
Rakennusinsinöörikilta ry Pöytäkirja Raadin kokous 14/2022

Aika: 12.4.2022 Paikka: Huone 149
kello 16:00 Konetekniikan talo

Otakaari 4,02150 Espoo

Läsnä: Ilmari Oinonen (puheenjohtaja) Katariina Kokkonen
Kalle Koskela (sihteeri) (P 7.3.) Lauri Vallo
Simo Kauppila Otto Jalas
Atte Jämsén Matti Viitanen
Joonatan Seppänen Vilma Martti
Lotta Elonen (S 6.1.) Jaan Rönkkö (P 7.2.4.)
Aino Tornivaara

S/P = saapui/poistui kohdassa

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Oinonen avasi kokouksen ajassa 16:07.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2.1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
3.1. Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
4.1. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. ILMOITUSASIAT
5.1. Kokkonen ilmoitti, että varastoja on siivottu päivän aikana ja että esimerkiksi

vanhaa tekniikkaa tulisi käydä läpi.
5.2. Kokkonen huomautti Jalakselle KP-hakemuksista.
5.3. Oinonen muistutti raatilaisia tekemään kulukatsauksia alkuvuoden

tapahtumista, jotta seuranta pysyisi ajankohtaisena.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Joonas Sorvari
Taneli Juutinen
Päätös: Hyväksytään yllä mainitut henkilöt killan jäseniksi.

6.2. Raadin palaute
Raati oli saanut ehdotuksen perustaa pepu-arvonnalle oma Telegram-kanava.
Perusteluina uuden kanavan luomiselle oli arvonnan tuoma viikoittainen
spämmi, jonka kohderyhmänä on noin kuudesosa killan jäsenistä. Raati tuli
keskustelun jälkeen tulokseen, että arvonnan viestit ovat hyvänmielisiä ja
aktivoivat positiivisella tavalla killan keskustelukanavaa. Eli uuden kanavan
luominen ei ole aiheellista. Tornivaara totesi myös, että kuudesosa on
suhteellisen suuri osa kiltalaisista. Raati kiittää asiallisesta palautteesta.
Tornivaara kertoo palautteen antajalle käydystä keskustelusta.
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Lisäksi raati oli saanut myös huumorisävytteistä palautetta.

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros

Viitanen: Kuuluu ihan hyvää. Hermannista ja FIM-jäynästä selviydyttiin
mallikkaasti.
Kokkonen: Hyvinvointiviikko käynnissä. Lähtee mummolaan. Olemattomat
stressit.
Jämsén: Vujupaketti oli voimia vaativa. Osallistui eilen Helsingin Yliopiston
bileitten jatkoille.
Martti: Stressaa virtausmekaniikan tentistä. Todella väsynyt viikonlopun
jäljiltä.
Tornivaara: Virtausmekaniikan tentti menee päällekkäin Teekkarispeksin
kanssa. Viime viikko takanapäin. Hommat rullaa. Firmat innoissaan vapusta.
Elonen: Tässä sitä ollaan. Hyvinvointiviikonlopusta selvitty. Nappeja naamaan
ja soitin käteen.
Rönkkö: Hyvin menee. Sai koronavirustartunnan todella huonoon aikaan.
Yrittänyt keskittyä kaikkeen Otaniemen ulkopuoliseen.
Kauppila: Oli mahtava vujukokonaisuus. Champagne shower oli ilmiömaistä.
Ruutisten seuraava julkaisu stressaa. Sai pressipassin.
Seppänen: Hauskaa oli viikonloppuna. Aika paljon kaikkea pientä hommaa.
Onneksi on aikaa tällä viikolla.
Vallo: Aika absurdi olo kaikesta. Akut tyhjänä. Ei ole energiaa
stressaamiseen. Mennään kohti vappua.
Jalas: On Lapissa. Menee kokouksen jälkeen hiihtämään. Huomenna
Pallakselle. Virtausmekaniikan tentti menee miten menee.
Koskela: Mahtava viikonloppu takana. Väsyttää hieman.
Oinonen: Stressi on olematon. Virkistysviikko käynnissä. Viikonloppu oli upea
ja symbolisesti todella tärkeä. Taka-alan stressiä lähti pois. FIM-jäynää oli
hauskaa järjestää.

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. Vujuviikon lajikokeilu

Viitanen totesi, että tapahtuma oli todella hyvin järjestetty. Kaikki meni
mallikkaasti.

7.2.2. Vujuviikon excursio
Jalas totesi, että excursio meni kaikenkaikkiaan todella hyvin, vaikka
viime hetken epävarmuuksia oli olemassa. Muutama ilmoittamaton
poissaolo. Jatkojen ruokatarjoilu oli next level.

7.2.3. Tanssi- ja tapaskoulutus
Martti totesi, oli todella mukava tapahtuma. Ruoka oli hyvää.

7.2.4. IKxPT Pikkulaskiainen
Järjestelyiden suhteen tapahtuma meni Jalaksen mukaan hyvin.
Vähäisen osallistujamäärän takia tapahtumasta tulee rahallista
tappiota. Monet kiltalaiset olivat hankkineet lippunsa yleisen
lipunmyynnin kautta.

7.2.5. 109. Hermanni
Oinonen totesi, että raadin kesken tapahtumasta ei saa
kokonaiskuvaa. Pääjuhlapaikalle on laitettu palautetta
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tarjoilusäädöistä. Sillis oli todella onnistunut Viitasen jakamista
alkujärjestelyiden ongelmista huolimatta.

7.2.6. Fuksijäynä
Tapahtuma meni kokonaisuudessaan todella hyvin. Järjestäjiltä
tehokasta toimintaa.

7.3. Killan wapputapahtumat
Keskustelimme killan vapputapahtumien järjestelyistä, aikataulusta ja
budjetista. Tornivaara totesi, että Swecolta saadaan sponsorirahaa
vappupäivän bussikuljetukseen. Illalla on kokous vappubrunssiin liittyen.

7.4. Sääntömuutoksen työryhmä
Kauppila toimii kokouksen sihteerinä Koskelan poistuttua.
Oinonen ehdotti sääntömuutostyöryhmään kyselyä, jonka kautta muut
kiltalaiset voivat osallistua. Vallo, Tornivaara, Elonen, Jämsen, Oinonen
ilmoittivat halukkuutensa työryhmään. Oinonen kirjoittaa ilmoitusviestin ja on
päävastuussa sääntömuutoksien organisoinnista.

7.5. Raadin kämppäkierros
Keskustelimme raadin kämppäkierroksen päivämäärästä ja totesimme
loppukevään olevan aikataulullisesti liian tiukka. Sopiva päivämäärä koitetaan
löytää myöhemmin.

7.6. Raadin päivämääräpaja
Elonen huomautti, että tuleviin kähmyihin liittyvistä päivämääristä olisi hyvä
keskustella raadin kanssa. Ensi viikon kokouksessa käydään tarvittavat tilat ja
päivämäärät läpi 3.5. alkavia tilakähmyjä varten. Kähmytilaisuus on 10.5.

7.7. Grillin tilanne
Totesimme killan grillin tilanteen heikoksi ja keskustelimme grillin
korjausmahdollisuuksista. Seppänen, Kauppila ja Viitanen katsastavat grillin
torstaina 14.4. ja kunnostavat sitä parhaaksi näkemällään tavalla. Myös
uuden grillin hankintaa mietitään.

7.8. Teekkarikokouksen edustajat
Oinonen kertoi teekkarikokouksesta ja sinne pyydetyistä killan edustajista.
Päätös: Teekkarikokouksessa killan varsinaiset edustajat ovat Oinonen
ja Vallo. Varaedustajat ovat Seppänen ja Jämsén.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. Tilannepäivitys

Viitanen on laittanut liikuntavastaaville viestiä wappuviikolle toivotusta
pesäpallotapahtumasta. Lisäksi Viitanen kertoi aikeista aktivoida kiltahuoneen
kehitysvastaavia kiltahuoneen kehittämisen osalta.

9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Haalarit

Tornivaara kertoi uusien haalareiden tilausmäärän olevan 233 kpl. Tornivaara
kertoi suunnitelman sponsorilogojen asettelusta haalareihin. Kävimme
keskustelua YIT:n haalarisponsoroinnin juhlavuodesta, YIT-logoon annetusta
juhlavuosiehdotuksesta sekä logoprotokollan aiheuttamista
suunnittelurajoitteista. Jämsen tekee uuden vedosehdotuksen paremman
visuaalisen ilmeen saavuttamiseksi.
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10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Ei esille tulleita asioita.

11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. Foppaan tekstit

Vallo muistutti foppaan teksteistä ja raadin esittelyistä. Tiedosto tekstejä
varten löytyy raadin drivesta yhteiset -kansiosta.

12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. Vaihtarien kuulumiset

Rönkkö esitteli UAT:n kevään tapahtumakalenteriä. Yöjäynän tyyppinen
tapahtuma järjestetään myös vaihto-opiskelijoille. Hän totesi, että sovittu
budjetin lisäys kasvoi hieman. Lisäksi Rönkkö kertoi menneistä tapahtumista
joista painotti FIM-jäynää, josta osallistujat olivat todella yllättyneitä.

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

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1. Ei esille tulleita asioita.

15. RAHA-ASIAT
15.1. Laskut ja korvaustositteet

Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.

16. TIEDOTUS
16.1. Ei esille tulleita asioita.

17. AYY
17.1. Ei esille tulleita asioita.

18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1. Ei esille tulleita asioita.

19. RIL JA TEK
19.1.
19.2. Ei esille tulleita asioita.

20. M.E.T.A
20.1. Vallo ilmoitti voivansa koostaa raadille kuukausittain lyhyen katsauksen AYY:n

hallituksen viimeaikaisesta toiminnasta ja sen tärkeimmistä kiltaa koskevista
asioista.

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

keskustelukanavissa.
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22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Oinonen päätti kokouksen ajassa 18:09.

VAKUUDEKSI

_______________________                      _______________________

Ilmari Oinonen Kalle Koskela

puheenjohtaja sihteeri


