Rakennusinsinöörikilta ry

Aika:

09.11.2017
kello 18:00

Paikka:

Otakaari 4
02150, Espoo
Kiltahuone

PÖYTÄKIRJA

Raadin kokous 31/2017

Läsnäolijat: Anton Närekorpi, puheenjohtaja
Heidi Kaukinen, sihteeri
Daniel Haaranen
Erik Jaatinen
Ida Tasa
Iiro Lindgren
Oskar van der Weij
Samuel Viitikko, saapui 7.4.2
Suvi Ojala, saapui 7.2.1

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1 Anton Närekorpi julisti kokouksen avatuksi ajassa 18:18.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2.1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
3.1 Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
4.1 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. ILMOITUSASIAT
5.1 Kuulumiskierros:
5.1.1 Tasa: Hyvää kuuluu, mutta on kiire. Töissä pitäisi olla koko ajan, mutta ei
kerkeä.
5.1.2 Jaatinen: Polin approt saatiin pakettiin eilen. Hyvä fiilis ja mahtavaa.
5.1.3 Lindgren: Tehtiin eilen vuokrasopimus ja päästään muuttamaan parin viikon
päästä.
5.1.4 Haaranen: Kauhea kiire neljännen lehden kanssa.
5.1.5 Van der Weij: Ei kuulu hyvää.
5.1.6 Kaukinen: Voisi paremminkin mennä.
5.1.7 Närekorpi: Syysmasennus ja olen tulossa kipeeksi. Viisi sivua kandia pitäisi
tehdä.
6. JÄSENASIAT
6.1 Uudet jäsenet. Päätös: Hyväksytään yksi uusi jäsen, Tommi Lehtovirta.
6.2 Kaukinen kysyi, voiko hän lisätä tekemänsä jäsenhakemuksen killan nettisivuille. Muut
sanoivat, että se käy.
6.3 Raadin palaute.
6.3.1 Nimimerkillä Vanha Kääpä oli tullut seuraavaa palautetta: ” Hei,
Loistavat uudet raati- ja toimari infot täällä nettisivuilla. Hyvää duunia! Hienosti
hoidettu.” Raati kiittää kehusta.
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Sääskilahden Lauri kertoi palautteessaan, että kiltahuoneen vessan valosta saa
epilepsian. Raati ilmoittaa asiasta eteenpäin, jotta lamppu vaihdettaisiin uuteen.

7. YLEISTÄ
7.1 Ei uusia vuosijuhlaedustuksia.
7.2 Menneet tapahtumat:
7.2.1 Kotimaan PuoliPitkä sujui hyvin nollaexcursioineen.
7.2.2 Posivan excursio ei ollut Rakennusinsinöörikillan tapahtuma vaan Maa- ja
kalliorakentajien. Excursio oli sujunut hyvin. Paikalla oli myös fukseja.
7.3 Neuvoston kokous. Närekorpi ei ollut paikalla, mutta kokouksessa oltiin keskusteltu
vuosijuhlien tarjotuista paikoista sekä kiltojen jäsenmaksujen suuruuksista.
7.3.1 Vuosijuhlien tarjotut paikat olleet mietinnässä pitkään. Närekorpi kertoi, ettei
vuosijuhlien paikkojen tarjoaminen taikka tarjoamattomuus, vaikuttaisi budjettiin
muuten kuin, että joko kulut näkyvät vuosijuhla- tai edustusbudjetissa eli
rahallisesti se, ei vaikuta killan budjettiin. Närekorpi kysyi, mitä mieltä muut ovat,
pitäisikö vuosijuhlille tarjota paikkoja vai ei, jotta hän voi kertoa meidän kannan
asiasta. Kenelläkään muusta raadista ei ollut mielipidettä asiaan, sillä
rahallisesti, päätöksellä ei ole merkitystä killalle. Raati antoi Närekorvelle vapaat
kädet asian päättämiseen, kun se seuraavan kerran käydään läpi.
7.3.2 Ennen jäsenmaksut ovat täytyneet olla yhdenmukaiset lukukausiilmoittautumisen yhteydessä, mutta nykyään ei enää tarvitse. Kaikki olivat sitä
mieltä, että kaikilla Otaniemen killoilla tulisi olla yhtä suuret jäsenmaksut, jottei
mikään kilta olisi eri arvoisessa asemassa. Raati kritisoi kahdeksan euron
suuruista jäsenmaksua, sillä se ei ole käytännöllinen. Närekorpi sanoi, että
jäsenmaksu voisi olla joko viisi tai kymmenen euroa, ja ettei jäsenmaksun
alentaminen vaikuttaisi meihin kiltana. Tasa sanoi, että hänen mielestään
kymmenen euroa olisi parempi summa ja muut olivat samaa mieltä.
7.4 Vaalikokous.
7.4.1 Sähköiseen äänestykseen tarvittavien laitteiden toimivuutta ei ole vielä
tarkistettu. Serverikone on joko raadin kopissa tai varastossa.
7.4.2 Vaalikokouskutsu.
7.4.2.1 Killan virallisen ilmoitustaulun sijainnin muutos. Pohjaehdotus: Uusi sijainti
osoitteessa Otakaari 4, Rakennusinsinöörikilta ry:n kiltahuoneen edustalla.
Päätös: Hyväksytään pohjaehdotus vaalikokoukseen.
7.5 Uudet toimihenkilövirat.
7.5.1 Töpsyvastaava: Killalla on Heleniltä saatu sähkömopo, joka olisi tarkoitus laittaa
toimintaan. Tasa ehdotti, että tehtäisiin video, jossa kysytään: ”Haluisitko
huolehtia Töpsystä?” Päätös: Luodaan uusi toimihenkilövirka
”Töpsyvastaava”. Töpsyvastaavan tehtäviin kuuluu killan sähkömopon
kunnossapito sekä käyttö. Töpsyvastaava kuuluu
yrityssuhdetoimikuntaan.
7.5.2 Kehitystoimintavastaava: Viitikon ehdottama uusi virka, jonka tehtäviin kuuluisi
raadin puolesta ideoiden hoitaminen, kuten taustatutkimus ja toteuteus. Päätös:
Luodaan uusi toimihenkilövirka ”Kehitystoimintavastaava”.
Kehitystoimintavastaavan tehtäviin kuuluu killan kehitysprojektien
hoitaminen.
7.5.3 Toimihenkilö, joka tiedottaa edustajiston uutiset. Ehdotettiin, että edustaja kävisi
tarpeen tullen raadin kokouksissa informoimassa uutisista tai lisäisi
ilmoitustaululle edustajiston uutiset tai kerran kuukauteen järjestettäisiin
toimihenkilö-raati -kokous. Närekorpi totesi, ettei ole tarpeellista luoda uutta
toimihenkilövirkaa killasta oleville edustajiston jäsenille, sillä hän ja Ilkka
Hemminki todennäköisesti ovat ensi vuonna muutenkin toimihenkilöitä.
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Närekorpi sanoi, että edustajisto lähettää raadin sähköpostilistalle edustajiston
kuulumiset.
7.6 Viitikko ei ole vielä tilannut IK-tarroja, mutta hoitaa sen mahdollisimman pian.
7.7 Närekorpi muistutti, että R-talon avaimet tulee olla palautettuna vaalikokoukseen
mennessä.
7.8 Raatikoulutukset järjestetään 9.-10.12.
7.9 Raadin vaihdosta ei ole vielä uutta informaatiota.
7.10 Taco Bell -testaus sellossa 14.11. kello 18-19.
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1 Pikkutuhmat pikkujoulusitsit tulossa.
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1 Tasa ja Närekorpi ovat käyneet keskustelemassa Academic Workin kanssa jonkinlaisen
työnhakutapahtuman järjestämisestä. Tasa kertoi, että tapahtuma voi olla joko
ansioluetteloiden, työhakemusten tai LinkedInin kuntoon laittamista. Tasa painotti, että
tapahtuma tulisi järjestää vielä tämän vuoden puolella, sillä ensi vuoden alku on jo
myöhäistä työnhaun puolesta. Tasa ja Närekorpi ehdottivat, että tapahtuma voitaisiin
järjestää 12.12. tai 19.12. Muut sanoivat, että 12.12. olisi parempi päivä. Tasa ja
Närekorpi ehdottavat päivämäärää Academic Workille.
9.2 Tasa kertoi, että on laatimassa Academic Workille ensi vuodelle vuosisopimusta ja
toivoi saavansa ideoita sen tekemiseen muulta raadilta mahdollisimman pian. Jaatinen
ehdotti, että vuosisopimukseen voisi ehdottaa vuosijuhlien jatkoja ja sillisaamiaista.
Muita ideoita vuosisopimukseen olivat haalarit ja nettisivut. Viitikko kysyi, onko
vuosisopimus paras mahdollinen sopimusmuoto Academic Workille, johon Tasa vastasi
myöntävästi.
9.3 Tasa muistutti, että nyt olisi hyvä saada kaikki kahvikuitit kasaan, jotta van der Weij
voisi lähettää laskun YIT:lle. Sitä ennen Jaatinen ja Ojala käyvät Heinon tukussa
hakemassa ison erän kahvia.
10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1 Halloped-haku on auki.
10.2 Viitikko kertoi, että 21.11. järjestetään Halloped-tapahtuma, jossa innostetaan
opiskelijoita hakemaan virkoihin. Viitikko kertoo lisää tapahtumasta 15.11. järjestettävän
kokouksen jälkeen.
11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1 Fukseille kuuluu hyvää.
11.2 Yleistä.
11.2.1 Fuksien juhlasitsit saatiin pakettiin.
11.2.2 Kapun vartit alkavat ensi viikon maanantaina. Tällä hetkellä noin 30 on
ilmoittautunut. Lindgren kertoi yrittävänsä nostaa osallistujien määrää.
11.2.3 Nelikilta tulossa.
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1 Närekorpi totesi, että ulkoasiaintoimikunnan nimeä voisi muuttaa, jos mahdollinen
Ulkovastaavan viran nimenmuutos menee läpi. Nimenmuutos selkeyttäisi tulevaa
toimintaa.
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1 4. lehti on tulossa. Haaraselle tulee kiire, sillä aikaraja kaikille jutuille on lauantaina
11.11. kello 12 ja lehti pitää saada lähetettyä painoon jo maanantaina.
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1 Tänä vuonna ei ole enää excursioita.
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15. RAHA-ASIAT
15.1 Hyväksyttävät korvaustositteet ja laskut. Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat
korvaustositteet ja laskut.
15.2 Konergia kulujentasaus: Rakennusinsinöörikilta on ostanut kaiken ruuan
tapahtumaan, mutta yhteistyökumppanit tapahtumaan on killoittain. Van der Weij
lähettää laskun ruokien kulujen puolittamisesta Koneinsinöörikillalle.
15.3 Ympäristöteekkaripäivien korvaustositteet ja taloudellinen katsaus.
15.4 Korvaustositteista ja kahvikuiteista muistutus: kaikki van der Weijlle.
15.5 Killan tilillä 9.11.2017: 19 766,38 €
16. TIEDOTUS
16.1 Kaukinen lähettää teekkarilakin yleisestä käyttöluvasta telegram-viestin.
16.2 Vaalikokouskutsu lähetetään tänään.
17. AYY JA ITY
17.1 Edustajisto vahvistetaan huomenna.
18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1 MAIK-sitsit järjestetään 24.11. Paikkoja on vielä vapaana.
18.2 Lämpövoimakerhon vaalikokous on 29.11.
18.3 Akvan vaalikokous on 29.11.
18.4 Maa- ja kalliorakentajat ry: vaalikokous ja pikkujoulut ovat 15.12.
19. RIL JA TEK
19.1 Uusi RIL-teekkariyhdyshenkilö haku on avoinna. Hakemuksia voi lähettää 22.11.
saakka.
19.2 RIL-glögit järjestetään 8.12. Kutsutaan vuoden 2018 raati sinne myös.
20. M.E.T.A
20.1 Närekorpi muistutti, että hakekaa virkoihin.
20.2 Ojala kysyi, kuuluuko vuosijuhlatoimikunta sisäasiaintoimikunnan alaisuuteen.
Närekorpi vastasi, että ei kuulu.
20.3 AYY:n hallitushaku on auki.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1 Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 15.11. kello 18:15.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1 Anton Närekorpi päätti kokouksen kello 19:36.

VAKUUDEKSI

_______________________________
Anton Närekorpi
Puheenjohtaja

_______________________________
Heidi Kaukinen
Kirjuri-tiedottaja
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