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Henri Heilala
Ida Tasa
Niklas Leppäsalo (Poissa kohdan 9.2.)
Atte Ahti (Poissa kohdan 9.4. Poistui 11.9.)
Ossi Perttu (Poistui 11.9.)
Mikael Väisänen (Poistui 11.9.)
Joni Palin (Poissa kohdan 9.3.)
Oskar van der Weij
Silja Yli-Juuti (Poissa kohdan 9.6.)
Hanni Sonkeri (Poistui 9.6.)
Daniel Haaranen (Poistui 10.1.)
Heidi Kaukinen (Poissa 9.5. Poistui 11.7.)
Heikki Saarenhovi (Poissa kohdan 9.3.)
Joona Kerttula (Poissa kohdan 9.4.)
Riina Strengell (Poissa 9.9.)
Mia Roslund
Henri Hakala
Antti Vuori
Ilpo Petäjä
Sara Kasanen (Poissa kohdan 9.2.)
Mikko Tuohino (Poissa kohdan 9.2)
Pauli Putkiranta (Poissa kohdan 9.5. Poistui 9.9.)
Anton Närekorpi
Lauri Kare (Poissa kohdat 9.2. ja 9.6.)
Mihail Merkurjev (Saapui 9.3.)
Erja Huuskonen (Saapui 9.5.)
Markus Melander (Saapui 9.11.)

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Puheenjohtaja Saara Lassila avasi kokouksen ajassa 14.29.
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1. Puheenjohtajan valinta.
Anton Närekorpi ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Saara Lassilaa. Päätös: Saara Lassila
toimii kokouksen puheenjohtajana.
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2.2. Sihteerin valinta.
Lauri Nyrhilä ehdotti kokouksen sihteeriksi Ville Kirjosta. Päätös: Ville Kirjonen toimii
kokouksen sihteerinä.
3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
3.1. Henri Heilala ehdotti Juho Jalosta ja Ilkka Hemminkiä toimimaan ääntenlaskijoina. Päätös: Juho
Jalonen ja Ilkka Hemminki toimivat kokouksen ääntenlaskijoina.
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
4.1. Ilkka Hemminki ehdotti Henri Heilalaa ja Tuukka Ahtolaa toimimaan pöytäkirjan tarkastajina.
Päätös: Henri Heilala ja Tuukka Ahtola toimivat kokouksen pöytäkirjan tarkastajina.
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
5.1. Saara Lassila kertoi, että kokouskutsu on ollut viikkoa ennen killan virallisella sähköpostilistalla,
killan virallisella ilmoitustaululla ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ilmoitustaululla. Kokous on
siis kutsuttu koolle sääntöjen mukaan. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
6. KOKOUKSEN MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN
6.1. Saara Lassila korosti, että salissa saa olla vain ovelta saadun läsnäololapun kanssa ja että
mahdollisten äänestysten aikana salista ei saa poistua. Lisäksi Saara Lassila ehdotti, että
mahdollisissa äänestystilanteissa käytetään sähköistä äänestysjärjestelmää ja että
puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. Kokous kannatti ehdotuksia.
7. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
7.1. Ville Kirjonen ehdotti, että jäsenasiat käsitellään kohdan 8. jälkeen. Kokous kannatti ehdotusta.
Ilkka Hemminki ehdotti, että raativirat, joihin on eniten hakijoita, käsiteltäisiin ensimmäisenä.
Saara Lassila ehdotti, että käsiteltäisiin ensimmäiseksi puheenjohtajan, kirjuri-tiedottajan ja
rahastonhoitajan virat, koska ne ovat killan sääntöjen mukaan pakolliset virat killan raadissa,
jonka jälkeen käsiteltäisiin raativirat, joihin on eniten hakijoita. Kokous kannatti Saaran
ehdotusta. Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi edellä mainituin
muutoksin.
8. ILMOITUSASIAT
8.1. Jussi Hietala totesi, että olut on hyvää.
8.2. Ilkka Hemminki onnitteli killan jäsentä Emmi Kosomaata, joka on valittu Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan hallitukseen.
8.3. Irene Konola pyysi, että pIKkujoulujen aikataulu kerrattaisiin. Saara Lassila kertoi että bussit
juhlapaikalle lähtevät heti kokouksen päätyttyä ja palaavat Otaniemeen noin kello 23.
9. UUDET JÄSENET
9.1. Päätös: Hyväksytään Antti Vuori killan jäseneksi.
10. VUODEN 2017 RAADIN VALINTA
10.1. Puheenjohtajan valinta. Lauri Nyrhilä ehdotti Anton Närekorpea. Pauli Putkiranta ehdotti
Samuel Viitikkoa. Molemmat ehdokkaat olivat suostuvaisia virkaan. Saara Lassila kutsui
ehdokkaat muiden eteen esittäytymään ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin.
10.1.1.
Anton Närekorpi kertoi toimineensa kuluvan vuoden aikana killan raadissa
rahastonhoitajana ja varapuheenjohtajana. Aikaisempina vuosina hän on toiminut
muun muassa pikkuIE:ssä. Anton haluaa hakea killan puheenjohtajaksi, koska
haluaa jatkaa vaikuttamista killan toimintaan, ja kilta on ollut hänen mielestään
niin ”makea juttu”. Anton korosti, että haluaa auttaa kiltaa sen vaativassa
murrosvaiheessa. Samuel Viitikko kertoi toimineensa kuluvana vuonna killan
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isäntänä ja aikaisemmin myös pikkuIE:ssä. Samuel hakee puheenjohtajan virkaa
omien sanojensa mukaan samoilla linjoilla kuin Anton, ja uskoo pystyvänsä
tuomaan ”hyvää draivia” killan toimijoille ja raadille.
10.1.2.
Pauli Putkiranta kysyi hakijoilta, mitkä ovat heille tärkeitä asioita
puheenjohtajan virassa ja killan toiminnassa. Anton vastasi, että kilta itsessään, ja
että haluaa vaikuttaa puheenjohtajana siihen, että raati toimii hyvin ja killan
toiminta menee oikeaan suuntaan. Anton haluaisi saada lisää energia- ja
rakennusalan yrityksiä mukaan killan toimintaan. Samuel kommentoi, että
puheenjohtajan on tärkeää pystyä koordinoimaan koko raatia, ja olla perillä
kaikesta killassa tapahtuvasta toiminnasta ja toimikunnista, ja toimia tukena niissä.
10.1.3.
Jussi Hietala kysyi mitkä ovat hakijoiden vahvuudet ja heikkoudet. Samuel
vastasi pystyvänsä hallitsemaan hyvin isoa kuvaa, sekä ymmärtämään hyvin
muiden mielipiteitä ja pystyvänsä toimimaan kovankin paineen alaisena.
Heikkoudeksi Samuel vastasi pienet asiat kuten kokousten esityslistojen
täyttämisen ja pöytäkirjojen lukemisen jättämisen viime tinkaan. Anton kertoi
puolestaan omaavansa hyvän koordinointi kyvyn ja toimivansa mielellään
sääntöjen ja periaatteiden mukaan. Raadissa tärkeintä on Antonin mielestä hyvä
meininki. Anton on sitä mieltä, että hyvä raati ei periaatteessa tarvitsisi
puheenjohtajaa vaan puheenjohtajan tehtävä on vain pitää homma kasassa.
Taloudelliset asiat ovat myös Antonille tärkeitä ja hän kokee olevansa niissä hyvä.
Heikkoutena Anton mainitsee itsessään hajamielisyyden.
10.1.4.
Milla Mattila kysyi miten hakijat aikovat huolehtia raadin jaksamisesta
vuoden aikana. Anton vastasi, että virkistys on tärkeää oikein ajoitettuna. Anton
aikoo kuunnella asiassa myös muun raadin mielipiteitä. Samuel vastasi pitävänsä
myös virkistystoimintaa tärkeänä. Lisäksi Samuel kommentoi, että työtaakan
kasvaessa jonkin toimikunnan osalta suureksi on tärkeää, että myös muut
auttavat. Anton kommentoi lisäksi että myös kokouksissa on hauskaa.
10.1.5.
Paavo Hietanen kysyi, miten hakijat toimisivat hypoteettisessa tilanteessa,
jossa raadin jäsenten välille tulisi riitaa. Samuel kommentoi, että puheenjohtajan
tulee olla riidan välissä sovittelijana, mutta ei saa myöskään puskea sopua liikaa.
Myös Antonin mielestä puheenjohtajan on tärkeää olla välikätenä sopivassa
suhteessa, koska puheenjohtajan tärkeä tehtävä on auttaa muita.
10.1.6. Ilkka Hemminki kysyi, millaisia hakijat ovat johtajina ja, millaista
johtamiskokemuksia hakijat omaavat. Anton kertoi olevansa johtajana rento ja
pyrkii antavansa vastuuta ja vapautta henkilöille, jotka ovat jonkin asian
järjestämisestä vastuussa. Anton kertoi olleensa viime vuonna killan
varapuheenjohtajana ja johtaneensa jonkin verran kokouksia. Samuel kertoi
pitävänsä alaisilleen vastuun antamisesta eikä pidä ”niskaan hengittämisestä”.
Samuel kertoi kuitenkin pitävänsä huolen, että homma kuitenkin toimii. Samuel
kertoi toimineensa johtajana armeijassa ja kuluvana vuonna johtaneensa
pikkuIE:tä.
10.1.7.
Jaakko Klinga kommentoi Rakennusinsinöörikillan olevan suuri kilta, ja että
kiltaan tulee kokoajan uusia ulkomaalaisia ja maisteriopiskelijoita. Jaakko kysyi
hakijoilta miten he aikovat saada koko kiltaa mukaan sen toimintaan. Samuel
totesi, että aikoisi katsoa tilannetta tapahtumakohtaisesti. Samuel haluaisi tehdä
killasta ja raadista helpommin lähestyttäviä. Samuel kommentoi, että killalla voisi
olla esimerkiksi viikoittainen kahvitteluhetki ja tavoitteena olisi, että kilta olisi yksi
suuri kaveripiiri. Anton puolestaan vastasi Jaakon kysymykseen, että asia on
suuren killan ongelma, ja että hyviä puolia voitaisiin kopioida muista killoista kuten
informaatioverkostojen kilta Athenelta. Antonin mielestä kilta ja raati pitäisi saada
avoimemmaksi ja raadin kokouksissa voisi käydä enemmän porukkaa.

3

Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Vaalikokous 2016

10.1.8.
Andrej Solovian kysyi onko hakijoilla mielessä vaihtoehtoisia virkoja killassa,
jos eivät tulisi valituksi. Anton vastasi toimivansa kyllä killassa edelleen, mutta ei
todennäköisesti raadissa. Samuel vastasi, että on miettinyt myös opintovastaavan
virkaa.
10.1.9.
Jussi Hietala kysyi, paljonko hakijat ovat suunnitelleet käyttävänsä aikaa
puheenjohtajan toimimiseen. Samuel vastasi, että kiltahuoneella tulee jo nyt
vietettyä kymmeniä tunteja viikoittain. Samuel uskoo puheenjohtajan viran olevan
verrattavissa ajankäytöltään täyspäiväiseen työhön. Anton kertoi, että hänen
tyttöystävänsä lähtee vaihto-oppilaaksi tulevana keväänä, joka vapauttaa runsaasti
hänen vapaa-aikaansa. Anton kertoi, että on ollut syksyn osa-aikaisesti töissä ja
uskoo pystyvänsä jatkossakin yhdistämään sekä raadissa toimimisen, työn, että
koulun. Anton vielä kommentoi, että maisterivaiheessa opintoja on lisäksi
helpompi priorisoida.
10.1.10. Juho Jalonen kysyi, onko hakijoiden mielestä kilta kypsä keskustelemaan
uudesta suunnasta ja mahdollisesta killan nimen vaihdosta. Anton Närekorpi
kommentoi, että hän on sitä mieltä, että ainakin keskustelu asian suhteen on
paikallaan ja mahdollisesti myös sääntömuutosehdotus. Anton kommentoi, että
pitäisi olla koko killan yhteisiä keskustelutilaisuuksia asian tiimoilta. Samuel
kommentoi, että maailma muuttuu ja aika voisi olla kypsä myös tästä asiasta
keskustelulle.
10.1.11. Lauri Nyrhilä kysyi, mitä mieltä hakijat ovat raadin yhteisistä tapahtumista ja
miten he saavat esimerkiksi Ruutisten päätoimittajan ymmärtämään, että
fuksitoiminta kuuluu myös heidän vastuulleen. Samuel vastasi, että hänen
mielestään kaikkien raatiin hakeutuvien tulisi puhaltaa yhteen hiileen, ja tietää,
että pitää olla mukana myös raadin yhteisessä toiminnassa. Anton oli asian
suhteen samoilla linjoilla.
10.1.12. Saara Lassila pyysi hakijoita vielä tiivistämään kymmeneen sekuntiin miksi
juuri heidät tulisi valita puheenjohtajaksi. Anton sanoi kertoneensa jo
mielipiteitään puheenjohtajana toimimisesta ja tärkeää olisi, että puheenjohtaja
on helposti lähestyttävä. Samuel kertoi olevansa hauska kaveri ja leikkaavansa
partansa pois, jos tulee valituksi.
10.1.13. Järjestettiin äänestys. Äänestyksessä saatiin 67 ääntä, joka ei vastannut salissa
paikalla olevien henkilöiden listan mukaiseen (65 henkilön) määrään. Järjestettiin
nimenhuuto. Huomattiin, että salissa paikalla olevien listasta puuttui Lauri
Kortelainen ja Lauri Kare, joten äänestyksen tulos täsmäsi paikalla olevien
määrään. Samuel Viitikko sai 32 ääntä, Anton Närekorpi 32 ääntä ja tyhjää oli
äänestänyt 3.
10.1.14. Saara Lassila totesi, että tasatulos henkilöäänestyksessä johtaa killan
sääntöjen mukaan tuloksen ratkaisemiseksi arvalla ja ehdotti
arvontamenetelmäksi kolikonheittoa.
10.1.15. Samuel Viitikko päätti luopua ehdokkuudestaan.
10.1.16. Päätös: Valitaan vuoden 2017 puheenjohtajaksi Anton Närekorpi.
10.2. Kirjuritiedottajan valinta. Saara Lassila ehdotti Eerika Ojantakasta ja Wertti Baskia. Eerika ei
ollut suostuvainen virkaan ja Wertti ei ole kokouksessa paikalla. Pauli Putkiranta ehdotti Ville
Kirjosta. Ville ei ollut suostuvainen jatkamaan tehtävässä vuonna 2017. Lauri Nyrhilä ehdotti
Pauli Putkirantaa. Pauli Putkiranta ei ollut suostuvainen virkaan. Eerika Ojantakanen ehdotti
Heidi Kaukista, joka oli suostuvainen virkaan. Saara Lassila pyysi Heidiä eteen esittäytymään ja
vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin.
10.2.1.
Heidi Kaukinen kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija ja hakevansa virkaan,
koska Eerika Ojantakanen ei siihen halunnut.
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10.2.2.
Lauri Nyrhilä kysyi hakijalta, mitä tulisi olemaan viikkotiedotteiden lopussa
vuonna 2017. Heidi vastasi, että sitä mitä kiltalaiset sinne toivoisivat.
10.2.3.
Marketta Ruutiainen kysyi, olisiko hakija valmis istumaan puheenjohtajan
polvella. Heidi vastasi olevansa, mutta ei kuitenkaan mielellään.
10.2.4.
Irene Konola kysyi ylioppilaskirjoitusten ja päästötodistuksen äidinkielen
arvosanoja. Heidi vastasi ylioppilaskirjoitusten äidinkielen arvosanan olleen Cum
Laude ja päästötodistuksen arvosanan olleen 8, mutta uskoo tulevansa kyllä
pärjäämään.
10.2.5.
Paavo Hietanen pyysi hakijaa kertomaan vitsin, mutta tähän Heidi ei pystynyt
vastaamaan.
10.2.6.
Mikko Tuohino kysyi, miten hakija on valmis ottamaan palautetta vastaan,
kun vääjäämättä tässä roolissa se on usein negatiivistä. Heidi vastasi pystyvänsä
ottamaan palautteen hyvin vastaan ja pyrkivänsä ottamaan palautteen
rakentavasti.
10.2.7.
Päätös: Valitaan Heidi Kaukinen vuoden 2017 kirjuri-tiedottajaksi.
10.3. Rahastonhoitajan valinta. Silja Yli-Juuti ehdotti Oskar van der Weijtä, joka oli suostuvainen
virkaan. Saara Lassila pyysi hakijaa eteen esittäytymään ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin.
10.3.1.
Oskar van der Weij kertoi olevansa nöyränä kiltalaisten edessä ja, että on
hänen ilonsa olla siellä. Oskar kertoi toimineensa aiemmin kurssineuvoston
rahastonhoitajana ja kertoo pitävänsä rahastonhoitajan roolista. Oskar uskoo
hoitavansa homman täydellisesti ja nöyrästi. Oskar korosti, että ei voi taata
olevansa täydellinen, mutta aikoo hoitaa roolinsa kunnialla tullessaan valituksi.
10.3.2.
Anton Närekorpi kysyi hakijan tuotantotalouden peruskurssin arvosanaa.
Oskar vastasi saaneensa arvosanaksi 4.
10.3.3.
Lauri Nyrhilä totesi hakijan kertoneen vaalien ennakkotiedoissa olevansa
erään yrityksen äänivaltainen osakkeen omistaja. Lauri halusi tietää miten se
vaikuttaa killassa toimimiseen. Oskar kertoi uskovansa saavan siitä etua
henkilökohtaisen kokemuksen kautta.
10.3.4.
Andrej Solovian kysyi tietääkö hakija mitä eroa on creditillä ja debitillä. Anton
Närekorpi totesi, että itse asiassa kirjanpidossa se on debet. Oskar osasi kuitenkin
vastata kysymykseen asianmukaisesti.
10.3.5.
Lauri Nyrhilä kysyi, onko hakijalla tietoa killan nykyisestä rahatilanteesta.
Oskar kertoi, että hän ei tiedä killan nykyistä rahatilannetta, mutta uskoo saavansa
edeltäjältään hyvän perehdytyksen.
10.3.6.
Lauri Kortelainen kysyi, paljonko Hermanninsitsi saa tehdä tappiota. Oskar
vastasi, että lähtökohtaisesti tavoitteena on, että tappion sijaan tavoitteena olisi
tehdä ennemminkin voittoa, mutta palaisi asiaan myöhemmin, jos tulisi valituksi
virkaan. Lauri Nyrhilä kysyi, miksi voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen tulisi
tehdä voittoa. Oskar totesi, että silloin se on helpommin jaettavissa tapahtumille ja
asioille, jotka eivät sitä tee.
10.3.7.
Mikko kysyi, oliko hakijan toimiessa kurssineuvostossa tullut jonkin näköisiä
vastoinkäymisiä. Oskar vastasi, että kurssineuvoston kurssimatrikkelin rahoituksen
olleen huono, jolloin rahaa ei riittänyt käytettäväksi enää kyseisen vuoden lopussa.
10.3.8.
Päätös: Valitaan Oskar van der Weij vuoden 2017 rahastonhoitajaksi.
10.4. Fuksitoimikunnan puheenjohtajan valinta. Ilpo Petäjä ehdotti Iiro Lindgreniä, joka oli
suostuvainen virkaan. Hanni Sonkeri ehdotti Jaakko Ahoa, joka oli suostuvainen virkaan. Ilkka
Hemminki ehdotti Henri Heilalaa, joka ei kuitenkaan ollut suostuvainen virkaan. Lauri Nyrhilä
ehdotti Ville Kirjosta, joka oli suostuvainen virkaan. Saara Lassila pyysi hakijoita eteen
esittäytymään ja vastaamaan kysymyksiin. Ville Kirjosen ollessa ehdolla Saara Lassila ehdotti
Pauli Putkirannan toimivan sihteerinä fuksitoimikunnan puheenjohtajan valinnan ajan.

5

Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Vaalikokous 2016

10.4.1.
Iiro Lindgren kertoi olevansa 2 vuoden energia- ja ympäristötekniikan
opiskelija. Iiro kertoi toimineensa aiemmin killassa liikuntavastaavana ja ISOhenkilönä sekä kurssineuvoston sihteerinä. Iiro kertoi, että on pitänyt
kiltatoiminnasta ja saaneensa itse loistavan fuksikasvatuksen, jota haluaa olla
jatkamassa. Iiron mielestä virka olisi sellainen missä pääsisi parhaiten
vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin. Ville Kirjonen kertoi hakeutuneensa
ehdolle itselleenkin suurena yllätyksenä. Ville kertoi, että fuksitoimikunnan
puheenjohtajan olevan itselleen killassa toimimisessa ehkä kaikkein omin virka.
Ville on 4. vuoden opiskelija, joka on toiminut kuluvan vuoden raadissa kirjuritiedottajana ja lisäksi erinäisiä toimihenkilörooleja kuten lukkari ja
liikuntavastaava. Ville kertoi toimineensa aikoinaan myös kurssineuvostossa.
Jaakko Aho kertoi olevansa 2. vuoden opiskelija joka on aiemmin toiminut killassa
graafikkona ja ISO-henkilönä. Jaakko kertoi hakevansa fuksikapteenin roolia, koska
fuksikasvatus pitää opiskelijatoiminnan eläväisenä ja tuo kiltalaisia paikalle
äänestämään. Onnistunut fuksikasvatus takaa Jaakon mielestä sen, että
tulevaisuudessa kiltalaiset ovat entistä aktiivisempia ja tapahtumiin riittää
enemmän osallistujia. Jaakko haluaa keskittyä, tullessaan valituksi hiljaisempiin
yksilöihin, koska aktiivisemmat ovat hänen mielestään helpompi saada mukaan
toimintaan. Lauri Nyrhilä huomautti, että kukaan hakijoista ei lähtökohtaisesti hae
fuksikapteeniksi.
10.4.2.
Suvi Ojala kysyi millaisia hakijat ovat johtajina. Jaakko kertoi johtavansa
mieluiten taka-alalta ja sivusta seuraten ja pyrkii huomioimaan jokaiseen omassa
johtamisessaan. Ville kertoi olevansa vahva ja joviaalijohtaja. Villen sanojen
mukaan moni pitää häntä helposti lähestyttävänä, kun oppii tuntemaan. Ville
kertoi myös tuntevansa ihmisten edessä toimimisen luontaiseksi. Iiro kertoi
olevansa erittäin aktiivinen ja innostava, joka hakee porukat mukaan
kiltatoimintaan.
10.4.3.
Milla Mattila kysyi miksi hakijat olisivat soveltuvia ja mikä voisi olla hankalaa.
Ville vastasi, että voisi olla hankalaa olla yhtä herttainen, kuin oma
fuksikapteeninsa. Ville kokee kuitenkin ihmisten johtamisen ja esillä olemisen
itselleen luontaiseksi. Ville kertoi myös tulevansa erinomaisesti toimeen istuvan
fuksikapteenin kanssa. Iiro vastasi sopivansa hyvin, koska kokee olevansa ihmisten
edessä elementissään ja tulevansa kaikkien kanssa toimeen. Haasteena hän pitää
hajamielisyyttä ja aikaisin heräämisen vaikeutta. Jaakko kertoi olevansa kiltti
kaikkien kaveri. Jaakko ei näe itsessään mitään, mikä aiheuttaisi muissa ärtymystä.
Jaakko välttelee riitoja ja haluaa pitää hyvät välit kaikkien kanssa. Jaakko mainitsi
haasteekseen perfektionismin ja pelkää alkavansa tekemään asioita turhan
pikkutarkasti.
10.4.4.
Henri Heilala kysyi mitä teekkarius hakijoiden mielestä on. Jaakko vastasi sen
hänelle merkitsevän henkilökohtaisesti yhdistelmänä ihmisiä ja perinteinä. Jaakko
pitää siitä, että teekkarit saavat itse asiat syntymään ja omaa yli 100-vuotisia
perinteitä. Iiro vastasi teekkariuden olevan yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja
yhdessä tekemistä pilke silmäkulmassa. Ville vastasi teekkariuden olevan
elämäntapa, ja että hänestä on hienoa, että kaikki halukkaat löytävät oman
paikkansa teekkariudesta ja saavat tehdä asioita mistä ovat itse kiinnostuneet.
10.4.5.
Juho Jalonen kysyi, mikä on hakijoiden mielestä fuksikasvatuksen
pohjimmainen tehtävä. Ville vastasi, että kaikkien halukkaiden saaminen mukaan
mahtavaan yhteisöön. Jaakko vastasi, että tarkoituksena on tutustuttaa
teekkariuteen ja kiltojen yms. yhdistysten pitäminen elinvoimaisena. Iiro vastasi
sen olevan integroiminen yhteisöön ja hyvien teekkarien kasvattaminen.
10.4.6.
Ilkka Hemminki kysyi vaalien ennakkokysymysten pohjalta miksi hakijat olivat
arvostaneet aaltolaisuuden viimeiseksi. Iiro vastasi, ettei matala sijoitus tarkoita,
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ettei aaltolaisuus olisi tärkeää. Iiro lisäsi yhteishengen olevan tärkeää ja nosti esiin
esimerkiksi Aalto-partyn. Ville vastasi, ettei ollut vastannut kyselyyn, mutta olisi
arvottanut aaltolaisuuden korkeammalle. Ville perusteli näkökulmaansa sillä, että
esimerkiksi yhteisön ulkopuolisen henkilön kysyessä, missä henkilö opiskelee on
yleinen vastaus Aallossa. Jaakko vastasi aaltolaisuuden merkitsevän enemmän
korkeakoulun puolta ja ylpeyttä opiskelupaikasta, kun taas esimerkiksi
teekkariuden merkitsevän enemmän opiskelijakulttuuria.
10.4.7. Paavo Hietanen kysyi, millaisena hakijat näkevät yhteistyön muun raadin
kanssa. Ville kertoi aikaisemman kokemuksen perusteella tietävänsä sen olevan
todella tärkeää. Iiro vastasi, että vaikkei omaa aiempaa raatikokemusta on
ymmärtänyt porukan olevan tiivis ja kaikkien auttavan kaikkia. Jaakko kertoi, että
tullessaan valituksi hän nostaisi raadin kanssa toimimisen yhtä tärkeäksi kuin
fuksitoimikunnan puheenjohtajuuden.
10.4.8.
Milla Mattila kysyi miten hakijat näkevät yhteistyön ISOvastaavan kanssa.
Ville vastasi, että omaa mielestään hyvän kuvan yhteistyön määrästä ja tärkeästä
ja totesi fuksitoimikunnan puheenjohtajan taakan olevan hurja yksin
kannettavaksi. Iiro vastasi ISOvastaavan olevan fuksikapteenin oikea käsi ja vasen
jalka. Jaakko kertoi nostavansa ISOt erittäin suureen rooliin fuksikasvatuksessa ja
kertoi ISOjen olevan usein ensimmäisiä kavereita joita uudet opiskelijat saavat.
10.4.9.
Nina Tanskanen kysyi miten hakijat ovat valmistautuneet virkaan vuoden
aikana. Jaakko kertoi hakemisen olleen ajatuksissa jo lähes vuoden. Ville kertoi
ajatelleensa ensimmäisen kerran hakemista jo pari vuotta sitten, mutta ei silloin
asettunut ehdolle. Iiro kertoi lyöneensä ajatuksen lukkoon kesän aikana. Iiro oli
aiemmin miettinyt ajankäyttöä, mutta oli tullut tulokseen, että on valmis
karsimaan esimerkiksi jalkapallosta.
10.4.10. Saara Lassila pyysi hakijoita vakuuttamaan äänestäjiään 10 sekunnin
mittaisella puheella. Ville vastasi, että häntä kannattaa äänestää, jos kiltalaiset
haluavat rennon letkeän kipparin, jolla on jo aikaisempaa kokemusta killassa
toimimisesta. Jaakko vastasi olevansa rehti ja reipas ja pyrkii saamaan kaikki
mukaan. Iiro vastasi olevansa sosiaalinen ja hyvä tyyppi, joka uskoo tekevänsä
fuksien vuodesta huikean. Iiro kertoi osaavansa myös puolivoltin.
10.4.11. Järjestettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin 66 ääntä, joka täsmäsi salissa
olevien henkilöiden määrään. Tulokseksi saatiin Iiro Lindgren 36 ääntä, Ville
Kirjonen 8 ääntä ja Jaakko Aho 22 ääntä.
10.4.12. Päätös: Valitaan Iiro Lindgren vuoden 2017 fuksitoimikunnan
puheenjohtajaksi.
10.5. Yrityssuhdevastaavan valinta. Iiro Lindgren ehdotti Niko Kälkäjää, joka on suostuvainen
virkaan. Anton Närekorpi ehdotti Ida Tasaa, joka on myös suostuvainen. Saara Lassila pyysi
hakijoita eteen. Ida kertoi olevansa syksyn 2015 fuksi ja olleensa aiemmin kiltatoiminnassa
mukana isona ja syksyn Dubain ulkoexcursion toimikunnassa. Lisäksi hänelle on tullut
yhdistystoiminta tutuksi muun muassa toimiessaan Lämpövoimakerhon raadissa ja
urheilujoukkueen valmentajana. Ida kertoi myös työskentelevänsä ydinturvallisuuden alalla ja
on kokenut, että on tehnyt yrityssuhdevastaavan virkaan liittyviä asioita jo aikaisemmin ja pitää
niistä. Niko Kälkäjä kertoi toimineensa kuluneen vuoden yrityssuhdekisällinä ja huomanneensa
siinä, kuinka hienoja asioita opiskelijat tekevät, jonka johdosta haluaa itsekin päästä tekemään
enemmän töitä sen eteen.
10.5.1.
Ossi Inkiläinen kysyi, mitä hakijat vastaisivat yritysedustajalle heidän
kysyessään, että mitä kilta tekee. Niko vastasi, että energia- ja ympäristötekniikka
kuvaa hänestä laajasti infran alaa, ja kertoi, kuinka laajasti aloja yhden pääaineen
alla on. Ida totesi Nikon vastauksen olleen kokonaisvaltainen, mutta huomautti,
että myös vanhan ohjelman opiskelijoita on vielä paljon.
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10.5.2.
Jaakko Klinga kysyi, mitä parannettavaa hakijat näkisivät killan ja yritysten
välisellä yhteistyöllä. Ida vastasi, että yritysyhteistyön päämääränä on, että
yritykset tietävät, mitä kiltalaiset tekevät ja mihin he valmistuvat. Ida vielä lisäsi,
että istuva yrityssuhdevastaava on tuonut hyvin uusia yrityksiä mukaan laajalta
rintamalta, mutta haluaisi vielä parantaa sitä, että yritysten olisi helpompi lähestyä
kiltaa. Niko vastasi, että tutkintouudistukseen mukanaan tuoma kaamos alkaa olla
hänen mielestään vihdoin saatu taltutettua ja yritysyhteistyötä voisi nyt hyvin
rakentaa eteenpäin. Niko lisäsi että haluaisi kehittää esimerkiksi rekrytoi IK:lainen
palstaa nettisivuilla.
10.5.3.
Paavo Hietanen kysyi, millä tavalla hakijat voisivat hyötyä yhteistyöstä
excursiomestarin kanssa. Niko vastasi, että hänen mielestään excursiomestarin
kanssa voidaan tehdä pohjatyötä, ja itse excursioilla yrittää järjestää pidempää
yhteistyötä. Ida pitää kahta ihmistä hyvänä voimavarana, koska voidaan jakaa
selvät roolit toimijoiden kesken.
10.5.4.
Ilkka Hemminki kysyi miten hakijat aikovat saada mahdollisimman paljon irti
kisälleistään. Idan mielestä vuoden aikana tulee työllistää yrityssuhdekisälleitä ja
kehittää heitä toiminnan kehittämiseen. Niko vastasi, että yrityssuhdekisällejä
pitää ottaa mukaan toimintaan ja myös vastuuta annetaan, jos se tuntuu
luontevalta ja sitä halutaan.
10.5.5.
Lauri Kare kysyi, mikä on hakijoiden mielestä vuoden tärkein
yrityssuhdetapahtuma. Niko vastasi, että hänen mielestään kaikki
yrityssuhdetapahtumat ovat tärkeitä, eikä yrityssuhteita luoda hänen mielestään
yhdessä tapahtumassa. Ida vastasi, ettei voi nimetä yhtä tapahtumaa ja hänen
mielestään myös opiskeluvuosien määrällä on merkitystä siihen, koska vanhemmat
opiskelijat arvostavat erilaisia asioita kuin nuoremmat.
10.5.6.
Ilpo Petäjä kysyi miten saadaan lisää yrityksiä mukaan toimintaan. Ida vastasi,
että on tärkeää tietää, mitä on ennen tehty jonka jälkeen seuraavat vaiheet ovat
tiedonhaku ja yhteydenotto. Niko kertoi, että uusien yritysten saaminen mukaan
toimintaan onnistuu hänen mielestään hyvin esimerkiksi avainasiakasillassa ja
Konergiassa.
10.5.7.
Saara Lassila pyysi hakijoita vakuuttamaan äänestäjät lyhyesti. Niko vastasi
että aikoo yrityssuhdevastaavana tehdä parhaansa välittämällä tietoa yrityksille ja
killalle. Ida vastasi olevansa todella innokas seka osaavansa ja tietävänsä että
hoitaa asian hyvin.
10.5.8.
Järjestettiin äänestys. Ääniä annettiin 61 kappaletta, joka täsmäsi paikalla
olevien määrään. Ida Tasa sai 35 ääntä ja Niko Kälkäjä 23 ääntä. 3 äänesti tyhjää.
10.5.9.
Päätös: Valitaan vuoden 2017 yrityssuhdevastaavaksi Ida Tasa.
10.6. Excursiomestarin valinta. Jaakko Klinga ehdotti Niko Kälkäjää, joka oli suostuvainen virkaan.
Juho Jalonen ehdotti Ilkka Hemminkiä, joka ei ollut suostuvainen virkaan. Saara Lassila pyysi
Niko Kälkäjää uudestaan eteen kysymyksiä varten.
10.6.1.
Lauri Nyrhilä kysyi montako päivää KotimaanPitkä excursio kestää. Niko
Kälkäjä vastasi että 100 päivää. Ville Kirjonen kysyi, monenko Niko uskoo lähtevän
mukaan reissuun niin pitkäksi ajaksi johon Niko vastasi, että ainakin järjestäjät.
10.6.2.
Andrej Solovian kysyi, mihin ulkomaan excursio tulee sijoittumaan. Niko
vastasi, ettei ole vielä miettinyt asiaa.
10.6.3.
Paavo Hietanen kysyi, millainen on ideaalinen excursio. Niko vastasi hyvän
excursion sisältävän aina jotain fyysistä ja tärkeintä on, että esiintyjät ovat
innostavia.
10.6.4. Ilpo Petäjä kysyi, kirveltääkö hakijaa tappio edellä valitun
yrityssuhdevastaavan virkaan. Niko vastasi, ettei varsinaisesti ja uskoo, että
homma saadaan kyllä toimimaan.
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10.6.5.
Ilkka Hemminki kysyi, miten hakija aikoo aktivoida excursiokisälleitä, johon
Niko vastasi, että samalla tavalla kuin yrityssuhdetoiminnassa.
10.6.6.
Päätös: Valitaan Niko Kälkäjä vuoden 2017 excursiomestariksi.
10.7. Isännän ja Emännän (IE) valinta. Samuel Viitikko ehdotti Suvi Ojalaa ja Erik Jaatista, jotka
olivat suostuvaisia virkoihin. Samuel Viitikko ehdotti myös Ville Kirjosta ja Lauri Nyrhilää, jotka
eivät kuitenkaan olleet suostuvaisia virkaan. Paavo Hietanen ehdotti Juho Jalosta ja Ilkka
Hemminkiä, jotka eivät olleet suostuvaisia virkaan. Saara Lassila kutsui Erik Jaatisen ja Suvi
Ojalan eteen esittäytymään ja vastaamaan kysymyksiin. Erik kertoi olevansa toisen vuoden
opiskelija joka vuoden pikkuIE:ssä vietettyään on tuntenut, että tähän virkaan on päästävä. Erik
kertoi jo hetkeksi hieman luopuneen ajatuksesta, mutta kuultuaan Suvi Ojalan hakeutuvan
virkaan oli päätös helppo. Suvi Ojala kertoi olevansa myös 2. vuoden opiskelija ja odottavansa
virkaa innolla.
10.7.1. Iiro Lindgren kysyi voidaanko jatkossa odottaa samanlaisia ruokia kuin tämän
syksyn ½-Hermannissa. Erik vastasi yrittävänsä parhaansa koska rakastaa ruokaa.
10.7.2.
Nina Tanskanen kysyi aikooko kilta panostaa myös kasvisruokiin. Suvi Ojala
vastasi olevansa vegaani, ja on suunnitellut jo nyt kasvisruokia esimerkiksi ½Hermanniin ja pIKkujouluihin.
10.7.3.
Milla Mattila kysyi, tietävätkö hakijat, ketä toimihenkilöitä IE:n alaisuuteen
kuuluu ja miten he saavat koko toimikunnan aktivoitua. Erik vastasi, että
toimikuntaan kuuluu pikkuIE:n lisäksi kulttuurivastaavat, kiltahuonevastaavat ja
liikuntavastaavat. Jatkokysymykseen Erik vastasi, että haluaa oppia delegoimaan
asioita ja jakamaan vastuuta. Suvi lisäsi, että myös virkistystoiminta on tärkeää
motivoinnissa.
10.7.4.
Irene Konola kysyi, ovatko hakijat miettineet vastuualueiden jakamisesta
keskenään. Erik vastasi, että eivät ole vielä selkeitä vastuualueita määritelleet,
mutta luonnostaan tulee esimerkiksi Suville kasvisruokavaliot ja Erikille
juomapuolet, koska molempien vahvuudet tulevat parhaiten esille niissä. Erik
lisäsi, että myös juhlakohtaiset vastuualueet tulee jakaa myöhemmin.
10.7.5.
Ilkka Hemminki kysyi, miten hakijat toimivat jos esimerkiksi pikkuIE:n sisällä
tulee erimielisyyksiä. Erik vastasi, että lähtökohtaisesti tulisi saada sopu aikaiseksi,
mutta jos millään ei sopua saada, tulisi pikkuIE:n sopia keskenään, jos jotkut
lähtisivät pois virasta, koska pikkuIE on niin tärkeä toimielin.
10.7.6.
Lauri Nyrhilä kysyi, aikovatko hakijat osallistua fuksisitsejen järjestämiseen.
Suvi vastasi, että oli jo tänä vuonna ollut järjestelyissä apuna ja aikoo olla
jatkossakin. Erik oli samaa mieltä.
10.7.7.
Päätös: Valitaan Erik Jaatinen vuoden 2017 isännäksi ja Suvi Ojala vuoden
2017 emännäksi.
10.8. Opintovastaavan valinta. Andrej Solovian ehdotti Samuel Viitikkoa ja Erja Huuskosta. Samuel
oli suostuvainen, mutta Erja ei ollut. Saara Lassila kutsui Samuelin eteen vastaamaan
kysymyksiin.
10.8.1.
Lauri Kortelainen kysyi, mitä mieltä hakija on georakentamisen mahdollisesta
siirtymisestä KJR-pääaineen alle. Samuel vastasi, että geologian olisi killan kannalta
tärkeää pysyä ENY-pääaineen alla jo ihan sponsoreidenkin takia mutta ymmärtää,
että se soveltuu myös hyvin rakennuksen opetuksen kanssa yhteen.
10.8.2.
Andrej Solovian kysyi, kuinka oma-aloitteinen hakija on ottamaan yhteyttä
koulun henkilökuntaan kuten professoreihin. Samuel vastasi, että virka on hänelle
tärkeä ja aikoo kuluttaa paljon aikaa sen eteen.
10.8.3.
Ville Kirjonen kysyi, aikooko hakija olla mukana Bachelor Steering Group:ssa,
johon Samuel vastasi, että aikoo.
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10.8.4.
Lauri Nyrhilä kysyi, miten hakija tulee korkeakoulun dekaanin kanssa toimeen
ja osaako avata keskustelun. Samuel vastasi osaavansa olla myös raskas ihminen ja
tulee varmasti toimeen.
10.8.5.
Juho Jalonen kysyi, kumpi on hakijalle tärkeämpää koulun vai killan etu, johon
Samuel vastasi ajavansa ensisijaisesti killan etua, että perinteiden tulee säilyä ja
koulun mennä eteenpäin.
10.8.6.
Saara Lassila kysyi aikooko Samuel ajaa parran tullessaan valituksi. Samuel
vastasi, että leikkaa viikset.
10.8.7.
Päätös: Valitaan Samuel Viitikko vuoden 2017 opintovastaavaksi.
10.9. Ulkovastaavan valinta. Oskar van der Weij ehdotti Silja Yli-Juutia, joka oli suostuvainen
virkaan. Saara Lassila kutsui Siljan eteen esittäytymään ja vastaamaan kysymyksiin. Silja kertoi
olevansa toisen vuoden opiskelija joka haluaa toimia raadissa, koska se vaikuttaa hauskalta
touhulta. Silja on toiminut aikaisemmin kurssineuvostossa ja haluaa ulkovastaavan virkaan
muun muassa siksi, että on asunut itse ulkomailla.
10.9.1. Irene Konola kysyi, miten perheelliset maisteriopiskelijat saadaan mukaan
killan toimintaan. Silja vastasi, että asiaa tulee katsoa tilannekohtaisesti.
10.9.2.
Lauri Nyrhilä totesi maisteri orientaation olevan vielä aika lasten kengissä ja
kysyi, onko hakijalla ideoita nimenomaan maistereille ja mikä olisi yhteistä kandija maisterifukseille. Silja vastasi, että tärkeintä on tiivis yhteistyö toimikunnan ja
fuksikapteenin välillä. Tavoitteena on saada kaikki tutustumaan toisiinsa ja saada
heistä muovattua tiiviimpi porukka kuin aikaisemmin.
10.9.3.
Arto Lappala totesi, että hänen mielestään maisteri- ja kandifukseja ei tule
liikaa sekoittaa, koska eri elämäntilanteissa olevat opiskelijat eivät ole välttämättä
kiinnostuneita samoista asioista. Silja totesi, että olisi hyvä jos kaikki
elämäntilanteet saataisiin huomioitua.
10.9.4.
Irene Konola kysyi, aikooko hakija jatkaa tiivistä yhteistyötä Maanmittarikillan
ja Koneinsinöörikillan kanssa. Silja vastasi aikovansa.
10.9.5.
Päätös: Valitaan vuoden 2017 ulkovastaavaksi Silja Yli-Juuti.
10.10. Ruutisten päätoimittajan valinta. Ville Kirjonen ehdotti Lauri Nyrhilää, joka ei kuitenkaan
ollut suostuvainen virkaan. Lauri Nyrhilä ehdotti Daniel Haarasta, joka oli suostuvainen. Lauri
Kare ehdotti Ville Kirjosta. Ville ei ollut suostuvainen virkaan. Samuel Viitikko ehdotti Lauri
Pöyryä, mutta myöskään Lauri ei ollut suostuvainen. Saara Lassila kutsui Daniel Haarasen eteen
esittäytymään ja vastaamaan kysymyksiin. Daniel kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija, ja
että tuntee Ruutisten päätoimittajan viran olevan itselleen sopivin virka raadissa. Hän kertoi
toimineensa aikaisemmin muun muassa pikkuIE:ssä ja kurssineuvostossa. Hän uskoo, että
tullessaan valituksi Ruutiset tulevat olemaan innovatiiviset.
10.10.1. Lauri Nyrhilä kysyi, miten hakija aikoo saada toimittajat aktivoitua. Daniel
vastasi, että pitää järjestää kokouksia ja tutkailla millaista motivaatiota toimittajilla
on. Daniel lisäsi, että haluaa pitää homman rentona vapaa-ajan toimintana.
10.10.2. Ossi Inkiläinen kysyi, millaisia ratkaisukeinoja hakijalla on viimehetken
muutoksiin. Daniel vastasi, että se vaatii työtä, mutta aikoo yrittää saada
muutokset tehtyä, jos lehti ei ole vielä ehtinyt painoon.
10.10.3. Juho Jalonen totesi, että hakijan toimiessa kurssineuvostossa, kurssimatrikkeli
oli pahasti myöhässä ja kysyi, mitä hakija oppi siitä. Daniel vastasi, että oppi
aikataulujen tärkeyden.
10.10.4. Milla Mattila kysyi, monetko Ruutiset ilmestyy ensi vuonna. Daniel vastasi,
että viidet.
10.10.5. Lauri Nyrhilä kysyi pysyykö lehti tabloid muotoisena, johon Daniel vastasi, että
pysyy.
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10.10.6. Ville Kirjonen kysyi, aikooko hakija päästää myös killan ulkopuolisia henkilöitä,
tai nimimerkin takana toimivia henkilöitä kirjoittamaan lehteen. Daniel vastasi,
että aikoo, jos jutut on hyviä.
10.10.7. Päätös: Valitaan Daniel Haaranen vuoden 2017 Ruutisten päätoimittajaksi.
11. TOIMINNANTARKASTAJIEN (2 KPL) JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTEN VALINTA
11.1. Lauri Kortelainen ehdotti Juho Jalosta ja Ilkka Hemminkiä. Ilkka ei ollut suostuvainen virkaan.
Lauri Nyrhilä ehdotti Terhi Seppälää. Terhi kertoi, että saattaa lähteä vaihto-oppilaaksi ensi
vuoden aikana. Irene Konola ehdotti Markus Melanderia, joka totesi, ettei henkilökohtaisesti
mielellään toimisi toiminnantarkastajana. Saara ehdotti, että Juho Jalonen ja Markus Melander
toimisivat toiminnantarkastajina ja Terhi Seppälä ja Ilkka Hemminki heidän varamiehinään.
Päätös: Toiminnan tarkastajina vuonna 2017 toimii Juho Jalonen ja Markus Melander. Juhon
varamiehenä toimii Ilkka Hemminki ja Markuksen Terhi Seppälä.
12. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
12.1. ISOvastaava. Päätös: Valitaan Joni Palin vuoden 2017 ISOvastaavaksi.
12.2. PikkuIE. Päätös: Valitaan vuoden 2017 pikkuIE:hen Mikael Väisänen, Ossi Perttu, Katarina
Varteva, Atte Ahti, Sara Kasanen, Nina Tanskanen, Susanna Karlqvist, Taavi Leikola, Eetu
Laine, Elsa Heinolainen ja Riina Strengell.
12.3. Lukkarimestarit. Päätös: Valitaan vuoden 2017 lukkarimestareiksi Ville Kirjonen, Juho
Jalonen, Lauri Nyrhilä, Teemu Meriluoto, Marketta Ruutiainen ja Otso Seppälä.
12.4. Lukkarikisällit. Päätös: Valitaan vuoden 2017 lukkarikisälleiksi Samuel Viitikko, Anton
Närekorpi, Jaakko Aho, Iiro Lindgren ja Daniel Haaranen.
12.5. Liikuntavastaavat. Päätös: Valitaan vuoden 2017 liikuntavastaavaksi Heikki Saarenhovi.
12.6. Kulttuurivastaavat. Päätös: Valitaan vuoden 2017 kulttuurivastaaviksi Ville Kirjonen, Lauri
Nyrhilä ja Lauri Pöyry.
12.7. Kiltahuonevastaavat. Päätös: Valitaan vuoden 2017 kiltahuonevastaaviksi Saara Lassila,
Terhi Seppälä ja Ilkka Hemminki.
12.8. pIKkukivat. Päätös: Valitaan vuoden 2017 piKkukivoiksi Irene Konola, Sivi Kivivirta ja Mihail
Merkurjev.
12.9. Killan DJ. Päätös: Valitaan Mikael Vaaltola vuoden 2017 killan DJ:ksi.
12.10. Kimble-vastaava. Päätös: Valitaan vuoden 2017 Kimble vastaaviksi Tuukka Ahtola, Kiia
Mölsä ja Erja Huuskonen.
12.11. Excukisällit. Päätös: Valitaan vuoden 2017 excukisälleiksi Juho Jalonen, Riku Kurki, Nina
Svinhufvud, Mia Roslund ja Mihail Merkurjev,
12.12. Yrityssuhdekisällit. Päätös: Valitaan vuoden 2017 yrityssuhdekisälleiksi Nina Tanskanen,
Katarina Varteva, Niklas Leppäsalo ja Ilpo Petäjä.
12.13. Dokumentoijat. Päätös: Valitaan vuoden 2017 dokumentoijiksi Susanna Karlqvist ja Matias
Penttilä.
12.14. Toimittajat. Päätös: Valitaan vuoden 2017 toimittajiksi Lauri Pöyry, Mikko Tuohino, Ville
Kirjonen, Lauri Nyrhilä, Saara Lassila, Irene Konola, Lauri Kare ja Eerika Ojantakanen.
12.15. Maisteriopiskelijavastaavaa ei valittu.
12.16. Graafikko. Päätös: Valitaan vuoden 2017 graafikoksi Samuel Viitikko, Lauri Pöyry, Juho
Jalonen ja Jaakko Klinga.
12.17. Arkistonhoitajat. Päätös: Valitaan Ilkka Hemminki vuoden 2017 arkistonhoitajaksi.
12.18. Alumnisuhdevastaava. Päätös. Valitaan Andrej Solovian vuoden 2017
alumnisuhdevastaavaksi.
12.19. Opintoapu. Päätös: Valitaan vuoden 2017 opintoavuiksi Jaakko Aho, Erja Huuskonen, Sami
Soosalu, Juho Jalonen ja Jaakko Klinga.
12.20. International Buddy. Päätös: Valitaan vuoden 2017 International Buddy:ksi Susanna
Karlqvist ja Emmi Kosomaa.
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12.21. TEK-kiltayhdyshenkilö. Päätös: Valitaan vuoden 2017 TEK-kiltayhdyshenkilöksi Ilkka
Hemminki.
12.22. MAIK-vastaava. Päätös: Valitaan vuoden 2017 MAIK-vastaavaksi Juho Jalonen ja Ilkka
Hemminki.
12.23. Webbi[omanimi]:ä ei valittu.
12.24. Vanha likainen setä ja täti. Milla Mattila ehdotti Miia Mäkistä ja Markus Melanderia. Päätös:
Valitaan vuoden 2017 vanhaksi likaiseksi sedäksi Markus Melander ja vanhaksi likaiseksi
tädiksi Miia Mäkinen.
12.25. Raja-vastaavia ei valittu.
13. MUUTA ESILLE TULEVAT ASIAT
13.1. Anton Närekorpi kysyi, voiko uusia toimihenkilövirkoja keksiä vain raadin kokouksessa. Saara
Lassila vastasi, että mieluummin niissä.
13.2. Saara Lassila kertoi, että pIKkujoulubussi lähtee pian.
13.3. Lauri Kare kysyi, mihin aikaan bussi lähtee takaisin. Saara Lassila vastasi, että noin 23.
13.4. Juho Jalonen mainosti kyykkyviini-iltaa.
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
14.1. Puheenjohtaja Saara Lassila päätti kokouksen ajassa 17.43.

VAKUUDEKSI,

____________________________
Saara Lassila, puheenjohtaja

____________________________
Ville Kirjonen, sihteeri

______________________________
Henri Heilala, pöytäkirjan tarkastaja

______________________________
Tuukka Ahtola, pöytäkirjan tarkastaja
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