
Rakennusinsinöörikilta ry Pöytäkirja Raadin kokous 01/2023

Aika: 9.1.2023 Paikka: Huone 203a
kello 15:00 Otakaari 4

Läsnä: Aino Tornivaara (puheenjohtaja) Rasmus Kontio
Vilma Martti Maiju Koponen
Sofia Ahola Miika Luhtamäki
Aino Juvakka Aino Ylänne
Tommi Karvonen Elias Peltola (sihteeri)
Ella Koivisto

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1 Tornivaara avasi kokouksen ajassa 15:01.

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 Ei edellistä pöytäkirjaa hyväksyttävänä.

5. ILMOITUSASIAT
5.1 Tornivaara ilmoittii, että Raadin drivessä kahvihetkien ajanvaraustaulukko. DL

16.1
5.2 Tornivaara muistutti, että on erikseen Raadin kalenteri sekä

poissaolokalenteri. Tapahtumakalenteriin tulevat myös tapahtumat, jotta ne
saadaan kiltalaisten tietoon.

5.3 Tornivaara ilmoitti, että kulkulätkät ovat toiminnassa ja avaimet saadaan
myöhemmin. Muistutti myös, että laskujen hyväksyminen etänä tehdään
vastaamalla IK-raati sähköpostilistalle.

6. JÄSENASIAT
6.1. Uudet jäsenet

Anna Schmale
Lynn Aachen
Martin Rachbauer
Päätös: Hyväksytään yllä olevat henkilöt killan jäseniksi.

6.2. Raadin palaute
Karvonen oli saanut suullista palautetta kiltahuoneen portaiden hiekoituksesta
noin 12 aikaan maanantaina. Peltola huomioi tämän hiekoittaessaan
seuraavan kerran portaita.

7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros
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Juvakka: Kuuluu hyvää. Rentouttava loma kotona ja päässyt tekemään kivoja
asioita.
Ylänne: Koulunalku stressaa vähän. Lomalla Otaniemen välttelyä.
Nukkumaan aamu 9 ja yllättävän pirteänä silti.
Koponen: Lomalla kivaa ja alku lomasta oli stressiä keväästä. Päässyt
suunnittelemaan ja järkkäämään tulevia tapahtumia.
Peltola: Rentoa lomailua. Mukava aloittaa koulu ja siirtyä arkirytmiin.
Karvonen: Kuuluu hyvää, lomalla kivaa. Laskettelua ja kotona oloa. Yrittänyt
vältellä Otaniemeä. Valmiina kouluun ja lomalla alkoi jopa tekemättömyys
väsyttämään.
Koivisto: Ihan jees. Lomalla ei tekemistä niin oli mukavaa. Koulun aloitus
stressaa.
Luhtamäki: Paljon tekemistä ja tuli mentyä paljon paikasta toiseen.
Rentouttava loma ollut.
Kontio: Kuuluu hyvää ja loma oli mukava. Rahastonhoitajan tehtävät vähän
jännittää.
Ahola: Kipeänä alkulomasta ja lomaa meni palautumiseen. Kandin alkaminen
ja tulevien tapahtumien järjestäminen vähän jännittää.
Martti: Päivärytmi palautunut uudenvuoden jälkeen. Kesätyö aiheuttaa vähän
ahdistusta. Kandin työstäminen alkaa myös.
Tornivaara: Kuuluu hyvää ja loma oli rentouttava. Pääsi tekemään juoksevia
asioita. Koulua vähän vähemmän ja ei aio hakea kesätöitä tänä vuonna.
Kesällä aikoo katsoa kandin tekemistä.

7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1. Talviorientaatio

Juvakka kertoi, että oli hauskaa ja orientaatio oli onnistunut.
Keskiviikkona OK20 hengailua ja karaokea. Kuuli paljon
mielenkiintoisia biisivalintoja. Perjantaina KVTMK järjesti lukukauden
avaustapahtuman. Myös haalarit riittivät vaihtareille.

7.3. Edellisessä kokouksessa avoimeksi jääneet asiat
7.3.1. Avaimet

Aikaisemmin käyty läpi ja avainten hankinta on hoidossa.
7.4. Toimihenkilöiden valinta

Häirintäyhdyshenkilöksi hakuun ilmoitti halukkuutensa Vilma Martti ja Sofia
Ahola. Häirintäyhdyshenkilö toiminnassa voisi olla kehitystä, sillä
häirintäyhdyshenkilöt tuntuvat etäisiltä.
Varastodemoni toimihenkilöä ei tarvita toistaiseksi. Sovittiin, että pidetään
yhteinen varastojen siivouspäivä, jolloin jokainen saa tietoonsa mitä
varastoista löytyy.
Päätös: Hyväksytään toimihenkilöt liitteenä (Liite 1) olevasta taulukosta.

7.5. Johtosääntö
Päätös: Hyväksytään pöytäkirjan liitteenä (Liite 2) oleva johtosääntö

7.6. PRH
Uuden hallituksen tiedot päivitettiin PRH:lle kokouksen aikana.

7.7. Vuosikokous
Päätös: Vuosikokous on 27.2.
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Vuosikokouskutsu tulee lähettää killan sääntöjen mukaan viimeistään 20.2.
Kokouskutsu lähetetään killan jäsenille sähköpostilla sekä laitetaan killan ja
ylioppilaskunnan ilmoitustauluille.

7.8. Budjettipaja
Sovittiin budjettipajan päivämääräksi 31.1.

7.9. Toimarisitsien työnjako
Sovittiin, että kaikki merkkaavat toimarisitsien vastuujaon taulukkoon, joka
löytyy raadin drive-kansiosta.

7.10. Collegekuva
Ella on saanut kuvan tehtyä. Raati otti kuvan naurahtaen vastaan ja siihen
oltiin tyytyväisiä.

7.11. Talvipäivä
Rastit aukeavat 14:30 ja sulkeutuu 17:30 Facebookin mukaan. Kontio
ilmoitetaan vastuuhenkilöksi yhdistyksen ilmoittautumiseen. Kontio, Peltola,
Ahola ja Koponen pääsevät aloittamaan rastia. Muut liittyvät aikataulujen
puitteissa.

7.12. ENG aamupala
Tornivaara ja Ahola menevät tapaamiseen mahdollisesta aamupalasta
kouluhenkilökunnan kanssa.

7.13. Vuosijuhlaedustukset
7.13.1. PPO 116

Päätös: Valitaan Lauri Sääskilahti edustamaan juhlassa
7.13.2. YKI 30

Päätös: Valitaan Martti ja Juvakka edustamaan juhlassa
7.13.3. KY 112

Päätös: Valitaan Luhtamäki ja Koivisto edustamaan juhlassa
7.14. Raadin kesäpäivät

Sovittiin kesäpäivien ajankohdan äänestyksen DL, joka on helmikuun
lopussa.

8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. Toimikuntien kokoukset

Kokouksia tullaan pitämään lähiaikoina.
8.2. Raja-toiminta

Ei vielä ketään vastaavaa. Pestiä tarkoituksena mainostaa laskiaisriehan
ajokin yhteydessä.

9. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
9.1. Kisällien koulutukset

Ei vielä hommia ennen vuosisopimuksien tekoa.
9.2. Yritystapaamiset

Karvonen sopinut yritystapaamisia. Koponen kertoi miettineensä mukaan
menemistä. Muistutettiin, että sponsoreita isoihin tapahtumiin tulee hakea
vuosisopimuksen yhteydessä.

VIESTINTÄTOIMIKUNTA
10.1 Toimarien koulutukset
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Peltola kertoi koulutuksien järjestämisestä kuluvalla tai seuraavalla viikolla.
Tämän jälkeen valokuvaajat ja graafikot käytettävissä.

10.2 Graafikoiden ja valokuvaajien kanssa toimiminen
Peltola ehdotti graafikoiden ja valokuvaajien telegram-ryhmiin IE:n ja
fuksikapujen lisäystä. Tällöin nämä voivat suoraan pyytää tarpeellisia asioita
ilman välikäsiä.

10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Kesätyösauna

Ahola kertoi pääsevänsä järjestämään kesätyösaunaa. SRV ja HSY tulossa
näillä näkymin YIT:n ja RIL:in lisäksi. Toivoi apuja ilmon tekemiseen
nettisivuille. Kertoi myös tiedotteen olevan tulossa.

10.2. EMC-ohjelman promotilaisuus
Keskusteltu Mikael Rinteen kanssa. Muuttunut EMC illasta kv maisteri illaksi.
Alustavasti lautapeli-ilta. Alkaa 19.1 kello 17 Otarannan kerhotilalla.

10.3. Muut asiat
Ahola kävi raadille läpi yhdenvertaisuuskomitean, koulutusneuvoston,
akateemisen komitean.
Ahola kiinnostunut järkkäämään ENG:in henkilökunnan tapaamisen
uudestaan.

11. IE-PERHE
11.1 Ei esille tulleita asioita.

12. FUKSITOIMIKUNTA
12.1. Sponssi fuksisitseille

Yrityksistä NCC sekä SRV olivat mietinnässä. Toisen fuksikapteeneista olisi
kannattavaa lähteä Karvosen kanssa tapaamiseen.

13. MAISTERITOIMIKUNTA
13.1 Ei esille tulleita asioita.

14. RAHA-ASIAT
14.1. Toimikuntien rahankäyttö

Kontio muistuttaa toimikuntia seuraamaan oman toimikunnan rahankäyttöä.
Yritysvastaavalle kannattaa tehdä sponssiexcel, joka ollut aikaisemmin.

14.2. Myyntitavaravihko
Kontio laittoi ryhmään esimerkkikuvan myyntitavaravihkosta ja kävi läpi
käteisellä myytävien tavaroiden merkkauksen vihkoon. Muistutettiin
mobilepay käytöstä, joka helpottaa rahastonhoitajan tehtävää. Tornivaara
muistutti, että muistiinpanot toiseen paikkaan kuin myyntitavaravihkoon.

14.3. Kahvin laskutus YIT:lle
YIT:n kanssa tullaan vuosisopimuksessa sopimaan kahvin ja teen
sponsoroinnista, jotka tullaan laskuttamaan vuoden lopuksi. Tämä tulee ottaa
huomioon korvaustositteita tehdessä.

14.4. Laskut
Päätös: Hyväksytään liitteenä (Liite 3) olevat laskut ja korvaustositteet

14.5. Tilinkäyttöoikeudet
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Päätösehdotus: Poistetaan tilin ja verkkopankin käyttöoikeus Ilmari Oinoselta
(040299-XXXX) ja Joonatan Seppäseltä (090299-XXXX).
Päätösehdotus: Lisätään tilin ja verkkopankin käyttöoikeus Aino Tornivaaralle
(130701AXXXX) ja Rasmus Kontiolle (250400AXXXX).
Päätös: Hyväksytään yllä olevat päätösehdotukset

15. AYY
15.1 Yhdistyskoulutus 18.1.

Tornivaara välittää viestin raatilaisille ja suosittelee menemään koulutukseen.

16. MAIK, AA-KERHOT JA RIL
16.1 Ei esille tulleita asioita.

17. M.E.T.A.
17.1 KP ja Pelletin ja KRK vuosijuhlan päivämäärät menevät päällekäin.

Ei aiheuttanut vielä toimenpiteitä.
17.2 Luhtamäki muistutti, että raatilaiset ostaisivat kultaiset kiltapinssit itselleen.

Kultaisia pinssejä on paljon ja hopeita voisi tilata lisää.
17.3 Kontio mainitsi, että kulukorvaus sivuston ohjeita voisi lisätä nettisivuille.

Sovittiin, että Kontio voi muokata nettisivuille nämä ohjeet.

18. SEURAAVA KOKOUS
18.1 Seuraava kokous pidetään ensi viikon maanantaina vakiokokousaikaan 15:00

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
19.1 Tornivaara päätti kokouksen ajassa 17:27.

VAKUUDEKSI

_______________________                      _______________________

Aino Tornivaara Elias Peltola

puheenjohtaja sihteeri


