

Niiranen opettaa rakennustekniikan laitoksella, minkä Mäkelä kuvaili
sopivan hyvin nykyiseen tilanteeseen, jossa kilta alkaa syksystä 2022
lähtien ottamaan vastaan rakennustekniikan opiskelijoita. Niiranen ei
päässyt paikalle kokoukseen, mutta oli aiemmin kertonut olevansa
suostuvainen toimimaan Oltermannina kaudella 2022-2024.
Mäkelä esitti Niirasen valintaa killan uudeksi Oltermanniksi ja kokous
kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin Jarkko Niiranen Rakennusinsinöörikillan
Oltermanniksi.

10. VUODEN 2022 RAADIN VALINTA
10.1. Puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi hakenut Ilmari Oinonen oli suostuvainen virkaan.
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Lisäksi virkaan oli suolattu Anton Närekorpi, Lotta Aalto, Luukas
Kumpunen, Saku Ristolainen, Tuomas Orava, Severi “Kuilu” Korhonen,
Tomas Kurenniemi sekä Iiris Vuorialho. Kukaan suolatuista ei ollut
suostuvainen virkaan.
Mäkelä avasi ehdokkaan kuulustelun.
Oinonen esitteli itsensä. Hän on kolmannen vuoden opiskelija, joka on
toiminut aktiivisesti killassa ja ollut kuluneen vuoden raadissa
yrityssuhdevastaavana. Hän on motivoitunut toimimaan puheenjohtajana
ja haluaa antaa killalle takaisin, sillä on saanut siltä niin paljon hyvää.
Laura Aalto kysyi Oinoselta, miksi hän hakee virkaan.

Oinonen kertoi pitäneensä kuluneesta raativuodesta ja raadissa
toimimisesta. Hän pitää kokoustamisesta ja asioihin
vaikuttamisesta. Muiden kannustus innosti häntä hakemaan
virkaan.

Ramzi el Geneidy kysyi, kuuluuko killan puheenjohtajan olla Oinosen
mielestä nöyrä.

Oinosen mielestä on hyvin tärkeää kuunnella päätöksissä kiltaa ja
raatia. Raatitoiminta ei hänen mukaansa ole yhden ihmisen
hommaa; hänen mielestään tietynlaista nöyryyttä tarvitaan.

Suvi Ojala kysyi, mihin suuntaan Oinonen haluaisi viedä kiltaa.
Oinonen kokee tärkeäksi sen, että killan toiminta on kaikkia
kiltalaisia palvelevaa ja kaikille löytyy omanlaistaan tekemistä killan
sisällä.

Iiro Ristikankare tiedusteli, miten Oinonen kokee kandiuudistuksen
vaikuttavan kiltaan.

Oinonen totesi kandiuudistuksen vaikuttavan kiltaan varmasti
paljon. Hän kertoi, että nykyisenä yrityssuhdevastaavana hänen
mieleensä nousivat ensimmäisenä kandiuudistuksen vaikutukset
killan yritysyhteistyöhön. Hänen mukaansa esimerkiksi energia-alan
yritysten näkemykset killan edustamien alojen muutoksesta
saattavat olla kirjavia. Rakennuspuolen yritykset taas saattavat
lähteä entistä aktiivisemmin mukaan yhteistyöhön.
Mahdollisista muutoksista killan ilmapiirissä on Oinosen mielestä
vielä vielä hankala sanoa. Hän totesti, ettei IK ole pitkään aikaan
ollut puhdas raksakilta, joten on mielenkiintoista nähdä, millaiseksi
ilmapiiri muodostuu.

Laura Aalto kysyi, miten Oinonen aikoo pitää huolta raadin
hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Oinonen kertoi haluavansa panostaa erityisesti hyvään ja avoimeen
keskusteluilmapiiriin ja kannustaa muita kertomaan avoimesti,
mikäli oman jaksamisen kanssa on haasteita. Virkistäytyminen on
Oinosen mielestä tärkeää.
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Mikko Tiili otti puheeksi kv-opiskelijoiden paikan killassa. Hän kysyi,
miten sitä voisi kehittää.

Oinonen kertoi yllättyneensä vuoden aikana siitä, kuinka vähän
tiesikään etukäteen kv-toiminnasta. Kansainvälistä toimintaa pitäisi
Oinosen mielestä edelleen kehittää. Ideoita riittää, mutta
toteutukseen hän kertoi tarvitsevansa apua.

Nina Tanskanen kysyi, kuinka alumnitoiminta jatkuu Energia- ja
ympäristötekniikan pääaineen lakkautuessa.

Oinonen piti tärkeänä, että nykyisen pääaineen opiskelijoille ja
alumneille järjestetään edelleen mahdollisimman paljon tapahtumia
ja tekemistä. Oinonen on itsekin Energia- ja ympäristötekniikan
opiskelija, joten muut saman pääaineen opiskelijat on helppo ottaa
huomioon. Hän kertoi, että aikoo jättää jäljen killan toimintaan.

Atte Ahti pyysi konkreettista esimerkkiä oman jäljen jättämisestä killan
toimintaan.

Oinonen ei keksinyt suoralta kädeltä konkreettista esimerkkiä. Hän
avasi, että toiminta tapahtuu enemmän muiden raatilaisten kautta ja
killan suunnasta keskustellaan yhdessä raadin kanssa.

Kurenniemi pyysi Oinosta kertomaan, mikä on killan sääntömääräinen
tarkoitus.

Oinonen kertoi killan tehtävän olevan järjestää killan jäsenille
edunvalvontaa ja toimintaa sekä pitää huolta heistä parhaalla
mahdollisella tavalla.

Mäkelä esitti Oinosen valintaa puheenjohtajaksi. Kokous kannatti
esitystä raikuvin aplodein.
Päätös: Valittiin vuoden 2022 puheenjohtajaksi Ilmari Oinonen.

10.2. Kirjuri-tiedottaja
Kirjuri-tiedottajaksi hakenut Kalle Koskela oli suostuvainen virkaan.
Virkaan suolatut Atte “Atti” Ahti ja Elina Leinonen eivät olleet
suostuvaisia.
Koskela esittäytyi. Hän kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija ja
toimineensa killassa pikku-IE:nä, ISOna sekä lukkarikisällinä.
Mäkelä avasi ehdokkaan kuulustelun.
Otto Jalas kysyi, miksi Koskela hakee kirjuri-tiedottajaksi.

Koskela kokee haluavansa antaa takaisin killalle, joka on
mahdollistanut hänelle mahtavia kokemuksia. Hän kokee
kirjuri-tiedottajan pestin sopivan itselleen hyvin.

Mikko Tiili tiedusteli, kuinka hyvä Koskela on hiekoittamisessa.
Koskela myönsi, ettei hänellä ole hiekoittamisesta aiempaa
kokemusta. Asiaa täytyy harjoitella.

Nina Tanskanen kysyi, onko kiltalaisten turvallisuus Koskelalle tärkeää.
Koskela vastasi myöntävästi.
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Tuomas Orava halusi tietää Koskelan lempimeemin.
Yhtä tiettyä meemiä ei tullut mieleen, mutta ylipäänsä Koskela
kertoi pitävänsä urheiluteemaisista vitseistä ja videoista.

Sampo Sainio tiedusteli Koskelan arvosanaa äidinkielen
ylioppilaskirjoituksista.

Koskela kertoi saaneensa vahvan C:n.
Lotta Aalto maalaili skenaarion, jossa killan jäsenrekisteristä puuttuu osa
pakollisista tiedoista, eivätkä kiltalaiset vastaa asiasta lähetettyihin
useisiin muistutusviesteihin. Mitä Koskela tekisi tilanteessa?

Koskela koki tilanteessa parhaaksi vaihtoehdoksi kysyä henkilöiltä
henkilökohtaisesti puuttuvat tiedot, esimerkiksi killan tapahtumissa.

Sofia Ahola kysyi, miksi Koskela koki pestin sopivan hänelle hyvin.
Koskela kertoi, että sähköpostitse asioista tiedottaminen on tullut
hänelle töiden kautta tutuksi. Hän haluaisi kehittyä sihteerinä ja
kirjoitusrutiini tekisi hänelle hyvää.

Tomas Kurenniemi kysyi, millä kielellä killan viralliset dokumentit ovat.
Koskela vastasi niiden olevan suomeksi, eikä lähtisi muuttamaan
asiaa.

Lionel Irrmann totesi kirjuri-tiedottajan hallinnoivan kiltalaisten
henkilötietoja. Hän kysyi Koskelalta, mikä on GDPR ja miten se näkyy
kirjuri-tiedottajan tehtävissä.

Koskela ei osannut antaa asiaan suoralta kädeltä vastausta. Hän
vakuutti etsivänsä asian tiimoilta tietoa kokouksen jälkeen.

Sampo Sainio halusi tietää, minkälaisia viestintäkanavia killan tulisi
Koskelan mielestä käyttää eniten.

Koskela kertoi hakevansa myös somevastaavaksi, sillä kokee
sosiaalisen median alustojen olevan potentiaalisia viestintäkanavia.
Myös nykyisin laajalti käytetty Telegram-sovellus toimii hyvin.

Mikko Tiili ehdotti, että Koskela voisi tehdä killalle TikTok-sovellukseen
tanssivideoita.

Koskela sanoi tuovansa ehdotuksen esille ensimmäisessä raadin
kokouksessa, mikäli tulee valituksi.

Mäkelä esitti Koskelan valintaa kirjuri-tiedottajaksi. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2022 kirjuri-tiedottajaksi Kalle Koskela.

10.3. Rahastonhoitaja
Rahastonhoitajaksi hakenut Joonatan Seppänen oli suostuvainen
virkaan.
Virkaan oli suolattu Simo Kauppila, Pyry Matikainen, Sofia Ahola ja
Mette Soittila. Kauppila, Matikainen ja Ahola eivät olleet suostuvaisia.
Pääteltiin, ettei Soittila ollut suostuvainen, sillä hän ei ollut paikalla
kokouksessa tai hakenut virkaan.
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Ramzi el Geneidy ehdotti Lassi Mäkelää. Mäkelä ei ollut suostuvainen.
Eino Yrjänäinen ehdotti Mikael Väisästä, joka ei myöskään ollut
suostuvainen.
Seppänen esitteli itsensä. Hän kertoi olevansa kolmannen vuoden
opiskelija ja toimineensa kuluneena vuonna excukisällinä ja kp-kisällinä.
Nyt hän päätti hypätä niin sanotusti syvään päätyyn ja hakea raatiin.
Mäkelä avasi ehdokkaan kuulustelun.
Mikael Väisänen kysyi, miksi Seppänen hakee juuri rahastonhoitajaksi ja
kumpi on parempi: credit vai debit.

Seppänen kertoi, että rahastonhoitajan tehtävät kiinnostavat häntä
tasaisena puuhana. Hän valitsi vaihtoehdoista creditin.

Mäkelä kysy syytä creditin valinnalle.
Seppänen sanoi valinneensa sen “läpällä”.

Tomas Kurenniemi kertoi, että killan käteiskassa on hyvin tärkeä. Miten
Seppänen aikoo osoittaa rakkautta käteiselle?

Seppänen aikoo ostaa kylpyammeen, jossa voi uida käteisessä.
Atte Ahti kysyi, paljonko killan tilillä on Seppäsen näkemyksen mukaan
rahaa.

Seppänen ei osannut sanoa. Hän heitti arviona 1214 euroa.
Ahti jatkoi tiedustelemalla nykyiseltä rahastonhoitajalta Tomas
Kurenniemeltä, kuinka paljon killan tilillä oikeasti on rahaa.
Kurenniemi vastasi tilillä olevan “paljon enemmän”.

Teemu Kanniainen kysyi, pitäisikö killan omaisuutta sijoittaa johonkin.
Ehdotuksina hän mainitsi esimerkiksi pakettiauton, sijoitustoiminnan tai
Bitcoinit.

Seppäsen mielestä pakettiauto olisi mielenkiintoinen sijoitus, josta
olisi varmasti hyötyä.

Kasperi Haapanen kysyi, tietääkö Seppänen mitä tarkoittaa tase, ja mikä
killan tase on tällä hetkellä.

Seppänen vastasi varovasti sen tarkoittavan ehkä senhetkisiä
rahavaroja. Killan tase on hänen mukaansa varmaankin joitain
kymmeniä tuhansia euroja.

Ramzi el Geneidy kysyi, pitäisikö killan hankkia Mobilepay
maksuvälineeksi.

Seppänen ei nähnyt syytä, miksi näin ei tehtäisi.
Tomas Kurenniemi kertoi, ettei killalla ole pankki- eikä luottokorttia.
Pitäisikö sellainen hankkia?

Seppänen ei nähnyt kortin hankintaa ehdottoman tarpeelliseksi.
Asiaa voisi pohtia myöhemmin.

Mäkelä esitti Seppäsen valintaa rahastonhoitajaksi. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2022 rahastonhoitajaksi Joonatan
Seppänen.
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10.4. Fuksitoimikunnan puheenjohtajat (2)
Fuksitoimikunnan puheenjohtajiksi hakeneet Simo Kauppila, Katariina
Kokkonen, Lotta Elonen ja Lauri Vallo olivat kaikki suostuvaisia virkaan.
Iiro Ristikankare ehdotti Ramzi el Geneidyä ja Anna Laaksosta.
Kumpikaan ei ollut suostuvainen.
Virkaan suolatut Tuomas Lehto ja Tuomas Orava eivät kumpikaan olleet
suostuvaisia.
Tomas Kurenniemi ehdotti Sampo Sainiota ja Janne Suomista,
kumpikaan ei ollut suostuvainen.
Tuomas Orava ehdotti Lotta Aaltoa ja Laura Aaltoa, joista kumpikaan ei
ollut suostuvainen.
Ehdokkaat esittelivät itsensä.
Kauppila on toisen vuoden raksalainen, joka on toiminut aiemmin
killassa pikku-IE:nä, kurssineuvoston rahastonhoitajana, lukkarikisällinä
sekä ExotIKin tanssijana. Hän kertoi haluavansa tuoda omaa
persoonaansa ja iloa fuksitoimintaan.
Vallo kertoi aloittaneensa opinnot 2019 mutta kävi välissä vuoden
armeijassa. Hän on ollut aiemmin, myös ennen yliopistoa,
monenlaisessa vapaaehtoistoiminnassa mukana ja koki fuksikapteenin
tehtävien sopivan hänelle hyvin.
Elonen on toisen vuoden opiskelija ja toiminut aiemmin killassa ISOna
sekä KV-ISOna. Hän pitää niin killasta kuin teekkariudesta ylipäätään ja
haluaa välittää sen hyvät puolet eteenpäin uusille opiskelijoille.
Kokkonen on myöskin toisen vuoden opiskelija. Hän on toiminut
aiemmin pikku-IE:ssä sekä kurssineuvostossa. Hän on kokenut killan
kivana paikkana ja haluaisi, että myös mahdollisimman moni tuleva fuksi
kokisi samoin.
Kokkonen ja Elonen kertoivat hakevansa ensisijaisesti parina. Sovittiin
kuitenkin, että kaikkia hakijoita äänestetään yksilöinä.
Mäkelä avasi ehdokkaiden kuulustelun.
Sofia Ahola kysyi ehdokkailta, kuinka he huomioisivat alkoholittomat ja
introvertimmät kiltalaiset fuksitoiminnassa.

Kokkonen haluaa kannustaa kaikkia avoimeen kulttuuriin, jossa
kiltaan on tervetullut juuri sellaisena kun on. Kenenkään ei hänen
mukaansa tarvitse dokata päästäkseen toimintaan mukaan, ja tästä
täytyy näyttää myös esimerkkiä. Hän haluaisi myös järjestää
enemmän rauhallisempaa tekemistä ja tapahtumaa bileiden lisäksi,
sekä olla läsnä kaikille.
Elosen mielestä ISOjen sekä fuksikapteenin oma esimerkki on
ensisijaisen tärkeä. Tässä on aina parantamisen varaa. Hän tekisi
toiminnassaan erittäin selväksi, että on täysin ok olla juomatta
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alkoholia. Hän myös pohti esimerkiksi kokonaan alkoholittomien
sitsien järjestämisen mahdollisuutta.
Vallo totesi kysymyksen ja huolen olevan erittäin aiheellinen. Hän oli
edellisten vastausten kanssa samoilla linjoilla. Introverttien
henkilöiden voi olla vaikea päästä porukoihin mukaan, ja hän estäisi
klikkiintymistä esimerkiksi järjestämällä rauhallisia, matalan
kynnyksen tapahtumia esimerkiksi lautapelien ja koulutehtävien
parissa. Hänen mukaansa kaikki lähtee avoimesta ilmapiiristä.
Kauppila komppasi vahvasti aikaisempia kommentteja. Hänenkin
mielestään on hyvin tärkeää, että kaikki ovat tervetulleita sellaisina
kuin ovat. Hän kokee, että jo olemassa oleviin tapahtumiin pitäisi
keskittyä ja tehdä niistä helpommin osallistuttavia.

Juho Ojala kysyi, kiinnostaako hakijoita fuksikapteeniuden lisäksi jokin
muu raativirka.

Kaikki hakijat vastasivat hakevansa vain fuksikapteeniksi, eivätkä
olleet ajatelleet muita virkoja.

Lionel Irrmann totesi fuksikapteenien olevan vastuussa isosta joukosta
ihmisiä uudessa ympäristössä. Hän kysyi, onko hakijoilla aikaisempaa
kokemusta johtamisesta tai konflikteista.

Elonen kertoi olevansa aktiivinen partioharrastaja ja toimivansa tällä
hetkellä niin partioryhmän kuin koko lippukunnankin johtajana. Hän
kokee avoimen keskustelun ja luottamuksen olevan konfliktien
ratkaisun keskiössä.
Vallo kertoi toimineensa aikaisemmin Suomen lukiolaisten liiton
Uudenmaan puheenjohtajana. Hän on oppinut, että tärkeintä on
luoda etukäteen toimintasuunnitelmat mahdollisille ikäville tilanteille.
Hän tekisi yhdessä ISOvastaavan kanssa ISOille selkeät ohjeet
toimimiseen ongelmatilanteissa.
Kauppila johtaa partiossa muutamaa ryhmää. Hänellä on myös
kokemusta lasten ohjaamisesta urheilukoulussa, vaikka totesikin
lasten ohjaamisen olevan eri asia kuin fuksien ohjaamisen. Fuksit
ovat aikuisia, joiden kanssa avoin keskustelu on avain ongelman
ratkaisuun. Hän painotti myös ennaltaehkäisyn tärkeyttä.
Myös Kokkosella on partiotausta. Hän toimii tällä hetkellä
lippukuntansa johtajana. Hän koki avoimuuden ja helposti
lähestyttävyyden olevan tärkeää ja komppasi Kauppisen
mainitsemaa ennaltaehkäisyä. Kaikki osapuolet on
konfliktitilanteissa otettava puolueettomasti huomioon.

Laura Aalto kysyi, kuinka ehdokkaat pitäisivät huolen omasta
jaksamisestaan sekä motivaation pysymisestä korkeana.

Kauppila koki, että lähtömotivaation täytyy virkaan hakiessa olla
korkealla. Hän tulisi varmasti kenen tahansa kapteeniparin kanssa
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hyvin toimeen. Omasta jaksamisesta hän pitää aktiivisesti huolta
pitämällä vapaapäiviä ja huolehtimalla, ettei aja itseään loppuun.
Vallo painotti suunnitelmallisuuden ja kalenterin käytön tärkeyttä.
Hän vakuutti kestävänsä parin naamaa riippumatta siitä, kuka
kolmesta muusta hakijasta valittaisiinkaan toiseksi kapteeniksi.
Ongelmien ratkaisun avain on hänen mielestään puhuminen.
Lisäksi hän mainitsi pitkän toimikauden olevan jaettu sopiviin
jaksoihin: ensimmäinen kevät valmistaudutaan, syksyllä koittaa
orientaatio ja paljon tapahtumia, jonka jälkeen toinen kevät
huipentuu Wappuun.
Elonen totesi, että tärkeää on muistaa, että
vapaaehtoishommissakin on ok sanoa jaksamisen olevan vähissä.
Keskusteluyhteys ja avoimuus parin kanssa on hyvin tärkeää. Hän
kertoi heillä Kokkosen kanssa olevan nämä ja vahva keskenäinen
luottamus jo valmiiksi. Ongelmia ei kuitenkaan synny, vaikka Elonen
päätyisi virkaan jonkun toisen parin kanssa.
Kokkonen kertoi, että hänen motivaationsa lähtee siitä, että hän
tekee hommia täydellä sydämellä ja haluaa antaa takaisin sitä, mitä
on killalta saanut. Jaksamisessa parilla on iso merkitys ja tälle
täytyy pystyä juttelemaan omista tunteista. Kokkonen sanoi
olevansa valmis karsimaan opiskelusta tarvittaessa.

Tuomas Orava pyysi Kokkosta ja Elosta kertomaan, miksi he hakevat
virkaan juuri toistensa parina.

Kokkonen kertoi Elosen olevan yksi iso syy siihen, että hän päätti
hakea fuksikapteeniksi. Elonen on hänelle pari, johon hän luottaa
täysin ja tulee toimeen tilanteessa kuin tilanteessa. Toisten
mielipiteiden kunnioittaminen on molemmille tärkeää, ja Elosen
kanssa keskustelu on hänen mukaansa helppoa.
Elonen vastasi olevansa hyvin samoilla linjoilla ja painotti
avoimuuden ja luottamuksen tärkeyttä. Hän kertoi, että luottaisi
koko elämänsä Kokkosen käsiin.

Sampo Sainio kysyi, miten ehdokkaat näkevät kurssineuvoston
tulevaisuuden.

Vallo totesi olevansa hakijoista ainoa, joka ei ole ollut
fuksivuonnaan kurssineuvoston jäsen. Hän näkee kurssineuvoston
fukseille toisaalta hienona mahdollisuutena nähdä kiltatoimintaa
sisältä päin mutta myös osittain poissulkevana konseptina. Asiaa
pitäisi kehittää siten, että myös kurssineuvoston ulkopuolelle jäävät
fuksit saisivat yhtä lailla kokemuksia kiltatoiminnasta.
Kauppila painotti, ettei kurssineuvoston toiminnasta saisi syntyä
ulkopuolisuuden tunnetta. Kurssineuvosto voisi esimerkiksi järjestää
tapahtumiinsa työvuoroja muille fukseille, jotta kaikki halukkaat
pääsisivät osaksi tapahtumanjärjestämistä. Se, onko osana
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kurssineuvostoa, ei hänen mielestään saa määrittää asemaa
killassa monta vuotta eteenpäin.
Kokkosen mielestä kurssineuvostossa on paljon hyvää, mutta kaikki
halukkaat eivät kuitenkaan pääse siihen mukaan. RILkamat voisivat
Kokkosen mielestä olla kaikkien fuksien yhdessä järjestämä
tapahtuma, johon kaikki halukkaat pääsisivät vaikuttamaan.
Kurssineuvoston toiminta voisi muutenkin olla avoimempaa. Myös
toimaripestejä täytyisi markkinoida fukseille tehokkaammin.
Elosen mielestä kurssineuvoston vastuuhenkilöt voisivat rekrytoida
koko vuosikurssista aktiivisia fukseja mukaan toimintaansa,
esimerkiksi avuksi järjestämään RILkamia.

Ramzi el Geneidy kysyi, miten kandiuudistus tulee hakijoiden
näkökulmasta vaikuttamaan killan toimintaan ja fuksikasvatukseen.

Kauppila ei usko siihen, että uudistus mullistaisi kiltatoimintaa
rajusti. Se kuitenkin voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, minkä tyyppisiä
ihmisiä kiltaan hakee. Hän näkee kuitenkin, että toimintaa voidaan
jatkaa aika samalla tavalla kuin ennenkin.
Vallo näkee kandiuudistuksen mahdollisuutena kiltatoiminnalle. Hän
kysyisi tarvittaessa apua ja mielipiteitä vanhoilta fuksikapteeneilta,
joilla on kokemusasiantuntijuutta erilaisista tilanteista killassa. Hän
toisi mahdollisesti uudistuksen mukana esimerkiksi uusia
tapahtumia killan nykyiseen tarjontaan. Hän ei koe uuden joukon
mukana tulevan uhkakuvia vaan näkee uudistuksen ennemminkin
positiivisena asiana.
Elonen kokee, että fuksien määrä ja se, minkä tyylisiä henkilöitä
uudet opiskelijat ovat, vaikuttaa ilmapiiriin eniten. Opintojen
puolesta tutorointi voi olla haastavaa, sillä ISOt opiskelevat fuksien
kanssa eri alaa.
Kokkonen ei pidä opintoalaa niin tärkeänä kuin yhteishenkeä. Hän
totesi kaikkien uusien fuksien olevan kuitenkin loppupeleissä
raksalaisia, kuten nykyisetkin kiltalaiset. Hän nosti esille myös
Elosen mainitsemat tutorointiin liittyvät haasteet. Killan tapahtumien
ei hänen mielestään kuitenkaan välttämättä tarvitse uudistua vain
uudistamisen takia.

Tuukka Harvela kertoi kokevansa Koneinsinöörikillan ilmapiirin hieman
toksisena. Hän kysyi ehdokkailta miten he pitäisivät huolta, ettei IK:n
ilmapiiri muutu vastaavanlaiseksi, vaikka esimerkiksi killan
sukupuolijakauma saattaa muuttua kandiuudistuksen myötä.

Kokkonen painotti esimerkillä johtamisen tärkeyttä. Vanhat
kiltalaiset osaavat näyttää käytöksellään, millainen meininki IK:lla
on. Epäsopivaan käytökseen täytyy puuttua.
Elonen oli samoilla linjoilla ja painotti myös ISOjen esimerkin
tärkeyttä. Killan toiminnan täytyy pysyä avoimena kaikille, ja
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mahdollisen ikävän asian sattuessa hän pitää huolen, että
tilanteeseen puututaan.
Vallo totesi, ettei Koneinsinöörikillan kulttuuri välttämättä johdu
sukupuolijakaumasta, vaan se on varmasti kehittynyt
nykyisenlaiseksi killan pitkän historian aikana.
Kauppila ei näe, että joku sukupuolijakauma olisi parempi kuin
toinen.

Lotta Lassila pyysi vielä ennen äänestystä kaikilta ehdokkailta
napakkaa, puolen minuutin tiivistystä siitä, miksi juuri hän olisi paras
valinta uudeksi fuksikapteeniksi.

Vallo sanoi olevansa hyvä kombinaatio avoimuudesta,
kokemuksesta ja hyvästä pöhinästä. Hän vakuutti olevansa oikea
henkilö tutustuttamaan uudet fuksit teekkariyhteisöön.
Elonen kertoi tekevänsä hommia suurella sydämellä ja välittävänsä
jokaisesta henkilöstä riippumatta siitä, millaisia he ovat. Hän
haluaisi siirtää hienot kokemuksensa eteenpäin.
Kokkonen vastasi tekevänsä itsekin tehtävänsä koko sydämellä.
Hän haluaa varmistaa, että kaikki hienot kokemukset ovat
mahdollisia uusille fukseille. Hän on avoin ja helposti lähestyttävä.
Kauppila kertoi olevansa hyvin yhteistyökykyinen ja hallitsevansa
isojen joukkojen koordinoinnin. Hän toisi fuksitoimintaan iloa ja
pirskahtelevaa energiaa. Hänellä on sanojensa mukaan virkaan
“aivan massiivinen motivaatio”.

Anna Laaksonen nosti vielä esille KV-fuksien aseman fuksitoiminnassa
kysyi ehdokkailta, kuinka he ottaisivat Computational engineering
-opiskelijat huomioon suunnitellessaan tapahtumia.

Ehdokkaat vastasivat kysymykseen englanniksi.
Elonen: I would encourage tutors to serve as examples and bring all
the fuksis together.
Vallo: I would make more events for both groups, for example a
common pikkujoulut-event. Shared events would bring more
opportunities for the fuksis to get to know each other.
Kauppila: I would try to get the international bachelor students to
attend more of the same events as finnish students.
Kokkonen: I would try to get both groups to the same place at the
same time. I would also encourage tutors to speak more English
when there’s non finnish speaking students around.

Mäkelä päätti ehdokkaiden kuulustelun. Siirryttiin äänestämään.
Mäkelä kertasi äänestyskäytännöt. Ehdokkaita äänestetään yksilöinä.
Mikäli joku ehdokkaista saa kierroksella yli 50% äänistä, hänet valitaan
suoraan. Muutoin pudotetaan kierroksen vähiten ääniä saanut henkilö ja
äänestetään muista samalla tavalla uudelleen. Kun on valittu yksi
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ehdokkaista, äänestetään loppujen kolmen ehdokkaan välillä samalla
tavalla kuin ensimmäistä ehdokasta valitessa.
Äänet jakautuivat äänestyksissä seuraavalla tavalla:
Ensimmäisen äänestyksen ensimmäinen kierros

Elonen 7, Kauppila 20, Kokkonen 33, Vallo 22, tyhjä 1
Pudotetaan Elonen.

Ensimmäisen äänestyksen toinen kierros
Kauppila 18, Kokkonen 37, Vallo 25, tyhjä 3
Pudotetaan Kauppila.

Ensimmäisen äänestyksen kolmas kierros
Kokkonen 49, Vallo 33, tyhjä 1
Ensimmäisen äänestyksen voitti Katariina Kokkonen.

Mäkelä esitti äänestyksen perusteella Kokkosen valintaa toiseksi
fuksitoimikunnan puheenjohtajista. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2022 fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi
Katariina Kokkonen.
Toisen äänestyksen ensimmäinen kierros

Elonen 26, Kauppila 22, Vallo 34, tyhjä 0
Pudotetaan Kauppila.

Toisen äänestyksen toinen kierros
Elonen 33, Vallo 47, tyhjä 2
Toisen äänestyksen voitti Lauri Vallo.

Mäkelä esitti äänestyksen perusteella Vallon valintaa toiseksi
fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2022 fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi
Lauri Vallo.
Mäkelä aloitti kymmenen minuutin kokoustauon. Kokousta jatkettiin kello
16:21.

10.5. Isäntä ja emäntä
Isännäksi ja emännäksi ovat hakeneet Matti Viitanen ja Vilma Martti,
joista molemmat olivat suostuvaisia virkaan.
Lionel Irrmann ehdotti Nina Tanskasta ja Tuukka Harvelaa. Kumpikaan
ei ollut suostuvainen.
Virkaan oli suolattu Alina Suvanto, Otto Jalas, Mimosa Ajalin, Simo
Kauppila, Pyry Matikainen ja Jaan Rönkkö. Kukaan näistä ei ollut
suostuvainen. Ajalin ei ollut läsnä kokouksessa tai hakenut virkaan joten
oletettiin, ettei hän ollut suostuvainen.
Ramzi el Geneidy ehdotti Janne Suomista ja Eino Yrjänäistä, joista
kumpikaan ei ollut suostuvainen.
Viitanen ja Martti esittäytyivät.
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Viitanen kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija. Hän on toiminut
pikku-IE:ssä ja tykännyt siitä kovasti. Seuratessaan isännän ja emännän
toimintaa hän inspiroitui hakemaan virkaan itsekin.
Martti kertoi toimineensa aiemmin pikku-IE:ssä, ISOna, yrityssuhde-, ja
excukisällinä sekä kurssineuvostossa. Hän haki emännäksi, sillä haluaa
päästä järjestämään kiltamme hienoja tapahtumia.
Mäkelä avasi ehdokkaiden kuulustelun.
Iiro Ristikankare halusi tietää ehdokkaiden kokkausbravuurit.

Viitanen ilmoitti bravuurikseen on riisi ja hunajamarinoitu kana,
johon tulee hieman sipulia ja kermaa. Martin bravuuri on
parsakaalipasta fetalla ja oliiveilla.

Sampo Sainio kysyi, mitä teekkarius merkitsee ehdokkaille.
Viitaselle teekkarius on todella tärkeä osa omaa identiteettiä.
Tapahtumat ja opinnot ovat mukavia, ja hauskanpito on Viitasen
juttu.
Martille teekkarius merkitsee hauskanpitoa ja yhteisöllisyyttä.

Lotta Lassila kysyi, mikä ehdokkaiden mielestä on tärkein ruoka
silliaamiaisella ja minkä he toisivat uutena.

Martin mielestä tärkeimpiä ovat mozzarellatikut. Uutuutena hän
tekisi suklaavanukasta.
Viitanen myönsi, ettei ole ikinä ollut silliksellä. Hänen mielestään
pekoni on kuitenkin kova ja uutuutena voisi tarjoilla gin tonicia.

Suvi Ojala kysyi, onko ehdokkailla kokemusta erityisruokavalioiden
huomioimisesta ruuanlaitossa.

Martti on tottunut tekemään kasvisruokaa ja kertoi gluteenittoman
ruuanlaiton olevan tuttua 108 ½ Hermannista.
Viitaselle gluteenittomat ruuat ovat tuttuja hänen veljensä kautta.
Kasvisruuasta hän aikoo oppia Martilta.

Lionel Irrmann pyysi ehdokkaita kertomaan, mitkä kaikki toimihenkilöt
kuuluvat sisäasiaintoimikuntaan.

Ehdokkaat luettelivat yhdessä lukkarit, kulttuurivastaavat,
liikuntavastaavat, pikku-IE:n, kiltahuonevastaavat ja kiltahuoneen
kehitysvastaavat.

Tuukka Harvela kysyi, miten ehdokkaat aikovat pitää huolen siitä, ettei
mahdollinen IE-hommien takia iskevä harmistus purkaudu IE-pariin tai
pikku-IE:seen.

Viitanen kertoi, että jo pikku-IE:ssä harmistuksen tunteita on
aika-ajoin koettu. Hänen sanojensa mukaan tällaisessa tilanteessa
“pitää vain ottaa se rätti käteen ja kohdistaa raivo rättiin”.
Huutaminen ei auta.
Martti lisäsi, että musiikin kuuntelu auttaa siivouksen aikana.

Mikko Tiili kysyi, mitä ehdokkaat tekisivät tilanteessa, jossa
alumnisitseille osallistuneen raskaana olevan naisen annos syödään.
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Viitanen totesi, että raati saisi varmasti kuulla asiasta. Hän lähettäisi
pikku-IE:n pikaisesti kauppaan hakemaan vara-annoksen.

Mikael Väisänen kysyi, mitä bulkkiolutta ehdokkaat tarjoaisivat
kavereilleen.

Viitanen menisi Sandelsilla. Martti ei tarjoaisi olutta ollenkaan, vaan
valitsisi oranssin lonkeron.

Mäkelä esitti Viitasen ja Martin valintaa isännäksi ja emännäksi. Kokous
kannatti esitystä. Martti kertoi haluavansa olla emäntä, Viitanen isäntä.
Päätös: Valittiin vuoden 2022 isännäksi Matti Viitanen ja emännäksi
Vilma Martti.

10.6. Excursiomestari
Excursiomestariksi hakenut Otto Jalas oli suostuvainen virkaan.
Laura Aalto ehdotti Tuomas Oravaa, joka ei ollut suostuvainen.
Ramzi el Geneidy ehdotti Saku Ristolaista. Hän ei ollut suostuvainen.
Suolattu Joonatan Seppänen ei myöskään ollut suostuvainen.
Jalas esitteli itsensä. Hän on toisen vuoden opiskelija ja toiminut killassa
aiemmin pikku-IE:ssä, MAIK-vastaavana, ISOna, valokuvaajana sekä
kurssineuvostossa. Hän hakee excursiomestariksi fuksivuoden
lähiexcursioiden innoittamana. Excursioilla pääsee näkemään, miten
koulussa opittu liittyy yritysmaailmaan, mikä on hänen mielestään
hienoa.
Mäkelä avasi ehdokkaan kuulustelun.
Tuomas Orava kysyi kumman Jalas valitsisi: bissen vai vichyn.

Jalas valitsi bissen.
Laura Aalto kysyi, mitä Jalas tekisi tilanteessa, jossa bussireissulla yksi
kiltalaisista unohtuisi huoltoasemalle.

Jalas vakuutti pitävänsä huolen siitä, että kaikki matkalaiset ovat
mukana. Jos joku pääsisi unohtumaan, hän kävisi itse hakemassa
unohtuneen kiltalaisen takaisin bussiin.

Ramzi el Geneidy kysyi, miten Jalas aikoo saada enemmän fukseja
mukaan excursioille ja tapahtumiin.

Jalas koki, että excursioiden konseptia täytyisi tuoda paremmin
esille, sillä ne saattavat olla fukseille hieman vieraita.

Nina Tanskanen halusi tietää Jalaksen unelmakohteen ulkoexcursiolle.
Jalas vihjasi ulkoexcursion olevan jo suunnitteilla eikä paljastanut
asiasta sen enempää.

Laura Aalto pyysi Jalasta ilmoittamaan Kotimaan Pitkän ajankohdan
mahdollisimman pian.

Jalas vakuutti kertovansa päivät heti, kun ne päätetään.
Saku Ristolainen kysyi, mitä kaikkia tapahtumia Jalas aikoo ensi vuonna
järjestää. Erityisesti häntä kiinnosti Rakennusteekkaripäivät, Kotimaan
pitkä, Kotimaan puolipitkä sekä ulkoexcursio.
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Jalaksen mielestä olisi mukavaa, että IK osallistuisi
Rakennusteekkaripäiville jo tänä vuonna. Kotimaan pitkästä hän
suunnittelee neljäpäiväistä. Kotimaan puolipitkä järjestetään ja
ulkoexcursio on jo suunnitteilla.

Tuomas Orava tiedusteli Kotimaan puolipitkän pituutta.
Jalas pitäisi excursion ehkä hieman lyhyempänä kuin tänä vuonna.

Teemu Kanniainen halusi tietää kandiuudistuksen vaikutuksista killan
excursiotoimintaan. Kuinka Jalas aikoo pitää huolen siitä, että myös
nykyisen kandiohjelman opiskelijat tuntevat olonsa tervetulleiksi
excursioille?

Jalas totesi, että vaikka ensi syksyn fuksien pääaine vaihtuukin
nykyisestä, on suurin osa kiltalaisista edelleen energia- ja
ympäristötekniikan opiskelijoita. Kaikki kiltalaiset otetaan huomioon
ja tarkoituksena olisi järjestää kaikille jotakin.

Mäkelä esitti Jalaksen valintaa excursiomestariksi. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2022 excursiomestariksi Otto Jalas.

10.7. Yrityssuhdevastaava
Yrityssuhdevastaavaksi hakenut Aino Tornivaara oli suostuvainen
virkaan.
Janne Suominen ehdotti Laura Aaltoa, joka ei ollut suostuvainen.
Virkaan oli lisäksi suolattu Simon Shiferaw, Nella Autere ja Mimosa
Ajalin. Autere ei ollut suostuvainen. Shiferaw ja Ajalin eivät olleet läsnä
kokouksessa tai hakeneet virkaan, joten oletettiin, etteivät he olleet
suostuvaisia.
Tornivaara esitteli itsensä. Hän on toisen vuoden opiskelija.
Fuksivuotenaan hän toimi kurssineuvoston puheenjohtajana sekä
fuksipeijaisten kapteenina. Hänen mielestään olisi hienoa päästä
vaikuttamaan killan toimintaan ja verkostoihin sekä hoitamaan
yrityssuhteita.
Mäkelä avasi ehdokkaan kuulustelun.
Ramzi el Geneidy kysyi, pitäisikö killan haalarien vihreän hihan pysyä
Tornivaaran mielestä vihreänä kandiuudistuksesta huolimatta.

Tornivaara totesi kysymyksen olevan vaikea. Vaikka vihreä hiha
kertookin killan historiasta ja sitä kannetaan ylpeydellä, ei se ole
uusille rakennustekniikan fukseille ominaisin. Asiaa täytyy miettiä
raadin ja killan kanssa.

Ilmari Oinonen halusi tietää, miten Tornivaara jatkaisi yhteistyötä
energia-alan yritysten kanssa, vai jatkaisiko ollenkaan.

Kandiuudistuksesta huolimatta energia-alan opiskelijat eivät ole
katoamassa heti killasta, vaan heitä on killassa vielä monta vuotta.
Tornivaara jatkaisi yhteistyötä myös energia-alan yritysten kanssa.
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Lisäksi hän totesi, etteivät opinnot ja työelämä ole muutenkaan aina
täysin linjassa keskenään.

Mäkelä esitti Tornivaaran valintaa yrityssuhdevastaavaksi. Kokous
kannatti esitystä.
Päätös: Valitiin vuoden 2022 yrityssuhdevastaavaksi Aino
Tornivaara.

10.8. Opintovastaava
Opintovastaavaksi hakenut Atte Jämsén oli suostuvainen virkaan.
Juho Ojala ehdotti Janne Suomista, joka ei ollut suostuvainen.
Virkaan oli suolattu Lauri Vallo, Niilo Kantoniemi ja Teemu Huotari. Vallo
ja Kantoniemi eivät olleet suostuvaisia. Huotari ei ollut läsnä
kokouksessa tai hakenut virkaan, joten oletettiin, ettei hän ole
suostuvainen.
Jämsén esitteli itsensä. Hän on toisen vuoden opiskelija ja alunperin
kotoisin Jyväskylästä. Hän pitää kiltatoiminnasta ja on ylpeä
opiskelualastamme. Hän kokee tärkeäksi, että kaikki saisivat siitä
mahdollisimman paljon irti ja kokee pääsevänsä kehittämään tätä
opintovastaavana.
Mäkelä avasi ehdokkaan kuulustelun.
Iiro Ristikankare kysyi, missä toimielimessä Jämsén haluaisi toimia
hallopedina.

Jämsen vastasi haluavansa ensisijaisesti toimia Insinööritieteiden
akateemisessa komiteassa, mutta myös Insinööritieteiden
kandidaattiohjelman ohjausryhmässä.

Sofia Ahola tiedusteli, millä tolalla Jämsénin oma SISU on.
Jämsén kertoi sen olevan oikein hyvällä tolalla. Kaikki opintopisteet
ovat paikallaan ja opintosuunnitelma valmis.

Sampo Sainio kysyi, miten Jämsén aikoo kasvattaa halloped-toiminnan
suosiota killassa ja lisätä hakijamääriä opiskelijaedustajien tehtäviin.

Jämsén vastasi aikovansa jakaa edunvalvonnan ilosanomaa ja
mainostaa aktiivisesti hallopedtoimintaa. Enemmän tekijöitä jakaisi
toimijoiden taakkaa.

Janne Suominen ilmoitti, että hallopedhaku on auki marraskuun ajan.
Hän myös kysyi, kuinka Jämsén vakuuttaisi vanhemman rouvashenkilön
olemaan samaa mieltä kanssaan opintoja koskevassa kokouksessa.

Jämsén kertoi luottavansa argumenttien huolelliseen valmisteluun
ja aikoo käyttää tarvittaessa söpöjä ilmeitä.

Iiro Ristikankare kysyi Jämsénin suunnitelmista kehittää alumnitoimintaa.
Jämsén kokee itse olevansa vielä hieman kaukana alumneista,
mutta haluaisi lisätä opiskelijoiden ja alumnien välistä kontaktia.

Sampo Sainio kysyi, kuinka Jämsén antaisi hienovaraisesti tukkapöllyä
korkeakoulun kokouksissa asioiden mennessä päin honkia.
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Jämsén uskoo löytävänsä yhteisen äänen, joka vakuuttaa selkeästi
opiskelijoiden mielipiteet.

Mäkelä esitti Jämsénin valintaa opintovastaavaksi. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2022 opintovastaavaksi Atte Jämsén.

10.9. Ruutisten päätoimittaja
Ruutisten päätoimittajaksi ei ollut etukäteen hakeneita.
Kalle Koskela ehdotti Simo Kauppilaa, joka oli suostuvainen.
Janne Suominen ehdotti Aino Tornivaaraa. Tämä ei ollut suostuvainen.
Lotta Lassila ehdotti Aron Dahlbergia, joka ei myöskään ollut
suostuvainen.
Tomas Kurenniemi ehdotti Lauri-nimistä henkilöä. Kukaan kokouksessa
paikalla olevista Laureista ei ollut suostuvainen.
Myöskään kukaan monista suolaustaululle suolatuista ei ollut
suostuvainen virkaan.
Kauppila tervehti kokousta uudestaan ja kertoi haluavansa toimia
raadissa ja tehdä hienoa työtä.
Mäkelä avasi ehdokkaan kuulustelun.
Lauri Sääskilahti kysyi, ilmestyykö tulevan vuoden kolmas lehti heti
orientaatioviikon jälkeen. Jatkokysymyksenä hän tiedusteli Kauppilan
suunnitelmia Ruutisten kansalliseen levitykseen.

Kauppila ei paljastanut lehtien julkaisun aikatauluja vaan kertoi, että
aika näyttää, miten käy. Hän aikoo viedä lehden hienoilla
mainoskampanjoilla kansalliseen suosioon.

Laura Aalto kysyi Kauppilalta, mitä muuta päätoimittajan tehtäviin kuuluu
lehden toimittamisen lisäksi.

Kauppila vastasi virkaan kuuluvan valokuva-arkiston ylläpito sekä
nettisivujen päivittäminen.

Juho Ojala kertoi Ruutisilla olevan oma Instagram-tili ja kysyi, aikooko
Kauppila herättää sen henkiin.

Kauppila ei ollut kuullut tilistä aiemmin ja jättää ehdotuksen
hautumaan.

Teemu Kanniainen kertoi lehden nykyisen painotalon mahdollisesti
lakkauttavan toimintansa ja kysyi, miten se vaikuttaa päätoimittajan
toimintaan.

Kauppila totesi, ettei lehteä tällaisessa tilanteessa voida enää
painaa entisessä paikassa. Täytyy siis etsiä uusi painotalo, ellei
killan tulostin riitä.

Laura Aalto halusi tietää, kuinka Kauppila kehittäisi Ruutiset-toimikunnan
toimintaa.
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Kauppila kertoi olleensa syksyllä järjestetyssä toimikunnan
tapaamisessa ja sen olleen hyvin antoisa. Hän piti konseptia
hyvänä ja ajatteli jatkaa samaan malliin.

Ilmari Oinonen kysyi, miten Kauppila ajatteli tuoda Ruutisille enemmän
clouttia.

Kauppilan mielestä Ruutisilla on clouttia massiivisesti jo valmiiksi.
Ruutiset-hatun kanssa täytyy kuitenkin esiintyä vielä entistäkin
enemmän.

Mäkelä esitti Kauppilan valintaa Ruutisten päätoimittajaksi. Kokous
kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2022 Ruutisten päätoimittajaksi Simo
Kauppila.

10.10. KV- ja maisterivastaava
KV- ja maisterivastaavaksi ei ollut etukäteen hakeneita.
Tuomas Orava ehdotti Lotta Elosta, joka oli suostuvainen.
Suolatut Katariina Kokkonen, Lauri Vallo ja Simo Kauppila eivät olleet
suostuvaisia. Markus Kanerva ei ollut läsnä kokouksessa tai hakenut
virkaan, joten oletettiin, ettei hän ollut suostuvainen.
Elonen tervehti kokousta uudelleen ja kertoi, että aikaisemmin
kokouksessa kerrotut esittelyt pätivät edelleen.
Mäkelä avasi ehdokkaan kuulustelun.
Jaan Rönkkö kysyi, kuinka Elonen edesauttaa sitä, että ulkomailta
tulevat opiskelijat löytävät kavereita. Lisäksi hän kysyi, kuinka paljon
yhteistyötä Elonen aikoo tehdä fuksitoimikunnan kanssa.

Elonen aikoo panostaa opiskelijoiden ryhmäyttämiseen KV-ISOjen
avulla ja järjestämällä tapahtumia. Hän uskoo, että fuksitoimikunnan
kanssa tulee tehtyä paljon yhteistyötä.

Mikko Tiili kysyi, mitä Elonen tekisi jos saisi ulkoasiaintoimikunnan
budjetin yhtä suureksi kuin fuksitoimikunnan.

Elonen järjestäisi uudella rahalla haippia toimintaa.
Mäkelä kysyi, miten Elonen aikoo huolehtia omasta jaksamisestaan
ENGin muiden KV-kapteenien kanssa.

Elonen kokee aikataulutuksen ja lankojen käsissä pitämisen olevan
hyvin tärkeää. Mikäli oma jaksaminen alkaisi hiipua, täytyy siitä
kommunikoida nopeasti toisille.

Jaan Rönkkö kysyi, mitä Elonen tekisi tilanteessa, jossa juuri Suomeen
tulleella vaihto-oppilaalla ei ole avainta eikä HOASin toimisto ole auki.

Elonen ottaisi opiskelijan hätätilanteessa sohvalleen nukkumaan.
Avainten saaminen selvitettäisiin sen jälkeen yhdessä.

Mäkelä esitti Elosen valintaa KV- ja maisterivastaavaksi. Kokous kannatti
esitystä.
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Päätös: Valittiin vuoden 2022 KV- ja maisterivastaavaksi Lotta
Elonen.

11. TOIMINNANTARKASTAJIEN JA HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA (2+2)
11.1. Toiminnantarkastajiksi ei ollut etukäteen hakijoita.

Sampo Sainio ja Kasperi Haapanen suolattiin kokouksessa ja he olivat
suostuvaisia virkaan.
Lisäksi yleisöstä ehdotettiin Janne Suomista, Laura Aaltoa ja Lassi
Mäkelää. Mäkelä on jäävi toimimaan toiminnantarkastajana ollessaan vielä
virassa oleva puheenjohtaja. Suominen ja Aalto eivät olleet suostuvaisia,
joskin Aalto kertoi voivansa toimia varahenkilönä.
Sainio ehdotti varahenkilökseen Eino Yrjänäistä, joka oli suostuvainen.
Mäkelä esitti Sainion ja Haapasen valintaa toiminnantarkastajiksi ja Aallon
ja Yrjänäisen valintaa heidän varahenkilöikseen. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi Sampo Sainio (Eino
Yrjänäinen) ja Kasperi Haapanen (Laura Aalto).
Suluissa merkittynä henkilökohtaiset varahenkilöt.

12. TOIMIHENKILÖIDEN 2022 VALINTA
12.1. ISOvastaava

ISOvastaavaksi hakeneet Iiris Vuorialho ja Eljas Almusa olivat
molemmat suostuvaisia virkaan.
Kokouksesta ei tullut muita ehdotuksia, eikä virkaan ollut suolattuja.
Lauri Sääskilahti huomautti esityslistassa olevasta kirjoitusvirheestä.
Mäkelä kertoi Vuorialhon olevan estynyt osallistumasta kokoukseen
terveydellisistä syistä. Hän pystyi kuitenkin kommunikoimaan
kokoukseen päin kirjoitettujen viestien välityksellä.
Vuorialhon puheenvuorot hoidettiin siten, että Anna Laaksonen välitti
kysymykset Vuorialholle ja tämä vastasi viestillä, jonka Laaksonen luki
ääneen kokoukselle.
Ehdokkaat esittäytyivät.
Almusa kertoi olevansa toisen vuoden raksalainen ja tehneensä erilaisia
vapaaehtoishommia. Hän tykkäsi ISOna toimimisesta ja halusi jatkaa
ISO-toiminnan parissa työskentelyä, joten päätti hakea ISOvastaavaksi.
Vuorialho on kolmannen vuoden raksalainen, joka on toiminut kuluneen
vuoden raadissa killan kirjuri-tiedottajana sekä MAIK ry:n
puheenjohtajana. Lisäksi yhdistyskokemusta on tullut Teekkarispeksin
riveistä. Vuorialho kokee ISOjen merkityksen äärimmäisen tärkeänä
etenkin näin kandiuudistuksen kynnyksellä. Hän olisi kokemuksensa,
ominaisuuksiensa sekä innostuksen puolesta erinomainen valinta
ISOvastaavaksi.
Mäkelä avasi ehdokkaiden kuulustelun.
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Mäkelä kysyi, kuinka ehdokkaat aikovat toimia hyvänä tiiminä
fuksikapteenien kanssa.

Almusa vastasi, ettei ole läheinen ystävä fuksikapteenien kanssa,
mutta molemmat vaikuttavat mukavilta. Hän uskoo, että yhteistyö
sujuisi molempien kanssa oikein hyvin.
Vuorialho vakuutti yhteistyön sujuvan varmasti loistavasti
molempien fuksikapteenien kanssa. Hän nosti tärkeänä esille myös
KV-puolen kanssa tehtävän yhteistyön.

Ramzi el Geneidy kysyi ehdokkaiden mielipiteitä ja kehitysideoita
fabuISOihin liittyen.

Almusa kokee hyvänä sen, että myös vanhempia opiskelijoita on
mukana fuksikasvatuksessa. Siitä voi olla hyötyä esimerkiksi
opintotutoroinnin näkökulmasta. Hän haluaisi panostaa siihen, että
fabuISOt olisivat enemmän mukana toiminnassa.
Vuorialhon mielestä fabuISOjen roolia täytyisi miettiä uudelleen ja
kehittää rutkasti. Hän ei ole varma, kannattaako fabuISOja erotella
muista ISOista, vaan haluaisi kannustaa vanhempien vuosikurssien
opiskelijoita hakemaan tavallisiksi ISOiksi. Vanhemmilta
opiskelijoilta saa arvokasta kokemusta niin opiskeluista kuin
teekkarikulttuurista ylipäänsä, eli heidän mukanaolonsa on hyvin
tärkeää.

Laaksonen kysyi, kuinka ehdokkaat varmistaisivat ISOjen näyttävän
hyvää esimerkkiä fukseille.

Almusa vastasi, että ISOille on hyvä kertoa heidän olevan
esimerkkejä. ISOt voisivat välttää ensivaikutelmaa siitä, että
tapahtumissa ollaan aina juoma kädessä.
Vuorialho haluaisi koota ISOille jonkun ohjeen ISOna toimimisesta.
Tänä vuonna on myös edistetty killan turvallisen tilan ohjeistusta,
joka on tärkeä saada ISOjenkin tietoon. Hän näkee ISOjen
toiminnassa tärkeimpänä ohjeistuksen ja kannustuksen. Hän haluaa
luoda avoimen ilmapiirin, jotta kaikki voivat reilusti sanoa, mikäli
jossain on kehittämisen varaa.

Mäkelä päätti ehdokkaiden kuulustelun. Siirrytään äänestämään.
Äänet jakautuivat äänestyksessä seuraavalla tavalla:

Almusa 14, Vuorialho 34, tyhjä 3
Mäkelä esitti äänestyksen perusteella Vuorialhon valintaa
ISOvastaavaksi. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2022 ISOvastaavaksi Iiris Vuorialho.

12.2. KV-ISOvastaava
KV-ISOvastaavaksi ei ollut etukäteen hakijoita eikä suolattuja. Sofia
Harri ilmoitti kokouksessa halukkuutensa virkaan.
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Harri Esitteli itsensä. Hän on kolmannen vuoden raksalainen, ja toiminut
aiemmin ISOna sekä KV-ISOna. Hän kertoi, että olisi mielellään edelleen
killan toiminnassa mukana etenkin KV-puolella.
Mäkelä avasi ehdokkaan kuulustelun.
Ramzi el Geneidy kysyi, pitäisikö Harri ISOvastaavien välisen työnjaon
computational engineering- ISOjen osalta samanlaisena kuin tänä
vuonna.

Harri kehui kysymystä hyväksi ja vastasi, että on itsekin pohtinut
computational engineering -kandifuksien olevan vähän rajalla
suomenkielisen fuksitoiminnan ja maisterien KV-toiminnan välillä.
Hänen mielestään olisi parasta, että CE-fuksit olisivat tervetulleita
oman kiinnostuksensa mukaan kaikenlaiseen toimintaan.
Harri koki viestinnän kannalta toimivimmaksi, että sekä IB- että
KV-ISOt olisivat hänen allaan.

Jaan Rönkkö kysyi KV-ISOryhmien budjetista ja erityisesti siitä, kuinka
Harri aikoo varmistaa, että koko syksyn ajan päästään järjestämään
fukseille hyvää toimintaa.

Harrin mielestä ISOjen järjestämät aktiviteetit täytyy suunnata
erityisesti niihin ajankohtiin, jolloin ei ole niin paljon muuta toimintaa.

Mäkelä esitti Harrin valisemista KV-ISOvastaavaksi. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin KV-ISOvastaavaksi Sofia Harri.
Mäkelä huomautti aikaa olevan jäljellä enää suhteellisen vähän ennen
kuin kokousväen täytyy lähteä pIKkujoulubussiin. Hän ehdotti ripeää
etenemistä toimihenkilöiden osalta. Jotkut toimihenkilöt voidaan
tarvittaessa valita myös myöhemmin.

12.3. Vanha likainen täti ja setä
Vuoden 2021 vanha likainen täti Nina Tanskanen kertoi vanhojen
likaisten tarkoituksesta ja valintaperusteista. Hän kertoi heidän Susanna
Karlqvistin - tämän vuoden vanhan likaisen sedän - kanssa ehdottavan
uudeksi vanhaksi likaiseksi tädiksi Laura Aaltoa ja sedäksi Tuukka
Harvelaa. Molemmat olivat suostuvaisia virtaan ja heidän valintaansa
kannatettiin.
Päätös: Valittiin vanhaksi likaiseksi tädiksi ja sedäksi Laura Aalto ja
Tuukka Harvela.

12.4. Pikku-IE
Pikku-IE:ksi olivat hakeneet Artti Virolainen, Vertti Hatara, Aleksi
Tallgren, Lauri Ollila, Antti Vuorenmaa, Kalle Koskela, Alex Kozorenko,
Helmi Tormilainen, Aino Ylänne, Olli Särkilahti, Matias Pesonen, Elias
Pasanen, Pauliina Penttilä, Aino Juvakka, Otto Jalas, Pyry Matikainen
sekä Karla Raatikainen.
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Mäkelä esitti, että uusi IE haastattelee hakijat ja valitsee pikku-IE:n
haastattelujen perusteella. Valinnat vahvistetaan raadin kokouksessa.
Kokous kannatti esitystä.
Sovittiin, että pikku-IE valitaan myöhemmin.

12.5. Lukkarimestarit
Lukkarimestariksi oli hakenut Lassi Mäkelä, joka oli suostuvainen
virkaan.
Tämän lisäksi suolaustaululle oli ehdotettu Kaarlo Forssmania
lukkarimestariksi. Ehdotusta kannatettiin myös kokouksessa. Forssman
ei ollut tavoitettavissa. Halukkuutta tiedustellaan häneltä myöhemmin.
Laura Aalto osoitti kiinnostuksensa virkaan, mikäli Forssman ei ole
suostuvainen.
Mäkelä esitti, että valitaan Mäkelä virkaan, kysytään Forssmanin
suostuvaisuutta myöhemmin ja päätetään toinen lukkarimestari
myöhemmin. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin lukkarimestariksi Lassi Mäkelä.

12.6. Lukkarit
Lukkariksi olivat hakeneet Daniela Schenk, Teemu Kanniainen, Kalle
Koskela, Simo Kauppila, Ramzi el Geneidy, Tuomas Orava, Matias
Saikku, Laura Aalto, Iiro Hyvönen sekä Rita Ristimäki.
Mäkelä esitti, että kun lukkarimestarit saadaan valittua, he haastattelevat
lukkarihakijat ja valitsevat lukkarit. Kokous kannatti esitystä.
Sovittiin, että lukkarit valitaan myöhemmin.

12.7. Lukkarikisällit
Lukkarikisälliksi olivat hakeneet Sampo Sainio, Iiris Vuorialho, Lotta
Aalto, Fanni Mattsson, Leevi Koistinen, Ilmari Oinonen, Jan Helo, Otto
Jalas, Saku Ristolainen, Atte Jämsén, Kristofer Mäkinen, Lauri Vallo
sekä Mikko Tiili.
Mäkelä esitti, että lukkarikisällien osalta toimitaan samalla tavalla kuin
lukkareiden. (ks. kohta 12.6.)
Kokous kannatti esitystä.
Sovittiin, että lukkarikisällit valitaan myöhemmin.

12.8. Liikuntavastaavat
Liikuntavastaavaksi olivat hakeneet Vertti Hatara, Aleksi Tallgren, Mikko
Tervakangas, Anna Laaksonen, Lauri Sääskilahti, Samuli Aaltonen,
Minna Rantakokko, Elina Leinonen, Kasperi Haapanen, Anni
Huuskonen, Niilo Kantoniemi, Jaan Rönkkö, Pyry Matikainen, Mikko Tiili
sekä Fanni Kaitale.
Mäkelä esitti, että uusi IE haastattelee hakijat ja valitsee
liikuntavastaavat haastattelujen perusteella. Valinnat vahvistetaan raadin
kokouksessa. Tätä kannatettiin.
Sovittiin, että liikuntavastaavat valitaan myöhemmin.

12.9. Kulttuurivastaavat
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Kulttuurivastaavaksi olivat hakeneet Iiris Vuorialho, Lotta Aalto, Lassi
Mäkelä, Leevi Koistinen, Ramzi el Geneidy, Nina Svinhufvud, Lauri
Sääskilahti, Aapo Salonen, Saku Ristolainen, Ella Väyrynen, Lotta
Lassila sekä Maija Välimäki.
Mäkelä esitti, että toimitaan samoin kuin kohdassa 12.8. Tätä
kannatettiin.
Sovittiin, että kulttuurivastaavat valitaan myöhemmin.

12.10. Kiltahuonevastaavat
Kiltahuonevastaavaksi olivat hakeneet Janne Suominen, Iiris Vuorialho,
Lotta Aalto, Teemu Kanniainen, Ramzi el Geneidy, Tomas Kurenniemi
sekä Katariina Kokkonen.
Mäkelä esitti, että toimitaan samoin kuin kohdassa 12.8, mitä
kannatettiin.
Sovittiin, että kiltahuonevastaavat valitaan myöhemmin.

12.11. Kiltahuoneen kehitysvastaavat
Kiltahuoneen kehitysvastaavaksi olivat hakeneet Janne Suominen, Iiris
Vuorialho, Lassi Mäkelä, Teemu Kanniainen, Leevi Koistinen, Ramzi el
Geneidy sekä Tomas Kurenniemi.
Mäkelä esitti, että toimitaan samoin kuin kohdassa 12.8, mitä
kannatettiin.
Sovittiin, että kiltahuoneen kehitysvastaavat valitaan myöhemmin.

12.12. Killan DJ
Killan DJ:ksi olivat hakeneet Mikko Jantunen sekä Sara Salminen. Myös
Theo Desroches on osoittanut halukkuutensa virkaan.
Mäkelä esitti kolmen edellä mainitun valitsemista. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin killan DJ:ksi Mikko Jantunen, Sara Salminen ja
Theo Desroches.

12.13. Kimble-vastaavat
Kimble-vastaavaksi olivat hakeneet Teemu Kanniainen, Lauri Vallo sekä
Mikko Tiili. Lisäksi Tuukka Harvela ilmaisi halukkuutensa virkaan.
Mäkelä esitti neljän edellä mainitun valitsemista. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin Kimble-vastaaviksi Teemu Kanniainen, Lauri Vallo,
Mikko Tiili ja Tuukka Harvela.

12.14. Excukisällit
Excukisälliksi olivat hakeneet Lauri Ollila, Miika Luhtamäki, Alina
Suvanto, Eljas Almusa, Anni Huuskonen, Ella Väyrynen, Anni Pulkkinen
sekä Iiris Visala.
Mäkelä esitti, että uusi excursiomestari haastattelee hakijat ja valitsee
excukisällit haastattelujen perusteella. Valinnat vahvistetaan raadin
kokouksessa. Tätä kannatettiin.
Sovittiin, että excukisällit valitaan myöhemmin.
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12.15. Yrityssuhdekisällit
Yrityssuhdekisälliksi olivat hakeneet Lauri Ollila, Miika Luhtamäki, Mikael
Kari, Minna Rantakokko, Ella Väyrynen, Anni Pulkkinen sekä Iiris Visala.
Mäkelä esitti, että uusi yrityssuhdevastaava haastattelee hakijat ja
valitsee yrityssuhdekisällit haastattelujen perusteella. Valinnat
vahvistetaan raadin kokouksessa. Tätä kannatettiin.
Sovittiin, että yrityssuhdekisällit valitaan myöhemmin.

12.16. Valokuvaajat
Valokuvaajaksi olivat hakeneet Jan Helo, Nina Svinhufvud, Maija
Välimäki sekä Otto Jalas. Kaikki olivat suostuvaisia virkaan.
Mäkelä esitti neljän edellä mainitun valitsemista. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin valokuvaajiksi Jan Helo, Nina Svinhufvud, Maija
Välimäki ja Otto Jalas.

12.17. Toimittajat
Toimittajaksi olivat hakeneet Janne Suominen, Iiris Vuorialho, Lassi
Mäkelä, Daniela Schenk, Teemu Kanniainen, Olli Särkilahti, Frida Mitts,
Matias Saikku, Lauri Sääskilahti, Laura Aalto, Saku Ristolainen, Rita
Ristimäki, Nina Tanskanen sekä Eetu Kotiranta. Kaikki olivat
suostuvaisia virkaan.
Lisäksi kiinnostuksensa osoittivat Tomas Kurenniemi, Juho Ojala, Ramzi
el Geneidy, Tuomas Orava sekä Iiro Ristikankare.
Mäkelä esitti kaikkien edellä mainittujen valitsemista. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin toimittajiksi Janne Suominen, Iiris Vuorialho, Lassi
Mäkelä, Daniela Schenk, Teemu Kanniainen, Olli Särkilahti, Frida
Mitts, Matias Saikku, Lauri Sääskilahti, Laura Aalto, Saku
Ristolainen, Rita Ristimäki, Nina Tanskanen, Eetu Kotiranta, Tomas
Kurenniemi, Juho Ojala, Ramzi el Geneidy, Tuomas Orava ja Iiro
Ristikankare.

12.18. Graafikot
Graafikoksi olivat hakeneet Sampo Sainio, Lauri Heroja sekä Maija
Välimäki. Kaikki olivat suostuvaisia virkaan.
Mäkelä esitti kolmen edellä mainitun valitsemista. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin graafikoiksi Sampo Sainio, Lauri Heroja ja Maija
Välimäki.

12.19. Arkistonhoitajat
Arkistonhoitajaksi olivat hakeneet Susanna Karlqvist, Tomas Kurenniemi
sekä Matias Saikku. Kaikki olivat suostuvaisia virkaan.
Mäkelä esitti kolmen edellä mainitun valitsemista. Kokous kannatti
esitystä.
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Päätös: Valittiin arkistonhoitajiksi Susanna Karlqvist, Tomas
Kurenniemi ja Matias Saikku.

12.20. Alumnisuhdevastaavat
Alumnisuhdevastaavaksi olivat hakeneet Leevi Koistinen, Silja Yli-Juuti
sekä Mikko Tiili. Kaikki olivat suostuvaisia. Lisäksi kiinnostuksensa
virkaan osoittivat Laura Aalto, Iiro Ristikankare sekä Janne Suominen.
Suolaustaululla oli ehdotettu Ilmari Oinosta ja Rita Rauloa. Oinonen ei
ollut suostuvainen. Rauloa ei tavoitettu.
Mäkelä esitti, että valitaan ensin mainitut kuusi ja kysytään Raulon
suostumusta myöhemmin. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin alumnisuhdevastaaviksi Leevi Koistinen, Silja
Yli-Juuti, Mikko Tiili, Laura Aalto, Iiro Ristikankare ja Janne
Suominen.

12.21. Opintoavut
Opintoavuksi olivat hakeneet Fanni Mattsson, Ajay Santhosh Kumar
sekä Ramzi el Geneidy.
Mäkelä esitti heidän valitsemistaan. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin opintoavuiksi Fanni Mattsson, Ajay Santhosh
Kumar ja Ramzi el Geneidy.

12.22. International Buddies
International buddyksi olivat hakeneet Jaan Rönkkö, Kristofer Mäkinen
sekä Mikko Tiili. Kaikki kolme olivat suostuvaisia virkaan. Lisäksi
kiinnostuksensa osoittivat Anna Laaksonen, Ramzi el Geneidy sekä
Juho Ojala.
Mäkelä esitti kuuden edellä mainitun valitsemista. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin international buddyiksi Jaan Rönkkö, Kristofer
Mäkinen, Mikko Tiili, Anna Laaksonen, Ramzi el Geneidy ja Juho
Ojala.

12.23. TEK-kiltayhdyshenkilö
TEK-yhdyshenkilöksi ei ollut hakenut kukaan. Susanna Karlqvist ilmoitti
olevansa suostuvainen, mikäli ketään muuta ei löydy.
Mäkelä esitti Karlqvistin valitsemista virkaan. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin TEK-kiltayhdyshenkilöksi Susanna Karlqvist.

12.24. MAIK-vastaavat
MAIK-vastaavaksi olivat hakeneet Arttu Virolainen, Pyry Matikainen,
Matias Pesonen, Inka Arposalo, Alina Suvanto, Anni Huuskonen sekä
Ella Väyrynen. Lisäksi Eljas Almusa osoitti kiinnostuksensa virkaan
kokouksessa.
Koska kaikki hakijat eivät olleet paikalla kokouksessa, Mäkelä esitti, että
MAIK-vastaavat valitaan myöhemmin raadin kokouksessa hakijoiden
haastatteluiden perusteella. Kokous kannatti esitystä.
Sovittiin, että MAIK-vastaavat valitaan myöhemmin.
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12.25. Nettisivuvastaava
Nettisivuvastaavaksi oli hakenut Fanni Mattsson, joka oli suostuvainen
virkaan.
Mäkelä esitti Mattssonin valitsemista virkaan. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin nettisivuvastaavaksi Fanni Mattsson.

12.26. Somevastaava
Somevastaavaksi olivat hakeneet Kalle Koskela, Alina Suvanto, Matti
Viitanen sekä Maija Välimäki. Kaikki olivat suostuvaisia virkaan.
Mäkelä esitti näiden neljän valitsemista. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin somevastaaviksi Kalle Koskela, Alina Suvanto,
Matti Viitanen ja Maija Välimäki.

12.27. ExotIK-vastaavat
ExotIK-vastaavaksi olivat hakeneet Siiri Lappalainen sekä Anna
Laaksonen. Molemmat olivat suostuvaisia virkaan.
Mäkelä esitti heidän valitsemistaan. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin ExotIK-vastaaviksi Siiri Lappalainen ja Anna
Laaksonen.

12.28. RaJa-vastaavat
RaJa-vastaavaksi olivat hakeneet Sofia Ahola, Vertti Hatara, Otto Jalas
sekä Atte Jämsén. Jalas ei excursiomestarina voi toimia
RaJa-vastaavana. Muut olivat suostuvaisia virkaan.
Lisäksi suolaustaululla oli ehdotettu Kristofer Mäkistä, joka ei ollut
tavoitettavissa.
Mäkelä esitti, että valitaan Ahola, Hatara sekä Jämsén ja kysytään
Mäkiseltä halukkuutta myöhemmin. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin RaJa-vastaaviksi Sofia Ahola, Vertti Hatara ja Atte
Jämsén.

12.29. Häirintäyhdyshenkilöt
Häirintäyhdyshenkilöksi olivat hakeneet Sofia Ahola, Sampo Sainio sekä
Kasperi Haapanen. Lisäksi Maija Välimäki osoitti kiinnostuksensa
virkaan kokouksessa.
Mäkelä esitti neljän edellämainitun valitsemista. Kokous kannatti
esitystä.
Päätös: Valittiin häirintäyhdyshenkilöiksi Sofia Ahola, Sampo
Sainio, Kasperi Haapanen ja Maija Välimäki.

12.30. Jatkuvuustoimihenkilöt
Jatkuvuustoimihenkilöksi olivat hakeneet Lassi Mäkelä, Fanni Mattsson,
Teemu Kanniainen, Lauri Sääskilahti sekä Laura Aalto. Aalto jättäytyi
pois, muut olivat suostuvaisia virkaan.
Mäkelä esitti neljän ensimmäiseksi mainitun valitsemista. Kokous
kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin jatkuvuustoimihenkilöiksi Lassi Mäkelä, Fanni
Mattsson, Teemu Kanniainen ja Lauri Sääskilahti.
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13. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
13.1. Teemu Kanniainen ilmoitti kaljan olevan edelleen hyvää.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
14.1. Mäkelä päätti kokouksen ajassa 17:58.

VAKUUDEKSI

_______________________ ______________________

Lassi Mäkelä, puheenjohtaja Eino Yrjänäinen, sihteeri

_______________________ ______________________

Sampo Sainio, Ramzi el Geneidy,
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
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