
Rakennusinsinöörikilta ry Pöytäkirja Raadin kokous 08/2022

Aika: 2.3.2022 Paikka: Huone 203b
kello 17:00 Konetekniikan talo

Otakaari 4,02150 Espoo

Läsnä: Ilmari Oinonen (puheenjohtaja) Katariina Kokkonen
Kalle Koskela (sihteeri) Lauri Vallo
Atte Jämsén Otto Jalas
Joonatan Seppänen (P 7.3.) Matti Viitanen
Simo Kauppila Vilma Martti (P 7.7.)
Aino Tornivaara Lotta Elonen (P 7.2.4.)

S/P = saapui/poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Oinonen avasi kokouksen ajassa 17:04.

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. Kokkonen ilmoitti, että hänen appelsiinimehu juotiin. Raatilaiset pahoittelivat

asiaa.
5.2. Tornivaara totesi, että eilen oli todella hauska päivä.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Niklas Valuri
Valtteri Siira
Päätös: Hyväksytään yllä mainitut henkilöt killan jäseniksi.

6.2. Raadin palaute
Raati oli saanut palautetta toimarisitseistä. Perinteinen vanhat vs. uudet
mittelö oli unohtunut. Oinonen totesi, että ensi vuoden raatia muistutetaan
perinteestä.

Vuosikokouksen eväistä oli tullut kehuja. Vuosikokoukseen liittyen oli
myös tullut pyyntö laittaa kiltalaisille kokouksessa käsitellyt sääntömuutokset.
Koskela lisää liitteen nettisivuille, kun pöytäkirja on valmis. Kaikki
vuosikokoukseen liittyvät tiedostot lisätään viikkotiedotteeseen aikanaan.
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Palautetta oli tullut myös nettisivun kalenterin toimimattomuudesta
sekä vuosijuhlapalkin puuttumisesta englanninkielisiltä sivuilta. Kauppila tutkii
kalenteria ja Martti laittaa viestiä vuosijuhlatoimikunnalle.

Viimeisimpänä raati oli saanut positiivista palautetta kiltahuoneen
siivouksesta. Raati kiittää palautteesta.

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

Kauppila: On sumuinen keli, vaikka aurinko paistaa.
Vallo: Ei mitään ihmeellistä. Ehti pelata palikkapeliä tällä viikolla ja se oli
kivaa. Usvainen meininki päässä. Menee eteenpäin.
Martti: Siivosi kiltiksellä tänään. Hinkkasi jopa keittiön kaapit puhtaaksi.
Kokkonen: Mukavat fiilikset. Viikonloppuna nollaantui stressit. Sai monta
juttua päätökseen. Helpompi lähteä kasaamaan uutta elämää. Oli kiva, että
eilen sää helli.
Viitanen: Menee ihan hyvin. Eilen oli kivaa. Aatteli lähteä Turkuun
viikonlopuksi.
Tornivaara: Eilen oli tosi kiva päivä. Paljon hommaa.
Jalas: Sumuinen olo ollut tänään. Liittyi oliivi enjoyers Telegram-ryhmään ja
laittanut eilen sinne kuvia oliiveista. KP:sta tullut vääntöä.
Seppänen: Kohtalaisen hyvät fiilikset. Ei ole varma, mitä koulutöitä on tällä
hetkellä. Luuli, että olisi saanut tilioikeudet tänään. Ei saanut.
Elonen: Ihan ok menee.
Koskela: Ihan ok menee.
Jämsen: Eilinen oli bängeri. Nyt ärsyttää. Harmittaa jos jää viikonlopun
vuosijuhlat ja HBN väliin.
Oinonen: Vuosikokouksen jälkeen stressit pienentyneet. Eilen oli todella pitkä
mutta hauska päivä. Yksi kurssi käynnissä.

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. International sitsit

Elonen totesi, että tapahtuma oli ja meni. Reilu 200 osallistujaa.
Teemana oli winter wonderland.

7.2.2. Alumnien juusto- & viini-ilta
Todella positiivista palautetta tullut. Viinit olivat hyviä.

7.2.3. Toimarisitsit
Sitsit itsessään menivät hyvin ja positiivista palautetta on saatu.
Keskustelimme miten vastuunjako onnistuisi jatkossa paremmin.
Ennakkosuunnittelun ja oma-aloitteisuuden tärkeys nousi esille.

7.2.4. Laskiaisrieha
Meni aika nappiin. Työnjaon osalta olisi voinut onnistua paremmin.

7.3. Kiltahuone avoinna
Päätös: Kumotaan pöytäkirjan 07/2021 kohdan 7.3. päätös kiltahuoneen
käyttörajoituksista.

7.4. Aalto Omstart
Sovimme, että kiltahuone avataan kaikille tapahtumaan osallistujille.
Raatilainen paikalla avointen ovien aikana.
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7.5. Inventaarion tulos, IK-merkkien tilaus
Tornivaara ja Kokkonen suorittivat inventaarion viime viikolla. IK-haalarimerkit
olivat vähissä. Kokkonen tilaa lisää. Kiltalaisten pinssejä on 11 jäljellä.
Mainostamme niitä enne Hermanninsitsiä.

7.6. Häirintä killassa
Keskustelimme pitkään killan häirintäyhdyshenkilötoiminnasta. Raati totesi,
että toiminnassa on hyvin paljon kehitettävää. Toimenpiteitä ja
kehitysehdotuksia tuli paljon.

Mahdollisimman moneen tapahtumaan olisi hyvä saada
häirintäyhdyshenkilö paikalle. Martti ehdotti, että esimerkiksi IE:n sitseillä
henkilöt esitellään osallistujille samalla illan menun kanssa. Tapahtumissa
heillä voisi myöskin olla helposti tunnistettava tunnus.

Vallo totesi, että härintätapauksissa tulee olla entistä
johdonmukaisemmat ja selvemmät toimenpiteet ja seuraukset.

Häirintäyhdyshenkilötoiminta tulee saada paremmin esiin killan
nettisivuilla. Kokkonen ja Jämsen kehittävät tarkoitukseen oman
yläpalkkiotsikon ja sivun.

Sovimme, että fuksikapteenit ja IE alkavat kehittämään ja
suunnittelemaan asiaa eteenpäin, jotta toiminta saataisiin asianmukaiselle
tasolle. Lisäksi Oinonen avaa keskustelua aiheesta Neuvoston sisällä.

Keskustelun lopuksi kriisiviestintäohjeen puuttuminen tuli vielä esille.
Vallo kehittää ohjeen.

7.7. Kiltiksen siivous
Martti totesi että tarvitaan kiltahuoneen siivoamiseen tarvitaan selvä
suunnitelma ja systeemi. Kiltahuonevastaavia aktivoidaan ja Kokkonen
kehittää kiltalaisille viestin. Asian suunnittelua jatketaan ensi kokouksessa.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. Ei esille tulleita asioita.

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Ei esille tulleita asioita.

10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Palautetta kursseista

Jämsen kannusti raatilaisilta antamaan palautetta kursseista. Lisäksi hän
yrittää saada nettisivujen anonyymin kurssipalautelomakkeen toimimaan.
Mikäli se saadaan toimimaan, lomaketta tulisi mainostaa.

11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. HBN rasti

Keskustelimme huomisen rastin aikataulusta ja järjestelyistä.

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. Ei esille tulleita asioita.
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13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1. Ei esille tulleita asioita.

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1. Entepäivien maksukäytäntö

Keskustelimme tapahtuman maksukäytännöistä.

15. RAHA-ASIAT
15.1. Kommentit budjetista

Oinonen ja Seppänen selvensivät budjettityökalun käyttöä.
15.2. Laskut ja korvaustositteet

Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat 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. Kauppila muistutti raatiesittelyn deadlinesta.
20.2. Kauppila ilmoitti, että ei saanut ratkaistua nettisivujen kalenteriongelmaa.

21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous pidetään ensi viikolla, aika sovitaan myöhemmin raadin

keskustelukanavissa.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Oinonen päätti kokouksen ajassa 19:29.

VAKUUDEKSI

_______________________                      _______________________

Ilmari Oinonen Kalle Koskela

puheenjohtaja sihteeri


