
Rakennusinsinöörikilta ry Pöytäkirja Vuosikokous 2022

Aika: 28.2.2022 Paikka: Sali 215
kello 16:00 Konetekniikan talo

Otakaari 4,02150 Espoo

Läsnä: Laura Aalto (puheenjohtaja)
Kalle Koskela (sihteeri)
Atte Jämsén
Joonatan Seppänen
Simo Kauppila
Lassi Mäkelä
Lotta Aalto (P 12.10.)
Atte Ahti
Teemu Huotari (P 12.2.)
Leevi Koistinen (P 12.10.)
Anna Laaksonen (P 12.2.)
Iiris Vuorialho (P 12.10.)
Katariina Kokkonen (P 12.2.)
Ilmari Oinonen
Lauri Vallo ( P 12.10.)
Otto Jalas
Matti Viitanen
Vilma Martti
Lotta Elonen
Juho Ojala (P 8.9.)
Iiro Ristikankare (P 12.10.)
Saku Ristolainen (P 12.10.)
Janne Suominen (P 12.10.)
Aino Tornivaara (P 12.7.7)
Lauri Sääskilahti (S 8.1.) (P 8.3.) (S 11.1.) (P 12.10.)

S/P = saapui/poistui kohdassa
Liitteet:
Liite 1: Raadin sääntömuutosehdotus
Liite 2: Vuoden 2021 toimintakertomus
Liite 3: Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
Liite 4: Vuoden 2022 budjetti

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Ilmari Oinonen avasi kokouksen ajassa 16:20.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1. Puheenjohtaja

Oinonen ehdotti Laura Aaltoa kokouksen puheenjohtajaksi. Aalto oli
suostuvainen.
Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Laura Aalto.
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2.2. Sihteeri
Aalto ehdotti kokouksen sihteeriksi Kalle Koskelaa, joka oli suostuvainen.
Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Kalle Koskela.

2.3. Ääntenlaskijat (2 kpl)
Oinonen ehdotti ääntenlaskijoiksi Aino Tornivaaraa ja Joonatan Seppästä.
Molemmat olivat suostuvaisia.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Aino Tornivaara ja Joonatan
Seppänen.

2.4. Pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl)
Aalto ehdotti, että ääntenlaskijat toimivat myös pöytäkirjan tarkastajina.
Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Aino Tornivaara ja Joonatan
Seppänen

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
3.1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aalto totesi, että kokouksesta oli tiedotettu killan sääntöjen mukaisesti.
Kokouskutsu oli lähetetty yli viikko sitten killan viralliselle sähköpostilistalle ja
julkaistu sekä killan että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan virallisilla
ilmoitustauluilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN
4.1. Aalto totesi, että kesken äänestyksen ei saa poistua salista. Puheenvuoron

saa viittaamalla ja ennen puheenvuoron aloittamista olisi hyvä esittäytyä.
Lassi Mäkelä kysyi, miten äänestys käytännössä toimii.

Aalto ehdotti suljettua käsiäänestystä.
Kokous kannatti ehdotusta.
Menettelytapoja kannatettiin ja ne sovittiin noudatettaviksi.

5. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
5.1. Oinonen ehdotti, että kohdat 9 “vuoden 2021 tilinpäätös” ja 11 “tilinpäätöksen

vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille” poistetaan
esityslistasta, koska tilinpäätös ei ole valmis.
Kokous kannatti ehdotusta.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi edellä
mainituin muutoksin.

6. ILMOITUSASIAT
6.1. Leevi Koistinen totesi, että kahvi on hyvää.
6.2. Anna Laaksonen totesi, että mandariinit maistuvat hyvältä.
6.3. Juho Ojala ilmoitti, että häntä ärsyttää.

7. SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET
7.1. Rakennusinsinöörikilta ry:n säännöt

Oinonen esitteli kokoukselle raadin sääntömuutosehdotuksen (liite 1).
Kokous kannatti ehdotusta.
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Päätös: Vahvistettiin esitetty sääntömuutos ensimmäistä kertaa.
7.2. Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö

Oinonen esitteli kokoukselle raadin muutosehdotukset hallinto-ohjesääntöön
(liite 1).

Koistinen ehdotti, että sisäasiaintoimikunnan tehtäviin lisättäisiin
kulttuuri-  ja liikuntatoiminnasta vastaaminen. Lisäksi hän ehdotti, että
pikku-IE:n maksimimäärä poistettaisiin.

Kokous kannatti yllä mainittuja ehdoksia ja ne päivitettiin raadin
muutosehdotukseen.
Päätös: Vahvistettiin esitetyt muutokset edellä mainituilla lisäyksillä
hallinto-ohjesääntöön ensimmäistä kertaa.
Vuorialho kysyi onko kiltahuoneen kehitysvastaavan virka poistumassa.

Oinonen vastasi, että virka on aiheellinen ja että aikeita sen
poistamiseen ei ole.

7.3. Rakennusinsinöörikilta ry:n perinneohjesääntö
Oinonen esitteli kokoukselle raadin muutosehdotuksen perinneohjesääntöön
(liite 1).
Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Vahvistettiin esitetyt muutokset perinneohjesääntöön
ensimmäistä kertaa.

8. VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSET
Vuoden 2021 toimintakertomus löytyy liitteestä 2.

8.1. Puheenjohtajan katsaus
Lassi Mäkelä piti puheenjohtajan katsauksen. Kokouksella ei herännyt
kysymyksiä.

8.2. Opintotoimikunta
Iiro Ristikankare piti opintotoimikunnan katsauksen. Kokouksella ei herännyt
kysymyksiä.

8.3. Sisäasiat
Leevi Koistinen ja Lotta Aalto pitivät sisäasiaintoimikunnan katsauksen.
Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

8.4. Excursiot
Saku Ristolainen piti excursiotoimikunnan katsauksen. Kokouksella ei
herännyt kysymyksiä.

8.5. Ulkoasiat
Vuoden 2021 Kv- ja maisterivastaava Jaan Rönkkö ei ollut kokouksessa
paikalla. Lassi Mäkelä piti ulkoasiaintoimikunnan katsauksen. Kokouksella ei
herännyt kysymyksiä.

8.6. Yrityssuhteet
Ilmari Oinonen piti yrityssuhdetoimikunnan katsauksen. Kokouksella ei
herännyt kysymyksiä.

8.7. Tiedotus
Iiris Vuorialho piti tiedotuksen katsauksen.
Laura Aalto kysyi, että mitä ongelmia jäsenrekisterin asuinpaikkatiedoissa oli.
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Vuorialho vastasi, että tieto on yleensä tullut suoraan AYY:ltä. Tänä
vuonna ei tullut. Hän yritti kerätä tietoja itse, kunnes tuli
lopputulemaan, että asuinpaikat voidaan katsoa edellisen vuoden
perusteella, sillä kiltalaisten vastuulla on tiedottaa kiltaa mahdollisista
muutoksista. Vaalikokoukseksen alla asia muodostui ongelmaksi.

Mäkelä lisäsi, että asiaan on tulossa muutoksia ensi syksyä ajatellen.
Koistinen kysyi, miten hiekoittaminen sujui.

Vuorialho vastasi, että tilanteeseen nähden hyvin.
Koskela kysyi feimin keräämisestä.

Vuorialho vastasi, että kerääminen meni oikein hyvin.
8.8. Ruutiset

Juho Ojala piti Ruutiset-toimikunnan katsauksen. Kokouksella ei herännyt
kysymyksiä.

8.9. Fuksiasiat
Anna Laaksonen piti fuksiasioiden katsauksen. Kokouksella ei herännyt
kysymyksiä.

9. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
9.1. Vuoden 2021 toiminnantarkastajina toimivat Atte Ahti ja Mikael Väisänen.

Kaksikosta Ahti oli kokouksessa paikalla. Ahti totesi, että tilinpäätöstä ei
toimitettu tarkastajille ajoissa. Tästä syystä sitä ei ole tarkistettu, eikä
vastuuvapautta voida myöntää
Lopuksi Ahti totesi, että päätös kiltahuoneen käytettävyydestä tulisi kumota.
Ahdin mukaan kokoontumisrajoitusten johdosta tehty sulkupäätös on edelleen
voimassa.

Oinonen vastasi, että päätös kumotaan seuraavassa raadin
kokouksessa.

10. KILLAN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN SIJAINNIN JA SÄHKÖPOSTILISTAN
PÄÄTTÄMINEN

10.1. Esitys:
Rakennusinsinöörikillan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kiltahuoneen
edustalla osoitteessa Otakaari 4 A.
Rakennusinsinöörikillan virallinen sähköpostiosoite on ik-info@list.ayy.fi.
Aalto ehdotti esityksen hyväksymistä. Kokous kannatti
Päätös: Hyväksyttiin ylläoleva esitys.

11. KILLAN JÄSENMAKSUN SUURUUS SEURAAVALLE LUKUVUODELLE
11.1. Oinonen ehdotti, että killan jäsenmaksun suuruus pidetään samana kuin

edellisvuonna, eli kahdeksassa eurossa. Ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Killan jäsenmaksu on suuruudeltaan 8 euroa.
Ahti kysyi muuttuuko killan sisäänottomäärä.

Oinonen vastasi, että syksyn sisäänotto on 140 kandiopiskelija, eli
sisäänotto pysyy samansuuruisena kuin edeltävinä vuosina.

12. TOIMIKUNTIEN TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022
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Vuoden 2022 toimintasuunnitelma löytyy liitteestä 3 ja budjetti liitteestä 4.
12.1. PJ:n katsaus

Ilmari Oinonen esitteli yleisesti suunnitelmia killan toiminnasta.
Ahti kysyi tarkemmin viime vuoden rahankäytön seuraamisen ongelmista.

Oinonen vastasi, että raatilaiset eivät olleet perillä killan
rahatilanteesta.
Mäkelä lisäsi, että rahastonhoitajalta ei tullut väliaikatietoja. Hänen
mukaansa tämä ei kuitenkaan välttämättä ole ongelma
välitilinpäätöksen takia. Mäkelä totesi vielä, että kommunikointi ja
seuranta olisi voinut olla parempaa sekä joidenkin tapahtumien tuloja
oli laskettu väärin.

Mäkelä ehdotti, että toimintasuunnitelmasta tulisi poistaa kohta jossa lukee,
“Viime vuonna koettiin, että killan rahankäytön läpinäkyvyydessä ja
seurannassa oli ongelmia”.
Kokous kannatti ehdotusta ja kohta poistettiin toimintasuunnitelmasta.

12.2. Opintotoimikunta (OPT)
Atte Jämsen esitteli opintotoimikunnan toimintasuunnitelmaa.

12.3. Sisäasiaintoimikunta (SAT)
Matti Viitanen ja Vilma Martti esittelivät sisäasiaintoimikunnan
toimintasuunnitelmaa.

Aalto totesi, että vuosijuhlavastaavat eivät kuulu toimikuntaan.
Kohta korjattiin toimintasuunnitelmassa.

Aalto huomautti, että toimintasuunnitelmaa ei tarvitse käydä rivi riviltä
läpi vaan katsaus tulee pitää ytimekkäänä.

Ahti kysyi onko kesäkisoihin tulossa alumnikiintiötä.
Viitanen vastasi, että asiasta keskustellaan myöhemmin.

12.4. Excursiotoimikunta (Excu)
Otto Jalas esitteli excursiotoimikunnan toimintasuunnitelmaa.
Ristolainen kysyi, olisiko toimintasuunnitelmassa hyvä mainita SRT-päivät.

Jalas vastasi, että tämä ei ole tarpeellista, sillä Koneinsinöörikilta
järjestää kaikki tapahtumaan liittyvät asiat.

Aalto huomautti jälleen, että katsaukset tulee pitää ytimekkäinä.
12.5. Ulkoasiaintoimikunta (UAT)

Lotta Elonen esitteli ulkoasiaintoimikunnan toimintasuunnitelmaa.
Aalto kysyi kuka järjestää KvKPP:n.

Elonen vastasi, että tapahtumaa on järjestämässä hänen lisäkseen
kaksi viimeisintä kv- ja maisterivastavaa, international buddyt,
Tornivaara sekä Jalas.

12.6. Yrityssuhdetoimikunta (YSV)
Aino Tornivaara esitteli yrityssuhdetoimikunnan toimintasuunnitelmaa.

12.7. Tiedotus
Kalle Koskela esitteli tiedotuksen toimintasuunnitelmaa.

12.8. Ruutiset
Simo Kauppila esitteli Ruutiset-toimikunnan toimintasuunnitelmaa.

12.9. Fuksitoimikunta
Lauri Vallo esitteli fuksitoimikunnan toimintasuunnitelmaa.
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Aalto kysyi, että järjestetäänkö Otacruise jälleen.
Vallo vastasi, että hänen tietojensa mukaan järjestetään.

Oinonen kysyi kurssineuvostosta.
Vallo vastasi, että toiminnan jatkuminen ei ole täysin lukkoon lyöty.
Hänen mukaansa konsepti ei välttämättä ole paras mahdollinen, vaan
suurempi määrä fukseja tulisi saada mukaan toimintaan.

12.10. Talousarvio 2022
Killan rahastonhoitaja 2022 Joonatan Seppänen kävi läpi tulevan vuoden
budjetin, joka on laadittu yhteistyössä puheenjohtajan sekä toimikuntien
puheenjohtajien kanssa. Suunnitelmat on tehty rajoituksettomalle vuodelle.
Aalto ehdotti, että toimikuntien puheenjohtajat voisivat kommentoida lyhyesti
omia talousarvioitaan.
Opintovastaava Jämsen kertoi nostaneensa alumnitapahtumien arviota, sillä
niitä on enemmän tänä vuonna. Lisäksi Jämsen totesi, että tulottomia
tapahtumia on vuoden aikana paljon.
Aalto kysyi, onko Wappusimoille saatu sponsoria.

Tornivaara vastasi, että sponsorin hankinta on vielä kesken.
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Vallo kertoi, että heidän budjettinsa voi jakaa
kahteen. Kevät on tappiolla ja syksy voitolla. Vallo huomautti myös, että
sponsorituotot ovat suhteellisen optimistiset, mutta eivät kuitenkaan tuulesta
revittyjä.

Mäkelä kehotti hankkimaan sponsorin fuksisitseille.
Vallo totesi vielä, että budjetti on tehty vuoden 2020 toteumien avulla.
Aalto kysyi, miksi kevään tapahtumissa on enemmän kustannuksia kuin
ennen.

Oinonen selvensi, että esimerkiksi FIM-jäynän menot ovat nousseet,
sillä tapahtumaan on hankittu isompi ja kalliimpi jatkotila. HBN:ssä on
taas kalliimpi bussi.

Aalto totesi, että ISOjen budjetin nosto on hänen mielestään ansaittu.
Excursiomestari Jalas kertoi, että hänen budjettinsa on tehty hyvin paljon
viime vuodesta mallia ottaen. Budjettiin on lisätty muutamia uusia tapahtumia,
kuten Aatu ja Pikkulaskiainen. Uudet tapahtumat ovat kuitenkin
pääsääntöisesti nollatuloisia.
Aalto kysyi Kotimaan Puolipitkän budjetista.

Jalas vastasi, että se on hieman suurempi kuin edellisvuosina, koska
se järjestetään ympäristöteekkaripäivien kanssa erillisenä.

Ristolainen totesi, että Kotimaan Pitkässä on todella hyvät tulot.
Ahti kysyi, sisältyykö Norske Kimble KP:n budjettiin.

Jalas vastasi, että sisältyy.
Ristolainen kysyi, miten energiateekkaripäivien kustannukset jaetaan
Lämpövoimakerhon kanssa.

Jalas vastasi, että mahdolliset tappiot tai voitot jaetaan tasan.
Yrityssuhdevastaava Tornivaara kertoi, että muutoksia viime vuoden budjettiin
ovat Avainasiakasillan lisääminen sekä ENG-festin tulojen pienentäminen.
Jälkimmäisessä tapahtumassa yritysrekrytointi jaettu tasaisemmin killoille
kuin viime vuonna.
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Oinonen kysyi kiltahuonemainoksista.
Tornivaara vastasi, että asia on suunnitteilla.

Kv- ja maisterivastaava Elonen kertoi, että KvKPP:n tuloja ja menoja on
nostettu, sillä tapahtuman budjetointi epäonnistui viime vuonna.
Aalto kysyi Kv-opiskelijoiden hakukorvauksista.

Elonen vastasi, että hakukorvauksia ei makseta tänä vuonna, sillä
pelkästään Kv-ISOna toimimisesta saa kahdensadan euron
korvauksen.

Killan isäntä Viitanen kertoi, että tämän vuoden sisäasiantoimikunnan
budjetissa ei ole mitään ihmeellistä viime vuosiin verrattuna. Hän lisäsi, että
tulosarakkeessa näkyy esimerkiksi muiden kiltojen kanssa jaetut tilavuokrat.
Mäkelä kysyi Back to school -sitseistä.

Viitanen totesi, että tapahtumasta ei tule tuloja killalle.
Aalto kysyi lukkaribudjetin käyttötarkoituksesta.

Mäkelä vastasi, että esimerkiksi viime vuonna budjettia käytettiin
kokouksiin ja virkistäytymiseen.

Ahti kysyi mihin kiltahuoneen kehitysbudjettia käytetään
Aalto vastasi, että kehitysideoita on kerätty kolmen vuoden ajan eli
tarkoitusta budjetille löytyy. Hän nosti esimerkeiksi kiltahuoneen
valaistuksen parantamisen sekä säilytystilan ja pihan kehittämisen.

Ahti kysyi Guitar Hero-videopelin rumpuversion mahdollisesta hankkimisesta.
Aalto vastasi, että kyseistä peliä ei olla missään nimessä
hankkimassa.

Mäkelä kysyi, miksi pikku-IE:n virkistysbudjettia on jälleen nostettu.
Viitanen vastasi, että hänen mielestään nosto on ansaittu, sillä ryhmä
tekee paljon töitä killan tapahtumien eteen.
Martti lisäsi, että edeltäjiltä tuli vinkki budjetin nostamiseen.
Koistinen kertoi, että viime vuonna pikku-IE:lle olisi ollut kiva järjestää
toinen virkistys vuoden loppupuolella. Hän lisäsi vielä, että koville
työtunneille tulisi olla vastinetta.

Aalto kysyi, mitä eroa on toimarivirkistyksellä ja SAT-virkistyksellä.
Martti totesi, että sama asia on budjetoitu kaksi kertaa.

Toimarivirkistys poistettiin talousarviosta.
Ruutisten päätoimittaja Kauppila kertoi, että kaikki lehdet ovat budjetoitu
samanhintaisiksi. Mainontamenot koostuvat haalarimerkeistä. Kuvagallerian
ja arkistoinnin osuus on tuplana, sillä viime vuoden kuvakirja tehtiin tämän
vuoden alussa.
Lopuksi Seppänen kertoi lyhyesti hallintobudjetista.
Aalto kysyi pankkikuluista.

Seppänen vastasi, että kohta on kopioitu viime vuoden talousarviosta.
Seppänen kertoi kilometrikorvaukset kohdasta.

Aalto totesi, että kiltalaisia tulisi alkaa kannustamaan hakemaan
kilometrikorvauksia aktiivisemmin.

Mäkelä kysyi, mikä tarkoitus “etätapahtumat” kohdalla on.
Kohta poistettiin talousarviosta.
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Aalto ehdotti, että “lautapelit” kohta poistettaisiin, sillä kiltahuoneen
kehitysbudjetti sisältää niiden hankinnan.
Kohta poistettiin talousarviosta.
Oinonen totesi, että kiltatuotteiden myyntitulot on arvioitu todella
konservatiivisesti.
Aalto kysyi, miten haalarien kulut maksetaan tänä vuonna.

Oinonen vastasi, että suurin osa kuluista menee YIT:lle ja loput killalle.
Seppänen totesi, että kannatusjäsenmaksu nostettiin kuuteensataan euroon.
Aalto kysyi, miksi AYY:n tuki on arvioitu nollaksi.

Mäkelä vastasi, että AYY:n tukiin on tulossa suuria muutoksia ja että
kiltojen tuki saattaa lähteä kokonaan.

Aalto kysyi RIL-tuesta.
Tornivaara vastasi, että tuki on laskenut hieman.

Aalto ehdotti toimintasuunnitelmien ja talousarvion hyväksymistä
kokouksessa tehdyillä muutoksilla. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

13. M.E.T.A.
13.1. Seppänen totesi, että kahvi loppui liian aikaisin.
13.2. Mäkelä totesi, että Gifflar-pullat loppuivat liian aikaisin.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
14.1. Aalto päätti kokouksen ajassa 19:06.

VAKUUDEKSI

______________________________                           ______________________________

Laura Aalto Kalle Koskela

puheenjohtaja sihteeri

______________________________                           ______________________________

Aino Tornivaara Joonatan Seppänen

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja



Yhteenveto ehdotetuista muutoksista Rakennusinsinöörikilta
ry:n sääntöihin, hallinto-ohjesääntöön ja perinneohjesääntöön

Muutokset mahdollisuuksien mukaan korostettu alleviivaamalla.

Rakennusinsinöörikilta ry:n säännöt:

Muutokset:

[1] 2 § Killan tarkoitus:
Uusi: Killan tarkoituksena on toimia Aalto-yliopiston rakennustekniikan, energia- ja
ympäristötekniikan, sekä Computational Engineering -ohjelmien opiskelijoiden yhdistäjänä,
ajaa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan…
Vanha: Killan tarkoituksena on toimia Aalto-yliopiston energia- ja ympäristötekniikan sekä
Computational Engineering -ohjelmien opiskelijoiden yhdistäjänä, ajaa heidän yleisiä ja
yhteisiä etujaan…

Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö:

Muutokset:

[2] 3 § Toimihenkilöistä ja heidän tehtävistään:
Uusi: pikkuisäntä, pikkuemäntä ja juomanlaskija (jatkossa lyhennetään pikku-IE), joiden
tehtävänä on IE:n johdolla järjestää illanviettoja ja tapahtumia;
Vanha: pikkuisäntä, pikkuemäntä ja juomanlaskija (jatkossa lyhennetään pikku-IE), joiden
tehtävänä on IE:n johdolla järjestää illanviettoja ja tapahtumia. Pikku-IE:n koko on
maksimissaan kaksitoista (12) henkilöä;

Uusi: lukkarimestari, lukkari ja lukkarikisälli, joiden tehtävänä on teekkarilauluperinteen
säilyttäminen ja kehittäminen ja jotka johtavat laulua killan tapahtumissa;
Vanha: lukkarimestari ja lukkarikisälli, joiden tehtävänä on teekkarilauluperinteen
säilyttäminen ja kehittäminen ja jotka johtavat laulua killan tapahtumissa;

Uusi: kiltahuoneen kehitysvastaava, joka kehittää kiltahuonetta kiltalaisten toiveiden
mukaisesti, sekä ideoi uusia hankintoja ja muutoksia kiltahuoneelle;

Uusi: graafikko, joka vastaa kuvien ja videoiden tekemisestä killan tarpeisiin;

Uusi: jatkuvuustoimihenkilö, joka toimii istuvan raadin tukiverkkona killan perinteisten
tapahtumien järjestämisessä;

[3] 4 § Toimikunnat ja niiden tehtävät:
Uusi: sisäasiaintoimikunta, joka järjestää erilaisia huvitilaisuuksia, vastaa killan kulttuuri- ja
liikuntatoiminnasta, huolehtii kiltahuoneen viihtyisyydestä ja ylläpitää killan lauluperinteitä.
Sisäasiaintoimikuntaan kuuluvat IE, pikku-IE, kulttuurivastaavat, liikuntavastaavat,



kiltahuonevastaavat, kiltahuoneen kehitysvastaavat, killan dj:t sekä lukkarimestarit, lukkarit
ja lukkarikisällit;
Vanha: sisäasiaintoimikunta, joka järjestää erilaisia huvitilaisuuksia, huolehtii kiltahuoneen
viihtyisyydestä ja ylläpitää killan lauluperinteitä. Sisäasiaintoimikuntaan kuuluvat IE, pikku-IE,
kulttuurivastaavat, liikuntavastaavat, kiltahuonevastaavat, killan dj:t sekä lukkarimestarit ja
–kisällit;

Uusi: Ruutiset-toimikunta, joka vastaa kiltalehden toimittamisesta, internet-sivuista ja
arkistosta. Ruutiset-toimikuntaan kuuluvat Ruutisten päätoimittaja, valokuvaajat, toimittajat,
graafikot, nettisivuvastaavat ja arkistonhoitajat;
Vanha: * Ruutiset-toimikunta, joka vastaa kiltalehden toimittamisesta, internet-sivuista ja
arkistosta. Ruutiset-toimikuntaan kuuluvat Ruutisten päätoimittaja, dokumentoijat, toimittajat,
nettisivuvastaavat ja arkistonhoitajat;

Rakennusinsinöörikilta ry:n perinneohjesääntö:

Muutokset:

[4] 7 § Erityisiä tunnustuksia
Uusi: lukkarin sauva, jota killan lukkarimestari, lukkari tai lukkarikisälli käyttää johtaessaan
laulua. Sauva on puinen ja varustettu nahkaisella kantolaitteella. Sauvaa saa lyödä pöytään
vain pystyasennossa;
Vanha: * lukkarin sauva, jota killan lukkarimestari tai lukkarikisälli käyttää johtaessaan
laulua. Sauva on puinen ja varustettu nahkaisella kantolaitteella. Sauvaa saa lyödä pöytään
vain pystyasennossa;
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Yleiset asiat
Puheenjohtaja Lassi Mäkelä

Hallinto ja raati

Raadissa oli vuonna 2021 12 jäsentä. Kokoonpano oli:

- Puheenjohtaja Lassi Mäkelä
- Excursiomestari ja varapuheenjohtaja Saku Ristolainen
- Rahastonhoitaja Tomas Kurenniemi
- Kirjuri-tiedottaja Iiris Vuorialho
- Ruutisten päätoimittaja Juho Ojala
- Isäntä Leevi Koistinen
- Emäntä Lotta Aalto
- Kv- ja maisterivastaava Jaan Rönkkö
- Opintovastaava Iiro Ristikakare
- Yrityssuhdevastaava Ilmari Oinonen
- Fuksitoimikunnan puheenjohtajat / Fuksikapteenit Ramzi el Geneidy ja Anna Laaksonen

Raati kokousti vuonna 2021 yhteensä 35 kertaa.

Killan kokoukset

Killalla oli kaksi kokousta vuonna 2021: sääntömääräiset vuosikokous ja vaalikokous.

Vuosikokouksessa käsiteltiin Rakennusinsinöörikillan sääntöjen 13 § mukaiset asiat. Kokous
järjestettiin etäyhteyksillä noudattaen ajankohtaisia valtion asettamia koronarajoituksia ja yhdistyslakia.

Vaalikokouksessa käsiteltiin Rakennusinsinöörikilta ry:n sääntöjen 14§ mukaiset asiat. Vaalikokous
järjestettiin fyysisesti koronasta johtuvat turvallisuusmääreet huomioon ottaen Konetekniikan talolla
Otakaari 4, 02150 Espoo.

Vuoden tavoitteet

Vuoden tavoitteina oli alkuvuodesta luoda tapahtumia ja toimintaa, joista jokainen kiltalainen pystyi
nauttimaan turvallisesti koronatilanteesta huolimatta. Tavoitteena oli myös palauttaa killan toiminta
mahdollisimman samanlaiseksi kuin ennen pandemiaa, mikäli rajoitukset sen sallivat. Lisäksi
tavoitteina oli ottaa huomioon kaikki kiltalaiset vuosikurssista riippumatta ja tehdä lähemmin
yhteistyötä korkeakoulun ja AYY:n kanssa. Kantavana teemana oli kuitenkin kiltalaisten tukeminen ja
piristäminen vaikeina aikoina.
Puolet vuodesta kului Covid 19-viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi tiukkojen valtion asettamien
rajoitusten mukaisesti. Kiltalaisille järjestettiin tavoitteiden mukaisesti kuitenkin tapahtumia etänä tai
ulkona turvallisesti. Kaikkea suunniteltua ei päästy rajoitusten mukaan toteuttamaan keväällä, mutta
moni perinteinen tapahtuma toteutui tarkan turvallisuussuunnittelun avulla ja ulkoilmaa hyödyntäen tai
etänä/hybridinä.
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Yhteistyötä korkeakoulun suuntaan saatiin onnistuneesti vahvistettua ja vuoden aikana muodostettiin
käytäntö, että korkeakoulun varadekaanin johdolla killat ja korkeakoulu kokousti lähes kuukausittain.
Kokousaihetta riitti läpi vuoden uuden syksyllä alkavan kandiuudistuksen myötä. AYY:n suuntaan
yhteistyö jatkui edellisten vuosien tapaan.
Syksyllä rajoitukset hellitti ja kiltatoiminta palasi tavoitteiden mukaisesti niin lähelle normia, kuin
suinkaan oli mahdollista. Tapahtumista oli miltein ylitarjontaa ja kiltatoiminta kukoisti.

Killan tapahtumatarjonta

Killan tapahtumatarjonta oli keväällä normaaliin tilanteeseen verrattuna hyvin poikkeuksellista.
Covid-19 pandemian vuoksi yhteiskunnassa vallitsi tiukat rajoitukset, eikä suurinta osaa tapahtumista
voinut järjestää normaaliin tapaan. Tilalle kehiteltiin uusia tapahtumakonsepteja ja perinteiset
tapahtumat pyrittiin järjestämään parhaimman turvallisuus huomioiden mukaan etänä, hybridinä tai
kokonaan ulkona. Esimerkiksi jo perinteeksi muodostunut DrinkkitastENG keräsi ENGin killat yhteen
ruutujen taakse cocktailkoulun ja maistelun muodossa ja pääsivät kiltalaiset Pääsiäisenä (4.4.2021)
etsimään piilotettuja suklaamunia ympäri Otaniemeä kuvavihjeiden perusteella. Kiltalaisetkin pääsivät
tekemään muille ohjelmaa Raksaliven muodossa Twitch striimauspalvelun kautta 8.-21.3.
Killan vuosijuhlatkin järjestyivät täysin etänä ruudun välityksellä Hermanninstriiminä (16.4.2022),
mutta juhlatunnelma varmistettiin tarjoamalla vuosijuhlapaketteja kuljetuksella kiltalaisten kotiin.
Seuraavan päivän silliksellekin oli luotu hauskaa ohjelmaa seurattavaksi ja kiltalaiset saivat kotiinsa
sillispaketin. Wapun alla tapahtumia järjestettiin ulkona, kuten perinteiset Wappusimat, jotka yliopiston
rajoitusten takia siirrettiin Otarantaan.
Syksyllä koronatilanne meni parempaan suuntaan ja orientaatioviikko pystyttiin järjestämään lähes
normaaliin tapaan. Tästä eteenpäin syksy eteni normaaleissa merkeissä ja killan puolivuosijuhlat,
Puolihermannikin, saatiin järjestettyä yhtä loisteliaasti kuin aina ennenkin.
Ainoastaan alkutalvesta tilanne meni jälleen huonompaan suuntaan, mutta killan syyslukukauden osalta
tärkeimmät tapahtumat oltiin saatu pidettyä ja vaalikokouskin livenä turvallisuustoimenpiteiden kanssa
järjestettyä. Vaalikokousta ennen järjestettiin myös Kiltailta 25.10., jossa raatilaiset ja toimarit
esittelivät pestejään, vastailivat niihin liittyviin kysymyksiin ja innostivat kiltalaisia mukaan
kiltatoimintaan saunan ja ruuan merkeissä Ossinsaunalla.

Kiltahuone

Kiltahuoneelle nimitettiin neljä kiltahuoneenkehitysvastaavaa, joiden tehtävänä oli suunnitella ja
toteuttaa suurempia kehityskohteita ja muutoksia kiltahuoneelle. Suunnitelmat alkoivat alkuvuodesta ja
jonkin verran hankintoja ehdittiin tekemään keväällä. Kiltahuone oli poissa käytöstä täysin
korkeakoulun määräyksestä tammikuusta lokakuun alkuun, jonka takia kehitystyö oli jäissä suuren
osan vuodesta. Kiltahuone avattiin uudestaan lokakuun 18. päivä MK:n kanssa avajaisgrillailujen
parissa ja pysyi auki vuoden loppuun saakka.
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Opintotoimikunta
Opintotoimikunnan pj. Iiro Ristikankare

Yleistä

Vuonna 2021 opintotoimikunta on osallistunut halloped-toimintaan ja opintotoimikunnan hallopedit
ovat käyneet korkeakoulun eri kokouksissa ja työryhmissä kuuntelemassa ja vaikuttamassa
insinööritieteiden korkeakoulua koskettaviin puheenaiheisiin. Koulun kokouksissa oli säännöllisesti
killan edustajia ja kokouksiin pyrittiin välittämään tietoa opiskelijoiden näkemyksistä. Kokoustimme
vuoden mittaan säännöllisesti myös ENG:in hallopedien kanssa ja keskustelimme yhdessä
ajankohtaisista korkeakoulun aiheista ja kysymyksistä.

Yleisellä tasolla korkeakoulun kokouksiin osallistuneet opiskelijaedustajat koettiin vahvuudeksi sekä
killan, että koulun kannalta. Koko Aalto-yliopiston laajuinen AllWell - kyselyn tuloksia analysoitiin
kevään/syksyn aikana insinööritieteiden korkeakoulun näkökulmasta. Tulokset kertovat tärkeää dataa
kiltalaistemme hyvinvoinnista ja tulosten seuraaminen onkin tärkeää myös killan toimijoiden kannalta.

Keväällä etäopetuksen ja pandemian jatkuessa huolestuimme opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tämän
vuoksi teimme keväällä ENG:in opintovastaavien ja ENG:in korkeakoulun kanssa kyselyn
opiskelijoiden hyvinvoinnista ja etäopiskelusta. Tavoitteenamme oli selvittää mitä koulu ja ainejärjestöt
voisivat tehdä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Vastauksia kertyi etenkin ENYltä paljon ja
saimme tärkeää tietoa opiskelijoiden tilanteesta pandemia-aikana. Tulokset purettiin loppukeväästä
korkeakoulun ja kiltojen kanssa ja pohdimme yhdessä esille tulleisiin asioihin ratkaisuja. Oli ilo nähdä
syksyllä konkreettisia toimenpiteitä killoilta ja korkeakoululta esille nousseisiin aiheisiin.

Koe Kampus- tapahtuma järjestettiin vuonna 2021 etänä. Tapahtumassa pidimme kiltojen osiona
keskustelupaneelin, jossa ENG:in kiltojen opiskelijat vastasivat kysymyksiin.

Tenttiarkiston päivittäminen vuonna 2021 jäi etäopiskelun myötä taka-alalle. Ilmoitimme keväällä, että
tenttejä kerätään jälleen, mutta niitä toimitettiin hyvin niukasti ja emme jatkaneet toiminnan
kehittämistä syksyllä. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijat saataisiin innostettua
tuomaan tenttejä arkistoitavaksi.

Opintovastaava osallistui AYY:n Optmk:n toimintaan vuoden aikana.

Alumnitoiminta

Killalle nimettiin vuodeksi 2021 alumnisuhdevastaavat. Killan alumnitoimintaa pidettiin yllä vuonna
2021 erilaisilla alumneille suunnitelluilla tapahtumilla, vaikka koronatilanne oli haasteellinen.
Wappuaattona pidimme alumnien wappusimat Otarannassa ja 8.10 alumnien saunaillan Vaasankadun

4



Toimintakertomus 2021 | Rakennusinsinöörikilta ry

kabinetissa. Myös pikkujoulusitsejä suunniteltiin, mutta ne jouduttiin valitettavasti perumaan.
Toivottavasti alkaneena vuonna pääsemme järjestämään enemmän livetapahtumia alumneille.
Alumnitoimikunta selvitti myös vuoden aikana, että millaisille tapahtumille alumnitoiminnassa on
kysyntää tulevaisuudessa.

Koronarajoituksien vuoksi pidimme myös kevään ajan Rakennusinsinöörikillan nettisivuilla
alumniblogia, joka keräsi paljon katsojia ja sai paljon positiivista palautetta. Onnistuimme blogilla
tavoitteessamme saada alumnitoimintaa näkyvämmäksi kiltalaisille.

Muut tapahtumat

Kesätyöwebinaari @Teams 20.1.2021. Kesäwebinaari oli vuoden 2021 ensimmäinen
opintotoimikunnan tapahtuma. Opiskelijoita paikalla oli noin 65. Tapahtuma järjestettiin täysin etänä
koronatilanteen vuoksi ja opiskelijat tilasivat ruoat foodorasta kotiin. Yrityksiä mukana tapahtumassa
olivat YIT ja HSY. Lisäksi mukana oli RIL. Yrityksiltä laskutettiin osallistumisesta 600 euroa, joista
YIT:n osuus kuului vuosisopimukseen. Myös RIL:n osallistumismaksu kuului vuosisopimukseen.

3+ Sauna @OK20 iso puoli & sauna 7.10.2021. Tarjolla opiskelijoille oli ruokaa ja juomaa.
Tapahtuma oli oikein onnistunut ja osallistujia oli paikalla noin 40 henkilöä. Tapahtuman tunnelma oli
rento ja tuttavallinen ja osallistujat vaikuttivat viihtyvän. Raati sai kiitosta tapahtuman järjestämisestä.

Järjestimme myös ENGin korkeakoulun, ammattiainekerhojen ja ENGin kiltojen opintovastaavien
kanssa kampuskiertelyn ENGin ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille, sillä keväällä tehdyssä
hyvinvointikyselyssä toivottiin kampuskiertelyä, jossa esiteltäisiin kampuksen tiloja ja siellä toimivia
tahoja/yhdistyksiä. ENY:n kiertely järjestettiin 13.10 ja osallistujia oli noin 30. Esittelimme
opiskelijoille kaikkien ENGin kiltojen kiltahuoneet ja pidimme sen jälkeen kilta-aiheisen visailun.

Kandiuudistus

Vuoden alussa alkoi Insinööritieteiden korkeakoulun kandiohjelmien uudistamisprosessi, jossa
kandiohjelmia muokataan niin että ne vastaavat entistä paremmin maisteriohjelmien tarpeita.
Rakenteiden lisäksi uudistus vaikuttaa sisäänottomääriin. Suunnitteluryhmässä oli keväällä mukana
opiskelijaedustaja. Keväällä ja kesällä uudistusta käsiteltiin laajasti eri Insinööritieteiden korkeakoulun
toimielimissä, jonka jälkeen uudistus hyväksyttiin lopulta akateemisessa komiteassa. Myöhemmin
syksyllä implementointivaiheessa keskustelimme korkeakoulun kanssa laajasti kiltojen asemasta
uudistuksessa, kurssilistoista, sisäänottomääristä ja muista uudistukseen liittyvistä asioista. Killalta oli
opiskelijaedustus kaikissa kandiuudistuksen vaiheissa ja korkeakoulun kanssa on käyty keskustelua
kaikissa uudistuksen vaiheissa.
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Sisäasiaintoimikunta
Isäntä Leevi Koistinen ja Emäntä Lotta Aalto

Keväällä pääsimme keksimään pyörän uudestaan, kun mitään normaaleja tapahtumia ei pystytty
järjestämään. Kevään etätapahtumat nauttivat kuitenkin kiltalaisten keskuudessa hyvää suosiota ja
piristivät opintojen lomassa. Syksyllä koronarajoitukset lievenivät ja IE järjesti tapahtumia enemmän
kuin tarpeeksi.

Tapahtumat:

16.2. Laskiaispullajakelu

Kiltalaisille jaettiin pullakahvit kiltiksen takaovelta koronaturvallisesti. Päivän aikana meni 100
laskiaispullaa. Tapahtuma oli menestys!

KirjENGkaveri

ENG:n kiltojen jäsenet kirjoittivat kirjeen, jonka IENG toimitti toisen killan jäsenelle. Osallistujia oli
enemmän kuin järjestäjiä.

2.4. DrinktastENG

Tapahtumassa jaettiin alkoholittomia drinkkipaketteja, jotka sisälsivät neljän eri mocktailin ainekset.
Illalla oli live-stream, jossa IENG näytti kuinka drinkit valmistetaan. Tapahtumassa oli hyvä haippi!

1.4-23.4 IKxPT WappuKombat

IK ja PT pääsivät taistelemaan keskeään toinen toistaan haastavempien tehtävien parissa. Jokainen
kierros kesti viikon ja osallistujamäärä kasvoi kasvamistaan. Tapahtuma oli yllättävän suosittu ja
parhaimmisto suoritti kaikki tehtävät.

30.4. Wappusimat

Raati piti telttaa Otarannassa, jossa oli tarjolla simaa, kuohuviiniä, munkkeja sekä hot dogeja
kiltalaisille. Tapahtuma oli menestys! Todella moni kiltalainen tuli paikalle.

12.6. Kesäkisat

Kesäkisat järjestettiin Otarannassa. Emäntä paistoi raatilaisten kanssa quesadilloja osallistujille, kun
isäntä näytti kuinka urheillaan.
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3.-4.7. PikkuIE-virkistys

PikkuIE virkistys järjestettiin Espoon edustalla sijaitsevalla Stora Herrön saarella. Säät
hellivät telttailijoita ja kisailut, uiminen sekä grillailu virkisti tehokkaasti raksan vuoden 2021
parhaan pikkuIEn valmiiksi syksyn tapahtumiin.

5.8. SAT is fire

SAT:n vaihto ja virkistys samassa tapahtumassa. Osallistujia oli noin 10-200. Ruokaa syötiin ja
taidettakin tehtiin. Tapahtumassa julkaistiin myös SAT20 sekä SAT21 yhteinen haalarimerkki, joka
lienee kuluneen vuoden upein koko Aalto-yhteisössä.

7.-8.8. Killan kesäpäivät
Killan kesäpäivät järjestettiin AK:n majalla. Sää ei hellinyt, mutta onneksi sauna lämmitti. Osallistujia
oli, ja aamupala oli hyvää.

1.9. IKxIK Wanhojen “Wappu”sitsit

Smökin terassilla kahdessa lohkossa järjestetyt koronaturvalliset sitsit. Sää helli ja osallistujat pitivät
hauskaa. Ruokaakin oli. Paloturvallisuus säilyi kohtuullisesti.

10.9. Kaukkarit goes Raksarock

Kaukkarit jouduttiin jälleen perumaan, mutta onneksi toimelias raati järjesti sitäkin paremmat bileet
suoraan kiltiksen takapihalle. Päivällä oli lautapelejä sekä rentoa hengailua. Illalla raksan oma Hubble
piti keikan, jonka jälkeen DJ soitti hymniin asti.

15.10. 108 Puolihermanni

Osallistujia oli melkein 200. IE sekä pikku-IE paiski töitä enemmän kuin fuksit Y1-kurssilla.
Kunniajäsenet (⅔) sekä Oltermanni olivat paikalla myös. Ruoka oli erinomaista ja ihmiset viihtyivät.

16.10. 108 Puolihermannin sillis

Palju ja sauna lämmitti. Ruokaa olisi riittänyt toiseenkin sillikseen. Sää suosi ja rantasauna helli.

19.11. Vaalikokous ja pIKkujoulut

Uusi raati ja toimarit valittiin. Bussi lähti Mäkelänkadun saunalle, jossa kiltalaiset pääsivät nauttimaan
erinomaisesta jouluruokatarjoilusta ja ohjelmasta.
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27.11. IKxAK-sitsit

Raksalaiset pääsivät sitsaamaan mustavalko-teemalla herkullisen ruoan parissa OK20 yläkerrassa.
Sitseillä oli 30 paikkaa IK:lle ja 30 AK:lle.

14.12. Toimarisitsit

Raati järjesti sitsit OK20 yläkerrassa. Ruoka maistui ja osallistujia oli ainakin 30. Ihmiset viihtyivät.

18.12. IKxInkubio-sitsit

Vuosi paketoitiin päätökseen herkullisillta Kinkyt&Kiltit pikkujoulusitseillä Smökissä. Osallistujia oli
150 ja ihmiset viihtyivät.

SAT:

Liikuntavastaavien vuosi käynnistyi keväällä yhteislähtöjen merkeissä ja jatkui sulavasti
kesäkisojen siivittämänä kesätauolle. Liikuntavastaavia oli vuonna 2022 kokonaisuudessaan
seitsemän henkeä. Killan liikuntavuoden kohokohdaksi nousi eittämättä uljas karhunkierros
Lapin silmää hivelevissä ruskamaisemissa. Vaellukseen valikoitui 35 killan kovinta eränkävijää
ja kokonaisuudessaan reissu oli menestys. Vaelluksen lisäksi syksyllä tapahtui muun muassa 3+
pesäpalloa, megazonea sekä jo perinteeksi muodostunut sulkapalloturnaus. Sarjojen saralla
osallistuttiin ENGin kesken niin futsal-, koripallo-, kuin lentopallosarjoihin, joista ainakin
futsalissa kiivettiin palkintopallille saakka!

Kulttuurivastaavien vahvuus oli kuluneena vuotena viisi. Kevään kulttuurikausi starttasi
kiltisdiscordissa, jonka vaikuttavuus jäi tosin hieman vaisuksi osallistujamäärän jäädessä
viiteen. Vuosijuhlia varten luotiin kollektiivitaidetta internetalustalla. Syksyllä lähdettiin
joukoin kuuntelemaan uudempaa Ranskalaista torvimusiikkia Finlandia taloon. Lisäksi
kiltalaisille viihdettä tarjottiin liikkuvan kuvan keinoin leffamaratonissa, sekä liikkuvan kehon
keinoin Lindy Hop -tanssitunnilla.

Kiltahuonevastaavia sekä Kiltahuoneen kehitysvastaavia oli männävuonna yhteensä
seitsemän kappaletta. Kiltahuonehan aukesi vasta lokakuussa, joten varsinkin alkuvuosi oli
tästä johtuen kiltahuoneen henkilökunnalla rauhallinen. Loppuvuodesta kuitenkin
kiltisvastaavat, joista paikalla oli vain Lotta, sekä kiltiskehitysvastaavat aktivoituivat
kiitettävästi ja kiltishengaus heräsi horroksestaan.
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Killan DJ piti huolen jatkomeiningistä useissa varsinkin syksyn tapahtumissa. Raksarock oli
odotettavasti menestys, mutta myös esimerkiksi fuksiaiset sujuivat loistavasti.

Pikku-Isännät, -Emännät sekä IE-tontut olivat IE:n korvaamaton apu koko vuoden alkaen
laskiaisen pullajakelusta aina Inkubion kanssa järjestettyihin Kiltteihin & Kinkyihin
Pikkujoulusitseihin saakka. Koko joukon vahvuus oli 14 tekijää, jotka saatiin kätevästi jaettua
työvuoroihin kussakin tapahtumassa.
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Excursiotoimikunta
Excursiomestari Saku Ristolainen

Excursiotoimikuntaan kuului vuonna 2021 excursiomestarin lisäksi 5 excukisälliä, 3 KP-kisälliä, viisi
kimblevastaavaa sekä kolme rakentamisjaosvastaavaa.

Vuoden aikana saatiin järjestettyä varsin monipuolisesti excursioita, vaikka varsinkin keväällä toiminta
oli hyvin rajoitettua pandemian takia. Syksy oli kuitenkin hyvin tapahtumarikas, kun tilanne kehittyi
parempaan suuntaan ja perinteinen Kotimaan Pitkäkin saatiin järjestettyä poikkeuksellisesti
syyskuussa.

Excursiotoimikunnan vuoden aikana järjestämät tapahtumat:

Kevät
HBN-etäexcursio Viikin jätevedenpuhdistamolle 17.1.
HBN-excursiolla IK:n fuksit pääsivät tutustumaan HSY:n Viikin jätevedenpuhdistamon toimintaan
virtuaalisesti.

Fennovoima etä-excursio 17.3.
Virallinen killan excursiovuosi lähti käyntiin Fennovoiman järjestämällä etä-excursiolla. Fennovoima
esitteli Hanhikivi 1 -hankettaan Teamsin välityksellä ja ensimmäiset 20 excursiolle ilmoittautunutta
saivat tilata Foodoran avulla excursioeväitä kotiinsa.

IKxMKR etäexcursio Swecolle 27.4.
Etäexcuilu jatkui yhdessä ammattiainekerho MKR:n kanssa, kun Sweco esitteli Teamsin välityksellä
toimintaansa. Puheenaiheina olivat geosuunnittelu, rakennesuunnittelu ja kalliosuunnittelu. Tämän
lisäksi osallistujat pääsivät keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä aiheista pienemmissä ryhmissä
esittelijöiden kanssa. Ensimmäiset 20 excursiolle ilmoittautunutta saivat tilata Foodoran avulla
excursioeväitä kotiinsa.

IKxLVI etäexcursio Afrylle 17.5.
Kevään viimeinen excursio toteutettiin yhdessä LVI-kerhon kanssa Teamsin välityksellä. Excursiolla
kuultiin, miten AFRY on ratkonut Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon haasteita vastaamalla
poistoputkihankkeen suunnittelusta. Ensimmäiset 20 excursiolle ilmoittautunutta saivat tilata Foodoran
avulla excursioeväitä kotiinsa.
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Syksy
Norske Kimble 14.9. + Kotimaan Pitkä 15.-17.9.
Kotimaan Pitkälle osallistui vuonna 2021 yhteensä 31 henkilöä. Matkaa ennen järjestettiin edellisenä
iltana perinteinen Norske Kimble Cup.

Keskiviikkona 15.9. liikkeelle lähdettiin aamuvarhain kiltahuoneelta. Aamulla tutustuimme
RaideJokeri-hankkeeseen YIT:n edustajan kanssa seuraamalla bussilla raidelinjaa päädystä päätyyn.
Tästä matka jatkui kohti Lahtea, jossa kävimme Lahden tiedepuistossa kuuntelemassa Rambollin
esityksen. Tämän jälkeen tutustuimme Lahteen Lahden moottoripyörämuseon järjestämällä
Chicago-tourilla. Päivän päätteeksi matkustimme majoituksellemme Mikkelin eteläpuolelle.

Torstaina 16.9. aloitimme päivän CGI:n etäexcursiolla Kouvolasta, joka järjestettiin Kouvolassa
kokoustilassa. CGI:n esitystä seurasi heti perään Sitowisen esitys samaisesta tilasta. Esitysten jälkeen
siirryttiin paikalliseen Panimo Hoppaan oluenmaisteluun, josta matka jatkui päivän viimeiseen
kohteeseen eli majoitukseen.

Perjantaina 13.3. suuntasimme keulan kohti Imatraa, jonne päästyämme tutustuimme oma-aloitteisesti
Imatrankoskeen ja Imatran voimalaitokseen, jonka jälkeen nautimme TEK:n tarjoaman lounaan
paikallisessa ravintolassa. Lounaan jälkeen ohjelmassa oli vielä rentoutumista Imatran kylpylässä ja
kylpemisen jälkeen palasimme illaksi takaisin Otaniemeen.

Fortum Suomenojan voimalaitosexcursio 21.9.
Fortum kustui IK:n opiskelijat nollaenrgiapäivänä tutustumaan Suomenojan CHP-voimalaitokeen.
Excursio alkoi laitoksen esittelyllä, jonka jälkeen jatkettiin lounaan kautta kiertämään ja tutustumaan
voimalaitokseen.

Fuksiexcursio 6.10.
IK:n fuksit pääsivät tutustumaan Kaisantunneli-hankkeeseen Helsingin rautatieasemalla. Destia piti
hankkeesta esitelmän ja kierrätti excuilijoita työmaalla. Tämän jälkeen jatkot pidettiin Otaniemessä
Gorsussa, jossa oli tarjoilla ruokaa ja juomaa sekä sauna.

KvKPP excursio Esri Finlandille 8.10.
Uuden tapahtumakonseptin KvKPP:n yhteydessä killan kansainväliset opiskelijat pääsivät tutustumaan
Esri Finlandin toimintaan heidän toimistollaan. Esri kertoi toiminnastaan, kehittämistään sovelluksista
ja siitä, miten niitä hyödynnetään vesi-, energia- ja kaivostekniikan aloilla.

Kotimaan PuoliPitkä 4.11.-6.11.
Syksyn excursiomatkailu jatkui marraskuun alussa, kun IK:lta lähti  47 henkilön iskuryhmä kohti
Oulua ja Ympäristöteekkaripäiviä.
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4.11. Matka alkoi aamulla varhain kiltahuoneelta, josta suuntasimme matkan kohti Vaasaa. Vaasassa
tutustuimme EnergyVaasaan, joka esitteli meille Vaasan energiaklusteria. Mielenkiintoisen esityksen ja
lounaan jälkeen matka jatkui Ouluun, jossa osallistuimme oululaisten järjestämään iltaohjelmaan ja
majoituimme kellariin.

5.11. Päivä oli varattu kokonaan Ympäristöteekkaripäivien ohjelmalle: yritysseminaareja, standejä,
rastikiertelyä ja lopuksi illalla sitsit ladossa sekä jatkot Teekkaritalolla.

6.11. Aamulla osallistuimme sillikselle, josta siirryimme suoraan bussiin ja matkasimme takaisin
Otaniemeen.

Pääaineiltama 25.11.
Pääaineiltama järjestettiin Jätkäsaaren Sievo Saunassa. Edustajia oli puhumassa A-insinööreiltä,
Fennovoimalta, Esriltä sekä AFRYlta. Mielenkiintoisten esitysten lisäksi osallistuville oli ruoka- ja
juomatarjoilu sekä tietenkin sauna.

Lajikokeiluexcursio 17.12.
Excursiovuosi päättyi A-insinöörien kanssa järjestettyyn lajikokeiluexcursioon. Excursio järjestettiin
Tapiolan urheilupuiston Esport Arenalla, jossa ohjelmassa oli ensiksi tarjoiluja ja esitys A-insinööreiltä,
jonka jälkeen siirryttiin pelaamaan kuplafutista.

Rakentamisjaos
Rakentamisjaos rakensi keväällä kiltahuoneen takapihalle kauan odotetun pihakeinun A-insinöörien
tuella. Tämän lisäksi terassi huollettiin käsittelemällä se terassiöljyllä. Rakentamisjaos rakensi myös
kulkuvälineen Otatarhan ajoihin. Ajojen ajokki muistutti ajan hengen mukaisesti rokoteruiskua!
Laskuvälinettä laskiaisriehaan tuki tänä vuonna Ramboll, ja Otatarhan ajojen ajokkia WSP.
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Ulkoasiaintoimikunta
Kv- ja maisterivastaava Jaan Rönkkö

Orientaatio 6.-10.9
Maailman toiselta puolen tuntemattomaan paikkaan
saapuvat opiskelijat, vetämässä ylleen Suomen
perinteikkäimmän järjestön haalarit - mikä olisi
upeampaa? Näin pistettiin orientaatio käyntiin ja 173
uudesta maisterivaiheen opiskelijasta noin 60 tuli
viettämään orientaatiota uusien haalarien kera. Villi viikko
sisälsi kampuskiertelyä, krokettia, ultimatea, kylmässä
saunassa istumista (josta tykättiin kovasti), hyvää
skabailua tiimeissä ja tottakai killan ultimaattiset bileet:
raksarockin. Erään vaihtarin sanoja kuvaillen:
“Orientation was epic. I almost couldn’t stand on my feet
the next weekend.” Kiitos viikon tärkeimmälle porukalle,
KV-tutoreille!

First Sitsit  6.-10.9
Tänään saimme kaiken kaikkiaan reilut 40
sitsaajaa kahdessa erässä pöytien ääreen. Vaikka
molemmat sitsit järjestettiin noin 2,5h:ssa eli
tuplanopeudella, ei se tunnelmaa latistanut.
Olimme rajoitusten myötä IKn kanssa
OKyläkerrassa, samalla kun KIK ja MK järkkäsi
OK:n muissa tiloissa sitsit omille
maisterifukseilleen. Aikataulu oli todella tiukka ja
onnistuimme järjestämään tapahtuman
hiuskarvan varassa juuri ajallaan. Erityisen iso
kiitos Saikulle ja Danielalle, jotka lukkaroivat
hienot sitsit. Sitsit saivat paljon kiitosta, mutta IKn
kv-kapun pasta ei.
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Guild Cooking 26.9.
Keräännyimme syömään kylän
olohuoneelle 40 hengen kera.
Kokkailimme 7 vaihtarin kanssa
alkupalan, pääruoan ja jälkkärin.
Ostimme noin 6 kiloa sieniä ja oli
mukavaa. Vatsat täytettyämme
pelasimme vähän koripalloa pihalla ja
illan tullen siivosimme koko joukon
voimin paikan. Myös vieraileva tähti
Mäkelän Lassi, the puheenjohtaja,
piipahti paikalla tutustumassa uusiin
maisteriopiskelijoihin.

KvKPP Finland Excursion
8.-9. 10.
Syksyn mahdollisesti eniten
kiitosta saanut tapahtuma
orientaation ohella. Aluksi
pistäydyimme reilun 30
hengen kanssa ESRI:n
toimistolla Leppävaarassa ja
excursion poikkitieteellisestä
aiheesta pidettiin. Hiljaista ei
huoneessa ollut sillä toinen
toistaan polttavammat
kysymykset pitivät esittelijät
varpaillaan.

Sitten koukkasimme
ohjatulla museokierroksella
edesmenneen Eliel Saarisen
kotimuseossa ja lopuksi
mukava bussikuskimme jätti
porukan Porkkalan
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Leirikeskukseen. Mikko Tiili järjesti tiukat mökki-olympialaiset jotka laittoivat illalle upean startin.
Saunassa oli huima meno, joka muistutti yöklubia. EDM-musiikin hiljennettyäni, oli saunassa taas
mukavan tunnelmallista vaikka laulu ei suinkaan loppunut. Kovan luokan saunojatkaan, Ilmari, Mikko
ja Jaan, eivät pärjänneet sitkeimmille löylynheittäjille, jotka jatkoivat aamuyöhön asti.

KvKPP oli loistava matka Suomen idylliseen perinnemaisemaan ja tästä koko järjestävä
porukka sai suuret kiitokset. Toivottavasti tapahtuma saa lisää järjestäjiä tulevaisuudessa ja
mahdollisesti muodostuu perinteeksi. Ajankohta oli tarkoitus olla nopeasti orientaation jälkeen
syyskuussa, mutta onneksi lokakuun alku ei ollut liian kalsea. Jotta alkusyksyyn ei kerry jatkossa liikaa
tapahtumia, voisi KvKPP:lla korvata jonkun toisen tapahtuman. Kiitos Ilmarille, Mikolle ja Jaakolle kun
auttoivat järkkäämisessä!

CHEM-ENG evening 18.10.
Lyöttäydyimme yhteen CHEM-kiltojen
kanssa rantasaunalla. Aloitimme
pelaamalla futista ja ultimatea Alvarin
aukiolla, jonka jälkeen rentouduimme
rantasaunan löylyissä. Palju ja sauna
olivat kovassa käytössä ja kokkasimme
vieraille pannukakkuja. Tapahtuma oli
kuin Lettucup, mutta maistereille. Ilta oli
nimenomaan rento. Kiitos vielä kiltojen
KV-ISOille ja muutamalle IKn tupsulle,
jotka halusivat vääntää lettuja meidän
kanssa <3!

The Grand Sitsit 5.11.
Teimme upean kaikkien kiltojen yhteisen
KV-tapahtuman KvTMKn kanssa. Osallistujia kerättiin
200 ja rapiat. Nämä sitsit tehtiin isolla kädellä ja väki
tykkäsi erityisesti Markus Tervon värikkäästä
taikurishowsta. Smökissä oli Tirolilaista
tanssitunnelmaa kun RWBK torvet saivat porukan
hyppimään sitsipöytien keskellä. Kiitos KvTMK:lle
kovasta työstä.

15



Toimintakertomus 2021 | Rakennusinsinöörikilta ry

ENG-appro 16.11.
Engin maisteri- ja kandifuksien yhteistapahtuma. AA-kerhojen rastit sisältivät monelle fuksille uutta
tietoa ja varmasti moni keksi hyvän syyn lähteä mukaan AA-toimintaan. Tapahtuma sai jatkonsa
smökissä ja juhlan kunniamaininta menee KIKn jäätelökoneelle ja Mikko Jantusen DJ showlle. Vaikka
moni tunsi kisaväymystä tapahtumien runsaudesta - sekä järjestäjät että osallistujat - huomasi
tanssilattioille kerääntyneestä kansasta, että hauskaa pidettiin tänäkin iltana. Harmiksi moni 170
ilmottautuneesta ei kuitenkaan tullut paikalle, mutta tämä tarkoitti enemmän €-juustoja järjestäjille :)
Uskon että tästä jäi monelle hyvä ilta muistoihin. Kiitos ENG yhteistyölle.

SuomiEvening 12.12.
Teimme laulukokeet ennen koko väen
saapumista ja noin 30 laulajaa kävi
tulikokeessa - yksi jopa etänä lapista. Suomen
lausuminen ei ole tunnetusti helppoa ja kivaa
mutta laulu oli ehdottomasti teekkarin tyyliin
sopivaa ja kunniakasta, joten jokainen 10 hlö
ryhmä pääsi läpi. Rantasauna oli illalla täynnä
ENGin vaihtareita - arviolta noin 60
osallistujaa. Kokkailimme suomalaisia herkkuja
ja pistimme saunan ja paljun tulille. Vaihtarit
melkein tekivät reiän jäähän rantsun laiturilta
ilman kunnollisia välineitä, mutta sain heidät
jättämään uhkarohkean idean ensi kertaan.
Muistan että moni jätti Suomen seuraavina
päivinä ja siksi tunnelma oli hieman haikea.
Onneksi sauna+vaihtarit=goodtimes. ENG
KV-kapuille suurin kiitos järkkäilyseurasta!

Maisterien pikkujoulut 17.12.
Tuona päivänä en tehnyt muuta kuin varannut
Kylän Olohuoneen ja auttanut maistereja itse
järjestämään tapahtuman itselleen! 40
maisteria saapui illaksi viettämään pikkujoulua
joista noin 12 osoittautuivat loistaviksi kokeiksi,
juomien toimittajiksi ja sisustajiksi. Ilta oli
joulutunnelmaa täynnä: lautapelejä,
riisipuuroa, olutta ja saksalaista
kansanmusiikkia. Pieni vaiva, upea ilta, josta
kiitos omille parhaille fukseille!

UAT21 kiittää ja kuittaa.
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Yrityssuhdetoimikunta
Yrityssuhdevastaava Ilmari Oinonen

Yleistä
Vuonna 2021 yrityssuhdetoimikuntaan kuului yrityssuhdevastaava ja neljä yrityssuhdekisälliä. Toimikunnan

päätehtävä vuoden aikana oli ylläpitää ja kehittää killan ja yritysten välisiä suhteita ja yhteistyötä, sekä

koordinoida varainhankintaa. Käytännössä suhteiden kehitys ja ylläpito toteutui sähköposti- ja

puhelinkeskusteluilla, tapaamalla yritysten edustajia sekä varmistamalla, että sovitut yhteistyöt toteutettiin.

Varainhankintaa tehtiin pääasiassa ehdottamalla yrityksille valmiita yhteistyökohteita joko yksittäin tai

useamman kohteen paketeissa, tai tarjoamalla paikkaa kannatusjäsenenä.

Vuoden alussa pidettiin Teams-kokouksia monen yrityksen oppilaitosyhteistyöstä vastaavan kanssa ja

keskusteltiin mahdollisista yhteistyösuunnitelmista tulevalle vuodelle. Kokouksia pidettiin mm. seuraavien

yritysten kanssa: YIT, A-insinöörit, WSP, AFRY, Ramboll, Granlund, Destia, Fennovoima ja RIL.

Yrityssuhdevastaavan lisäksi kokouksissa oli tyypillisesti mukana puheenjohtaja ja toisinaan myös

excursiomestari. Edellämainittujen yritysten kanssa sovittiin tyypillisesti laajemmasta yhteistyöstä tulevalle

vuodelle. Pienempiä tai yksittäisiä yhteistyökohteita sovittiin muiden yritysten kanssa puhelimitse ja

sähköpostitse.

Kannatusjäseniä kerrytettiin pitkin vuotta. Kannatusjäsenyrityksiä oli vuoden 2021 loppuun mennessä 22. Myös

muutama täysin uusi yritys osoitti kiinnostustaan yhteistyölle ja näistä Kospro lähti myös kannatusjäseneksi.

Kannatusjäsenyyden hinta pidettiin 500 eurossa, johon se oli vuonna 2020 vakiintunut. Killan aikaisemmista

päätukijoista (YIT, Ramboll, Sweco ja AFRY) Sweco ei jatkanut ja heidän tilalleen uutena päätukijana tuli

Granlund.

Poikkeusolojen haasteista huolimatta suurin osa yrityksistä jatkoi joustavasti ja onnistuneesta yhteistyötä killan

kanssa. Osa yrityksistä ei kuitenkaan pitkittyneen koronatilanteen johdosta ollut kiinnostunut

oppilaitosyhteistyöstä. Kokonaisuudessaan yrityssuhdetoiminta kerrytti killalle varoja yli 34 000 euron edestä

vuonna 2021.

Tapahtumat
Koronatilanteesta johtuen jo vuoden alussa käydyissä kokouksissa painotettiin sitä, että suunniteltuja yhteistyön

kohteita ei välttämättä pystyttäisi järjestämään tai että niitä joutuisi järjestämään etämuodossa tai toisena

ajankohtana. Muun muassa normaalisti yrityssuhdetoimikunnan alkuvuodesta järjestämää Avainasiakasiltaa ei

järjestetty poikkeusolojen vallitessa, eikä tyypillisesti alkusyksystä järjestettävää Ulkoexcursiota alettu edes

suunnittelemaan. Alla tapahtumia, jotka poikkeusoloista huolimatta onnistuttiin jossain muodossa

järjestämään.

ENG-fest 20.10.2021

Yhdessä Maanmittari- ja Koneinsinöörikillan kanssa järjestetty ENG-fest on yritysmessutapahtuma, joka

onnistuttiin järjestämään täysin lähitapahtumana. Lokakuun koronatilanne oli tapahtuman toteutumiselle

suotuisa ja lopputulos olikin erittäin onnistunut. Tapahtuma järjestettiin Trap Factoryssa ja tarjoilut

tapahtumaan hankittiin Otaniemen K-Marketista. IK kutsui tapahtumaan yrityksistä YIT:n, Fennovoiman, WSP:n,
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Kospron ja Granlundin. Tapahtumassa kullakin yrityksellä oli oma piste, jonka luona tapahtumassa vierailevat

opiskelijat pystyivät tutustumaan yrityksiin. Tapahtuman kävijämäärää ei seurattu, mutta sen voidaan arvioida

olleen jopa 150-250.

Virkistys excursiotoimikunnan kanssa 25.11.2021

Yritys- ja excursiotoimikunnan yhteinen virkistäytyminen alkoi yhteislähdöllä Otaniemestä, josta lähdettiin

metrolla kohti Kaartinkaupunkia. Määränpäässä virkistäytyjät kävivät pakohuoneessa Escape Room Helsingissä,

jonka jälkeen käytiin syömässä ravintolassa Neronessa. Siitä lähdettiin takaisin Otaniemeen, jossa päätettiin

käydä vielä olutravintola Taproom D20:ssa. Tapahtuman suunniteltu osuus oli kokonaisuudessaan yrityssuhde-

ja excursiokisälleille yllätys. Tapahtuma oli todella onnistunut ja niin osallistujat, kuin järjestäjätkin olivat todella

tyytyväisiä tapahtumaan.

Ramboll-lounas 16.12.2021

Perinteinen Ramboll-aamupala järjestettiin edellisvuoden tapaan etälounaan muodon. Loppuvuodesta

koronatilanne oli taas kiihtyvä ja siksi tapahtuma päätettiin järjestää mieluummin etänä Teamsin kautta. Reilu

20 opiskelijaa ja Rambollin edustajat kutsuttiin parituntiseen kokoukseen, jossa yritys esitteli toimintaansa mm.

geo-, LVI-, ja vesitekniikan parissa. Ramboll teki myös nostoja avoimista työpaikoistaan ja kesätyöpaikoista.

Tapahtuma pidettiin suomeksi ja se sisälsi esittelyt aiemmin mainittujen tekniikan alojen äärellä

työskentelevistä Rambollin osastoista, sekä osion, missä kukin opiskelija sai kertoa itsestään ja esittää

kysymyksiä Rambollille. 20 ensimmäiselle tapahtumaan ilmoittautuneelle opiskelijalle tarjottiin oikeus tilata

lounasta kotiinsa Foodora -ruokalähettipalvelun kautta itse valitsemastaan ravintolasta.

18



Toimintakertomus 2021 | Rakennusinsinöörikilta ry

Viestintä
Kirjuri-tiedoittaja Iiris Vuorialho

Kirjuri-tiedottajan toimenkuvaan vuonna 2021 kuuluivat edellisvuosien tavoin pöytäkirjojen laatiminen
killan ja raadin kokouksista, killan tiedotuksesta huolehtiminen sekä killan jäsenrekisterin hallinnointi ja
sähköpostilistojen ylläpito.

Vuoden 2021 aikana kirjuri-tiedottaja laati pöytäkirjat killan vuosikokouksessa sekä raadin
kokouksissa. Raati piti vuoden aikana 35 kokousta, joista noin puolet pidettiin etänä Zoomin
välityksellä. Vaalikokoukseen kirjuri-tiedottaja oli estynyt osallistumasta ja sihteerinä toimi sijainen.
Pöytäkirjan kirjoittamisen hoiti kuitenkin kirjuri-tiedottaja.

Kirjuri-tiedottaja ylläpiti killan tiedotustoimintaa lähettämällä kiltalaisille koostetun viikkotiedotteen sekä
suomeksi että englanniksi viikoittain lukukausien aikana, sekä lähettämällä tiedotusviestejä Telegramin
kautta. Vuoden aikana hyvin aktiivisessa käytössä olivat Telegramin tiedotuskanavat IK-tiedotus sekä
IK English Info.

Killan ilmoitustaulu oli vähäisessä roolissa vuoden aikana kiltahuoneen ollessa koronan takia pitkään
suljettuna.

Kirjuri-tiedottaja avusti killan hallintoa ylläpitämällä sekä killan jäsenrekisteriä että sähköpostilistoja ja
kokoamalla vuoden lopuksi pöytäkirjat liitteineen toiminnantarkastusta ja arkistointia varten.

Lisäksi kirjuri-tiedottaja hoiti vuoden aikana muita raadille kuuluvia tehtäviä, kuten killan logotuotteiden
tilauksia.
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Ruutiset-toimikunta
Ruutisten päätoimittaja Juho Ojala

Vuoden 2021 aikana julkaistiin neljät Ruutiset. Ensimmäinen lehti ilmestyi maaliskuussa ja se jaeltiin
oteniemessä asuville halukkaille kotiin. Koko hallitus oli jakamassa lehtiä kotioville. Toinen lehti 30.4.
killan Wappusimoilla. Kiltalaisilla oli myös mahdollisuus tilata lehti kotiin Otaniemen ulkopuolelle.
Kolmas julkaistiin killan PuoliHermannissa 15.10. ja viimeinen killan pIKkujouluissa 19.11.. Lehtiä
painettiin 100-200 kpl riippuen lehdestä. Näiden painosten lisäksi lehtiä postitettiin sisarklilloille,
kunniajäsenillä ja yhteistyökumppaneille.

Ruutiset-toimikunta kokousti kaikkiaan neljä kertaa. Ennen jokaista lehteä pidettiin suunnittelukokous,
jossa mahdollisia juttuja ideoitiin ja vastuita jaettiin. Toimituskokoukset järjestettiin joko etänä tai
paikan päällä koronatilanteesta riippuen. Viimeisen toimituskokouksen yhteydessä pidettiin lyhyt
virkistys. Tämä järjestettiin Gorsun saunatilassa. Virkistykseen oli toimittajien lisäksi kutsuttu muut
toimikunnan alla toimivat toimarit.

Toimituskokousten jälkeen toimittajat kirjoittivat jutut lopulta hyvin itsenäisesti. Lisäksi juttuja lehtiin
saatiin myös toimituksen ulkopuolelta, mm. Oltermannilta, killan puheenjohtajalta, fuksikapteeneilta,
kv-vastaavalta ja ISOvastaavalta.

Koska painatus oli kilpailutettu kaksi vuotta sitten, päädyttiin sitä jatkamaan Lehtisepillä
kilpailukykyisten hintojen sekä suoratoimitus mahdollisuuden takia.

Valokuvaus onnistui vuonna 2021 kohtalaisesti. Parannettavaa olisi ollut esimerkiksi organisoinnissa.
Tänä vuonna valokuvaajillakin oli mahdollisuus lisätä tapahtumien kuvia galleriaan, joka oli toimiva
ratkaisu. Killalle myös hankittiin toinen muistikortti kameraan sekä kauan kaivattu muistikortinlukija.

Arkistossa päästiin käymään raatikoulutuksessa, jolloin myös kahden vuoden takaa arkistoitavat esineet
saatiin arkistoon vietyä.
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Fuksitoimikunnan toimintakertomus 2021
Fuksitoimikunnan puheenjohtajat Anna Laaksonen ja Ramzi el Geneidy

Fuksitoimikunnan tehtävinä on vastata fuksien teekkarikasvatuksesta järjestämällä heille tapahtumia ja
tutustuttaa heidät niin teekkarikulttuuriin kuin Aalto-yliopiston toimintaan ja opiskelijaelämään. Lisäksi
fuksitoimikunnan tehtävänä huolehtia killan ISOtoiminnasta.

Yleistä

Vuoden 2020 vaalikokouksessa valittiin jälleen kaksi puheenjohtajaa fuksitoimikunnalle vuodeksi
2021. Fuksien määrä on noin 140, joista 20 on englanninkielisessä kandiohjelmassa. Kahdelle
fuksitoimikunnan puheenjohtajalle onkin ollut hyvin käyttöä suuren sisäänoton ja kahden
kandiohjelman tuottaman työmäärän vuoksi.

Kevät 2021 jäi melko vaisuksi fuksikasvatuksen osalta koronapandemian vielä jyllätessä tai tapahtumia
jouduttiin jonkin verran soveltamaan ja keksimään uusia konsepteja. Ehdimme kuitenkin avustaa
edeltäjiämme Fanni Mattssonia ja Sampo Sainiota mm. LettuCUPissa, HBN?!?:ssä, FIM-jäynässä sekä
fuksien Etäwappu-mayhem -tapahtumassa. Lisäksi työstimme fuksioppaita ja pistekortteja kevään ja
kesän aikana. Vastuullamme oli myös rekrytä ISOhenkilöt ISO- ja kv-ISOvastaavien Aapo Salosen ja
Ilari Pajulan kanssa.

Alkusyksyyn saakka oli vähän epävarmaa, minkälaisia ja -kokoisia fuksitapahtumia saa järjestää, mutta
lopulta saimme lähes normaalin kaavan mukaan järjestettyä onnistuneen orientaatioviikon, mikä takasi
monelle fuksille uusia kavereita. Muut syksyn tapahtumat saimme myös hyvin toteutettua ilman, että
korona haittasi tapahtuman järjestämistä. Computationl Engineering -fukseja saapui orientaatioviikolla
paikalle hieman heikosti, ja vaikka pyrimme pitämään heidät mahdollisimman hyvin ajan tasalla ja
suurin osa tapahtumista oli kaksikielisiä, niin siitä huolimatta Comp. Eng. -opiskelijoita näkyi
tapahtumissa hyvin vähän.

Nyt kun pääsimme hieman takaisin normaalin fuksisyksyn makuun ja tapahtumia on pystytty
järjestämään samalla tavalla kuin ns. normaalina vuonna, niin fuksien osallistuminen tapahtumiin on
ollut erittäin aktiivista. Varsinkin alkusyksyn tapahtumat houkuttelivat suuria määriä osallistujia
paikalle. Koko vuosikurssin yhtenäistäminen on sujunut oikein hyvin ja fukseilla näyttäisi olevan hyvä
ilmapiiri ja yhteishenki. Samoin ISOjen toiminta on ollut esimerkillistä kuluneen syksyn aikana. He
ottivat fuksit lämpimästi vastaan ja ovat olleet heille tukipilareita. ISO kiitos teille ISOt!

ISO-toiminta

Keväällä rekrytoitiin ISO- ja tutorhenkilöt lukuvuodelle 21-22. Hakijoita oli useampi kymmenen, ja
yhdessä ISO- ja kv-ISOvastaavan kanssa halusimme tarjota kaikille halukkaille mahdollisuuden päästä
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toimimaan ISOhenkilönä. Haastattelimme jokaisen ISOhakijan, jotta saimme varmistettua heidän
kiinnostuksensa ja sitoutumisen tehtävää kohtaan. Muutama ISOhenkilö jättäytyi opiskelupaikan
vaihdon tai vastaavan syyn takia ISOtehtävästä ennen syksyä. Tätäkin ajatellen oli hyvä, että ISOja oli
suuri joukko (n. 60 hlö), niin muutaman ihmisen jättäytyminen ei haitannut toimintaa.

ISOille järjestettiin koulutuksia etänä yliopiston toimesta. ISOt kuitenkin toimivat myös tutoreina ja
auttavat fukseja yliopisto-opintojen alussa. Olikin hienoa huomata, että monet ISOt järjestivät
kodeissaan pieniä työpajoja missä he opettivat fukseja mm. ilmoittautumaan kursseille, vaikka koulun
tiloissa järjestettiin myös Sisu-työpajoja. ISOvastaava oli pääasiassa yhteyshenkilönä koulun ja ISOjen
välillä, mikä selkeytti tiedonkulkua.

ISOt tekivät upeaa työtä myös teekkarikasvatuksen saralla. He olivat mukana auttamassa erinäisissä
tapahtumissa, järjestivät itse mm. ISO-approt ja pitivät fuksiryhmistään hyvää huolta. Haluamme vielä
erikseen kiittää ISOja heidän panoksestaan kuluneen syksyn aikana fuksikasvatuksessa, teitte
uskomattoman hyvää työtä!

Rekrysimme myös keväällä 21 ensimmäistä kertaa fabu-ISOja, jonka ideana oli se, että fuksit
pääsisivät tutustumaan myös hieman vanhempiin opiskelijoihin. Oli myös ajatuksena, että fabu-ISOt
olisivat ISOjen tukena, jotka eivät välttämättä koronan takia esimerkiksi päässeet fuksivuonna
tutustumaan niin hyvin kampusalueeseen ja fuksit sekä ISOt olisivat voineet kääntyä fabu-ISOjen
puoleen muissakin asioissa. Fabu-ISOjen toiminta jäi kuitenkin hyvin vajavaiseksi ja se kaipaisi jonkin
verran kehittämistä, jos konseptia halutaan jatkaa ensi syksynä.

Tapahtumat

Kevät 2021

20.1. Kesätyösauna

Opintovastaava järjesti kesätyösaunan, missä fuksit ja ISOt pääsivät kuulemaan yritysten
kesätyömahdollisuuksista.

26.1. LettuCUP etä-edition

IK:n, PT:n ja MK:n fuksikapteenit järjestivät LettuCUPin etä-kilpailutapahtumana, jossa fuksit
kisailivat joukkueissa Discordissa eri leikkimielisissä kilpailuissa.

4.2. Fuksisitsit

Koska AYY:n tilat eivät olleet käytössä, toteutimme etäsitsit, jotka järjestettiin hajautetusti ISOjen
kodeissa. Sitsit olivat monelle fuksille ensimmäiset, ja ne sujuivat hyvin, vaikka emme päässeet koko
porukalla samaan tilaan sitsaamaan.
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9.2. AA-appro

Helmikuussa järjestettiin AA-appro, joka oli ulkorastikiertely, jossa esiteltiin fukseille AA-kerhoja,
MAIK:ia sekä mainostettiin ISOrekryn alkamista.

15.2. ISOrekry

Kevään ISOrekryä mainostettiin AA-approssa sekä Telegramissa. Teimme myös kv-maisterivastaavan,
ISO- ja kv-ISOvastaavan kanssa mainosvideon, jossa kannustimme fukseja hakemaan ISOiksi. Saimme
rekrytoitua n. 60 innokasta ISOhenkilöä yhteensä molemmille kandilinjoille.

17.2. HBN?!?

Fanni ja Sampo järjestivät fukseille HBN?!?:n alkuvuodesta. HBN?!!?:n osallistujat valittiin
hakulomakkeen avulla. Tapahtumasta ei perinteisesti kerrottu etukäteen mitään. Tapahtumaa piti
hieman soveltaa, ja se poikkesi hieman aikasempina vuosina järjestetystä tavasta. Tapahtuman excursio
pidettiin etänä kiltahuoneella. Illan rastikiertely pidettiin tänä vuonna Helsingin keskustan sijasta
Mustikkamaalla. Osallistujina oli fukseja, n. 30 kpl.

3.3. Wappuluento

Fuksimajuri päätti tänäkin vuonna, että Wappu järjestetään. Tämän vuoksi Fanni ja Sampo pitivät
fukseille etänä Wappuluennon, missä fukseille valotettiin tulevan Wapun kuvioita.

24.3. Etä-Beer Pong -turnaus

Uudet fuksikapteenit Anna ja Ramzi järjestivät fukseille ja muille halukkaille Discordissa etä-beer
pong -turnauksen, joka onnistui ihan hyvin etäyhteydellä ja oli hauska uusi konsepti.

10.4. IK-jäynä Discord-rastikiertely

IK-jäynä/FIM-jäynä järjestettiin tänä vuonna kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa järjestettiin
fukseille Discordissa rastikiertely.

26.4. IK-jäynä osa 2

IK-jäynän toisessa osassa fuksit valtasivat perinteisempään tapaan itäisen satamakaupungin pienissä
ryhmissä.

27.4. Fuksien Wappumayhem

Fuksien wappufiiliksen nostattamiseksi haluttiin järjestää fukseille Discordissa
Wappumayhem-tapahtuma, jossa pelailtiin erinäisiä pelejä eri huoneissa. Tapahtumaan kuului myös
herkku-/yllätyskassi, jossa oli raaka-aineita, joista valmistettiin hauskoja juomia.

28.5. ISOkaste

Lukuvuoden päätteeksi järjestimme Prodekon kanssa uusille ISOille ISOkasteen, jossa ISOt kiertelivät
rasteja ryhmissä ja saivat tutustua toisiinsa paremmin.
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Syksy 2021

27.-29.8. MAIK-varaslähtö

Varaslähtö saatiin koronasta huolimatta järjestettyä. Varaslähtö osoittautui monelle fuksille tärkeäksi
tapahtumaksi kaverisuhteiden muodostumista ajatellen. Niin fuksikapteenit kuin ISOt keksivät
ohjelmanumeroita ja tekemistä varaslähtöön. Tänä vuonna varaslähtö järjestettiin poikkeuksellisesti
niin, että ensimmäisenä päivänä paikalle tuli IK-fuksit ja ISOt ja seuraavana päivänä MK- ja AK-fuksit
sekä ISOt. Jouduimme myös karsimaan tapahtumasta kaikki muut opiskelijat, jotka eivät olleet joko
fukseja tai ISOja.

6.9. Ensimmäinen päivä ja Tutustumisilta

Kiltaan saapui n. 140 fuksia ja heidät toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi kiltaamme heti
orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä. Aamulla niin koulu kuin kilta esittäytyivät etäluentojen
muodossa. Fuksit, jotka halusivat saapua fyysisesti paikalle, saapuivat kiltahuoneen takapihalle
iltapäivällä. Siinä heidät jaettiin fuksiryhmiin, minkä jälkeen ISOt esittelivät kampusaluetta ja pitivät
tutustumisleikkejä ja fuksit menivät Konetalon luentosaliin katsomaan RILlin, TEKin ja Jäynän
esittelyjä.
Koronan takia tutustumisilta ja haalarisovitukset oli jaettu useaan eri aikaslottiin. Fuksit pääsivät
sovittamaan haalareita, tutustumaan toisiinsa ruuan, juoman ja pelailun merkeissä. Raati oli vastuussa
tutustumisillasta, ja kaikki toimi hienosti.

7.9. Haalareidenjako, YIT-skumpat ja ISO-appro

Heti seuraavana päivänä jaoimme fukseille haalarit. Haalareidenjaon jälkeen kokoonnuimme koko
porukalla Ossinlammelle, ja YIT:n edustaja Peter Forsell tuli pitämään fukseillemme pienen
puheenvuoron. Maljan nostettuamme otettiin jokaisesta ryhmästä kuvat, ja ISOt vetivät muutamia
haalarileikkejä fukseille.

Illalla ISOt järjestivät fukseille ISO-appron, jossa fuksit pääsivät kiertelemään ISOjen järjestämiä
rasteja. Tapahtuma oli menestys, ja niin ISOt kuin fuksit nauttivat approista.

8.9. Fuksiryhmien ompeluillat

Jokainen ISOryhmä järjesti omalle ryhmälleen illanvieton ruuan ja haalareiden ompelun merkeissä.

9.9. Fuksien Smökki-hengailu

Orientaatioviikon torstaina järjestettiin fukseille Smökki-tapahtuma, jossa fuksit pääsivät tutustumaan
toisiinsa sekä ISOihin.

10.9. Raksarock

Orientaatioviikko huipentui tänäkin vuonna Raksarockiin kiltahuoneen takapihalla. Paikalla oli
livebändi ja yleisö viihtyi!
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13.9. Sitsikoulutus ja Kurssineuvosto-vaalit

Fukseille järjestettiin hybridinä sitsikoulutus, mikä valaisi heille teekkareiden ja kiltamme
sitsikulttuuria. Heti sen perään valittiin fukseille uusi Kurssineuvosto. Halukkaita löytyi onneksi
runsaasti!

13.-14.9. Otasuunnistus

FTMK:n järjestämä Otasuunnistus järjestettiin tänä vuonna kahtena päivänä, jotta saimme fuksien
määrää hieman jaettua ja hajautettua. Rasteja olivat pitämässä AYY:n alayhdistykset, ja fuksit pääsivät
tutustumaan erilaisiin kerhoihin. Jatkoja ei tänä vuonna pystytty järjestämään Smökissä.

19.9. Fuksisitsit

Aloimme suunnittelemaan fuksisitsejä erittäin lyhyellä aikataululla, koska AYY:n tilojen
henkilörajoituksista ei ollut varmuutta kuin vasta pari viikkoa ennen sitsejä. Onnistuimme kuitenkin
saamaan sitsit järjestettyä. Iso kiitos kaikille, jotka auttoivat sitsien järjestämisessä. Valitettavasti emme
saaneet tapahtumaan sponsoria niin lyhyellä varoitusajalla.

29.9. Computation Engineering -saunailta

Järjestimme Ossinsaunalla Computational Engineering fukseille hengailuillan. Päätimme myös kutsua
tapahtumaan kv- ja maisterifukseja, koska Comp. eng. fukseja oli ilmoittautunut tapahtumaan hyvin
vähän.

4.10. Fuksiaiset

Tänä vuonna fuksiaiset pidettiin ulkona kiltiksen takapihalla. Siellä järjestettiin perinteiseen tapaan
leikkimielisiä kisailuja. Lisäksi he pääsivät tutustumaan speksikulttuuriin valmistelemalla ja
esittelemällä toisilleen pienet speksi. Tämän jälkeen suunnattiin niemen kärkeen, jossa raati odotti
ulkotulien valossa. Loppuillasta järjestettiin Smökki-jatkot, jonka pääosassa oli karaoke Smökin
akvaariossa.

6.10 Fuksiexcu

Excursiomestari järjesti fukseille erinomaisen excursion. Fuksit pääsivät tutustumaan työmaakierroksen
muodossa Destian Kaisantunneli –hankkeeseen. Excursion jälkeen fukseille tarjottiin ruokaa Gorsussa,
jossa he saivat myös saunoa.

14.10 LettuCUP

Yhdessä MK:n ja PT:n kanssa järjestetty tapahtuma, jossa pelataan yleensä perinteistä sankopalloa.
Lisäksi pelattiin polttopalloa ja ultimatea. Tämän jälkeen syötiin lettuja, laulettiin karaokea ja
saunottiin yhdessä. Paikalla oli varsin hyvin osallistujia.

3.11. RILkamat

Tuttuun tyyliin fuksien kurssineuvosto järjesti omat bileensä OK20:ssä. Tänä vuonna nimenä oli
ThRILler. OK20 alakerta oli käytössä kokonaisuudessaan. Fuksit myös tekivät tapahtumaan oman
haalarimerkin, sekä esittivät ensimmäisen speksinsä.
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8.11. Fuksien juhlasitsit

Teekkariperinneviikolla järjestettiin fukseille tuttuun tapaan fuksien juhlasitsit FTMK:n voimin. Sitsien
teema oli Afrodite, joten Smökkiä koristi punaiset sydänilmapallot sekä kukista tehty F-kirjain. Sitsit
olivat erittäin onnistuneet ja fukseja tanssittivat RWBK sekä Raksan oma Hubble.

16.11. MoviENG Night

MoviENG Night oli ENG-fukseille suunnattu tapahtuma, jossa alkuun fuksit kiertelivät ryhmissä eri
rasteja, joita eri ENGin AA-kerhot olivat pitämässä. Rastikiertelyn jälkeen järjestettiin jatkot Smökissä.

24.11. Pääaineiltama

Excursiomestari järjesti fukseille pääaineiltaman, missä eri yrityksistä oli edustajat kertomassa, mitä he
ovat opiskelleet ja miten he ovat päätyneet töihin kyseisiin yrityksiin. Paikalla oli yritysedustajia
jokaisesta neljästä nykyisen kandiohjelman pääaineesta A-insinööreiltä, Fennovoimalta, Afryltä ja
Esriltä.

28.-30.11. Otacruise

Nelikiltaristeilyn ja Fuksicruisen sijasta järjestettiin kaikille killoille Otacruise, jossa fuksit pääsivät
valloittamaan läntisen naapurimaamme. Risteilyllä kipparit järjestävät runsaasti ohjelmaa
hyttisuunnistuksen ja Sergelin torin leikkien merkeissä.

18.12. Piparielementti

Vuoden viimeinen tapahtuma. Kokoonnuimme Kylän olohuoneelle kuuntelemaan joululauluja ja
leipomaan piparkakkuja. Tapahtumassa oli paikalla n. 20 fuksia. Leivontatarpeet oli mitoitettu hyvin ja
loput tarvikkeista vietiin kiltahuoneelle odottamaan seuraavaa vuotta.

Lopuksi

Tapahtumat listassa ei mainita Kapujen wartteja, mutta pidimme yhdessä fukseille wartteja
loppusyksystä. Oli ihanaa päästä näkemään fukseja, jutella heidän kanssaan ja kuulla mitä heille
kuuluu. Yleinen ilmapiiri oli positiivinen ja paljon hyvää palautetta tuli syksyn tapahtumista ja yleisesti
asioiden hoitamisesta ja tiedottamisesta. Wartteihin upposi kymmeniä tunteja, mutta ne olivat todella
sen arvoisia!

Vaikka vuosi oli jälleen hieman haastava ja normaalista poikkeava, oli hienoa, että pystyimme
järjestämään etenkin syksyllä paljon tapahtumia. Keväälläkin oli positiivista, että edes jotain pystyi
järjestämään ja etäkonseptit olivat ihan toimivia. Vuoden 2020 fuksit saivat lakkinsa ja heistä tuli
teekkareita ja uusi vuosikurssi starttasi hieman vaikeasta tilanteesta huolimatta. Kyllä teekkarit aina
keinot keksivät!
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Yleiset asiat
Puheenjohtaja Ilmari Oinonen

Kiltalaisille
Rakennusinsinöörikilta tuo yhteen saman alan opiskelijat, opiskelijaelämän opintoineen ja
tapahtumineen. Tärkeää on myös tuoda opiskelijat ja yritysmaailma yhteen jo opiskeluiden
aikana. Kilta pyrkii jatkamaan monien erinäisten mahdollisuuksien tarjoamista jäsenilleen.

Vuonna 2022 näyttää vihdoin siltä, että killan toiminta voi palautua takaisin normaaliksi
Covid-19 pandemian jälkimainingeissa. Koronatilannetta ja rajoituksia kuitenkin seurataan
aktiivisesti ja toimintaa sovelletaan niiden mukaan. Perinteisiä tapahtumia, kuten Hermanni
ja Wapun tapahtumat ollaan järjestämässä jälleen normaaliin tapaan.

Tänä vuonna tapahtuu myös Insinööritieteiden korkeakoulun kandiuudistus, joka tulee
vaikuttamaan paljon erityisesti killan fuksitoimintaan ja yrityssuhteisiin. Ensi syksyllä killan
alla aloittavat rakennustekniikan opiskelijat vaativat heidän kiinnostuksiinsa suunnattua
ohjelmaa, jota kilta ei tällä hetkellä välttämättä tarjoa. Lisäksi yritysyhteistyötä pitää alkaa
pikkuhiljaa suuntaamaan enemmän rakennustekniikan suuntaan, kun rakennustekniikan
opiskelijoiden määrä kasvaa ja energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden määrä vähenee.
Lisäksi kandiuudistuksen takia yhteistyötä Maanmittari- ja Koneinsinöörikillan, sekä
korkeakoulun kanssa tullaan lisäämään.

Killan yhteistyösuhteet
Yhteistyötä ammattiainekerhojen ja muiden kiltojen kesken jatketaan sekä kehitetään,
esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tapahtumia mahdollisuuksien puitteissa. Killan raadin
jäsenet osallistuvat Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY:n) alaisuudessa toimivien
toimikuntien toimintaan. Killan yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan pidetään yllä etenkin AYY:n
hallituksen kiltakummin avulla. Killan poikkitieteellisiä suhteita pyritään kehittämään
entisestään.

Kilta osallistuu aktiivisesti myös MAIK:n eli IK:n, MK:n ja AK:n yhteisen järjestön toimintaan
sekä muuhun teekkariyhteisön toimintaan. Kilta järjestää aktiivisesti tapahtumia ja toimintaa
yhteistyössä muiden kiltojen ja yhdistyksien kanssa.

Killan talous
Rakennusinsinöörikillalla on tavoitteena tehdä yleishyödyllisenä yhdistyksenä lähes
nollatulos. Budjetti on laadittu tämänhetkisten tietojen valossa. Viime vuoteen verrattuna
budjetti on kasvanut melko paljon, esimerkiksi lähitapahtumana järjestettävien vuosijuhlien
takia. Seuraamme tarkkaan maksuliikennettä ja pyrimme olemaan tekemättä tappiota.
Vuonna 2023 on killan 110. juhlavuosi, jota varten voi olla järkevää tehdä tänä vuonna
tuottoa, jotta juhlavuonna voidaan järjestää enemmän ja suurempaa toimintaa. Tuottoa
voidaan tehdä esimerkiksi vähentämällä tapahtumista koituvia tappioita sponsoroinneilla tai
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myymällä kiltatuotteita. Tänä vuonna pyritään olemaan myös tarkkaavaisempia
rahankäytöstä ja siitä kommunikoimisesta.

Opintotoimikunta
Opintovastaava Atte Jämsén

Yleistä
Opintotoimikunnan puheenjohtajana toimii raadin opintovastaava. Opintotoimikunta
koostuu hallopedeista, opintoavuista sekä alumnisuhdevastaavista.

Opintotoimikunnan tehtävänä on vastata killan opintotoiminnasta, ottaa kantaa
opintoasioihin, valmistella raadin opintopoliittiset lausunnot sekä huolehtia killan
alumnitoiminnasta. Yhteistyötä opintotoimikunta tekee pääasiassa muiden
Insinööritieteiden korkeakoulun kiltojen opinnoista vastaavien toimikuntien kanssa.
Opintotoimikunta toimii myös linkkinä opiskelijoiden ja korkeakoulun välillä ja
toimikunnan tehtävänä on killan ja korkeakoulun välisten suhteiden ylläpitäminen
sekä kehittäminen.

Halloped-toiminta ja opintoihin vaikuttaminen
Hallopedit toimivat opiskelijoiden edustajina koulun hallinnon eri toimielimissä. Killan

opintotoimikunnan hallinnon opiskelijaedustajat ovat jäseninä viidessä eri

korkeakoulun toimielimessä. Jokaisessa toimielimessä on yksi varsinainen edustaja

ja yksi varaedustaja, paitsi tänä vuonna koulutusneuvostossa, josta puuttuu

varaedustaja. Hallopedit vuodelle 2022 on valittu ja hallopedtoiminta aloitettu.

● Insinööritieteiden akateeminen komitea

● Insinööritieteiden koulutusneuvosto

● Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä

● Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä

● Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä

Vuoden aikana tavoitteena on tehdä halloped-toimintaa näkyvämmäksi, jotta myös

tulevina vuosina toimielimiin löytyy kiinnostuneita ja motivoituneita henkilöitä.

Halloped-vastaava koordinoi toimintaa, ja tänä vuonna opintovastaava toimii itse
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myös halloped-vastaavana.

Killan opintotoimikunnalla on tavoitteena pyrkiä vaikuttamaan kurssiopetuksen

laatuun ja sisältöön. Palautetta opintoasioista voi antaa opintotoimikunnan jäsenelle

henkilökohtaisesti tai killan nettisivuilla olevalla lomakkeella. Palautetta kannustetaan

antamaan myös suoraan kurssien järjestäjille. Tenttituloksien myöhästymisestä

huomautetaan opettajalle ja tarvittaessa asiaan puututaan ylioppilaskunnan kautta.

Tapahtumat
Vuoden 2021 opintotoimikunnan tavoitteena on järjestää perinteisten kolmen

tapahtuman, kesätyösaunan, alumnisitsien sekä 3+ saunan lisäksi enemmän

alumnitapahtumia, sekä syksyllä opintoinfon tapainen tapahtuma uusille

opiskelijoille. Alumnisitsejä suunnitellaan tänä vuonna koko ENG:in laajuisiksi, mutta

myös killan kesken järjestettävä tapahtuma on mahdollinen.

Covid19-tilanne tuottaa haasteita perinteisten tapahtumien järjestämiselle alkavan

vuoden aikana, mutta tähän tulemme reagoimaan innovoimalla uusia turvallisia

tapahtumamuotoja. Kesätyösauna järjestettiin tänä vuonna turvallisesti

kesätyöwebinaarina tammikuun alussa. Alumnitapahtuma(t) ja 3+ sauna on

tavoitteena järjestää myöhemmin vuoden aikana perinteisessä muodossa, mikäli

koronatilanne sen sallii. Muutoin kehitämme kyseisiin tapahtumiin turvalliset

etämuodot.

Alumnitapahtuman suunnitteleminen on aloitettu yhdessä alumnivastaavien kanssa.

Killan nettisivujen opinto-osuuden päivitys on alkanut ja sitä tullaan jatkamaan

vuoden mittaan. Suunnitteilla on halloped-infosivun lisäys nettisivuille. Olemme

mukana myös mahdollisissa abi-infotilaisuuksissa. Tenttiarkiston käyttöä ja

päivittämistä jatketaan mahdollisuuksien mukaan.

Alumnitoiminta
Alumnitoimintaa ylläpidetään ja kehitetään alumnivastaavien kanssa. Alumnien

keskinäisille kohtaamisille ja alumnien ja killan opiskelijoiden välisille kohtaamisille

luodaan edellytyksiä tapahtumien ja sosiaalisten medioiden keskustelualustojen

muodossa. Muuttunut tutkintorakenne saattaa vaikuttaa alumnitoiminnan

aktiivisuuteen.
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Korona vaikuttaa myös alumnitoiminnan aktiivisuuteen, sillä alumnit ovat hyvin paljon

enemmän kiinnostuneita live-tapahtumista etätapahtumiin verrattuna.

Koronarajoitukset vaikuttaisivat olevan väistymässä jo alkuvuodesta, joten

tapahtumia voidaan todennäköisesti pian alkaa järjestämään normaalisti.

Suunnitteilla on jopa 6 alumnitapahtumaa, joista yhdessä on mukana myös

opiskelijoita.

Sisäasiaintoimikunta
Emäntä Vilma Martti ja isäntä Matti Viitanen

Toimenkuva
Sisäasiaintoimikunnan (SAT) tehtävänä on vastata Rakennusinsinöörikillan tapahtumien
järjestämisestä sekä killan virkistystoiminnasta killan isännän ja emännän (IE) johdolla.
Tapahtumien järjestämiseen kuuluu tapahtumien suunnittelu, tarvittavien hankintojen
tekeminen ja työvoiman koordinointi. IE myös avustaa kirjuri-tiedottajaa tapahtumien
tiedottamisessa.

Tapahtumien järjestäminen
Vuonna 2022 sisäasiaintoimikuntaan kuuluu isännän ja emännän lisäksi 9 pikkuisäntää, 3
pikkuemäntää, 2 IE-tonttua, 12 liikuntavastaavaa, 10 kulttuurivastaavaa, 3 lukkarimestaria, 9
lukkaria, 8 lukkarikisälliä, 3 kiltahuonevastaavaa, 4 kiltahuoneen kehitysvastaavaa ja 3 killan
DJ:tä. Emännän ja isännän tärkein tehtävä on tapahtumien organisoinnin lisäksi SAT:n
toiminnan koordinointi. Pikkuisännät, pikkuemännät sekä IE-tontut muodostavat pikku-IE:n,
joka auttaa IE:tä toteuttamaan killan erilaisia tapahtumia.

Vuosijuhla-Hermannin toteuttamisesta vastaa etusijassa vuosijuhlavastaavat. Tämän lisäksi
tapahtumaa järjestämässä on vuosijuhlatoimikunta, johon myös IE kuuluu. Hermanni ollaan
järjestämässä vuonna 2022 paikan päällä. Päävastuu on vuosijuhlavastaavilla ja IE auttaa
tarvittavissa toimissa pikku-IE:n kanssa.

Liikuntatoimikunta vastaa killan liikuntatapahtumista, kuten lajikokeiluista ja yhteislähdöistä.
Tämän lisäksi liikuntatoimikunnasta on valittu kaksi henkilöä, jotka vastaavat liigojen
pyörittämisestä. Liikuntavastaavat muodostivat vuoden alussa suunnitelman tulevista
tapahtumista ja laativat budjetin tämän pohjalta. IE auttaa tarvittaessa tapahtumien
suunnittelussa. Liikuntavastaaville valittiin myös vuoden alussa vastaava, joka pitää huolen
aktiivisesta toiminnasta.

Kulttuuritoimikunta vastaa killan kulttuuritapahtumista. Kulttuurivastaavilla on vapaat kädet
toteuttaa haluamiaan kulttuuritapahtumia. IE on myös kulttuurivastaavien apuna tarvittaessa.
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Lukkaritoimikunnan toimintaan kuuluu killan tapahtumissa lukkarointi sekä mahdollisten
laululäsyjen tekeminen. Lukkarimestarit ovat vastuussa toimikunnasta. He myös
perehdyttävät uudet lukkarikisällit tehtävään. Lukkaritoimikunnalla on oma budjetti, jonka se
saavat käyttää parhaalla näkemällään tavalla koulutukseen sekä virkistykseen.

Kiltahuonevastaavat vastaavat muun muassa kiltahuoneen siisteydestä, sekä kahvimaidon
riittävyydestä. Kiltahuonekehitysvastaavat saavat budjetin, jolla he voivat kehittää
kiltahuonetta parhaalla näkemällään tavalla. Killan DJ:iden tehtävä on soittaa musiikkia killan
tapahtumissa.

Viestintä
Toimikuntiin pidetään yhteyttä joko valittujen toimikuntavastaavien sekä yhteisten
telegram-ryhmien kautta. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa pitää yhteisiä kokouksia.
Pikku-IE:n kanssa pidetään kokous tarvittaessa ennen vuosijuhlia. Heidän kesken tehtävät
pyritään jakamaan mahdollisimman tasaisesti. Muut toimikunnat voivat toimia hyvinkin
itsenäisesti. IE:ltä voi aina tarvittaessa pyytää apua. IE pyrkii pitäämään säännöllisesti
yhteyttä toimikuntiin läpi vuoden ja pysymään kartalla kaikista toimikuntien järjestämistä
tapahtumista. Motivaatiota pyritään pitämään korkealla selkeällä kommunikoinnilla, sekä
virkistystoiminnalla.

Koronan vaikutus toimintaan
Koronatilanne voi tulla vaikuttamaan vuoden mittaan järjestettäviin tapahtumiin. IE seuraa
aktiivisesti AYY:n, THL:n sekä valtion asettamia rajoituksia ja toimimme niiden asettamien
rajojen mukaan. Muutoksia vallitsevaan  tilanteeseen saattaa tulla nopeasti, mutta toimimme
parhaalla mahdollisella tavalla ja pidämme huolen hyvästä kommunikaatiosta muiden killan
toimijoiden kanssa.

Kevään tapahtumat

ENG-sitsit 10.3. MK:n ja KIK:n kanssa yhteiset sitsit + jatkot (smökki+rantsu)

109. Hermanni 4.4.-9.4. Läpi viikon tullaan järjestämään tapahtumaa. Itse juhla
pidetään 8.4 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa

IKxVK aamusitsit 21.4 VK:n kanssa aamulla järjestettävät sitsit, OK20 alakerta

IKxPT Wanhojen
wappusitsit 26.4.

Yhteissitsit kiltojen vanhemmille jäsenille + jatkot
(smökki+rantsu)

IKxAK Kaverisitsit 7.5. Yhteissitsit, joihin osallistujat voi myös tuoda ulkopuolisia
kavereitaan tai perheenjäseniään (järjestetään ulkona)

Kesäkisat 11.6 Kesän aloitustapahtuma
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Syksyn tapahtumat

Kaukkarit 9/22 Yhteistapahtuma SIK:n ja KIK:n kanssa

109 ½ Hermanni 10/22 Killan puolivuosijuhla

pIKkujoulut 24.11. Vaalikokouksen yhteydessä järjestetään pikkujoulut

Pikkujoulusitsit 12/22

Excursiotoimikunta
Excursiomestari Otto Jalas

Yleistä
Excursiotoimikunnan tehtävä on excursiotoiminnan kautta motivoida opiskelijaa “sisään
insinöörien maailmaan” ja hahmottaa heille, mitä kohti tehdään työtä. Erityisesti
Rakennusinsinöörikillan excursiotoimikunta työskentelee tarjotakseen katsausta
rakennustekniikan ja energia- ja ympäristötekniikan kandidaattiohjelman pääaineiden
tarjoamiin sovellusmahdollisuuksiin työelämässä. Tähän olennaisena osana kuuluu kuvan
antaminen opiskelijaa itseään ympäröivän työmaailman erilaisista toimijoista, alan
realiteeteista ja ongelmista, tulevaisuuden suunnista ja muista vaikuttavista tekijöistä.

Luonnollisena jatkumona excursiotoiminta tarjoaa opiskelijoiille lisäksi mahdollisuuksia luoda
uusia kontakteja, joiden käytännön hyötyä ei tule aliarvioida. Excursiotoiminta tarjoaa siis
myös opiskelijoiille mahdollisuuksia verkostoitua ja virkistäytyä alan ihmisten kanssa tarjoten
hyviä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia saattaen heidät samalla lähemmäs tulevaisuuden
ympäristöään. Excursiotoiminta tarjoaa mahdollisuuden päästä vierailemaan ja tutustumaan
saman alan opiskelijoihin myös muissa yliopistokaupungeissa sekä Suomessa, että
ulkomailla.

Excursiotoimikuntaan kuuluu excursiomestari, 5 excursiokisälliä, 3 Kimblevastaavaa ja
RaJa-vastaavaa. RaJa-vastaavan vastuulla on rakentamisjaos, joka rakentaa
laskuvälineen/ajokin Laskiaisriehaan, sekä Otatarhan ajoihin.

Vuoden tapahtumat
Excursiotoimikunnan tavoitteena on järjestää vuonna 2022 seuraavat tapahtumat:

● Kotimaan Pitkä
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o 16.-19.3. Perinteinen opintomatka järjestetään excursiomestarin ja neljän
KP-kisällin voimin. Osallistujia 35, kohde salainen.

● Norske Kimble cup

○ 15.3. Otarannan kerhotila. KP:tä edeltävänä päivänä järjestettävä
turnausmuotoinen Norske Kimble Cup. Eläimellinen taistelu kimblelautojen
herruudesta.

● Ulkoexcursio

o Ulkoexcursio järjestetään syys-lokakuun todossa, että opiskelijaelämään
unohtamatta myöskään maan/maiden kattavia virkistysmahdienoilla.
Ulkoexcursiolla tutustutaan sekä maan/maiden yritysmaailmaan vierailujen
muollisuuksia. Ulkoexcursion budjetin kannalta pyritään lähelle nollatulosta.
Osallistujamäärä on myöhemmin tarkennettava.

● Energiateekkaripäivät

o Järjestetään Otaniemessä yhteistyössä LVK:n kanssa. Tapahtumaan
osallistuu yhteensä n.160 henkilöä: 50 IK:lta, 50 Armatuurilta, 50 YKI:lta ja 10
henkilöä Koneinsinöörikillasta. KIK:in osallistujat ovat mukana, jotta voidaan
taata heille siirtyvien energiateekkaripäivien perinteiden ja kulttuurin
jatkuvuus.

● Kotimaan puolipitkä

o Alustavasti loka-marraskuussa myöhemmin tarkennettavaan kohteeseen.
Tapahtuman järjestelyistä vastaavat vuoden 2022 excursiokisällit. Pyritään
nollatulokseen. Osallistujamäärä n. 45-50 henkilöä.

● Pikkuexcursiota ( keväällä ja 3-4 syksyllä)

o Pyritään kattamaan monipuolisesti rakennustekniikan sekä  energia- ja
ympäristötekniikan kandidaattiohjelman pääaineita. Huomioidaan myös
IB-kandit.

● Pääaineiltama

o Syys-lokakuussa rantasaunalla tai muussa sopivassa tilassa esitellään
rakennustekniikan kandiohjelman pääaineita ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoille.

● Ympäristöteekkaripäivät

○ Järjestetään Otaniemessä myöhemmin tarkentuvana ajankohtana.
Tapahtuma pyritään järjestämään yhteistyössä Akvan (vesi- ja
ympäristötekniikan ammattiainekerhon) ja Maanmittarikillan kanssa.
Tapahtumaan kutsutaan vierailemaan opiskelijoita myös muilta
paikkakunnilta. Tapahtuman osallistujamäärä tarkentuu myöhemmin, ja
tapahtuma pyritään järjestämään nollabudjetilla.

● Satunnaisia opintoretkiä

○ IK-PT Pikkulaskiaiseen 7.4.

○ IK-MK Aatuun

○ Vujuviikon superexcursio
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Ulkoasiaintoimikunta
Kv- ja maisterivastaava Lotta Elonen

Yleistä
Ulkoasiaintoimikunnan (UAT) tehtävänä on vastata Rakennusinsinöörikillan ulkomaalaisista
vaihto- ja tutkinto-opiskelijoista sekä kaikista maisterifukseista. UAT perehdyttää uudet
opiskelijat suomalaiseen opiskelijakulttuuriin, auttaa heitä käytännön asioissa sekä järjestää
heille tapahtumia englanniksi. Toimikunnan puheenjohtaja - tunnetaan myös kv- ja
maisterivastaavana - jakaa teekkarilakit mahdollisen vapun aikaan keväällä
vaihto-opiskelijoille ja maisterifukseille.

Toimikunta
● Kv- ja maisterivastaava (UAT:n puheenjohtaja): Lotta Elonen

● Kv-ISO-vastaava: Sofia Harri

● International buddyt: Jaan Rönkkö, Kristofer Mäkinen, Mikko Tiili, Anna Laaksonen,
Ramzi el Geneidy ja Juho Ojala

Toiminta ja vastuutehtävät
Keväällä kv- ja maisterivastaava auttaa edeltäjäänsä tapahtumien järjestämisessä. Tämän
ohella hän hoitaa yleisiä raadin tehtäviä, kuten edustamista ja yhteisten tapahtumien
järjestämistä. UAT toimii ulkomaalaisiin opiskelijoihin liittyvissä asioissa läheisessä
yhteistyössä Koneinsinöörikillan ja Maanmittarikillan kanssa. ENG-yhteistyön tarkoituksena
on järjestää vaihto-opiskelijoille ja maisterifukseille suunnattuja tapahtumia. IK:n osalta Kv- ja
maisterivastaava sekä international buddyt huolehtivat killan tulevista tapahtumista ja niiden
tiedottamisesta. Tapahtumista tiedotetaan ik-ulkkarit -sähköpostilistalla, johon viikkotiedotteet
tehdään englanniksi. Myös suomenkieliset tapahtumat käännetään englanniksi tiedotteen
loppuosaan.

Keväällä kv-ISO-vastaava, ISO-vastaava ja kipparit rekrytoivat sekä haastattelevat kv-ISOja.
Syksyllä 2019 Rakennusinsinöörikillassa alkoi uusi kansainvälinen kandiohjelma
Computational Engineering, joka lisää killan monikielisyyttä. Computational Engineering
-opiskelijoiden tutoreiksi rekrytoidaan IB-ISOja. Tähän voidaan kutsua entisiä ISOja ja
kv-ISOja, jotta hakijoita riittää.

Uusille kv- ja maisteriopiskelijoille järjestetään orientaatioviikon (syyskuu ja tammikuu)
tapahtumia yhdessä ENG-korkeakoulun kiltojen kanssa. Suomalaista opiskelijakulttuuria
pyritään esittelemään esimerkiksi sistseilä ja saunailloilla. Tapahtumien järjestelyssä otetaan
huomioon mahdolliset pandemiatilanteen aiheuttamat rajoitteet ja tarvittaessa varaudutaan
järjestämään ulkotapahtumia. Isompien tapahtumien järjestäminen vaihto-opiskelijoille
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tapahtuu pääosin yhdessä ENGin tai Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan
Kansainvälisyystoimikunnan (KvTMK) kanssa, sillä IK:lla ei ole riittävästi omia ulkomaalaisia
opiskelijoita.

Kevään toiminta
Tapahtumat (Jaan Rönkkö vastuussa)
*vain kevään vaihtareille, **sekä kevään, että syksyn maistereille

● *Orientaatio / Kampuskierros 5.1. & 7.1.

● *Haalarien jako 27.1.

● *Saunailta 29.1.

● *Ompeluilta 10.2.

● **ENG masters/practice sitsit 12.2.

YLLÄ MENNEET –  ALLA TULEVAT

● *ENG hengailu / song test 6.3.

● **Maisterien hengailu 25.3.

● **IK X Athene Maisterien Wappusauna 14.4.

Muut hommat (Lotta Elonen vastuussa tästä eteenpäin):

● Kv-ISOjen rekrytointi (Sofia Harri vastuussa)

● Guild guide, tehdään yhdessä KIKin ja MKn kanssa

● Kv-ISOn käätyjen jako ansioituneelle kv-ISOlle (Jaan vastuussa tästä)

Kesän toiminta
Tapahtumat:

● Info-sähköpostit ja kyselyt

● Uusien opiskelijoiden ryhmiin jako

● Apu käytännön asioissa, kuten asunnon avainten hankkiminen

Syksyn toiminta
Tapahtumat:

● Orientaatio ja haalarien jako

● Orientaation saunailta

● ENG Practice sitsit

● SuomiEvenENG (suomalaista ruokaa ja palju)

● Kv-KPP

● Läksiäis/joulusauna
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Muut mahdolliset:

● Haalarien ompeluilta

● Englanninkielinen excursio

Yrityssuhdetoimikunta
Yrityssuhdevastaava Aino Tornivaara

Tehtävät ja tavoitteet
Yrityssuhdetoimikunnan päätehtävä on huolehtia killan yrityssuhteista ja toimia linkkinä
kiltalaisten (opiskelijoiden) ja yritysten välillä. Yritysyhteistyön kautta saadulla taloudellisella
tuella turvataan killan toimintaa.

Tärkeimpiä tehtäviä vuoden aikana ovat:

● Yrityssuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen: yritysedustajien tapaaminen, killan
kuulumisten päivittäminen, yhteistyömahdollisuuksista kertominen ja niistä
sopiminen.

● Tarjota sekä uusille, että vanhoille yhteistyökumppaneille passiivista ja aktiivista
näkyvyyttä, jonka vastineeksi yritykset tukevat taloudellisesti killan toimintaa.

● Edustaminen killan tapahtumissa sekä yritystapahtumissa.

Yrityssuhdetoimikunnan tavoitteena on vuonna 2022 ylläpitää ja vahvistaa killan nykyisiä
yrityssuhteita sekä kehittää toimintaa uusien yritysten kanssa. Erityisesti toimikunnan
toimintaa ohjaa syksyllä voimaan astuva Insinööritieteiden korkeakoulun kandiuudistus,
jonka myötä rakennustekniikan alan yritykset ovat potentiaalinen lisä yrityssuhdeverkostoon.

Vuoden tapahtumat
Yrityssuhdetoimikunnan tavoitteena on järjestää vuonna 2022 seuraavat tapahtumat:

● Avainasiakasilta

○ Perinteinen illallinen, jonka kilta tarjoaa keskeisimmille tukijoilleen lämpimien
suhteiden ylläpitämiseksi. Tapahtumaan kutsutaan yritysedustajia, killan raati
sekä yrityssuhdetoimikunta.

● ENG-festivaali

○ ENG-festivaali on Rakennusinsinöörikillan, Koneinsinöörikillan,
Maanmittarikillan ja Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun yhteinen
messuhenkinen uratapahtuma. Paikalla on yliopiston urapalveluita edustava
taho ja mahdollisesti muita yliopiston järjestöjä. Yleisenä teemana on tuoda
esille uramahdollisuuksia alojemme (kone- ja rakennustekniikka, energia-,
vesi- ja ympäristötekniikka, geotekniikka, geoinformatiikka, liikennetekniikka)
yrityksissä.

● Yritysaamiainen
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○ Syksyllä järjestettävä aamiainen yhteistyössä Rambollin kanssa.

Yleistä
Yrityssuhdetoimikuntaan kuuluu yrityssuhdevastaava ja 4 yrityssuhdekisälliä. Vuoden
tavoitteena on osallistaa kisällejä aktiivisesti kannatusjäsenyyksien hankinnassa,
työpaikkailmoitusten hallinnoimisessa sekä yllä lueteltujen tapahtumien käytännön
järjestelyissä.

Tiedotus
Kirjuri-tiedottaja Kalle Koskela

Yleistä
Rakennusinsinöörikillan hallinto-ohjesäännössä määritellään kirjuri-tiedottajan toimenkuva
seuraavasti:

“Raatiin kuuluvat:

 -- kirjuri, joka laatii pöytäkirjat raadin kokouksista, pitää kirjaa killan jäsenistä ja huolehtii
killan tiedotuksesta --“

Lisäksi mainitaan, että:

“Raadin kokouksien pöytäkirjojen tulee ilmestyä killan viralliselle ilmoitustaululle viimeistään
kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä.”

Aion toteuttaa edellä mainitut asiat.

Lisäksi tiedotukseen liittyviä asioita:

● Lähetän kokoamani viikkotiedotteen killan jäsenille tarpeen mukaan, lähtökohtaisesti
kerran viikossa. Pyrin pitämään tiedotteen selkeänä ja informatiivisena. Käännän
tiedotteen myös englanniksi.

● Ylläpidän killan suomen- ja englanninkielisiä Telegram-tiedotuskanavia. Kanavilla
mm. mainostetaan tapahtumia sekä muistutetaan tärkeistä, ajankohtaisista ja
opiskelijoihin liittyvistä asioista.

● Huolehdin killan ilmoitustaulun ajankohtaisuudesta ja siisteydestä.

Ruutiset-toimikunta
Ruutisten päätoimittaja Simo Kauppila

Yleistä
Killan perinteinen Ruutiset -lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kaksi kertaa keväällä ja
syksyllä. Ensimmäinen lehti julkaistaan Kotimaan Pitkällä ja toinen killan wappusimoilla.
Kolmas lehti julkaistaan killan puolivuosijuhlilla ja neljäs pIKkujouluissa.
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Alkuvuodesta Lehtisepät -painotalolta on saatu tarjous lehden painattamisesta kokonaan
värillisenä tabloidi formaatilla. Lehti tullaan toimittamaan Otaniemen ulkopuolisille
yhteistyökumppaneille ja tilaajille suoraan Lehtisepiltä. Lehti jaetaan kiltahuoneelle,
kannatusjäsenille, kunniajäsenille, Oltermannille ja muille killoille. Lisäksi lehteä myydään
20€ vuosimaksulla. Myynnillä tuetaan killan toimintaa ja sen kohderyhmänä on erityisesti
killan alumnit. Ruutiset-lehteä mainostetaan kiltalaisille ja alumneille käytössä olevien
tiedotuskanavien kautta.

Ruutisten sivumäärä on suunnitelmien mukaan 16 tai 20 sivua. Lehden vakiosisältöön
kuuluvat lähtökohtaisesti pääkirjoitus, oltermannin palsta, puhiksen puhinat sekä maisteri- ja
fuksikapteenien kuulumiset. Myös killan kannatusjäsenten logot ja RIL:n mainos ovat
jokaisessa lehdessä. Lehden muu sisältö vaihtelee laajasti ajankohtaisten aiheiden,
toimittajien ideoiden ja päätoimittajan linjausten perusteella. Jokaista lehteä varten pidetään
toimituskokous, jossa artikkeleiden ideoita kootaan yhteen ja vastuualueita lehden
toimituksessa jaetaan toimittajille.

Killan toimintaan liittyvissä mainoskuvien visioinnissa ja työstämisessä voidaan käyttää
apuna graafikoita. Tärkeimmistä tapahtumista pyritään hankkimaan kuvamateriaalia killan
valokuvaajien avustuksella. Kuvia laitetaan killan kuvagalleriaan, mikäli tapahtuman luonne
sen sallii. Yhteistyössä arkistonhoitajien kanssa killan toimintaa taltioidaan arkistoon muun
muassa lukuvuoden koostavan valokuvakirjan muodossa. Nettisivuvastaava ylläpitää ja
kehittää killan nettisivuja.

Ruutiset toimikunnan budjetti kattaa neljän lehden painattamisen ja postituksen,
toimituskokousten kulut, kirjoituskilpailun palkinnot, mainosmateriaalin sekä kuvakirjan
kustantamisen. Toimikunnan tulot koostuvat lehtien myynnistä.

Fuksitoimikunta
Fuksitoimikunnan puheenjohtajat Katariina Kokkonen ja Lauri Vallo

Yleistä
Fuksitoimikunnan tarkoitus on perehdyttää uudet opiskelijat killan toimintaan,
teekkarikulttuuriin sekä opiskeluun Aalto-yliopistossa heti opintojen alusta lähtien. Toiminnan
tavoitteena on luoda uusille opiskelijoille hyvät lähtökohdat verkostoitumiseen ja opiskeluun,
sekä auttaa uusia opiskelijoita löytämään itselleen mieluista vapaa-ajan toimintaa.

Fuksitoiminnan on oltava helposti lähestyttävää ja monipuolista, jotta jokainen uusi opiskelija
pystyisi löytämään itselleen sopivaa ja mieluisaa aktiviteettia. Fuksitoimintaa ideoidaan ja
kehitetään yhdessä killan toimijoiden, vanhojen fuksikapteenien sekä nykyisen
Teekkarijaoston Fuksitoimikunnan kanssa.
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Toiminta
Keväällä avustamme meitä edeltäneitä fuksikapteeneja Ramzi El Geneidya ja Anna
Laaksosta. Tämän lisäksi hoidamme yleisiä raadin tehtäviä, kuten edustamista ja killan
tapahtumien järjestämistä. Kevään aikana on myös tarkoitus tehdä valmisteluita syksyä
varten mm. fuksioppaan tekemisen ja ISOjen rekrytoinnin merkeissä. ISOille on järjestetään
jo keväällä ryhmäyttäviä tapahtumia.

Nykyisiä ensimmäisen vuoden opiskelijoita pyritään kannustamaan kevään aikana
osallistumaan killan ja mahdollisen Wapun tapahtumiin, jotta mahdollisimman moni heistä
saisi teekkarilakin. Tarkoituksena on myös saada mahdollisimman moni fuksi rekryttyä
ISOhenkilöksi. ISOhenkilöt opastavat uusia opiskelijoita ja ovat siten avainasemassa uusien
opiskelijoiden tutustuttamisessa teekkarikulttuuriin, kiltaan sekä opiskeluun
Aalto-yliopistossa.

Syksyllä kiltamme vastaanottaa edellisistä vuosista poiketen rakennustekniikan
ensimmäisen vuoden kandiopiskelijat. Insinööritieteiden korkeakoulun kandiuudistuksen
myötä muut aikaisemman ENY-pääaineen aiheet jakautuvat muiden pääaineiden alle ja sitä
kautta siirtyvät muille korkeakoulun fukseja vastaanottavien kiltojen alle.

Syksyllä uudet opiskelijat jaetaan n. 10 hengen fuksiryhmiin, joita ohjaavat keskimäärin noin
5 ISOa/ryhmä. ISOhenkilöille painotetaan fuksiryhmän tärkeyttä, ja ISOja kannustetaan
järjestämään ryhmälleen mielekästä toimintaa sekä kehittämään ryhmälleen yhteishenkeä.
ISOhenkilöt tullaan rekrytoimaan yhdessä ISOvastaavan Iiris Vuorialhon kanssa keväällä,
minkä lisäksi heille järjestetään koulutuksia ja virkistystapahtumia, jotka valmistavat uusia
ISOja fuksien kanssa toimimiseen.

Syksyllä on tavoitteena järjestää fukseille runsaasti monipuolisia tapahtumia, joiden kautta
he tutustuvat killan ja AYY:n toimintaan sekä teekkarikulttuuriin. Tavoitteena on kasvattaa
fukseista rakentajahenkisiä teekkareita, jotka kokevat IK:n omaksi killakseen. Tällöin he
lähtevät mielellään mukaan killan tapahtumiin, niin osallistuvana kuin järjestävänäkin tahona.
Rakentajahenkisyys ja raksa ovat enemmänkin osana killan imagoa ja kiltalaisten mielentila.

Kansainvälinen tekniikan kandidaatin tutkinto Computational Engineering jatkaa
Insinööritieteiden korkeakoulussa. Rakennusinsinöörikilta vastaanottaa nämä uudet
opiskelijat kiltaansa ja sitä kautta killan toimintaan. Niin sanotuille kv-kandifukseille
järjestetään tapahtumia yhdessä muiden kv-kandeja vastaanottavien kiltojen kanssa.
Tarkoitus on saada kv-kandifuksit myös killan tapahtumiin mukaan kielimuurista huolimatta.

Fukseista kootaan opiskeluvuoden alussa kurssineuvosto tai muita vastaavia toimielimiä,
jonka kautta fuksit pääsevät myös itse toteuttamaan fuksivuoteensa sisältöä ja tutustumaan
kiltatoimintaan. Kyseiset tahot järjestää mm. killan fuksibileet RILkamat. Fuksikapteenit
opastavat ja avustavat fukseja tällaisen toiminnan järjestämisessä, mutta pääasiallisesti
fukseilla on vapaat kädet toteuttaa itseään.

Jokaisessa fuksitapahtumassa on tärkeää huomioida erilaisten ihmisten erilaiset
kiinnostuksen kohteet ja tarpeet. Fuksitoiminnan onkin tarkoitus olla tarpeeksi monialaista,
jotta kukin löytää itselleen mieleistä tekemistä. Tämän vuoksi fuksitapahtumat eivät saa
keskittyä jonkin tietyn yhden teeman, kuten esimerkiksi alkoholin ympärille. Lisäksi on
huomioitava, että killan Fuksikapteenit, Raati sekä ISOhenkilöt ovat avainasemassa
näyttämässä omalla toiminnallaan mallia ja osoittamassa positiivista esimerkkiä. Teekkarius
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on reippaaseen tekemisen meininkiin perustuvaa yhteisöllisyyttä, eikä suinkaan järjetöntä
alkoholinkäyttöä.

Tulevan vuoden aikana yritämme omalta osaltamme perehdyttää mahdollisimman monta
fuksia kiltatoimintaan ja teekkariyhteisöön. Pyrimme myös selventämään fukseille opintojen
rakennetta ja erityisesti kertoa kaikista eri maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehdoista.
Aiomme kannustaa heitä osallistumaan monipuolisesti excursioille ja ammattiainekerhojen
toimintaa. Samalla pyrimme hyödyntämään yhteistyötä Kv- ja maisterivastaavan Lotta
Elosen kanssa luomalla yhteistä toimintaa sekä vaihto-opiskelijoille, kv- kandi että
suomenkielisille kandi- ja maisterifukseille.

Lyhyesti
● noin 100 fuksia + 40 kv-kandia

● ISO-henkilöitä + IB-ISO-henkilöitä

● Fuksitoimikunnan puheenjohtajat, istuvat fuksikapteenit, kv-kandikapteeni ja
ISO-vastaavat tiiviissä yhteistyössä

● Monipuolisia tapahtumia

● Teekkarikulttuuria

● Tukea opiskeluun liittyvissä asioissa

● Verkostoitumista ja oman alan työmahdollisuuksiin tutustumista

● Yhdessäoloa ja hauskanpitoa

Kevään 2022 tapahtumat
● Talvipäivä (FTMK21 apuna)

● KelkerENGit (fuksien järjestämä)

● ISO-rekry

● ISOjen alkupamaus

Edeltäjän apuna:

● HBN!?!

● Laulusitsit

● IK-jäynä

● Fuksipeijaiset

● ISOjen virkistys

Syksyn 2022 tapahtumat
● MAIK-varaslähtö (MAIK)

● ISOjen viimeinen voitelu
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● Tutustumisilta

● Haalareidenjako

● Otasuunnistus (FTMK)

● Fuksien hengailuilta

● (Kurssineuvoston valintatilaisuus)

● Sitsikoulutus

● Lettufutis (IK, MK, PT)

● Stadisuunnistus (FTMK)

● Fuksisitsit

● ISOtapahtuma

● Fuksien lajikokeilu excursio

● IB-kandien saunailta

● IB-kandien sitsit

● FuksiXQ

● ENG-tapahtuma (IK,KIK,MK)

● Fuksiaiset

● Fuksien juhlasitsit (FTMK)

● RIL-kamat (kurssineuvosto)

● Otacruise

● Piparielementti
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Budjettityökalu 2022
Ohjeita työkalun käyttöön:
Täytä vain Ennuste-saraketta omalta osuudeltasi aina, kun tiedät/voit arvioida kyseisen tapahtuman summan. 
Vain Joonatan täyttää Toteuma-sarakkeen virallisen kirjanpidon perusteella, vuoden lopussa sen tulisi täsmätä Ennuste-sarakkeeseen.
Älä käytä pilkkua.
Älä koske Budjetti- tai Toteuma-sarakkeisiin budjetoinnin jälkeen.

OPTMK Budjetti Ennuste Toteuma Budjetti Ennuste Toteuma Budjetti Ennuste Toteuma erotus budjetista

MENOT: TULOT:
Kesätyöwebinaari 600.00 Kesätyöwebinaari 1,200.00
Alumnien juusto- & viini-ilta 800.00 Alumnien juusto- & viini-ilta 500.00
ENG-Alumnisitsit 2,550.00 ENG-Alumnisitsit 2,125.00
Wappusimat 300.00
Alumnigrillailu/muu 150.00
Urheilutapahtuma 200.00
OPTMK virkistys 300.00
3+ Sauna 280.00
Opinto/sisu-workshop 50.00
Yhteensä: 5,230.00 0.00 0.00 Yhteensä: 3,825.00 0.00 0.00 Jäämä: -1,405.00 0.00 0.00 1405.00

FuksiTMK

MENOT: TULOT:
Kevät (Ramzi ja Anna)
FIM-jäynä 1850.00
Laulusitsit (fuksien wappusitsit) 900.00
Fuksipeijaiset 350.00
HBN!? 1400.00 HBN!? 525.00
Fuksien palkitseminen 100.00
ISOjen palkitseminen 150.00
ISOjen virkistys 300.00

Kevät (Kata ja Lauri)
ISOjen alkupamaus 300.00
ISOrekry 20.00
Raksa-ISO 2022 merkit 120.00

Yhteensä kevät: 5,490.00 0.00 0.00 Yhteensä kevät: 525.00 0.00 0.00 Jäämä: -4,965.00 0.00 0.00 4965.00

Syksy (Kata ja Lauri) Haalarimyynti 4,000.00
Fuksipistevihot 150.00
ISOjen virkistys 150.00
ISOrekry 0.00
ISOjen viimeinen voitelu 50.00
ISOtapahtuma 300.00
Tutustumisilta 600.00
Haalarigaala 450.00 Haalarigaala 450.00
Lettucup 200.00
Fuksiaiset 600.00
Fuksien urheilupäivä 1,000.00 Fuksien urheilupäivä 1,000.00
Sitsikoulutus 20.00
Fuksisitsit 3,000.00 Fuksisitsit 4,250.00
ENG-tapahtuma 140.00
Piparielementti 150.00
Fuksien hengailuilta 100.00

Fuksiryhmä -toiminta 550.00
IB-kandien saunailta 280.00
IB-kandien sitsit 250.00 IB-kandien sitsit 100.00

Yhteensä syksy: 7,990.00 0.00 0.00 Yhteensä syksy: 9,800.00 0.00 0.00 Jäämä: 1,810.00 0.00 0.00 -1810.00

Yhteensä koko vuosi: 13,480.00 0.00 0.00 Yhteensä koko vuosi: 10,325.00 0.00 0.00 Jäämä: -3,155.00 0.00 0.00 3155.00

ExcuTMK

MENOT: TULOT:
KP 6,100.00 KP 4,900.00
RaJa 750.00 RaJa 750.00
Laskiaisrieha 200.00 Laskiaisrieha 200.00
Vujuexcu 1,800.00 Vujuexcu 1,900.00
Pääaineiltama 600.00 Pääaineiltama 2,400.00
Pikkulaskijainen 1,500.00 Pikkulaskijainen 1,500.00
Fuksiexcu 500.00 Fuksiexcu 500.00
KPP 3,000.00 KPP 3,000.00
Energiateekkaripäivät 4,000.00 Energiateekkaripäivät 4,000.00
Ympäristöteekkaripäivät 3,000.00 Ympäristöteekkaripäivät 3,000.00
XQ -lahjat ja kulut 250.00 XQ -lahjat ja kulut 0.00
XQ + YSV TMK virkistys 400.00 Virkitys 0.00
MK&IK goes Aatu 1,100.00 MK&IK goes Aatu 1,100.00
Ulkoexcu 20,000.00 Ulkoexcu 20,000.00
Yhteensä: 43,200.00 0.00 0.00 Yhteensä: 43,250.00 0.00 0.00 Jäämä: 50.00 0.00 0.00 -50.00

YSV

MENOT: TULOT:
ENG-festivaali 500.00 ENG-festivaali 1,800.00
Ramboll-aamupala 350.00 Ramboll-aamupala 350.00
Kiltahuoneen mainokset 50.00
Avainasiakasilta 1,700.00

Yhteensä: 2,600.00 0.00 0.00 Yhteensä: 2,150.00 0.00 0.00 Jäämä: -450.00 0.00 0.00 450.00

UAT

MENOT: TULOT:

Kevät

ENG x CHEM Practice sitsit 50.00 ENG x CHEM Practice sitsit
Maisterien saunailta 100.00
Ompeluilta 130.00
Laulukoesauna 50.00
Maisterien wappusauna 300.00
KV-ISOjen palkitseminen 20.00

Yhteensä kevät: 650.00 0.00 0.00 Yhteensä kevät: 0.00 0.00 0.00 Jäämä: -650.00 0.00 0.00 650.00

Syksy

kvISO-ryhmien toiminta 250.00

kvISO viiminen voitelu 50.00
Orientaation saunailta 350.00
Practice sitsit 230.00 Practice sitsit 140.00
ENG Film evening 50.00 ENG film evening 30.00 0.00

suomiEvenENG 50.00

Farewell sauna 50.00
Virkistys 200.00 1,960.00
KV-KPP 2,900.00 KV-KPP 2,000.00

Yhteensä syksy: 4,130.00 0.00 0.00 Yhteensä syksy: 2,170.00 0.00 Yhteensä syksy: -1,960.00 0.00 0.00 1,960.00

Yhteensä koko vuosi: 4,780.00 0.00 0.00 Yhteensä koko vuosi: 2,170.00 0.00 0.00 Jäämä: -2,610.00 0.00 0.00 2,610.00

SAT

MENOT: TULOT:

Kevät



DrinktastENG
SAT:n vaihto 200.00
Toimarisitsit 350.00
ENG-sitsit 930.00 ENG-sitsit 620.00

109. Hermanni 39,399.00 109. Hermanni 36,112.50
IK-PT-wappusitsit 930.00 IK-PT-wappusitsit 465.00
Wapun tapahtumat 1,500.00 Wapun tapahtumat

IK-AK kaverisitsit 930.00 IK-AK kaverisitsit 665.00
IKxVK aamusitsit 150.00 IKxVK aamusitsit 75.00
Oltermannin vaihtositsit 300.00

Yhteensä kevät: 44,689.00 0.00 0.00 Yhteensä kevät: 37,937.50 0.00 0.00 Jäämä: -6,751.50 0.00 0.00 6,751.50

Syksy Syksy
Back to school -sitsit 500.00
Kaukkarit 480.00 Kaukkarit 320.00
Holittomat sitsit? 380.00
1/2 Hermanni 2,000.00 1/2 Hermanni 2,000.00
pIKkujoulut 800.00
Pikkujoulusitsit 930.00 IKxInkubiositsit 465.00

Yhteensä syksy: 5,090.00 0.00 0.00 Yhteensä syksy: 2,785.00 0.00 0.00 Jäämä: -2,305.00 0.00 0.00 2,305.00

Muut Muut
Kiltahuoneen kehitys 1,300.00
Kiltahuoneen ylläpito 500.00
Kahvi ja tee 200.00 Kahvi ja tee 200.00
Kesäpäivät 600.00
Sat virkistys 350.00
Kulttuuritoiminta 915.00
Liikuntatoiminta 1,950.00
IK-vaellus 2,000.00 IK-vaellus 2,000.00
Lukkaritoiminta 350.00
Varaston tilavuokra 220.00
Pikku-IE virkistys 500.00

Yhteensä muut: 8,885.00 0.00 0.00 Yhteensä muut: 2,200.00 0.00 0.00 Jäämä: -6,685.00 0.00 0.00 6685.00
Koko vuosi yhteensä: 58,664.00 0.00 0.00 Koko vuosi yhteensä: 42,922.50 0.00 0.00 Jäämä: -15,741.50 0.00 0.00 15741.50

RUUTISET

MENOT: TULOT:
1. lehti 600.00 1. lehti 0.00
2. lehti 540.00 2. lehti 0.00
3. lehti 540.00 3. lehti 0.00
4. lehti 540.00 4. lehti 0.00
Kokouskustannukset 200.00 Myyntitulot 100.00
Palkinnot 30.00
Ruutisten mainonta 200.00
Kuvagallerian arkistointi 190.00
Yhteensä: 2,840.00 0.00 0.00 Yhteensä: 100.00 0.00 0.00 Jäämä: -2,740.00 0.00 0.00 2740.00

HALLINTO

MENOT:   TULOT:
Toimistokulut 200.00
Toimarimerkki 134.97
Pankkikulut 250.00
Kilometrikorvaukset 500.00
Raadin virkistys 1,200.00
Rahastonhoitajan ja kirjuri-tiedottajan virkistys 100.00
Raatikoulutus 200.00
Raadin vaihto 650.00
Jämeränjälki tai vastaava syksyllä 360.00 Jämeränjälki 360.00
Nettisivut + vaalikone 100.00
Exotik 250.00
Aalto-party 100.00
Killan kokoukset 200.00
Edustukset 3,000.00 Palautukset 0.00
Kuvagalleria 160.00
Toiminnantarkastus 100.00
Töpsy 700.00 Töpsyn TTER tuki 500.00
Yhteensä: 8,204.97 0.00 0.00 Yhteensä: 860.00 0.00 0.00 Jäämä: -7,344.97 0.00 0.00 7,344.97

MENOT: TULOT:
Jäsenmaksut 4,700.00
Kannatusjäsenmaksut 15,000.00

IK-tuotteet 600.00 IK-tuotteet 1,500.00
Haalarit 7,000.00 Haalarit 9,000.00
Wappulehden yhdistysdiilin lahjoitus 0.00 Wappulehden yhdistysdiili 0.00
Varastonarvon muutos 0.00 Varastonarvon muutos 0.00
Yhteensä: 7,600.00 0.00 0.00 Yhteensä: 30,200.00 0.00 0.00 Jäämä: 22,600.00 0.00 0.00 -22600.00

AVUSTUKSET

TULOT:
RIL 2,400.00
AYY 0.00
AFRY 250.00
Ramboll 250.00
Granlund 250.00
Korkeakoulusopimus 8,500.00

Yhteensä: 0.00 0.00 0.00 Yhteensä: 11,650.00 0.00 0.00 Jäämä: 11,650.00 0.00 0.00 -11650.00

Menot yhteensä: 146,598.97 0.00 0.00 Tulot yhteensä: 147,452.50 0.00 0.00 Koko tilikauden jäämä: 853.53 0.00 0.00 -853.53

4111.47


