
Rakennusinsinöörikilta ry Pöytäkirja Vaalikokous 2022

Aika: 24.11.2022 Paikka: B-sali
kello 14:00 Kandidaattikeskus

Otakaari 1,02150 Espoo

Läsnä: Ilmari Oinonen (puheenjohtaja)
Kalle Koskela (sihteeri)
Iiris Vuorialho
Hertta Lammio
Teemu Kanniainen (S 9.1.) (P 9.5.) (S 9.6.)
Emmi Volanen (S 9.1.) (P 9.8.) (S 9.9.)
Fanni Mattsson (P 9.8.) (S 9.10.) (P 12.7.)
Lotta Aalto
Miika Luhtamäki
Mikko Tiili
Mikko Ihamäki
Elias Punkka (P 12.6.)
Antti Vuorenmaa (P 12.3.)
Olli Rehnberg (S 2.) (P 9.1.) (S 9.2.)
Lauri Kalke (P 12.6.)
Lauri Vallo (P 9.1.) (S 9.2.) (P 12.2)
Lotta Elonen
Otto Jalas
Markus Manninen (P 9.1.) (S 9.2.)
Aino Juvakka (P 9.8.) (S 9.9.) (P 12.8.)
Katariina Koivula (S 9.9.) (P 12.3.)
Rita Raulo
Elias Peltola
Joonatan Seppänen
Maiju Koponen (P 9.5.) (S 9.6.)
Lassi Mäkelä (P 9.5.) (S 9.6.)
Laura Aalto
Liisa Ryhänen
Veera Tiainen (P 12.3.)
Leo Doineau (P 12.3.)
Hilkka Gröhn (P 12.6.)
Tommi Karvonen
Simo Kauppila
Ella Koivisto
Pyry Matikainen
Minka Paavola
Saku Ristolainen
Janne Suominen
Niilo Kantoniemi
Tuomas Lehto (P 9.3.) (S 9.4.)
Rasmus Kontio
Elias Pasanen (P 12.4.)
Matias Saikku
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Aleksi Tallgren
Joonas Törmälä
Sofia Ahola
Hanna Antola (P 10.3.)
Venla Helenius (P 10.3.)
Alex Kozorenko (P 10.1.) (S 10.2.) (P 10.3.)
Minna Rantakokko (P 9.1.) (S 9.2.)
Aino Ylänne (P 12.4.)
Essi Korpi (P 9.1.) (S 12.1.)
Saimi-Sofia Pirinen (P 9.1.) (S 12.1.)
Ronja Isokääntä (P 12.3.)
Lauri Anttila
Katariina Kokkonen
Ella Malmelin
Karla Raatikainen
Viola Rautaheimo (P 12.3.)
Aino Tornivaara
Vera Westberg (P 12.3.)
Arttu Virolainen (P 12.3.)
Iiro Mikola (S 5.)
Vertti Hatara (S 7.)
Anni Pulkkinen (S 7.)
Iiris Visala (S 7.)
Maija Välimäki (S 7.)
Teemu Huotari (S 9.2.)
Pauliina Penttilä (S 9.1.) (P 12.3.)
Lauri Laakia (S 12.1.) (P 12.7.)
Aapo Sivula (S 12.1.) (P 12.6.)
Eino Yrjänäinen (S 9.9.)
Henrik Siltari (S 12.2.)
Anna Laaksonen (P 9.6.)
Johannes Juvila (P 9.5.)
Konsta Kettunen (P 9.5.)
Bai-Bai Bairoh (P 9.5.)
Eljas Almusa
Sofia Harri (P 9.7.)
Lauri Sääskilahti (P 9.6.)
Juuso Saari (P 9.5.)
Niilo Uusitalo (P 9.5.)
Mikael Kari (S 9.2.) (P 9.5.)
Tomas Kurenniemi (S 9.3.) (P 9.5.)
Meeri Näppilä (P 9.4.)
Hilla Aho (P 9.3.)
Nelli Kaskirinne (P 9.3.)
Elina Leinonen (P 9.3.)
Vilma Martti (P 9.3.)
Roosa Roth (P 9.3.)
Riina Timonen (P 9.3.)
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Matti Viitanen (P 9.3.)
Joonas Hukkanen (S 8.) (P 9.3.)
Nina Svinhufvud (S 9.1.) (P 9.3.)
Viljami Morander (P 9.2.)
Hanna Paajanen (P 9.2.)
Matias Talvioja (P 9.2.)
Jenni Hotanen (P 12.1.)
Tuukka Harvela (S 2.) (P 12.1.)
Inka Arposalo (P 9.1.) (S 9.9.)
Carita Koski (P 9.1.)
Kristofer Mäkinen (P 9.1.)
Atte Jämsen (S 9.1.) (P 9.2.) (S 9.9.)
Sampo Sainio (S 9.6.)

S/P = saapui/poistui kohdassa

Liitteet:
Liite 1: Raadin sääntömuutosehdotus
Liite 2: Raadin ehdotus vuoden 2023 raadin vastuualueiksi ja kokoonpanoksi
Liite 3: Raadin ehdotus kokouksessa valittaville toimihenkilöille

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Ilmari Oinonen avasi kokouksen ajassa 14:05.

Myönnettiin Hertta Lammiolle läsnäolo- ja puheoikeus.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1. Puheenjohtajan valinta

Oinonen ehdotti itseään kokouksen puheenjohtajaksi.
Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilmari Oinonen.

2.2. Sihteerin valinta
Oinonen ehdotti Kalle Koskelaa kokouksen sihteeriksi.
Koskela oli suostuvainen ja kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Kalle Koskela.

2.3. Ääntenlaskijat (2kpl)
Oinonen ehdotti ääntenlaskijoiksi Lotta Elosta ja Katariina Kokkosta.
Molemmat olivat suostuvaisia ja kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Lotta Elonen ja Katariina
Kokkonen.

2.4. Pöytäkirjan tarkastajat (2kpl)
Oinonen ehdotti, että ääntenlaskijat toimisivat myös pöytäkirjan tarkastajina.
Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lotta Elonen ja Katariina
Kokkonen.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
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3.1. Oinonen totesi, että kokouskutsu lähetettiin yli viikko ennen kokousta killan
viralliselle sähköpostilistalle ja julkaistiin sekä killan että Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan eli AYY:n virallisilla ilmoitustauluilla. Kokous on kutsuttu
koolle killan sääntöjen mukaisesti, joten se on laillinen ja päätösvaltainen.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN
4.1. Oinonen kävi läpi ehdotuksen kokouksen menettelytavoista. Äänestyksen

aikana saliin ei saa saapua tai sieltä poistua. Muutoin liikkuminen on vapaata.
Äänestyslaitteet jätetään saliin poistuttaessa salista väliaikaisesti.
Puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. Yksilövirkoihin haettaessa ehdokkaita
äänestetään presidentinvaalien tavoin, siis käyttämällä suoraa
enemmistövaalitapaa. Jos äänikynnys ei ylity, vähiten ääniä saanut ehdokas
pudotetaan. Parivirkojen äänestys päätetään tapauskohtaisesti ehdokkaiden
toiveiden mukaisesti. Äänestys tapahtuu sähköisellä äänestyssivulla. Kokous
kannatti edellä ehdotettuja menettelytapoja.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
5.1. Janne Suominen totesi, että esityslistassa lukee väärä vuosi. Vuosiluku

korjattiin ajankohtaiseksi.
Laura Aalto kysyi, missä järjestyksessä raati- ja toimihenkilövirat valitaan.
Oinonen totesi, että valintajärjestys päätetään ennen valintoja.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetyin muutoksin kokouksen
viralliseksi työjärjestykseksi.

6. ILMOITUSASIAT
6.1. Matias Saikku ilmoitti, että kalja on hyvää.
6.2. Lassi Mäkelä ilmoitti, että joulutortut ovat myös hyviä.
6.3. Rita Raulo ilmoitti, että alkoholiton glögi on loppu.

7. SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET
7.1. Rakennusinsinöörikilta ry:n säännöt

Oinonen esitteli kokoukselle raadin sääntömuutosehdotuksen (liite 1).
Mäkelä kysyi, että miten uudistus vaikuttaa näihin vaaleihin.

Oinonen vastasi, että kokouksessa haetaan uusiin virkoihin, jos
sääntömuutos menee läpi.

Laura Aalto kysyi, mitä raativirkoja valitaan.
Oinonen vastasi, että varapuheenjohtaja valitaan raadin jäseneksi.
Päätoimittaja valitaan toimihenkilöksi.

Tuukka Harvela kysyi perustelua sille, miksi päätoimittajan pesti tiputettiin
pois raadista, ja miksi varapuheenjohtajan pesti luotiin.

Oinonen vastasi, että päätoimittajan tehtävä ei ole sidonnainen
raatilaisuuteen. Varapuheenjohtajan pesti taas nähtiin tarpeelliseksi
välikädeksi raadin ja puheenjohtajan välille.

Mäkelä totesi, että sisäasiantoimikunnan jakaminen on myös luultavasti
varapuheenjohtajan pestin takana.
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Oinonen totesi, että vanhan Ruutiset-toimikunnan toimihenkilöt siirtyisivät
kirjuri-tiedottajan alle. Kokouksissa sihteerinä toimiminen ei olisi enää
suoraan sidottuna kirjuri-tiedottajan pestiin.
Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutokset toista kertaa.

7.2. Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö
Päätös: Hyväksyttiin muutokset hallinto-ohjesääntöön toista kertaa.

7.3. Rakennusinsinöörikilta ry:n perinneohjesääntö
Päätös: Hyväksyttiin muutokset perinneohjesääntöön toista kertaa.

8. VUODEN 2023 RAADIN VASTUUALUEIDEN JA KOKOONPANON
HYVÄKSYMINEN
8.1. Oinonen esitti kokoukselle raadin ehdotuksen vuoden 2023 raadin

vastuualueille ja kokoonpanoksi (liite 2).
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

9. VUODEN 2023 RAADIN VALINTA
9.1. Puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi hakeneet Simo Kauppila, Aino Tornivaara ja Lauri Vallo
olivat kaikki suostuvaisia virkaan.
Virkaan suolatut Lotta Aalto, Tomas Kurenniemi, Lassi Mäkelä ja Vilma Martti
eivät olleet suostuvaisia.
Lassi Mäkelä ehdotti Laura Aaltoa, joka ei ollut suostuvainen.
Ehdokkaat pitivät vapaat puheenvuorot.

Kauppila on kolmannen vuoden IK:lainen, joka on toiminut killassa
muun muassa pikkuIE:ssä, päätoimittajana ja varapuheenjohtajana.
Vallo on toiminut raadissa fuksikapteenina. Pestissä hän on saanut
kattavan näkemyksen siitä, mitä kaikkea kilta tarjoaa jäsenilleen.
Ensimmäisestä raativuodesta hän on saanut liekkiä
puheenjohtajuuteen.
Tornivaara on kolmannen vuoden raksalainen ja toimi viime vuonna
killan yrityssuhdevastaavana. Hän auttoi kiltalaisia verkostoitumaan
yritysmaailmaan, ja sai raativuoden aikana paloa puheenjohtajuuteen.

Oinonen avasi ehdokkaiden kuulustelun.
Otto Jalas totesi, että sukat kertovat paljon puheenjohtajasta ja pyysi
ehdokkaita esittelemään omansa.

Kauppila esitteli IK-sukkansa, ja totesi, että ne kertovat paljon hänen
raksaidentiteetistään. Hän muistutti kuitenkin salissa olevia
keskittymään sukkien yläpuolelle.
Vallo esitteli myös IK-sukkansa ja totesi, että ne korostavat
kiltaidentiteettiä ja vallitsevaa vaali- ja juhlapäivää.
Tornivaara esitteli teekkarius-150 sukkansa, ja totesi, että
puheenjohtaja edustaa kiltaa koko teekkariyhteisössä.

Kristofer Mäkinen kysyi, mitä ehdokkaat tekisivät kiltahuoneen takapihalla
olevalle keinulle, joka on vaurioitunut.

Tornivaara kertoi, että haluaisi kehittää killan vapaaehtoistoimintaa
yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Pihakeinu olisi hänen mukaansa
mahtava projekti kiltalaisille.
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Vallo totesi, että kiltalaisten hyvinvoinnista on pidettävä huolta, joten
vaurioitunut keinu tulisi korjata.
Kauppila totesi, että kilta tekee asioita kiltalaisten kiinnostuksen
kohteiden mukaisesti.

Kokkonen kysyi, mitä ehdokkaat kehittäisivät killassa.
Kauppila totesi, että tänä vuonna on ollut hyvä draivi päällä.
Sääntöuudistus on vietävä maaliin ensi vuonna, sekä puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan välinen toiminta on käynnistettävä hyvin.
Vallo keskittyisi kaikkien killan toimijoiden osallistamiseen. Hänen
mukaansa killan toiminnassa on liian vähän innokkaita vapaaehtoisia.
Hän uskoo, että uuden sääntömuutoksen kukkaan puhkeaminen ja
suuremman vapaaehtoismäärän saavuttaminen näkyisi vahvasti
kiltalaisten arjessa.
Tornivaara nosti esille uudistuksen käynnistämisen ja toimivan uuden
kiltarakenteen muodostamisen.

Laura Aalto kysyi Vallolta, miten hän aikoo toimia samanaikaisesti
puheenjohtajana ja fuksikapteenina.

Vallo totesi, että on käynyt pitkää pohdintaa aiheesta ja käynyt
keskustelua esimerkiksi Oinosen kanssa. Hän ottaisi vahvasti uusia
fuksitoimikunnan puheenjohtajia mukaan asioiden hoitamiseen.
Tietyllä priorisoinnilla hän on varma, että pystyisi toimimaan
molemmissa rooleissa samanaikaisesti.

Bai Bai Bairoh totesi, että kandiuudistuksen myötä killassa on entistä
enemmän eri ohjelmissa olevia opiskelijoita, mikä aiheuttaa ongelmia
kiltaidentiteetin kanssa. Hän pyysi ehdokkaita kuvailemaan IK:n identiteettiä.

Vallo aloitti toteamalla uusista rakennustekniikan ohjelmassa
opiskelevista fukseista, että mikään ei ole muuttunut, ja he vievät
killan identiteettiä vuorollaan eteenpäin. Hän kuvailisi IK:n identiteettiä
rakentajahenkisyyden kautta.
Tornivaaran mukaan raksalaisuus on sitä, kun raksalaiset puuhailevat
yhdessä asioita, joista kaikki hyötyvät. Hän toivoo, että killasta
valmistuu asiantuntijoita monelta eri insinöörialalta.
Kauppila totesi, että jokaisella kiltalaisella on oma määritelmä IK:n
identiteetistä. Hänen mielestään uusi muutos on todella positiivinen
asia, vaikka edunvalvonnassa ja excursiotoiminnassa voi ilmetä
haasteita.

Fanni Mattsson kysyi, miten ehdokkaat huolehtisivat omasta ja raadin
jaksamisesta. Lisäksi hän kysyi Vallolta, miten tämä huolehtisi
fuksikapteeniparinsa jaksamisesta.

Kauppila totesi, että syksy on ollut tiukka, ja että on sen aikana
oppinut ottamaan vapaita hetkiä itselleen. Raadin koheesio vaikuttaa
hänen mielestään jaksamiseen paljon.
Vallo totesi, että rutiinit ovat tärkeitä, ja niiden ylläpito auttaa
jaksamisessa. Hän pitäisi siis arkensa säännöllisenä. Raadin
jaksamiseen vaikuttaa alkuvuonna muodostunut yhteishenki. Vallo
haluaisi, että raadin yhteishenki on tasolla, jossa muita autetaan aina.
Lisäksi hänellä on fuksikapteeniparinsa kanssa todella hyvä
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puheyhteys jaksamiseen liittyvissä asioissa, joten hommat eivät
kasaantuisi Kokkosen pöydälle mahdollisen puheenjohtajuuden takia.
Tornivaaran mukaan jaksaminen lähtee elämäntavoista. Raadin
jaksamiseen liittyen hän nosti tasaisin väliajoin tapahtuvat fiilisten
tsekkaukset ja virkistykset. Selkeät aikataulut ja toimintatavat raadin
kesken auttavat myös.

Lassi Mäkelä totesi, että killan ilmapiiri on kehittynyt viime vuosina. Hän kysyi,
miten ehdokkaat varmistaisivat sen pysyyvyden ja kehityksen.

Tornivaara haluaa ylläpitää raksalaisuuden ylpeyttä. Juhlavuosi on
hänen mielestään hyvä hetki tarkastella sitä, kuinka hyvin killalla
menee.
Vallo nosti esille yhdessä tekemisen tunteen ja raadin ulkopuolelle
kurottamisen. Vallon mielestä on mahtavaa, että kiltahuoneella on
paljon elämää. Siellä hän voisi käydä kiltalaisten kanssa asioita läpi.
Kauppila totesi, että raksalaisuus kumpuaa meistä jokaisesta. Kaikilla
menee hyvin ja raksa jaksaa. Kaikilla tulisi hänen mielestään olla oma
paikka ja tehtävä killassa.

Elonen totesi, että killassa on paljon kv- ja vaihto-opiskelijoita, joiden
kiltaan integroitumisessa on paljon kehitettävää. Hän kysyi miten ehdokkaat
kehittäisivät kv-toimintaa ja pitäisivät huolta, että se ei kaatuisi kokonaan
maisterikapteenin vastuulle.

Kauppilan mukaan kysymys on vaikea ja maisterikapteenille on hänen
mielestään kaadettu paljon vastuuta. Hän keskustelisi nykyisen ja
tulevan maisterikapteenin kanssa ja pitäisi huolen, että sillä saralla on
tarpeeksi tekijöitä.
Vallo totesi, että absoluuttinen ongelma on se, että ei ole tietoa ketä
kaikkia killassa on. Siltoja tulisi hänen mielestään rakentaa
kv-opiskelijoiden ja muiden kiltalaisten välille esimerkiksi yhteisillä
tapahtumilla. Kaikkia killan jäseniä tulisi kohdella tasapuolisesti.
Tornivaara nosti esille yhteiset tapahtumat orientaatioviikolle kaikille
uusille opiskelijoille. Kaikki kolme kapteenia tässä isossa roolissa. Kv-
ja maisterivastaavan sekä Kv-ISOvastaavan rooleja tulisi hänen
mielestään tarkastella uudessa valossa.

Laura Aalto totesi, että raadin oma jaksaminen on ehdottoman tärkeää ja
pelkkä puhe ei aiheessa riitä. Hän pyysi ehdokkaita antamaan konkreettisia
toimia tilanteeseen, jossa yksi raatilainen ei yksinkertaisesti enää jaksa hoitaa
rooliaan.

Tornivaara pyrkisi siihen, että tilanteeseen ei päästä. Hän keskustelisi
asian ensiksi läpi ja ohjaisi yksilön lisätuen ääreen. Hänen mielestään
puheenjohtaja on tilanteessa suuressa roolissa, ja alkaisi jakamaan
väsyneen raatilaisen vastuualueita muille raatilaisille ja
toimihenkilöille. Hän lisäsi vielä, että kaikki olisi tilanteessa tämän
kyseisen henkilön tukena.
Vallo myötäili Tornivaaran vastausta. Hän lisäsi, että kuukausittaiset
raatilaisten kanssa käydyt yksilölliset keskustelut voisivat auttaa. Uusi
johtosääntö selkeyttää raatilaisten vastuualueita ja auttaa jakamaan
tämän henkilön taakkaa muille.
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Kauppila myötäili Valloa ja Tornivaaraa. Totesi, että tilanteessa ollaan
jo todella myöhässä ja siihen ei saa joutua. Hän ottaisi
epäkonkreettisen pöhinän pois. Vapaaehtoistoiminta on
vapaaehtoista, ja asioita voi myös rohkeasti jättää tekemättä.

Matias Saikku totesi, että puheenjohtaja on kaikessa killan toiminnassa
mukana. Hän kysyi ehdokkailta, mikä on tärkein yksittäinen asia mitä kilta
tekee ja minkä asian he jättäisivät pois.

Kauppila aloitti vastaamalla, että hauskanpito on hauskinta, tärkeintä
ja yksilökohtaista. Hän jättäisi kiltahuoneen kehitysvastaavat pois.
Vallo vastasi, että killan olemassaolo ja jatkuvuuden turvaaminen on
tärkeää. Edunvalvontatyö on hänen mielestään perustavanlaatuinen
asia, joka pitää killan kasassa. Vallo alkaisi tiputtamaan toimintaa pois
juhlinnasta, sillä sitä on muuallakin.
Tornivaaran mukaan killan tehtävä on ylläpitää kiltalaisten etuja ja
hyvinvointia. Hän karsisi joitain tapahtumia pois.

Mattsson kysyi, miten ehdokkaat pitäisivät huolen siitä, että jokaisen
raatilaisen mielipide tulee esille kokouksissa ja siitä, että omat mielipiteet
eivät johda raadin toimintaa liikaa.

Tornivaaran mukaan asia lähtee liikkeelle yhteisistä pelisäännöistä.
Kokouksiin tulisi hänen mielestään saada rauhallinen ja turvallinen
ilmapiiri. Mielipidekierrokset voisivat olla hyvä idea. Lisäksi hän
kannustaisi raatilaisia tuomaan omia mielipiteitään esiin, ja ei usko,
että hänen oma mielipiteensä ohjaisi liikaa, sillä on luonteeltaan
myötäilevä.
Vallo myötäilee Tornivaaraa asiassa. Hän nosti esiin kunnioittavan
ilmapiirin raadin keskuudessa. Mielipidekierrokset on mahtava idea eri
aiheiden lopussa. Vallo olisi valmis myös järjestelmällisesti jakamaan
puheenvuoroja kokouksissa, ettei kaikista äänekkäimmät dominoisi.
Kauppilan mielestä kulmakivenä toimii raadin koheesio. Hän ei
dominoisi omilla mielipiteillään, sillä haluaisi olla enemmän raadin
valmentajana kuin päällikkönä.

Tuukka Harvela totesi, että seuraava tilanne on täysin hypoteettinen. Hän
kysyi ehdokkailta olisiko heidän arvojen vastaista seurustella killan fuksin
kanssa.

Kauppila väisti kysymyksen.
Vallo sanoi vakavasti, että hallituksella on valta-asema esimerkiksi
fukseja kohtaan, joten ei alkaisi seurustelemaan heidän kanssaan.
Tornivaara totesi, että ei metsästäisi fukseista seuraa.

Oinonen kysyi ehdokkailta, miten ei jouduta tilanteeseen, jossa henkilö joka ei
jaksa onkin puheenjohtaja itse.

Tornivaara totesi, että tukea saisi varmasti omalta raadilta. Hän
keskustelisi raadin kesken, miten tilanteessa jatkettaisiin. Hän on
myös huomannut, että raatojen verkosto on todella hyvä paikka saada
tukea.
Vallo aloittaisi katsomalla omaa pöytäänsä ja karsisi sieltä asioita. Hän
miettisi, miten vastuuta voisi jakaa muulle raadille. Ilmapiiri tulisi olla
sellainen, että jokaisen raatilaisen kanssa on hyvä keskusteluyhteys
molempiin suuntiin.
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Kauppila totesi, että varapuheenjohtaja olisi hyvä henkilö, johon voisi
kääntyä tässä tilanteessa. Raatilaiset tukevat toisiaan, kun tarvetta on.
Asioiden pudottaminen To Do-listalta auttaisi paljon.

Ehdokkaat pitivät muutaman lauseen loppu puheenvuoron.
Kauppila totesi, että kiltatoiminta on haippii settii ja haluaa jatkaa sen
tekemistä puheenjohtajan virassa.
Vallo haluaisi olla mukana luomassa kiltaa, jossa kaikki tuntevat
olonsa kotoisaksi.
Tornivaara haluaisi johtaa raksalaista poppoota, joka kehittää tulevaa
ja välittää menneisyydestä.

Oinonen päätti ehdokkaiden kuulustelun. Siirryttiin äänestämään.
Äänet jakautuivat äänestyksissä seuraavalla tavalla:
Ensimmäinen äänestyskierros

Kauppila 22, Vallo 19, Tornivaara 49, tyhjä 2
Oinonen ehdotti äänestyksen perusteella Tornivaaraa killan puheenjohtajaksi.
Kokous kannatti.
Päätös: Valittiin vuoden 2023 puheenjohtajaksi Aino Tornivaara.
Oinonen ehdotti, että Iiris Vuorialho toimii kokouksen sihteerinä toistaiseksi.
Kokous kannatti.

9.2. Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtajaksi hakeneet Kalle Koskela, Joonatan Seppänen ja Vilma
Martti olivat kaikki suostuvaisia virkaan.
Virkaan suolatuista Matti Viitanen oli suostuvainen ja Alex Kozorenko ei ollut.
Koskela ehdotti Simo Kauppilaa, joka ei ollut suostuvainen.
Ehdokkaat pitivät vapaat puheenvuorot.

Seppänen on fuksi 19, ja toiminut tänä vuonna killan
rahastonhoitajana. Raadissa toimiminen on hänen mielestään ollut
hauskaa ja haluaisi mieluusti jatkaa toiselle vuodelle.
Viitanen on toiminut killan isäntänä kuluvana vuonna, mistä on
karttunut kokemusta sisäasiantoimikunnan johtamisesta. Hän haluaisi
kehittää omia johtamistaitojaan ja auttaa itselleen rakasta kiltaa.
Martti on toiminut killan emäntänä kuluvana vuonna ja ollut fuksista
asti aktiivinen tekijä killassa. Kiireinen IE-vuosi toi hänelle paljon
kehitysideoita, joita haluaisi varapuheenjohtajana toteuttaa.
Koskela on kolmannen vuoden raksalainen, ja toimi tänä vuonna
kirjuri-tiedottajana. Hän haluaisi tuplata raativuoden, sillä haluaa
kehittää itseään ja kiltaa. Koskela haluaisi sisäasiantoimikunnan
puheenjohtajana järjestää tapahtumia, jotka ilahduttavat kaikkia
kiltalaisia.

Oinonen avasi ehdokkaiden kuulustelun.
Saikku kysyi ehdokkailta, miten he lähtisivät varapuheenjohtajana
kehittämään kiltaa

Koskela vastasi, että lähtisi kehittämään sisäasiantoimikuntaa ja
siihen kuuluvia toimihenkilöpestejä. Hän keskustelisi myös muiden
kiltojen varapuheenjohtajien kanssa ja ottaisi vaikutteita heiltä.
Martti ottaisi joitain puheenjohtajan vastuita itselleen ja aktivoisi
toimihenkilöitä. Hän omaa kokemusta sisäasiantoimikunnan
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pyörittämisestä ja osaisi kehittää sen toimintaa. Muilta killoilta voisi
hänen mielestään ottaa vaikutteita itse rooliin.
Viitanen nosti esiin uudet toimihenkilöpestit kulttuuri- ja
liikuntamestarin ja heidän aktivoitumisen. Sisäasiantoimikunnan
budjettia voisi hänen mielestään nostaa, ja sitä kautta kehittää sen
toimintaa. Monessa yksittäisessä tapahtumassa on Viitasen mukaan
myös kehitettävää.
Seppänen nosti esiin puheenjohtajan kanssa tehdyn yhteistyön
tiiviyden ja totesi, että voisi ottaa koppia esimerkiksi raadin yhteisten
tapahtumien organisoinnista.

Mäkelä totesi, että monessa muussa killassa varapuheenjohtaja on vastuussa
killan kehitysprojekteista. Hän kysyi ehdokkailta, onko heillä kehitysideoita
killan toimintaan.

Seppänen nosti toimihenkilörakenteen uudistuksen ja sen
vakiinnuttamisen.
Viitanen mainitsi konkreettisena asiana killan nettisivut.
Lisämainintoina hän antoi saunalautan ja sisäasiantoimikunnan
tehostamisen
Martti aikoisi panostaa suuresti sisäasiaintoimikuntaan kannustuksen
ja virkistysten merkeissä. Kv-toiminta on myös asia, johon hän haluaisi
vuoden aikana panostaa.
Koskela myötäili nettisivuja ja saunalauttaa. Hän mainitsi myös killan
häirintäasiat ja niiden kehittämisen. N-vastaavalle ja
kulttuuritapahtumille olisi hänen mielestään tarvetta killassa.

Otto Jalas kysyi ehdokkailta, miten he takaisivat riittävän työvoiman
saunalauttatoimintaan. Lisäksi hän kysyi, miten ehdokkaat nimeäisivät uuden
lautan.

Koskela totesi, että toimintaan tarvitaan tarpeeksi motivoitunutta
porukkaa mukaan. AYY:n kautta tiedottaminen voisi toimia saamaan
killan ulkopuolelta tekijöitä.
Martin nimiehdotus oli “rakkautta”. Toiminnasta pitää hänen
mielestään tehdä ulospäin rennon ja mukavan näköistä, jotta
saataisiin tarpeeksi porukkaa mukaan. Killan ulkopuolelta on saatava
työvoimaa.
Viitanen markkinoisi lauttatoimikuntaa koko Otaniemelle. Hän totesi,
että tulojen on katettava kustannukset. Nimiehdotuksena Maria.
Seppänen nosti esille juhlavan avajaisseremonian, jonka kautta lautan
saisi Otaniemen tietoisuuteen. Nimiehdotuksena “lauttuli”.

Teemu Kanniainen esitti hypoteettisen tilanteen, jossa lautta on kadonnut ja
sen toiminta siirretään kiltahuoneelle. Hän kysyi ehdokkailta, miten he
pitäisivät huolen, että kahvi riittää.

Seppänen vastasi, että pohtisi asiaa yrityssuhdevastaavan kanssa.
Viitanen asentaisi GPS-paikantimen lauttaan, jotta se ei häviäisi.
Martti aktivoisi kiltahuonevastaavia. Hän totesi, että kahvin ja
kahvimaidon riittävyys on tämän vuoden aikana ollut hyvää.
Koskela pyytäisi YIT:ltä enemmän kahvirahaa. Heidän kieltäytyessä,
hän vaihtaisi firmaa.
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Mattsson aloitti kehumalla uutta virkaa ja neljää tuplaaja halukasta. Hän kysyi,
miten ehdokkaat pitäisivät toisena raativuotena huolta omasta
jaksamisestaan ja motivaatiostaan.

Koskela totesi, että varapuheenjohtajan pesti on todella erilainen
verrattuna edelliseen, joten lähtisi puhtaalta pöydältä ja uudella
energialla toiseen raativuoteen.
Martti vastasi, että löysi IE-vuonna hyvän tasapainon
vapaaehtoishommien ja muun elämän välille. Varapuheenjohtajan
hommat jakautuvat hänen mielestään vuodelle paremmin, joten
päivärytmi tulisi olemaan terveellisempi kuin kuluneena vuonna.
Häneltä löytyy monia ideoita sisäasiantoimikunnan kehittämiseen.
Viitasen mukaan varapuheenjohtajan pesti tekisi hänelle todella
hyvää, ja saisi päivärytminsä kuntoon. Hän haluaa kehittää
sisäasiaintoimikuntaa entisestään.
Seppänen totesi, että raativuosi on ollut huikea kokemus, ja haluaisi
jatkaa uusien haasteiden parissa. Jaksamisen ollessa heikko hän saisi
tukea omalta toimikunnaltaan.

Saku Ristolainen kysyi, kokevatko ehdokkaat, että varapuheenjohtajalla tulisi
olla oma härpäke egon pönkitykseen.

Koskela vastasi, että hakiessaan virkaan, hän on nähnyt märkiä unia
omasta härpäkkeestä. Jonkinlaiset käädyt voisivat hänen mielestään
olla hyvä vaihtoehto vuosijuhliin.
Viitanen totesi, että härpäke tarvitaan.
Martti ehdotti Game Of Thrones tyylistä härpäkettä.
Seppänen halusi mennä kuulusteluissa eteenpäin.

Tuukka Harvela kysyi ehdokkailta, kuka järjestäisi tulevaisuudessa
sisäasiantoimikunnan vaihdon, ja mitä tapahtuman perinteille tapahtuu.

Seppänen kysyisi vinkkejä ja apua tämän vuoden IE-parilta.
Martti vastasi, että järjestäisi tapahtuman Viitasen kanssa ensi
vuonna.
Viitanen totesi, että tapahtuman perinteet ovat jo hieman katkenneet
pandemian johdosta.
Koskela järjestäisi ensi vuoden vaihdon yhdessä tämän vuoden IE:n
kanssa. Katsotaan tulevia vuosia sen jälkeen.

Ella Koivisto kysyi ehdokkailta, mikä on heidän paras luonteenpiirre
varapuheenjohtajan rooliin.

Koskela nosti esiin sosiaalisuuden.
Viitanen nosti esille kykynsä aistia muiden tunnetiloja.
Martti vastasi, että avoimuus ja helposti lähestyttävyys ovat hänen
parhaita luonteenpiirteitä.
Seppänen totesi, että luo lämmintä ilmapiiriä.

Vallo pyysi ehdokkaita kertomaan pareittain asian, jonka takia ihailee toista.
Seppänen totesi, että Viitanen on periksiantamaton työmyyrä, joka
pitää huolen, että kaikki on kunnossa.
Viitanen vastasi, että Seppäsestä huokuu rauhallisuus ja
järjestelmällisyys.
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Martti totesi, että Koskela osaa ottaa kaikki muut huomioon, eikä jätä
ketään yksin. Martin mukaan hän myös osaa arvostaa muiden
mielipiteitä.
Koskelan mukaan Martissa on paljon hyviä puolia. Nosti esiin
empaattisuuden ja luovuuden.

Mattsson totesi, että IK:lla on ollut tänä vuonna pitkästä aikaa edustaja
teekkarikulttuuritoimikunnassa. Hän kysyi ehdokkailta, miten he toisivat
toimikunnan toimintaa paremmin esiin, ja voisiko toimikuntaan tulla toinenkin
edustaja IK:lta.

Koskela vastasi, että ei ole ehtinyt perehtyä toimikunnan toimintaan,
mutta tapahtumien viestintä on tärkeässä roolissa. Ei pidä toisen
edustajan ideaa huonona.
Viitanen komppasi Koskelan vastausta. Toinen edustaja voisi olla
esimerkiksi kulttuurimestari, jos tämä olisi halukas.
Martti on kuullut, että toimikunta on todella kiva, eikä näe estettä
kahdelle edustajalle.
Seppänen lähtisi toimikuntaan isolla mielenkiinnolla. Raadin edustaja
toimikunnassa auttaa tapahtumien viestinnässä suuresti.

Rita Raulo kysyi ehdokkailta, miten he hoitaisivat puheenjohtajan tehtäviä
tämän ollessa äkillisesti estynyt.

Seppänen totesi, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulisi
toimia parina, ja toisen tehtävät pitäisi olla aina tiedossa.
Martti totesi, että Tornivaaran kanssa yhteistyö pelaisi hyvin. Avoin
keskusteluyhteys auttaisi valtavasti.
Viitanen komppasi edellisiä vastauksia. Yhteistyö kehittyisi hyväksi
vuoden mittaan.
Koskela totesi, että vuoden aluksi tehty vastuunjako pitäisi olla
selvänä molemmille. Hän haluaa toimia parina vuoden aikana.

Saikku totesi, että raati edustaa kiltaa monessa paikassa. Hän kysyi, kuinka
monta kuohuviinilasia, enemmän kuin puheenjohtaja, voisivat ehdokkaat
juoda Hermanninsitsissä.

Koskela vastasi, että voisi juoda kaksi lasia enemmän kuin Tornivaara.
Viitanen vastasi, ettei voisi juoda enemmän kuin Tornivaara. Jos joisi,
niin ei olisi edustuskunnossa.
Martti vastasi, ettei ainakaan joisi kymmentä lasia. Muistaisi olla
kunnioittava muita kohtaan.
Seppänen ei olisi puheenjohtajaa huonommassa kunnossa.

Kauppila ilmoitti, että myös alkoholitonta kuohuviiniä on olemassa.
Ehdokkaat pitivät muutaman lauseen loppu puheenvuorot.

Koskela totesi, että ensi vuonna kilta täyttää satakymmenen vuotta, ja
haluaisi juhlavuoden aikana järjestää sisäasiantoimikunnan kanssa
tapahtumia, jotka viihdyttäisivät mahdollisimman montaa kiltalaista.
Viitanen edistäisi toimihenkilöiden hyvinvointia, ja sitä kautta myös
kiltalaisten hyvinvointia.
Martti painotti killan kulttuuri- ja liikuntatoiminnan edistämistä. Hän
haluaisi järjestää tapahtumia, joissa mahdollisimman moni viihtyy.
Seppänen totesi, että killassa on tällä hetkellä hyvä meininki päällä, ja
haluaisi varapuheenjohtajana jatkaa sitä.
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Oinonen päätti ehdokkaiden kuulustelun. Siirryttiin äänestämään.
Äänet jakautuivat äänestyksissä seuraavalla tavalla:
Ensimmäinen äänestyskierros

Koskela 15, Martti 40, Viitanen 22, Seppänen 9, tyhjä 2
Pudotetaan Seppänen.

Toinen äänestyskierros
Koskela 16, Martti 44, Viitanen 27, tyhjä 1
Pudotetaan Koskela.

Kolmas äänestyskierros
Martti 45, Viitanen 40, tyhjä 3

Oinonen esitti äänestyksen perusteella Martin valintaa varapuheenjohtajaksi.
Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2023 varapuheenjohtajaksi Vilma Martti.

9.3. Rahastonhoitaja
Rahastonhoitajaksi hakeneet Aleksi Tallgren ja Rasmus Kontio olivat
suostuvaisia virkaan.
Virkaan suolatut Olli Rehnberg ja Anni Huuskonen eivät olleet suostuvaisia.
Ehdokkaat pitivät vapaat puheenvuorot.

Kontio on toisen vuoden raksalainen. Oli viime vuonna aktiivisesti
mukana fuksivuoden toiminnassa ja tämän vuoden aikana ollut ISOna.
Hakee rahastonhoitajaksi, sillä haluaa antaa oman panoksensa killan
toimintaan.
Tallgren on toisen vuoden raksalainen ja toiminut killassa pikkuIEnä ja
liikuntavastaavana. Kiinnostus raati- ja kiltatoimintaa kohtaan on
kasvanut viime aikoina. Omaa kokemusta raha-asioista työn kautta.

Oinonen ehdotti, että Katariina Kokkonen toimii kokouksen puheenjohtajana
toistaiseksi. Kokous kannatti.
Kokkonen avasi ehdokkaiden kuulustelun.
Mäkelä kysyi ehdokkailta:”Credit vai debit?”

Tallgren valitsi debitin.
Kontio valitsi creditin.

Mattson totesi, että rahastonhoitajalla on selkeä tehtävä raadissa. Hän kysyi,
millä mielellä ehdokkaat lähtevät muuhun raatitoimintaan.

Kontio kiinnostui muusta raatitoiminnasta jutellessaan Seppäsen
kanssa. Hän uskoi, että rutiininomaisten hommien lisäksi hän ehtisi
auttaa muita raatilaisia.
Tallgren oli myös jutellut Seppäsen kanssa, ja lähtisi innoissaan
auttamaan muita raatilaisia.

Mäkelä totesi, että juoksevien viikoittaisten asioiden lisäksi, rahastonhoitaja
tekee vuoden päätteeksi tilinpäätöksen. Hän kysyi, miten ehdokkaat pitäisivät
huolta, että tilinpäätöksen teko ei veny, vaan valmistuisi ajallaan
vuosikokoukseen.

Tallgren vastasi, että tekisi tasaisesti töitä tilinpäätöksen eteen vuoden
ympäri.
Kontio komppasi Tallgrenin vastausta, ja totesi, että aiempaa
kokemusta kirjanpidosta löytyy.

Ella Koivisto kysyi, mikä on ehdokkaiden paras luonteenpiirre tehtävään.
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Kontio nosti esille järjestelmällisyyden ja tarkkaavaisuuden.
Tallgren vastasi, että tekee asiat hyvin ja on tarkkaavainen.

Raulo kysyi, pitäisikö inflaatio ottaa huomioon killan raha-asioissa, esimerkiksi
vuosijuhlia järjestäessä.

Tallgren vastasi, että hyvän budjetoinnin ja suunnittelun pitäisi riittää.
Kontio vastasi, että taistelisi nousevia kustannuksia pyytämällä
yrityksiltä enemmän tukea. Nosti esille myös kullan omistamisen.

Kokkonen ehdotti, että Oinonen siirrettäisiin takaisin kokouksen
puheenjohtajaksi. Kokous kannatti.
Tomas Kurenniemi esitteli hypoteettisen tilanteen, jossa tulevan vuoden
rahastonhoitaja herää teekkariperinnejuhlan silliaamiaisen jälkeen
kiltahuoneelta ja huomaa, että killan kassakaappi on tyhjä. Hän kysyi, mitä
ehdokkaat tekisivät tilanteessa.

Tallgren pyrkisi kaikin keinoin selvittämään minne kassakaapin sisältö
on hävinnyt.
Kontio menisi itse kassakaappiin piiloon, jonka jälkeen se ei olisi tyhjä.

Raulo kysyi ehdokkaiden lempiseteleitä.
Kontion lempiseteli on tonnin seteli.
Tallgrenin lempiseteli on 500 euron seteli.

Mäkelä totesi, että raatilaiset tuppaavat unohtamaan omat budjettinsa, ja
kysyi ehdokkailta, miten näin ei kävisi.

Tallgren painotti hyvää kommunikointia ja seuraamista.
Kontio totesi, että viestintä on tärkeää. Hän omaa vision paksusta
excelistä, jossa kaikki raha-asiat ovat samassa paikassa.

Kanniainen totesi, että suuri osa killan omaisuudesta on katoavassa
muodossa. Hän kysyi, olisiko varojen sijoittaminen ehdokkaiden mielestä
hyvä idea

Kontio vastasi, että ensisijainen tarkoitus olisi käyttää tilillä oleva raha
kiltalaisiin, mutta ylijäämän sijoittamista voisi harkita.
Esimerkkikohteiksi Kontio nosti pakettiauton ja saunalautan
laajennuksen.
Tallgren komppasi Kontion vastausta. Hän ei lähtisi tällä hetkellä
sijoittamaan killan varoja. Tulevaisuudessa asiaa voisi kuitenkin
harkita.

Ehdokkaat pitivät muutaman lauseen loppusanat.
Tallgrenin pitäisi killan rahoista hyvää huolta.
Kontio pitäisi killan rahastonhoitoa hyvällä tasolla.

Oinonen päätti ehdokkaiden kuulustelun. Siirryttiin äänestämään.
Äänet jakautuivat äänestyksessä seuraavalla tavalla:

Tallgren 17 , Kontio 56, tyhjä 7
Oinonen esitti äänestyksen perusteella Kontion valintaa rahastonhoitajaksi.
Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2023 rahastonhoitajaksi Rasmus Kontio.
Oinonen ehdotti, että Koskela siirretään takaisin kokouksen sihteeriksi.
Kokous kannatti.

9.4. Fuksitoimikunnan puheenjohtajat (2)
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Fuksitoimikunnan puheenjohtajiksi hakeneet Lauri Anttila, Ella Koivisto ja
Miika Luhtamäki olivat kaikki suostuvaisia virkaan.
Virkaan suolatut Arttu Virolainen ja Aino Juvakka eivät olleet suostuvaisia.
Elias Pasanen ehdotti Alex Kozorenkoa, joka ei ollu suostuvainen.
Mäkelä ehdotti Mattssonia, joka ei ollut suostuvainen.
Kurenniemi ehdotti Lotta Aaltoa ja Saku Ristolaista, joista kumpikaan ei ollut
suostuvainen.
Kannianen ehdotti Janne Suomista, joka ei ollut suostuvainen.
Ehdokkaat pitivät vapaat puheenvuorot.

Luhtamäki on toisen vuoden raksalainen, ja on toiminut killassa
ysvikisällinä ja ISOna. Hän on ollut alusta asti aktiivisesti mukana kilta-
ja teekkaritoiminnassa ja hakee fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi,
sillä haluaa aktivoida tulevia fukseja mukaan teekkariyhteisöön
yhdessä fuksitoimikunnan kanssa.
Koivisto on toisen vuoden raksalainen, ja hänellä on syttynyt palo
kilta- ja teekkaritoimintaa kohtaan. Hänelle tärkeää on kulttuurin
jatkaminen, jonka takia hakee fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi.
Anttila on myös toisen vuoden raksalainen, ja toiminut killassa
esimerkiksi ISOna. Hän haluaa olla jatkamassa laadukasta
fuksitoimintaa killassa.

Oinonen avasi ehdokkaiden kuulustelun.
Sofia Ahola kysyi, miten ehdokkaat pitäisivät huolen, että kaikki fuksit saisivat
aidosti huomiota.

Anttila vastasi, että avainasemassa ovat tulevat ISOt. Fuksikapteenit
eivät aina onnistu havainnoimaan kaikkia, ja ISOjen avulla kaikki fuksit
pääsevät mukaan toimintaan. Hän haluaisi järjestää tapahtumia, joihin
kaikki haluavat osallistua.
Koivisto totesi, että on itse hiljaisenpuoleinen ihminen, eikä viihdy
kovaäänisimmissä tapahtumissa. Hän kokee, että osaisi kohdistaa
voimiaan introverttejä kohtaan. Heille on annettava huomiota ja
katsottava, että tapahtumissa mahdollisimman moni pääsee
osallistumaan ja verkostoitumaan.
Luhtamäki vastasi, että oli itse vielä muutama vuosi sitten ujo ja
epävarma. Häntä jännitti orientaatioviikolle tulo kovasti, ja hän mietti
miten hänet otetaan vastaan. Oma kokemus fuksikapteenien ja
ISOjen vastaanotosta oli positiivinen. Hän haluaa olla itse se, joka
ottaa kaikki huomioon ja auttaa niitä, joilla on haasteita
verkostoitumisessa.

Elonen kysyi, miten ehdokkaat pitäisivät huolen, että computational
engineering-ohjelman fuksit tuntisivat kuuluvansa kiltaan samalla tavalla kuin
muut.
Ehdokkaat vastasivat kysymykseen englanniksi.

Luhtamäki wanted to emphasize the co-operation between RAK-BIGs
and CE-BIGs. He wants to organize joint events for both groups
without forcing everyone to get to know each other.
Koivisto agreed with Luhtamäki. Also, in her opinion, using both
languages is important. She would want to build team spirit between
all the fuksis.
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In Anttila’s opinion the most important thing is bilinguality. He noted
that the orientation week’s overall gala was held in english. He would
like to mix up groups with RAK- and CE-fuksis in some orientation
week events.

Mattsson kysyi, mitä ehdokkaat uskovat oppivansa fuksitoimikunnan
puheenjohtajan pestistä.

Anttila uskoi oppivansa ihmisten erilaisuudesta, ja siitä, miten saisi
mahdollisimman monen fuksin tapahtumiin liittyvät preferenssit
täytettyä.
Koivisto uskoi oppivansa organisoinnista ja sananvalmiudesta.
Luhtamäki uskoi oppivansa kommunikoimaan ulkomaalaisten ja
muutenkin eri lähtökohdista tulevien kanssa paremmin. Lisäksi hän
haluaisi vuoden aikana oppia tuntemaan jokaisen fuksin jollain tapaa.

Saikku esitti hypoteettisen tilanteen, jossa yksi oma fuksipallero on käyttänyt
tapahtumassa kovia huumeita. Hän kysyi, mitä ehdokkaat tekisivät
tilanteessa.

Luhtamäki vastasi, että ei ole miettinyt asiaa. Hän konsultoisi raatia ja
edellisiä fuksikapteeneita. Hän totesi, että fuksikapteenit eivät ole
virkavallan edustaja, eikä tilanne ole yksin heidän harteillaan.
Koivisto olisi yhteydessä osaaviin sidosryhmiin ja tarpeen tullessa
poliisiin.
Anttila olisi myös ensiksi ammattilaisiin yhteydessä. Hän ottaisi lisäksi
yksilöön yhteyttä ja miettisi hänelle raadin kanssa väliaikaista
osallistumiskieltoa killan tapahtumiin selvittelyjen ajaksi.

Anna Laaksonen kysyi, miten ehdokkaat panostaisivat uuteen
enkkukanditoimikuntaan.

Anttila totesi, että FTMK:sta löytyy fuksikapteeneita, jotka ovat
samassa tilanteessa. Hän haluaisi tehdä viiden killan kanssa tiivistä
yhteistyötä ja järjestää kandi- ja enkkukandifukseille yhteisiä
tapahtumia.
Koivisto totesi, että yhteiset tapahtumat, jossa enkkukandit pääsevät
verkostoitumaan keskenään, ovat tärkeässä roolissa.
Luhtamäki komppasi aiempia vastauksia ja kehui toimikunnan ideaa.
Hän tiedostaa, että toimikuntaan tulee panostaa. Hän uskoo, että
kahdelta fuksikapteenilta tämä onnistuisi.

Kokkonen totesi, että jatkaa vielä Vallon kanssa fuksikapteenin hommia
mahdolliseen Wappuun asti. Hän kysyi, miten ehdokkaat pitävät huolen, että
nykyinen fuksikapteenipari ei raadin näkökulmasta sooloile, ja että parin
viestit välittyvät raadille asti.

Luhtamäki totesi, että kävisi fuksikapteeneiden kanssa säännöllisesti
lounaalla, jossa käytäisiin toimikunnan tilannetta läpi.
Koivisto alkaisi valittamaan sooloilusta ja pitäisi keskusteluyhteyden
avoinna.
Anttila järjestäisi säännöllisiä tapaamisia fuksikapteenien ja raadin
välille mahdolliseen Wappuun asti. Hän haluaisi saattaa toiminnan
maaliin parhaalla mahdollisella tavalla.

Mattsson kysyi, miten ehdokkaat puuttuisi fuksien välisiin häirintätilanteisiin.
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Anttila totesi, että killalla on omat häirintäyhdyshenkilöt, joista voisi olla
tilanteissa hyötyä. Hän ottaisi häirittävän henkilön pois tilanteesta ja
antaisi yhdyshenkilöille vastuun.
Koivisto siirtäisi vastuun sinne minne se kuuluu. Hän totesi, että
fuksikapteenit ovat henkilöitä, joille tilanteista tullaan kertomaan.
Luhtamäki oli kahden aiemman vastauksen kanssa eri mieltä. Hän
haluaisi itse kouluttautua härintäasioissa, jotta omaisi valmiuksia
tilanteisiin. Ei itse tiennyt fuksina, että häirintäyhdyshenkilöt ovat
olemassa. Esimerkiksi AYY:n häirintäkoulutuksen käyminen on pieni
uhraus turvallisemman tilan puolesta.

Ehdokkaat pitivät muutaman lauseen loppusanat.
Luhtamäki lupasi tehdä fuksitoimikunnan puheenjohtajan hommia
suurella sydämellä ja teekkarimainen pilke silmäkulmassa.
Koivisto totesi, että hänellä on kova palo pestiä kohtaan. Hän haluaa
ottaa jokaisen fuksin huomioon ja mukaan toimintaan.
Anttila haluaa varmistaa jokaiselle tulevalle fuksille parhaan
mahdollisen fuksivuoden.

Oinonen päätti ehdokkaiden kuulustelun. Siirryttiin äänestämään.
Äänet jakautuivat äänestyksissä seuraavalla tavalla:
Ensimmäisen äänestyksen ensimmäinen kierros

Luhtamäki 41, Koivisto 29, Anttila 8, tyhjä 3
Oinonen esitti äänestyksen perusteella Luhtamäen valintaa toiseksi
fuksitoimikunnan puheenjohtajista. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2023 fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi
Miika Luhtamäki.
Toisen äänestyksen tulos

Koivisto 69, Anttila 9, tyhjä 3
Oinonen esitti äänestyksen perusteella Koiviston valintaa toiseksi
fuksitoimikunnan puheenjohtajista. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2023 fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi
Ella Koivisto.

9.5. Kirjuri-tiedottaja
Kirjuri-tiedottajaksi hakenut Elias Peltola oli suostuvainen virkaan.
Virkaan suolatut Pauliina Penttilä ja Matias Pesonen eivät olleet suostuvaisia.
Peltola piti vapaan puheenvuoron.

Peltola on toisen vuoden raksalainen, ja on tykännyt kiltatoiminnasta
alusta alkaen. Hänen mielestään pesti on tärkeä osa killan sisäistä ja
ulkoista toimintaa.

Oinonen avasi ehdokkaan kuulustelun.
Laura Aalto kysyi, miten Peltola ei gonahtaisi hommiinsa kesken vuotta.

Peltola vastasi, että aikoisi vaihtelun vuoksi auttaa muita raatilaisia
sekä tehdä yleisiä raatihommia omien velvollisuuksiensa ohella.

Saikku pyysi Peltolaa asettamaan raadin kokousten pöytäkirjat, feimin
keräämisen ja kiltalaisten turvallisuuden tärkeysjärjestykseen.

Peltola asetti tärkeimmäksi kiltalaisten turvallisuuden. Toiseksi
tärkeimmäksi hän asetti raadin kokousten pöytäkirjat ja jätti feimin
keräämisen pohjimmaiseksi.
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Vuorialho kysyi, miten Peltola aikoisi kerätä feimiä.
Peltola vastasi, että viikkotiedotteen loppukevennyksillä.

Oinonen päätti kuulustelun ja esitti Peltolan valintaa kirjuri-tiedottajaksi.
Kokous kannatti.
Päätös Valittiin vuoden 2023 kirjuri-tiedottajaksi Elias Peltola.

9.6. Yrityssuhdevastaava
Yrityssuhdevastaavaksi hakenut Tommi Karvonen oli suostuvainen virkaan.
Virkaan suolatuista Nella Autere oli suostuvainen, mutta terveydellistä syistä
estynyt kokoukseen osallistumiseen. Autere esittäytyy ääniviestien avulla.
Elias Pasanen ehdotti Elias Punkkaa, joka oli suostuvainen.
Paikalla olevat ehdokkaat esittäytyivät.

Punkka on toisen vuoden raksalainen ja hakee virkaan suolauksen
myötä. Kiinnostus virkaan oli olemassa, mutta aikaa hakemuksen
tekoon ei ollut.
Karvonen on myös toisen vuoden opiskelija, ja ollut monessa mukana
opintojensa aikana. Vapaaehtoishommat ovat kiinnostaneet alusta
asti.

Oinonen avasi ehdokkaiden kuulustelun.
Laura Aalto totesi, että yritykset eivät lähde enää entiseen tapaan mukaan
rahalliseen yhteistyöhön. Hän kysyi, miten ehdokkaat pitäisivät huolen, että
rahaa riittää vuosittaiseen toimintaan.

Karvonen vastasi, että on tärkeää kertoa firmoille heidän
vastineestaan rahalle.
Punkka painotti myös killan tarjoamaa näkyvyyttä tapahtumissa.
Yhteyden muodostaminen on tärkeää, ja menisi itse paikanpäälle
tapaamaan yritysedustajia.

Jalas pyysi ehdokkaita myymään salissa oleville heidän kädessään olevan
mikrofonin.

Karvonen totesi, että mikrofonin omaavalla on valtaa. Kukaan muu ei
puhu päälle.
Punkka kysyi salissa olevilta, onko heillä syysflunssaa, ja totesi, että
mikrofoni auttaa käheän äänen kuulumiseen.

Mäkelä toi esille, että usein yritykset lyövät lukkoon jo syksyllä ensi vuoden
tukimäärät. Hän kysyi ehdokkailta, miten he turvaavat killalle suuren osan
yritysten tukibujeteista, ja löytyykö heiltä kehitysehdotuksia rahallisen tuen
saamiseen.

Punkka painotti sitä, että tukirahoja ei käytettäisi heti.
Karvonen vastasi, että tutustuisi omaan rooliinsa hyvin ja pyytäisi
apua vanhoilta yrityssuhdevastaavilta.

Mattsson kysyi, mitä ehdokkaat tekisivät, jos mahdollisen yhteistyö yrityksen
arvot sotivat killan arvoja vastaan.

Karvonen pitäisi kiinni killan arvoista. Raha ei mene niiden edelle.
Punkka komppasi Karvosen vastausta.

Mattson kysyi, minkälaista yritysnäkyvyyttä ehdokkaat antaisivat 110.
Hermanninsitsissä.

Punkka vastasi, että esimerkiksi ruokailuastioihin voisi painattaa
yritysten logoja.
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Karvonen nosti esille kuvausseinän, lautasliinat ja alkupuheen.
Vallo toi esille killan muuttuvan jäsenkannan. Hän kysyi ehdokkailta, kumman
pääaineen yrityksiä he priorisoisivat varainkeruussa.

Karvonen painotti balanssia asian suhteen. Vanhoja
yhteistyökumppaneita ei jätetä ja uusia etsitään.
Punkka komppasi aiempaa vastausta. Hän keskittyisi vielä muutaman
vuoden energia- ja ympäristöalan firmoihin.

Laura Aalto kysyi, mikä on ehdokkaiden mielestä paras yritysnäkyvyys.
Punkka vastasi, että YIT:n haalaripinssit.
Karvonen vastasi, että Kauppilan YIT larppaaminen.

Autere esittäytyi ääniviestillä.
Autere on kolmannen vuoden eny-opiskelija. Hyvä yrityssuhdevastaava on
Autereen mukaan määrätietoinen, tehokas ja aikaansaava. Kokemusta
kiltatoiminnasta hänellä ei ole, mutta on tehnyt varainkeruuta
tanssijoukkueelle. Autere olisi halunnut hakea jo viime vuonna raatiin ja
harmitteli ettei päässyt tänäänkään paikan päälle. Hän kokee, että nyt on
viimeinen mahdollisuus hakea ja haluaisi panostaa virkaan sataprosenttisesti.
Juuri yrityssuhdevastaavaksi Autere hakee, sillä hän haluaa kehittyä
myymisessä ja yrityssuhteissa. Hän haluaisi raativuotenaan kehittää killan
yrityssuhteita pitämällä huolta vanhoista yhteistyökumppaneista ja tehdä
myös uusia. Lisäksi hän haluaisi käyttää lajikokeiluja varainkeruussa.
Paikalla olevat ehdokkaat pitivät muutaman lauseen loppusanat.

Karvonen on motivoitunut yrityssuhdevastaavan virkaan ja hakee vain
siihen. Häneltä löytyy hyviä suunnitelmia tulevan excursiomestarin
kanssa.
Punkka pitäisi killan rahahanat auki. Haluaisi luoda raatiin kolmen
Elias P:n trion.

Oinonen päätti ehdokkaiden kuulustelun. Siirryttiin äänestämään.
Äänet jakautuivat äänestyksissä seuraavalla tavalla:
Ensimmäinen äänestyskierros

Karvonen 31, Punkka 18, Autere 21, tyhjä 1
Pudotetaan Punkka.

Toinen äänestyskierros
Karvonen 46, Autere 25

Oinonen esitti äänestyksen perusteella Karvosen valintaa
yrityssuhdevastaavaksi. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2023 yrityssuhdevastaavaksi Tommi Karvonen.

9.7. Excursiomestari
Excursiomestariksi hakenut Maiju Koponen oli suostuvainen virkaan.
Virkaan suolattu Janne Suominen ei ollut suostuvainen.
Jalas ehdotti Joonatan Seppästä, joka ei ollut suostuvainen.
Seppänen ehdotti Saku Ristolaista, joka ei ollut suostuvainen.
Koponen piti vapaan puheenvuoron.

Koponen on toisen vuoden raksalainen, ja pitää excursioista paljon.
Hän haluaisi turvata excursiotoiminnan laadun myös ensi vuodelle.

Oinonen avasi ehdokkaan kuulustelun.
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Jalas totesi, että yritysverkosto on murrosvaiheessa ja kysyi Koposelta, miten
hän pitäisi huolen, että excursioita löytyy kaikille.

Koponen pyrkisi järjestämään excursioita mahdollisimman erilaisiin
kohteisiin.

Vallo kysyi Koposelta, olisiko sadankymmenen tunnin Kotimaan Pitkä
mahdollinen.

Koponen vastasi myönteisesti.
Harvela kysyi, miten Koponen pitäisi bussireissuilla huolen, että kukaan ei jää
jälkeen ilman puhelinta, lompakkoa ja minkäänlaista toivoa.

Koponen pyrkisi laskemaan kiltalaisten joka välissä.
Seppänen kysyi:” Vichy vai bisse?”

Koponen valitsi bissen.
Atte Jämsen totesi, että killassa on paljon energiatekniikan opiskelijoita. Hän
kysyi olisiko vierailu Olkiluoto 3. mahdollinen.

Koponen totesi, että pitää kohteen mielessä.
Jalas kysyi, miten Koponen toimisi tilanteessa, jossa yritystuella maksetut
lennot peruuntuu.

Koponen keskustelisi yrityksen kanssa ja hakisi ymmärrystä.
Ristolainen kysyi, voisiko ammattiainekerhoja hyödyntää killan
excursiotoiminnassa.

Koponen totesi, että kerhojen kanssa voisi keskustella ja tehdä
yhteistyötä.

Oinonen päätti kuulustelun, ja esitti Koposen valintaa excursiomestariksi.
Kokous kannatti.
Päätös: Valittiin vuoden 2023 excursiomestariksi Maiju Koponen.

9.8. Opintovastaava
Opintovastaavaksi hakenut Sofia Ahola oli suostuvainen virkaan.
Virkaan suolatut Lauri Vallo, Niilo Uusitalo, Elias Pasanen, Tommi Karvonen
ja Antti Vuorenmaan eivät olleet suostuvaisia.
Aino Ylänne ehdotti Elias Punkkaa, joka ei ollut suostuvainen.
Ahola piti vapaan puheenvuoron.

Ahola on kolmannen vuoden raksalainen, ja hakee opintovastaavaksi,
koska edunvalvonta on lähellä hänen sydäntään.

Oinonen avasi ehdokkaan kuulustelun.
Punkka kysyi, miten Ahola argumentoisi yksittäisen kurssin heikkouksia
koulun henkilökunnalle.

Ahola pysyisi itse faktoissa ja rauhallisena. Kurssin henkilökunta on
yleensä intohimoista porukkaa, joten rauhallisuus on tärkeää.

Jämsen kysyi, mitä Ahola tekee, jos kurssilla ilmenee käytänteitä, jotka eivät
ole sääntöjen vastaisia, mutta opiskelijoille epämiellyttäviä.

Ahola vastasi, että kyseiset käytänteet eivät ole korkeakoulun etujen
mukaisia, joten olisi loppukädessä yhteydessä dekaaniin.

Vallo kysyi, miten Ahola lähtisi kehittämään opintovastaavan pestiä.
Aholan mukaan opintoasioiden viestinnässä on paljon parannettavaa.
Hän toisi omaa kokemusta lukiolaisten liitosta mukaan toimintaan.

Oinonen päätti kuulustelun ja esitti Aholan valintaa opintovastaavaksi. Kokous
kannatti.
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Päätös: Valittiin vuoden 2023 opintovastaavaksi Sofia Ahola.

9.9. IE (2 kpl)
IE:ksi hakenut Elias Pasanen oli suostuvainen virkaan.
Aino Ylänne oli suostuvainen.
Virkaan suolatut Pauliina Penttilä, Severi Korhonen, Antti Vuorenmaa, Vilma
Martti ja Tomas Kurenniemi eivät olleet suostuvaisia.
Ehdokkaat pitivät vapaan puheenvuorot.

Pasanen on toisen vuoden raksalainen Jyväskylästä. Kiinnostus
IE-hommiin syttyi fuksivuonna pikkuIE:ssä.
Ylänteelle pikkuIE-hommat olivat vuoden kohokohtia, joten haluaa
jatkaa Viitasen ja Martin saappaissa.

Oinonen avasi ehdokkaiden kuulustelun.
Harvela kysyi, miten ehdokkaat turvaisivat tapahtumien hintojen
kohtuullisuuden.

Ylänne luottaisi asiassa yrityssuhdevastaavaan ja rahastonhoitajaan.
Pasanen komppasi Ylännettä.

Alex Kozorenko kysyi, mitä yhtä juomaa ehdokkaat tarjoaisivat tapahtumissa.
Pasanen valitsi veden.
Ylänne valitsi appelsiinimehun.

Saikku kysyi ehdokkaiden lempi bulkkiolutta.
Ylänne totesi, ettei juo olutta.
Pasanen valitsi Sandelsin.

Raulo kysyi, ovatko ehdokkaat ikinä puhdistaneet Servin mökin lattiakaivoa,
ja mikäli eivät olleet, niin pyysi ehdokkaita mainitsemaan ällöttävimmän
kokemuksensa.

Pasanen vastasi, että ei ole puhdistanut lattiakaivoa. Lisäsi, että
ällöttävin kokemus oli, kun sai äskettäin kuulla lattiakaivosta.
Ylänne vastasi, että ei ole puhdistanut lattiakaivoa Servin mökissä,
mutta sairaalasiivoojana on puhdistanut sairaaloiden vastaavia.

Oinonen kysyi, mitä ehdokkailla olisi tarjota janoiselle vanhalle
puheenjohtajalle, jolla ei satu olemaan tapahtumassa käteistä mukana.

Pasanen vastasi, että vettä ja lämmintä kättä.
Ylänne sanoi, että asiasta voitaisiin keskustella.

Oinonen päätti kuulustelun, ja esitti Pasasen ja Ylänteen valintaa IE:ksi.
Kokous kannatti.
Päätös: Valittiin vuoden 2023 IE:ksi Elias Pasanen ja Aino Ylänne.

9.10. Maisteritoimikunnan puheenjohtaja
Nettisivuilla ei ollut hakemuksia virkaan, mutta Aino Juvakka oli suostuvainen.
Virkaan suolatuista Sofia Harri, Jenni Hotanen, Frida Mitts, Bai Bai Bairoh ja
Saara-Kaisla Kangas eivät olleet suostuvaisia.
Lauri Vallo ehdotti Joonas Törmälää, joka ei ollut suostuvainen.
Mäkelä ehdotti Mikko Tiiltä, joka ei ollut suostuvainen
Juvakka piti vapaan puheenvuoron.

Juvakka on toisen vuoden raksalainen, ja on ollut jonkun verran
kiltatoiminnassa mukana fuksivuotenaan. Hän haluaisi jatkaa
toimintaa ensi vuonna raadissa.
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Oinonen avasi ehdokkaan kuulustelun.
Tuomas Orava pyysi Juvakkaa kertomaan vitsin.

Juvakka: Miksi prätkähiirellä on suuri vesilasku? Se jättää aina hanat
auki.

Oinonen kysyi, mikä motivoi kv-toimintaan.
Juvakka vastasi, että häntä harmittaa ettei hakenut kv-ISOksi. Hän
haluaisi tehdä Aallon kv-yhteisössä hommia.

Laura Aalto kysyi, miten opiskelijat, jotka eivät puhu suomea, saataisiin
integroitua kiltatoimintaan.

Juvakka vastasi, että paremman tiedotuksen avulla saataisiin
kv-opiskelijat osallistumaa kaikkiin killan tapahtumiin. Hän painotti
myös tapahtumien kaksikielisyyttä.

Mäkelä kysyi, mitä Juvakka tekisi, jos vaihto-opiskelija on lukittautunut ovensa
ulkopuolelle kolmelta yöllä.

Juvakka vastasi, että mikäli olisi itse hereillä niin hänen sohvallaan
olisi aina tilaa opiskelijalle.

Vallo kysyi, missä Juvakka kokoustaisi killan UO-sektorin kanssa.
Juvakka vastasi, että kokouspaikka riippuisi paljon kellonajasta. Hän
nosti esille kahvilan Helsingin keskustassa.

Oinonen päätti kuulustelun, ja esitti Juvakan valintaa maisteritoimikunnan
puheenjohtajaksi. Kokous kannatti.
Päätös: Valittiin vuoden 2023 maisteritoimikunnan puheenjohtajaksi
Aino Juvakka.

10. KOKOUKSESSA VALITTAVIEN TOIMIHENKILÖIDEN HYVÄKSYMINEN
10.1. Oinonen esitti kokoukselle raadin ehdotuksen vaalikokouksessa valittavaista

toimihenkilöistä (liite 3).
Lisättiin esitykseen vanhat likaiset täti ja setä.
Päätös: Hyväksyttiin esitys edellä mainituilla muutoksilla.

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

Oinonen ehdotti Tomas Kurenniemeä ja Lassi Mäkelään, jotka olivat
molemmat suostuvaisia.
Vallo ehdotti itseään Kurenniemen varahenkilöksi. Mäkelä ehdotti Saikkua
hänen varahenkilöksi
Oinonen esitti Kurenniemen ja Mäkelän valintaa toiminnantarkastajiksi ja
Vallon ja Saikun valintaa heidän varahenkilöikseen. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi Tomas Kurenniemi (Lauri Vallo)
ja Lassi Mäkelä (Matias Saikku).

12. TOIMIHENKILÖIDEN 2023 VALINTA
12.1. Vanha likainen täti ja setä

Vuoden 2022 vanha likainen täti Laura Aalto kertoi vanhojen
likaisten tarkoituksesta ja valintaperusteista. Hän kertoi heidän Tuukka
Harvelan - tämän vuoden vanhan likaisen sedän - kanssa ehdottavan
uudeksi vanhaksi likaiseksi tädiksi Fanni Kaitaletta ja sedäksi Lassi Mäkelää.
Molemmat olivat suostuvaisia virkaan ja heidän valintaansa
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kannatettiin.
Päätös: Valittiin vanhaksi likaiseksi tädiksi ja sedäksi Fanni Kaitale ja
Lassi Mäkelä.

12.2. ISOvastaava
Virkaan ei ollut hakemuksia.
Virkaan suolatuista Alex Kozorenko oli suostuvainen.
Lauri Anttila asettui ehdolle.
Ehdokkaat pitivät vapaan puheenvuorot.

Kozorenko tiesi kokoukseen tullessa, että halusi hakea johonkin
virkaan. ISOvastaava on Kozorenkon mukaan osana tärkeää
kokonaisuutta ja kuulostaa pestinä haipilta.
Anttila totesi, että fuksikasvatus on hänelle tärkeää ja haluaisi olla
ISOvastaavana siinä mukana.

Oinonen avasi ehdokkaiden kuulustelun.
Vuorialho kysyi, miten ehdokkaat pitäisivät huolen, että ISOt eivät gonahda
kesken vuotta.

Anttila painottaisi sitoutumista ISOhaun aikana.
Kozorenko keskittyisi virkistykseen ja tapahtumiin. Lisäksi hän
kommunikoisi aktiivisesti ryhmien vastuuISOjen kanssa.

Vuorialho kysyi ehdokkaiden mielipidettä fabuISOista.
Kozorenko näkee fabuISOt tarpeellisena ja hyödyllisenä.
Anttila vastasi, että konsepti on hänen mielestään hyvä. Oman
ISOryhmän fabuISO on antanut paljon toiminnalle syksyn aikana.

Koivisto kysyi, miten ehdokkaat pitäisivät ISOjen motivaatiota yllä.
Anttila nosti virkistykset esiin. Hän myös painottaisi ISOille heidän
sitoumustaan toimintaan.
Kozorenko totesi, että ISOja on monenlaisia ja yhteisistä tapahtumista
voisi olla hyötyä. Hakisi myös vanhemmilta ISOvastaavilta vinkkejä.

Mattsson toi esille ISOvastaavan ja fuksikapteenien välisen yhteistyön. Hän
kysyi ehdokkailta, kuinka valmiita he olisivat auttamaan fuksikapteeneita.’

Anttila totesi, että oli valmis ottamaan fuksikapteenin pestin itselleen,
joten on luonnollisesti myös halukas auttamaan heitä paljon.
Kozorenko on todella innoissaan ja valmis kaikkeen auttamiseen.

Oinonen päätti ehdokkaiden kuulustelun. Siirryttiin äänestämään.
Äänet jakautuivat äänestyksessä seuraavalla tavalla:

Kozorenko 61, Anttila 8, tyhjä 2
Oinonen esitti äänestyksen perusteella Kozorenkon valintaa ISOvastaavaksi.
Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin vuoden 2023 ISOvastaavaksi Alex Kozorenko.

12.3. MAIK-vastaava (2kpl)
MAIK-vastaavaksi hakeneet Lauri Kalke ja Emmi Volanen olivat suostuvaisia.
Virkaan suolattu Katariina Kokkonen ei ollut suostuvainen.
Ylänne ehdotti Vera Westbergiä, joka oli suostuvainen.
Ehdokkaat esittäytyivät.

Kalke oli tänä vuonna ensimmäsitä kertaa MAIK-varaslähdössä ja piti
tapahtumasta ja sen ideasta todella paljon. Hän totesi, että on suuri
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poikkitieteellisyyden fani ja haluaisi MAIK-vastaavana olla mukana
meiningeissä ja järjestää poikkitieteellisiä tapahtumia.
Westberg on toisen vuoden eny-opiskelija, jolla on arkkitehtuuri
sivuaineena. Hän haluaisi olla suuresti mukana MAIKissa.
Volanen on neljännen vuoden opiskelija, joka kuuluu
Rakennusinsinöörikiltaan ja Maanmittarikiltaan. MAIK-vastaavana hän
pääsisi järjestämään tapahtumia molemmille killoilleen. Lisäksi hän
haluaisi olla poikkitieteellisyydessä mukana.

Siirryttiin äänestämään.
Äänet jakautuivat äänestyksessä seuraavalla tavalla:
Ensimmäisen äänestyksen ensimmäinen kierros
Kalke 20, Volanen 30, Westberg 21, tyhjä 1
Pudotetaan Kalke
Ensimmäisen äänestyksen toinen kierros
Volanen 45, Westberg 24, tyhjä 3
Oinonen esitti äänestyksen perusteella Volasen valintaa MAIK-vastaavaksi.
Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin Emmi Volanen MAIK-vastaavaksi
Toinen äänestys
Kalke 36, Westberg 33, tyhjä 3
Oinonen esitti äänestyksen perusteella Kalkkeen valintaa MAIK-vastaavaksi.
Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin Lauri Kalke MAIK-vastaavaksi.

12.4. Päätoimittaja
Virkaan ei ollut hakemuksia.
Virkaan suolatuista Saku Ristolainen, Laura Aalto ja Johannes Juvila eivät
olleet suostuvaisia.
Jalas ehdotti Lauri Anttilaa, joka oli suostuvainen.
Oinonen esitti Anttilan valintaa Päätoimittajaksi. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin päätoimittajaksi Lauri Anttila.

12.5. Kulttuurimestari
Kulttuurimestariksi hakenut Lotta Aalto oli suostuvainen.
Oinonen esitti Aallon valintaa kulttuurimestariksi. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin kulttuurimestariksi Lotta Aalto.

12.6. Liikuntamestari
Virkaan ei ollut hakijoita.
Suolatuista kukaan ei ollut suostuvainen.
Oinonen totesi, että Matti Viitanen oli esittänyt suostumuksensa.
Oinonen esitti Viitasen valintaa liikuntamestariksi. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin liikuntamestariksi Matti Viitanen.

12.7. Lukkarimestari (1-2 kpl)
Virkaan ei ollut hakijoita.
Simo Kauppila ja Laura Aalto asettuivat ehdolle.
Oinonen esitti Kauppilan ja Aallon valintaa lukkarimestareiksi.
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Päätös: Valittiin Laura Aalto ja Simo Kauppila lukkarimestareiksi.

12.8. Kv-ISOvastaava
Virkaan ei ollut hakemuksia.
Virkaan suolatuista Linnea Toivanen ja Saara-Kaisla Kangas eivät olleet
suostuvaisia.
Vallo ehdotti Janne Suomista, joka ei ollut suostuvainen.
Oinonen esitti, että Kv-ISOvastaava valitaan jälkihaussa. Kokous kannatti.

12.9. Vaellusmestari
Vaellusmestariksi hakenut Vertti Hatara oli suostuvainen virkaan.
Virkaan suolatuista Saku Ristolainen, Leevi Koistinen, Niilo Kantoniemi,
Teemu Huotari ja Aleksi Tallgren eivät olleet suostuvaisia.
Oinonen esitti Hataran valintaa vaellusmestariksi. Kokous kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin vaellusmestariksi Vertti Hatara.

12.10. Lautta-amiraali
Virkaan ei ollut hakemuksia.
Suolatuista Otto Jalas ja Matias Käkelä eivät olleet suostuvaisia.
Jalas ehdotti Lauri Valloa ja Lotta Elosta. Molemmat olivat suostuvaisia.
Oinonen esitti Vallon ja Elosen valintaa lautta-amiraaleiksi. Kokous kannatti.
Päätös: Valittiin lautta-amiraaleiksi Lotta Elonen ja Lauri Vallo.

13. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
13.1. Vallo pyysi pIKkujouluihin osallistuvia siirtymään bussille päin.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
14.1. Oinonen päätti kokouksen ajassa 18:51

VAKUUDEKSI

_______________________                      _______________________

Ilmari Oinonen Kalle Koskela

puheenjohtaja sihteeri

_______________________                      _______________________

Katariina Kokkonen Lotta Elonen

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
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Syksyn 2022 muutosesitys Rakennusinsinöörikilta ry:n sääntöihin

Päätös ehdottaa muutosta Rakennusinsinöörikillan sääntöihin pohjautuu kiinnostukseen tehdä säännöistä

selkeämmät, yleisemmät ja paremmin killan toimijoita palvelevat. Suurin ja merkittävin muutos on killan

hallinto-ohjesäännön poistaminen, joka voimaan tullessaan mahdollistaisi killan päättämään vapaammin raadin

rakenteesta, killan alaisista toimikunnista ja toimihenkilöistä. Perusteena tälle on se, että killan toimijoiden

vastuualueiden tarkan määrittämisen hallinto-ohjesäännössä on koettu rajoittavan ja hankaloittavan killan

toimintaa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Tämän lisäksi sääntöihin ja perinneohjesääntöön on ehdotettu

useampia pienempiä, mutta merkittäviä muutoksia.

Tämä muutosehdotus on hyväksytty ensimmäisen kerran killan ylimääräisessä kokouksessa 7.11. kokouksen

esittämin ehdotuksin. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsun liittennä toimitettuun sääntömuutosehdotukseen

kokouksessa hyväksytyt muutokset on korostettu kunkin kohdan perusteluissa.

Rakennusinsinöörikilta ry:n säännöt

I LUKU

Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikkakunta

Yhdistyksen nimi on Rakennusinsinöörikilta ry,

Byggnadsingenjörsgillet rf. Yhdistys voi käyttää

epävirallisissa yhteyksissä lyhennettä IK ja ulkomaan

yhteyksissä epävirallista englanninkielistä nimeä The

Guild of Civil Engineers. Näissä säännöissä

yhdistyksestä käytetään nimeä kilta. Killan kotipaikka

on Espoon kaupunki.

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikkakunta ja kieli

Yhdistyksen nimi on Rakennusinsinöörikilta ry,

Byggnadsingenjörsgillet rf. Yhdistys voi käyttää

epävirallisissa yhteyksissä lyhennettä IK ja

epävirallista englanninkielistä nimeä The Guild of

Civil Engineers. Killan kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Kokouksissa

keskusteluun voi osallistua myös muilla kielillä.

Ilmoitus- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti

sitoutumaton. Näissä säännöissä yhdistyksestä

käytetään nimeä kilta.

Perustelut: Yhdistetty sääntöjen 1§ ja 5§. Lisäksi muutettu sääntöjä kielestä, jotta killan toiminta muilla kielillä

on mahdollista. Lisätty kohta uskonnollisesta ja puoluepoliittisesta sitoutumattomuudesta, sekä killan

kokouksessa poistettu epävirallisen englanninkielisen nimen käytöstä maininta “ulkomaisissa yhteyksissä”.

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

2 § Killan tarkoitus

Killan tarkoituksena on toimia Aalto-yliopiston

energia- ja ympäristötekniikan sekä Computational

Engineering -ohjelmien opiskelijoiden yhdistäjänä,

ajaa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan yliopistossa,

edistää heidän ammatillisia etujaan, innostaa heitä

seuraamaan ammatillisia ja yleisiä yhteiskunnallisia

2 § Killan tarkoitus

Killan tarkoituksena on:

* toimia Aalto-yliopiston rakennustekniikasta

kiinnostuneiden opiskelijoiden yhdistäjänä;

* ajaa killan jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja

yliopistossa;



kysymyksiä sekä ylläpitää tervettä teekkarihenkeä.

Kilta on yleishyödyllinen yhdistys.

* edistää heidän ammatillisia etujaan ja innostaa

heitä seuraamaan ammatillisia sekä yleisiä

yhteiskunnallisia kysymyksiä; sekä

* ylläpitää tervettä teekkarihenkeä.

Kilta on yleishyödyllinen yhdistys.

Perustelut: Selkeytetty rakennetta ja parannettu luettavuutta. Killan tarkoitusta muutettu niin, ettei se ole

sidonnainen pääaineeseen. Killan kokouksessa selvennetty, että killan tarkoituksena on ajaa killan jäsenten

etuja, eikä kaikkien rakennustekniikasta kiinnostuneiden.

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

5 § Killan kieli

Killan virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja

ilmoituskielenä on suomi.

Pykälä poistetaan.

Perustelut: Yhdistetty ehdotuksen 1§:ään.

II LUKU

Jäsenet ja maksut

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

6 § Killan jäsenet

Killan jäseniä ovat varsinaiset ja vanhat jäsenet sekä

ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Killan varsinaiseksi

jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan

toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston

ylioppilaskunnan jäsen.

Killan vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä

Aalto-yliopistossa tai Teknillisessä korkeakoulussa

alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon

suorittanut ja opintonsa päättänyt henkilö, joka on

ollut killan varsinaisena jäsenenä. Killan

ulkojäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä killan

toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida

hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Killan

kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toimintaa

tukeva yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö

tai säätiö. Killan kunniajäseneksi voi killan kokous

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista

äänistä kutsua henkilön, joka on erityisen

ansioitunut killan toiminnassa tai muuten

merkittävästi edistänyt killan pyrkimyksiä.

Varsinaista jäsentä ei voida kutsua kunniajäseneksi.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee raati

tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä

käsittävä ryhmä.

5 § Killan jäsenet

Killan jäseniä ovat varsinaiset ja vanhat jäsenet sekä

ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet.

1) Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä

jokainen killan toiminnasta kiinnostunut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen.

2) Killan vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä

Aalto-yliopistossa tai Teknillisessä korkeakoulussa

alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon

suorittanut ja opintonsa päättänyt henkilö, joka on

ollut killan varsinaisena jäsenenä.

3) Killan ulkojäseneksi voidaan anomuksesta

hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö,

jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

4) Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan

toimintaa tukeva yksityinen henkilö,

oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

5) Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen

neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä

kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut killan

toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt

killan pyrkimyksiä. Varsinaista jäsentä ei voida

kutsua kunniajäseneksi. Esityksen kunniajäseneksi

kutsumisesta tekee raati tai kymmenen (10) killan

varsinaista jäsentä käsittävä ryhmä.



Perustelut: Sisältöä ei ole muutettu, mutta pykälästä on tehty luettavampi.

III LUKU

Erottaminen, varoitus ja osallistumiskielto (UUSI LUKU)

Perustelut: Uusi luku lisätty, sillä käsiteltävä asia on selvästi oma kokonaisuutensa.

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

10 § Erottaminen ja rankaiseminen

Killan raati voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi

toiminut vastoin killan tarkoitusta tai ei enää täytä

laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja

jäsenyyden ehtoja. Raati voi katsoa jäsenen

eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut

jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluttua sen

erääntymisestä. Raati voi kieltää määräajaksi

jäsenen osallistumisen killan toimintaan joko osittain

tai kokonaan, mikäli hän on toiminnallaan tuottanut

haittaa killalle tai sen toiminnalle. Kielto ei koske

killan kokouksia. Ennen erottamis- tai

rangaistuspäätöksen tekemistä on asianomaisella

jäsenellä oltava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Erottamispäätös on toimitettava viipymättä

jäsenelle.

9 § Erottaminen ja rankaiseminen
Raati voi erottaa kiltalaisen, mikäli hän

* ei täytä jäsenyysehtoja;

* on toiminut killan tarkoituksen, tavoitteiden tai

päätösten vastaisesti;

* on käyttäytynyt killan piirissä häiritsevästi tai

sopimattomasti; taikka

* aiheuttanut toiminnallaan haittaa tai vahinkoa

killalle, killan maineelle tai muille kiltalaisille.

Edellä mainituista rikkeistä raati voi antaa

kiltalaiselle myös varoituksen tai enintään puolen

vuoden mittaisen kiellon osallistua killan toimintaan

kaikkia osapuolia kuultuaan. Osallistumiskielto voi

koskea kaikkea muuta toimintaa paitsi killan

kokouksia, ja se astuu voimaan välittömästi.

Erottamispäätös ja ohjeet sisäiseen

muutoksenhakuun on toimitettava viipymättä

jäsenelle.

Perustelut: Pykälän rakennetta ja luettavuutta parannettu. Lisätty kohta, joka oikeuttaa rangaistukseen

häirinnästä. Killan kokous päätti lisätä, että ohjeet sisäiseen muutoksenhakuun on toimitettava

asianosaiselle päätöksen mukana.

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

11 § Erottamis- tai rangaistuspäätöksestä

valittaminen

Erotetulla tai rangaistulla on oikeus valittaa

päätöksestä killan kokoukselle, jonka täytyy tällöin

vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4)

enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on

toimitettava raadille kirjallisena kolmenkymmenen

(30) vuorokauden kuluessa raadin kokouksen

tarkastetun pöytäkirjan julkistamisesta killan

virallisella ilmoitustaululla. Valitus on käsiteltävä

seuraavassa killan kokouksessa, kuitenkin

viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden

sisällä valituksen jättöpäivästä. Mikäli erottaminen

10 § Sisäinen muutoksenhaku

Raadin päätös erottamisesta, varoituksesta ja

osallistumiskiellosta voidaan saattaa killan

kokouksen ratkaistavaksi rangaistuksen kohteena

olevan ja viiden (5) muun äänioikeutetun kiltalaisen

yhteisestä vaatimuksesta. Vaatimus on esitettävä

kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa

siitä, kun raati on julkistanut päätöksensä. Valitus on

käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa, kuitenkin

viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden

sisällä valituksen jättöpäivästä. Vaatimusta ei voi

esittää, mikäli rangaistava ei ole jäsenkelpoinen tai

on laiminlyönyt jäsenmaksunsa.



johtuu maksamattomasta jäsenmaksusta, erotetulla

ei ole valitusoikeutta.

Perustelut: Rakennetta ja sisältöä selkeytetty. Killan kokous tarkensi ehdotusta, jotta rangaistuksen

toimeenpanon järjestys on ymmärrettävämpi.

III (IV) LUKU

Killan kokoukset

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

13 § Vuosikokous
Vuosikokous on pidettävä helmikuun aikana ja siinä
on käsiteltävä ainakin:
1) toimintakertomus edelliseltä vuodelta;

2) tilikertomus ja tilinpäätös;

3) toiminnantarkastajien lausunto;

4) tilinpäätöksen hyväksyminen;

5) vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;

6) raadin valmistelema toimintasuunnitelma

kuluvalle toimikaudelle;

7) raadin valmistelema talousarvio kuluvalle

toimikaudelle;

8) killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle

lukuvuodelle;

9) killan virallinen ilmoitustaulu; sekä

10) killan virallinen sähköpostilista.

12 § Vuosikokous
Vuosikokous on pidettävä helmikuun aikana ja siinä

on käsiteltävä ainakin:

1) toimintakertomus edelliseltä vuodelta;

2) tilikertomus ja tilinpäätös;

3) toiminnantarkastajien lausunto;

4) tilinpäätöksen hyväksyminen;

5) vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;

6) raadin valmistelema toimintasuunnitelma

kuluvalle toimikaudelle;

7) raadin valmistelema talousarvio kuluvalle

toimikaudelle;

8) killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle

lukuvuodelle; sekä

9) killan viralliset ilmoituskäytännöt.

Perustelut: Korvattu kohdat 9) ja 10) “virallisilla ilmoituskäytännöillä”, jotta säännöt ovat yhteneväiset

ehdotuksen 31§ kanssa, jossa virallisen ilmoitustaulun ja sähköpostilistan sijaan vuosikokouksessa määritetään

killan viralliset ilmoituskäytännöt.

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

14 § Vaalikokous
Vaalikokous on pidettävä 1. marraskuuta ja 6.

joulukuuta välisenä aikana ja siinä on käsiteltävä

ainakin:

1) raadin puheenjohtajan, kirjuri-tiedottajan,

rahastonhoitajan ja muiden raadin jäsenten valinta

seuraavaksi toimikaudeksi;

2) kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän

henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta

seuraavaksi toimikaudeksi; sekä

3) tarvittavien toimihenkilöiden valinta seuraavaksi

toimikaudeksi.

13 § Vaalikokous
Vaalikokous on pidettävä 1. marraskuuta ja 6.

joulukuuta välisenä aikana ja siinä on käsiteltävä

ainakin:

1) raadin jäsenten lukumäärä ja vastuualueet;

2) raadin puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja

muiden raadin jäsenten valinta seuraavaksi

toimikaudeksi;

3) kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän

henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta

seuraavaksi toimikaudeksi; sekä

4) tarvittavien toimihenkilöiden valinta seuraavaksi

toimikaudeksi.



Perustelut: Hallinto-ohjesäännön poistamisen takia, on vaalikokouksessa valittavien raatilaisten lukumäärä ja

vastuualueet syytä määrittää vaalikokouksen alussa, ennen valintoja. Vain puheenjohtajan ja rahastonhoitajan

virkojen valitseminen on määritetty pakolliseksi vaalikokouksessa, kirjuri-tiedottaja ei ole enää pakollinen.

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

16 § Kokousten koolle kutsuminen
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika,

paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on

julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla ja AYY:n

virallisella ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen

kokousta, Aalto-yliopiston luentokausien

ulkopuolella kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen

kokousta. Kokouskutsu lähetetään myös killan

viralliselle sähköpostilistalle vähintään viikkoa ennen

kokousta, Aalto-yliopiston luentokausien

ulkopuolella kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen

kokousta.

15 § Kokousten koolle kutsuminen
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika,

paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on

julkaistava killan virallisten ilmoituskäytäntöjen

mukaisesti vähintään viikkoa ennen kokousta,

Aalto-yliopiston luentokausien ulkopuolella

kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

Perustelut: Korjattu yhteneväksi ehdotuksen 31§ kanssa, jossa virallisen ilmoitustaulun ja sähköpostilistan

sijaan vuosikokouksessa määritetään killan viralliset ilmoituskäytännöt. Killan kokous päätti, ettei

kokouskutsua tarvitse toimittaa AYY:n ilmoitustaululle.

Nykyiset säännöt:

Uusi kohta

Raadin ehdotus:

20 § Killan kokousten pöytäkirjat
Killan kokousten pöytäkirjat julkaistaan killan

virallisten ilmoituskäytäntöjen mukaisesti

viimeistään kuukauden kuluessa niiden

hyväksymisestä.

Perustelut: Linjattiin aikaisemmin hallinto-ohjesäännössä. Pidettiin olennaisena sääntönä, joka halutaan pitää

säännöissä.

IV (V)LUKU

Killan raati

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

23 § Raadin tehtävät

Raadin tehtäviin kuuluu ainakin:

1) johtaa killan toimintaa;

2) valmistella killan kokouksissa käsiteltävät asiat ja

toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;

3) hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;

4) pitää luetteloa killan jäsenistä ja päättää jäseneksi

hyväksymisestä;

23 § Raadin tehtävät

Raadin tehtäviin kuuluu ainakin:

1) johtaa killan toimintaa;

2) valmistella killan kokouksissa käsiteltävät asiat ja

toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;

3) hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;

4) pitää luetteloa killan jäsenistä ja päättää jäseneksi

hyväksymisestä;



5) laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi,

talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja

tilinpäätökseksi;

6) valvoa ja ohjata toimikuntien ja toimihenkilöiden

toimintaa;

7) kutsua killan kokoukset koolle tarpeen vaatiessa;

8) edustaa kiltaa; sekä

9) vastata killan tarkoituksenmukaisesta ja

tarpeellisesta toiminnasta, kuten opinto-,

harjoittelu-, excursio-, ohjelma-, tiedotus- ja

fuksitoiminnasta.

5) laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi,

talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja

tilinpäätökseksi;

6) valvoa ja ohjata toimikuntien ja toimihenkilöiden

toimintaa;

7) kutsua killan kokoukset koolle tarpeen vaatiessa;

8) edustaa kiltaa;

9) vastata killan tarkoituksenmukaisesta ja

tarpeellisesta toiminnasta, kuten opinto-,

harjoittelu-, excursio-, ohjelma-, tiedotus- ja

fuksitoiminnasta; sekä

10) päättää toimikautensa alussa johtosäännöstään,

joka määrittää raadin toimintatavat.

Perustelut: Lisätty 10), eli raadille tehtäväksi päättää itselleen johtosääntö.

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

24 § Raadin kokoonpano
Raatiin kuuluvat vaalikokouksen vuosittain

valitsemat puheenjohtaja, kirjuri-tiedottaja,

rahastonhoitaja ja näiden lisäksi kolmesta yhdeksään

(3-9) muuta jäsentä. Raati valitsee keskuudestaan

varapuheenjohtajan, joka huolehtii puheenjohtajan

tehtävistä tämän ollessa estynyt. Raadin jäsenten on

oltava killan varsinaisia jäseniä. Raadin

kokoonpanosta ja sen jäsenten tehtävistä säädetään

tarkemmin hallinto-ohjesäännössä.

24 § Raadin kokoonpano
Raatiin kuuluvat vaalikokouksen vuosittain

valitsemat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja näiden

lisäksi neljästä yhteentoista (4-11) muuta jäsentä.

Mikäli raadin kokoonpanoon ei kuulu

varapuheenjohtajan tehtävää, raati valitsee

varapuheenjohtajan keskuudestaan, joka huolehtii

puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Raadin jäsenten on oltava killan varsinaisia jäseniä.

Perustelut: Kirjuri-tiedottaja poistettu pakollisista raativiroista, raati päättää kokoustensa sihteerikäytännöistä

johtosäännössään. Raatilaisten mahdollinen määrä nostettu kolmeentoista, antaen killalle vapautta raadin

koon suhteen. Varapuheenjohtajan valintaan huomioitu mahdollisuus viran valinnasta vaalikokouksessa.

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

25 § Raadin kokoukset ja päätösvaltaisuus
Raati kokoontuu puheenjohtajan tai hänen

estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun

vähintään puolet raadin jäsenistä sitä vaatii.

Raadin kokous on päätösvaltainen, mikäli

kokouksesta on tiedotettu raadin kaikille jäsenille

heidän keskuudessaan sopimalla tavalla, ja läsnä on

yli puolet raadin jäsenistä siten, että puheenjohtaja

tai varapuheenjohtaja on läsnä.

25 § Raadin kokoukset ja päätösvaltaisuus
Raati kokoontuu puheenjohtajan tai hänen

estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun

vähintään puolet raadin jäsenistä sitä vaatii. Raati

päättää itse toimikautensa alussa

kokoonkutsumistavastaan johtosäännössään.

Raadin kokous on päätösvaltainen, mikäli

kokouksesta on tiedotettu raadin kaikille jäsenille

heidän keskuudessaan sopimalla tavalla, ja läsnä on

yli puolet raadin jäsenistä siten, että puheenjohtaja

tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Perustelut: Lisätty raadille lupa määrittää itse kokoonkutsumisen käytäntönsä johtosäännössä.



Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

26 § Päätöksenteko
Raadin kokousten päätökset tehdään ehdottomalla
enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet
jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Pykälä poistetaan.

Perustelut: Killan säännöissä ei tule määrittää raadin päätöksenteon yksityiskohtia. Raadin tehtäviin

(ehdotuksen 22§) on lisätty johtosäännön määrittäminen, eli jokaisen raadin täytyy toimikautensa alussa

määrittää kirjallisesti säännöt päätöksenteolleen.

V (VI) LUKU

Toimihenkilöt ja toimikunnat

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

28 § Toimihenkilöt ja toimikunnat

Raadin alaisuudessa voi toimia toimihenkilöitä ja

toimikuntia. Toimihenkilöiden ja toimikuntien

toimikausi on kalenterivuosi hallinto-ohjesäännössä

mainituin poikkeuksin. Killan kokous nimeää

tarvittaessa toimikunnat, niiden tehtävät ja

vastuuhenkilöt sekä toimihenkilöt. Killan raati voi

lisäksi julistaa haettavaksi toimihenkilövirkoja ja

valita henkilöt virkoihin. Toimihenkilöistä ja

toimikunnista säädetään tarkemmin

hallinto-ohjesäännössä

27 § Toimihenkilöt ja toimikunnat

Raadin alaisuudessa voi toimia toimihenkilöitä ja

toimikuntia. Killan kokous nimeää tarvittaessa

toimikunnat, niiden tehtävät, toimikauden ja

vastuuhenkilöt sekä toimihenkilöt. Killan raati voi

lisäksi julistaa haettavaksi toimihenkilövirkoja ja

valita henkilöt virkoihin. Toimikuntien kokoonpanot

määritellään raadin johtosäännössä vuosittain.

Perustelut: Ehdotuksen mukaisesti killan toimikuntia ja -henkilöitä ei ole sidottu hallinto-ohjesääntöön ja sen

ennalta määrättyihin toimivirkoihin. Killan toimikuntatoiminta vapautuu ja vuosikohtaisesti voidaan määrittää

uusia tai poistaa tarpeettomia toimivirkoja.

VI (VII) LUKU

Hallinto ja talous

Ei muutoksia.

VII (VIII) LUKU

Erityisiä määrityksiä

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

32 § Killan virallinen ilmoitustaulu
Killan virallisesta ilmoitustaulusta päättää killan
kokous.

31 § Killan viralliset ilmoituskäytännöt
Killan virallisista ilmoituskäytännöistä päättää killan
kokous.

Perustelut: Killan virallisen ilmoitustaulun ja sähköpostilistan sijaan määritetään yleisesti ilmoituskäytännöt.

Ilmoituskäytännöiksi voi päättää killan kokouksessa esimerkiksi virallisen ilmoitustaulun ja sähköpostilistan,



jolloin sääntömuutos ei näkyisi käytännössä. Uusi sääntö antaa mahdollisuuden muuttaa ilmoituskäytäntöjä

riippuen vuodesta.

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

33 § Killan virallinen sähköpostilista
Killan virallisesta sähköpostilistasta päättää killan
kokous.

Pykälä poistetaan.

Perustelut: Sähköpostilista sisällytetään killan virallisiin ilmoituskäytäntöihin ja täten ehdotuksen 30§:ään.

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

39 § Säännöissä määräämättömät asiat
Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan

yhdistyslakia, kirjanpitolakia sekä tilintarkastuslakia.

37 § Säännöissä määräämättömät asiat
Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan

yhdistyslakia, kirjanpitolakia sekä tilintarkastuslakia.

Sääntöjä voidaan tarkentaa erillisillä ohjesäännöillä,

jotka hyväksytään killan kokouksessa.

Perustelut: Lisätty huomio mahdollisista ohjesäännöistä, esimerkiksi perinneohjesääntö, joita kilta voi

määrittää.

Hallinto-ohjesäännöt

Nykyiset hallinto-ohjesäännöt poistetaan. Hallinto-ohjesäännössä määrätyt asiat on sisällytetty killan

sääntöihin.

Perustelu: On koettu, että killan hallinto-ohjesäännöt enemmän killan toimijoita rajoittavina, kuin toimintaa

auttavana tai mahdollistavana. Sääntöjen ei pitäisi sanoa liian tarkkaan, miten killan sääntömukaista

tarkoitusta toteutetaan ja niiden pitäisi luottaa killan toimijoiden kykyyn tehdä killan kannalta hyviä muutoksia

toimijarakenteisiin myös tulevaisuudessa.

Perinneohjesäännöt

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

1 § Ohjesäännön käytöstä

- - -

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos

muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen

neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä

kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa,

joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta.

Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

- - -

1 § Ohjesäännön käytöstä

- - -

Killan kokous voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin,

sääntöjen määräämin menettelyin. Muutosesitys on

mainittava kokouskutsussa.

- - -

Perustelut: Killan kokous päätti, että perinneohjesäännön päivitykseen riittää sääntömuutoksen

hyväksyminen yhdessä killan kokouksessa.



Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

6 § Killan ansiomerkit sekä Kaskelottistipendi ja

–pinssi

Killan ansiomerkkejä ja Kaskelottipinssiä käytetään

akateemisten kunniamerkkien tavoin ja niitä voidaan

käyttää myös frakin kanssa. Merkkien kanssa frakissa

käytetään taskuliinaa. Miehet kiinnittävät merkin

puvun takin vasempaan rintapieleen. Naiset

kiinnittävät merkin vastaavaan kohtaan asussaan.

Ansiomerkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta.

- - -

6 § Killan ansiomerkit sekä Kaskelottistipendi ja

–pinssi

Killan ansiomerkkejä ja Kaskelottipinssiä käytetään

akateemisten kunniamerkkien tavoin ja niitä voidaan

käyttää myös frakin kanssa. Merkkien kanssa frakissa

käytetään taskuliinaa. Merkki kiinnitetään puvun

vasempaan rintapieleen tai vastaavaan kohtaan.

Ansiomerkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta.

- - -

Perustelut: Poistettu sukupuolisidonnaisuus ohjeistuksesta.

Nykyiset säännöt: Raadin ehdotus:

7 § Erityisiä tunnustuksia

- - -

* seremoniamestarin sauva ja lyöntialusta, jota

seremoniamestari käyttää Hermanninsitsissä.

Sauvaan on kaiverrettu sauvaa käyttäneiden nimet;

sekä

* excursiomestarin torvi, jota excursiomestari

käyttää excursiotoiminnassa.

7 § Erityisiä tunnustuksia

- - -

* lukkarin sauva, jota killan lukkari käyttää

johtaessaan laulua. Sauva on puinen ja varustettu

nahkaisella kantolaitteella. Sauvaa saa lyödä pöytään

vain pystyasennossa;

- - -

* seremoniamestarin sauva ja lyöntialusta, jota

seremoniamestari käyttää Hermanninsitsissä.

Sauvaan on kaiverrettu sauvaa käyttäneiden nimet;

* excursiomestarin torvi, jota excursiomestari

käyttää excursiotoiminnassa;

* Herman Hanneliuksen kävelykeppi, jota

vuosijuhlavastaavat saavat käyttää

Hermanninsitsissä;

* Fuksikapteenin pilli, jota fuksikapteenit saavat

käyttää;

* ISOvastaavan vasara, jota hän saa käyttää

haalareidensa kanssa;

* Rahastonhoitajan silinteri, jota rahastonhoitaja voi

käyttää juhlavissa tilanteissa;

* Kirjurin kynä, jolla kirjuri-tiedottaja voi

allekirjoittajaa tärkeitä dokumentteja;

* Maisterikapteenin pandahuppu, jota hän voi

käyttää haalareidensa kanssa; sekä

* Päätoimittajan hattu, jota päätoimittaja voi käyttää

edustaessaan kiltalehti Ruutisia.

Perustelut: Killan kokous päätti lisätä muutamia vakiintuneita tunnustuksia, sekä päivitetty lukkarin sauvan

käytöstä.



Ehdotus vuoden 2023 raadin vastuualueista ja
kokoonpanosta

Tämä dokumentti on raadin ehdotus vaalikokouksessa 24.11. valittaville raatipesteille ja
heidän vastuualueilleen.

1. Puheenjohtaja
○ kutsuu koolle raadin kokoukset
○ johtaa puhetta raadin kokouksissa
○ valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista
○ edustaa kiltaa
○ toimii killan edustajana AYY:n Neuvostossa
○ toimii killan nimenkirjoittajana yhdessä varapuheenjohtajan kanssa

2. Varapuheenjohtaja
○ hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt
○ vastaa killan kiltalaishyvinvointiin ja -viihtyvyyteen keskittyvästä toiminnasta
○ toimii killan sisäasiaintoimikunnan puheenjohtajana
○ toimii killan edustajana AYY:n Teekkarikulttuuritoimikunnassa

3. Kirjuri-tiedottaja
○ pitää kirjaa killan jäsenistä
○ huolehtii killan tiedotuksesta ja sähköpostilistoista
○ toimii killan viestintätoimikunnan puheenjohtajana
○ toimii killan edustajana AYY:n Viestintätoimikunnassa

4. Rahastonhoitaja
○ hoitaa killan taloutta ja omaisuutta
○ valmistelee ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi
○ omaa killan tilinkäyttöoikeudet
○ toimii killan edustajana AYY:n Rahastossa

5. Opintovastaava
○ vastaa killan edunvalvontatoiminnasta
○ toimii killan opintotoimikunnan puheenjohtajana
○ toimii killan edustajana AYY:n Opintoneuvostossa

6. Yrityssuhdevastaava
○ vastaa killan yrityssuhteista
○ toimii killan ulkoasiaintoimikunnan puheenjohtajana yhdessä

excursiomestarin kanssa
○ toimii killan edustajana AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa yhdessä

excursiomestarin kanssa
7. Excursiomestari

○ vastaa killan excursiotoiminnasta ja ulkosuhteista
○ toimii killan ulkoasiaintoimikunnan puheenjohtajana yhdessä

yrityssuhdevastaavan kanssa
○ toimii killan edustajana AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa yhdessä

yrityssuhdevastaavan kanssa
8. IE (2 kpl)

○ vastaavat pääasiallisesti killan juhlatoiminnasta



○ toimivat killan juhlatoimikunnan puheenjohtajina
○ toimivat killan edustajina AYY:n Isännistössä ja Emännistössä

9. Maisteritoimikunnan puheenjohtaja
○ vastaa killan maisteri- ja vaihto-opiskelijoiden fuksikasvatuksesta
○ toimii maisteritoimikunnan puheenjohtajana
○ toimii killan edustajana AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa
○ toimii Wapusta eteenpäin seuraavaan Wappuun killan maisterikapteenina

10. Fuksitoimikunnan puheenjohtajat (2 kpl)
○ vastaavat killan kandidaattiopiskelijoiden fuksikasvatuksesta
○ toimivat killan fuksitoimikunnan puheenjohtajina
○ toimivat killan edustajina AYY:n Fuksitoimikunnassa
○ toimii Wapusta eteenpäin seuraavaan Wappuun killan fuksikapteeneina



Ehdotus vaalikokouksessa valittavista toimihenkilöistä

Tämä dokumentti on raadin ehdotus vaalikokouksessa 24.11. valittavista toimihenkilöistä.

1. Päätoimittaja
○ vastaa kiltalehti Ruutisten toimittamisesta ja taittamisesta
○ toimii killan edustajana AYY:n Päätoimikunnassa

2. ISOvastaava
○ vastaa killan ISO-toiminnasta
○ toimii killan edustajana AYY:n ISOtoimikunnassa

3. Kv-ISOvastaava
○ vastaa killa Kv-ISO-toiminnasta

4. Kulttuurimestari
○ vastaa killan kulttuuritoiminnasta ja toimii kulttuuritoimikunnan

puheenjohtajana
5. Liikuntamestari

○ vastaa killan liikuntatoiminnasta ja toimii liikuntatoimikunnan puheenjohtajana
○ toimii killan edustajana AYY:n Liikuntatoimikunnassa

6. Lukkarimestari (1-2 kpl)
○ vastaa killan lukkaritoiminnasta ja laulukulttuurin kehittämisestä
○ yksi lukkarimestari toimii edustajana AYY:n Lukkaritoimikunnassa

7. Vaellusmestari (1-2 kpl)
○ vastaa killan vaellustoiminnasta

8. Lautta-Amiraali (2 kpl)
○ vastaa killan saunalautan toiminnasta ja ylläpidosta

9. MAIK-vastaavat (2 kpl)
○ toimivat killan edustajina MAIK ry:n hallituksessa


