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1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1 Silja Yli-Juuti avasi kokouksen ajassa 14:08.
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1 Puheenjohtajan valinta
2.1.1 Anton Närekorpi ehdotti Silja Yli-Juutia kokouksen puheenjohtajaksi. Yli-Juuti oli
suostuvainen. Päätös: Silja Yli-Juuti toimii kokouksen puheenjohtajana.
2.2 Sihteerin valinta
2.2.1 Iiro Lindgren ehdotti Ville Kirjosta kokouksen sihteeriksi. Ville Kirjonen ei ollut
suostuvainen toimimaan kokouksen sihteerinä. Anton Närekorpi ehdotti Heidi
Kaukista kokouksen sihteeriksi. Kaukinen ei ollut suostuvainen, mutta ehdotti Atte
Ahtia. Ahti oli suostuvainen. Päätös: Atte Ahti toimii kokouksen sihteerinä.
3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2 KPL) VALINTA
3.1 Lauri Nyrhilä ehdotti Iiro Lindgreniä kokouksen ääntenlaskijaksi. Lindgren oli
suostuvainen ja ehdotti vastaavasti Lauri Nyrhilää kokouksen ääntenlaskijaksi. Nyrhilä oli
suostuvainen. Päätös: Iiro Lindgren ja Lauri Nyrhilä toimivat kokouksen
ääntenlaskijoina.
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2 KPL) VALINTA
4.1 Silja Yli-Juuti ehdotti, että ääntenlaskijat toimisivat myös pöytäkirjan tarkastajina.
Ääntenlaskijat Iiro Lindgren ja Lauri Nyrhilä olivat suostuvaisia. Päätös: Iiro Lindgren ja
Lauri Nyrhilä toimivat kokouksen pöytäkirjan tarkastajina.
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
5.1 Silja Yli-Juuti totesi, että kokouskutsu on lähetetty viikkoa ennen killan viralliselle
sähköpostilistalle ja laitettu killan viralliselle ilmoitustaululle sekä Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan (AYY) ilmoitustaululle killan sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kokous on
kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja se on laillinen ja päätösvaltainen.
6. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN
6.1 Silja Yli- Juuti ilmoitti, että salissa saa olla vain lipukkeen kanssa. Äänestysten aikana
saliin ei saa tulla sisään eikä sieltä saa poistua. Yli-Juuti ehdotti, että mahdollisissa
äänestystilanteissa käytetään sähköistä järjestelmää ja että puheenvuoroa pyydetään
viittaamalla. Kokous kannatti ehdotuksia.
7. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
7.1 Anton Närekorpi ehdotti, että käsiteltäisiin Oltermannin valinta esityslistassa ennen
muiden killan toimihenkilöiden valintaa. Kokous kannatti ehdotusta. Nina Tanskanen
kysyi, pitääkö rahastonhoitaja valita kolmantena, jos siihen ei ole ehdokkaita. Silja YliJuuti vastasi, että rahastonhoitaja on pakko valita sääntöjen mukaan tässä kokouksessa.
Päätös: hyväksytään kokouksen työjärjestys esitetyin muutoksin.
8. ILMOITUSASIAT
8.1 Anton Närekorpi ilmoitti, että kalja on hyvää.
8.2 Iiro Lindgren kertoi olevansa samaa mieltä Närekorven kanssa.
9. VUODEN 2019 RAADIN VALINTA
9.1 Puheenjohtaja
9.1.1 Silja Yli-Juuti katsoi puheenjohtajaehdokkaat Rakennusinsinöörikilta ry:n (IK)
nettisivuilta ja kysyi Mia Roslundilta, onko tämä suostuvainen puheenjohtajan
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virkaan. Roslund oli suostuvainen. Yli-Juuti kysyi suolaustaulun perusteella, onko
Sara Kasanen suostuvainen. Kasanen ei ollut suostuvainen. Pauli Putkiranta
ehdotti Anton Närekorpea, mutta tämä ei ollut suostuvainen. Roslund pyydettiin
eteen vastaamaan kokouksen esittämiin kysymyksiin.
9.1.2 Roslund kertoi olevansa kolmannen vuoden opiskelija Aalto-yliopistossa ja
toimineensa tänä vuonna killan excursiomestarina ja sitä ennen excukisällinä
sekä lukkarikisällinä. Hän kokee killan olevan lähellä sydäntään, ja haluaa olla
mukana tekemässä killasta entistä parempaa. Hän lisäsi kokevansa lisäksi
olevansa varsin hyvä kandidaatti virkaan.
9.1.3 Närekorpi kysyi Roslundilta pitäisikö killan nimeä vaihtaa ja jos ei, niin miksi ei.
Roslund vastasi ettei näe syytä nimenvaihdolle osittain siksi, että killalle on ensi
vuonna tulossa uusi rakennuspainotteinen kandidaattiohjelma. Lisäksi
rakentamista opiskellaan killassa vielä kuitenkin jonkin verran. Roslund lisäsi
vielä perinteet yhtenä syynä sille, miksi killan nimeä ei tulisi muuttaa.
9.1.4 Lauri Nyrhilä kysyi Roslundilta, miten hän kokee että killan tulisi käyttää rahaa
tulevaisuudessa. Roslund pyysi tarkennusta kysymykseen ja Nyrhilä pyysi
Roslundia listaamaan mielestään kolme killalle tärkeää rahankäyttökohdetta.
Roslund vastasi, että hänen mielestään killalle tärkeät rahankäyttökohteet ovat
sellaiset asiat, mitkä palvelevat tällä hetkellä kiltalaisia, asiat mitkä palvelevat
killan tulevaisuutta ja asiat, mitkä raati kokee killalle tärkeäksi.
9.1.5 Ville Kirjonen kysyi minkälaisia haasteita Roslund koki kohdanneensa edellisen
raativuotensa aikana. Roslund mainitsi haasteiksi killan kannanotot AYY:n
yliopistoyhteisössä esille tuomiin asioihin sekä työnjaon raadin sisällä.
9.1.6 Närekorpi kysyi, mistä Roslund lähtisi karsimaan kiltatoiminnassa. Roslund
vastasi, että raatilaisten jaksaminen läpi vuoden on ensiarvoisen tärkeää ja
lisäksi killan rahatilanne on myös aina otettava huomioon.
9.1.7 Nyrhilä kysyi, mitä Roslund tekisi ennaltaehkäistäkseen raatilaisten väsymistä ja
miten hän auttaisi raatilaisia, jos nämä olisivat väsyneitä. Roslund painotti
yhteisien pelisääntöjen sopimista sekä avointa keskustelua. Lisäksi hän haluaisi
olla raadin mielestä helposti lähestyttävän henkilö, johon voisi tukeutua. Roslund
painotti, että raadin toiminta ei perustu jaksamisen äärirajoilla työskentelyyn, ja
että raadin virkistykset ovat myös tärkeitä.
9.1.8 Putkiranta kysyi, miten Roslund aikoo puheenjohtajavuotensa aikana kasata
raatia siten, että niistä tulisi enemmän kuin osiensa summa. Roslund kertoi
aikovansa heti vuoden alusta lähteä ryhmäyttämään raadin jäseniä sekä
luomaan avointa keskustelua.
9.1.9 Närekorpi kysyi Roslundilta IK:n tyhmintä kiltaperinnettä. Roslund kertoi
kysymyksen olevan mielestään vaikea ja teki eron muihin perinteisiin sekä
perinneohjesäännössä ilmoitettuihin perinteisiin. Hän kertoi, että jotkin perinteet
palvelevat vain pientä osaa killasta, mutta myönsi, ettei pysty suoralta kädeltä
nimeämään yksittäistä, tyhmintä perinnettä.
9.1.10 Iiro Lindgren kysyi konkreettisia esimerkkejä muutamasta edellisessä
kysymyksessä tulleita esimerkkejä asioista, mitkä Roslundin mukaan palvelevat
vain pientä osaa kiltaa. Roslund kertoi esimerkkinä tavan pitää puhe naiselle
sekä sitä seuraava laulu vuosijuhlissa ja kertoi, että tämä perinne ei hänen
mielestään edistä millään tavalla vuosijuhlia tai niiden mukavuutta kaikille
kiltalaisille. Roslund selvensi, että puhe naiselle ei hänen mielestään ole enää
relevantti perinne.
9.1.11 Päätös: valitaan vuoden 2019 puheenjohtajaksi Mia Roslund.
9.2 Kirjuri-tiedottaja
9.2.1 Silja Yli-Juuti katsoi ehdokkaat IK:n nettisivuilta ja kysyi niiden perusteella
Tuomas Raskulta, onko tämä suostuvainen. Rasku oli suostuvainen. Yli-Juuti
kysyi suolaustaulun perusteella Mikko Jantuselta, onko tämä suostuvainen.
Jantunen ei ollut suostuvainen. Nina Tanskanen ehdotti Ville Kirjosta. Kirjonen ei
ollut suostuvainen. Pyydettiin Rasku eteen vastaamaan kokouksen esittämiin
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kysymyksiin.
Rasku kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija ja olleensa aikaisemmin
Kurssineuvoston jäsen, pikku-IE:n jäsen sekä lukkarikisälli. Hän kertoi hakevansa
raatiin, koska killasta oli tullut hänelle rakas ja hän halusi olla mukana sen
toiminnassa. Hän koko kyseisen viran sopivan itselleen ja lisäsi, että
tiedottaminen oli hänelle sopivaa hommaa.
9.2.3 Iiro Lindgren kysyi Raskulta, aikooko hän kerätä ”feimiä” itselleen viran aikana.
Rasku kertoi, ettei ollut päättänyt kuinka paljon aikoo sitä kerätä mutta sen
karttumista ei voi varmaankaan välttää.
9.2.4 Kirjonen kertoi, että pöytäkirjat ovat laillisesti sitovia dokumentteja, joista raati on
vastuussa. Mitä hän aikoo tehdä, jos hiukset menevät silmille? Rasku vastasi,
ettei mene parturiin mutta voi kyllä pitää hiuksensa poninhännällä.
9.2.5 Niko Kälkäjä kysyi, mitä hän aikoo tehdä jos ei pöytäkirjaa kirjoittaessaan saa
raatilaisesta kokouksessa selvää. Rasku vastasi, että pyytää kyseistä raatilaista
toistamaan sanomansa uudelleen ja jos ei saa silloinkaan selvää, niin hän aikoo
pyytää puheenjohtajaa kysymään.
9.2.6 Nina Tanskanen kysyi, kuinka hän aikoo varmistaa että muu raati lukee ja
tarkistaa kokousten pöytäkirjat ahkerasti. Rasku kertoi aloittavansa yleisestä
raadin sisällä puhumisesta ja jatkavansa siitä yksittäiseen kehottamiseen.
9.2.7 Kirjonen kysyi Raskun äidinkielen ylioppilaskirjoitusten arvosanaa. Rasku vastasi,
että hänen kirjoituksensa lähti Laudaturina ja palasi Magna cum Laudena.
9.2.8 Lauri Nyrhilä kysyi, miten hän kohdentaisi tiedotusta sellaisille ihmisille, joita
kiinnostaa vain osa killan tapahtumista. Rasku vastasi puutteena sen, että kaikki
eivät lue sähköposteja ja vastasi, että Telegramin käytön lisääminen sekä
viestien kohdentaminen pienemmälle yleisölle voisivat olla ratkaisuja ongelmiin
killan tiedotuksessa.
9.2.9 Päätös: valitaan vuoden 2019 kirjuri-tiedottajaksi Tuomas Rasku.
9.3 Rahastonhoitaja
9.3.1 Silja Yli-Juuti kysyi suolaustaulun perusteella Niko Kälkäjältä ja Tommi
Lehtovirralta heidän halukkuuttaan rahastonhoitajan virkaan. Kälkäjä ei ollut,
Lehtovirta oli. Katarina Varteva ehdotti Mikael Väisästä. Väisänen ei ollut
suostuvainen ja lisäsi, että ehkä ensi vuonna. Yli-Juuti kutsui Lehtovirran eteen
vastaamaan kokouksen kysymyksiin.
9.3.2 Lehtovirta kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija, joka on aikaisemmin toiminut
ISOhenkilönä. Hän kertoi haluavansa lähteä mukaan raadin toimintaan ja koki
olevansa tarpeeksi vastuullinen rahastonhoitajan virkaan.
9.3.3 Väisänen kysyi, mitä Lehtovirta kokee vahvuuksikseen rahastonhoitajana.
Lehtovirta kertoi vahvuuksiensa olevan tarkka rahojen käyttö sekä huolellinen
laskutusten hoito.
9.3.4 Anton Närekorpi kysyi, miksei Lehtovirta ollut hakenut virkaan IK:n nettisivuilla.
Lisäksi hän kysyi Lehtovirralta, että credit vai debit. Lehtovirta vastasi, ettei
laittanut hakemusta nettiin koska halusi miettiä siellä olleita kysymyksiä erityisen
tarkkaan ja credit.
9.3.5 Lauri Nyrhilä kysyi Lehtovirralta arvausta siitä, paljonko killalla on rahaa tilillä.
Lehtovirta vastasi toivovansa, että ollaan plussan puolella. Nyrhilä kysyi vielä
Väisäseltä killan rahatilannetta, johon Väisänen vastasi eilen tilillä olleen noin
24 000 euroa.
9.3.6 Niko Kälkäjä kysyi onko Lehtovirta äänivaltainen osakkeenomistaja. Lehtovirta
vastasi olevansa äänivaltainen tässä kokouksessa.
9.3.7 Väisänen kysyi Lehtovirran mielipidettä Mobilepayn käyttöön ottamisesta killan
tapahtumissa. Lehtovirta vastasi näkevänsä siinä monia mahdollisuuksia, mutta
asiasta pitää kuitenkin keskustella muun raadin kanssa.
9.3.8 Päätös: valitaan vuoden 2019 rahastonhoitajaksi Tommi Lehtovirta.
9.4 Fuksitoimikunnan puheenjohtaja
9.4.1 Silja Yli-Juuti kysyi nettisivujen perusteella Matias Saikun, Susanna Karlqvistin ja
Laura Aallon suostuvaisuutta virkaan. Kaikki kolme olivat suostuvaisia. Ville
9.2.2
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Kirjonen ehdotti Lauri Nyrhilää. Nyrhilä ei ollut suostuvainen. Mikael Väisänen
ehdotti Ossi Perttua. Perttu ei ollut suostuvainen ja lisäsi, että virkaan on hänen
mielestään tarjolla jo tarpeeksi hienoja ehdokkaita. Ehdokkaat kutsuttiin eteen
vastaamaan kokouksen kysymyksiin.
Karlqvist kertoi olevansa tämän vuoden Kv- ja maisterivastaava sekä
toimineensa aikaisemmin useissa eri toimihenkilötehtävissä. Aalto kertoi
olevansa toisen vuoden kiltalainen, joka hakee tähän virkaan, koska kokee
olevansa siihen sopiva. Hän lisäsi omaavansa kokemusta partiosta sekä
Kurssineuvoston puheenjohtajana toimimisesta. Hän lisäsi, että fuksitoimikunnan
puheenjohtaja on hänen mielestään tärkeä henkilö, joka antaa fukseille avaimet
teekkariyhteisöön, kiltatoimintaan sekä Aalto-yliopistossa toimimiseen ja että hän
haluaa olla siinä virassa. Saikku kertoi hakevansa virkaan, koska koki että se on
parasta mitä hän pystyy tälle killalle tekemään. Hän kertoi olevansa entinen
Kurssineuvoston jäsen ja toimineensa useissa toimihenkilötehtävissä.
Iiro Lindgren pyysi ehdokkaita kertomaan yhdellä virkkeellä, mitä teekkarius
merkitsee heille. Aalto vastasi teekkariuden merkitsevän sitä, että on yhteisö,
josta jokaiselle löytyy paikka. Saikku vastasi, että teekkarius merkitsee hänelle
yhdessä tekemistä, jokainen omalla tavallaan. Karlqvist kertoi teekkariuden
merkitsevän hänelle asioiden tekemistä ilolla ja pilke silmäkulmassa.
Pauli Putkiranta kysyi ehdokkailta, pitäisikö heidän mielestään
sisustusarkkitehdeille myöntää teekkarilakki. Saikku kertoi olevansa sitä mieltä,
että teekkarilakki on niin iso perinne että sitä ei ole syytä lähteä muuttamaan
jokaisen yliopistomuutoksen mukana. Hän lisäsi hyväksyvänsä sen, että kaikki
Arkkitehtikillan jäsenet eivät saa teekkarilakkia. Karlqvist vastasi, että
teekkarilakki kuuluu tekniikan opiskelijoille eikä sisustusarkkitehti ole tekniikan
opiskelija, mutta hän kuulisi mielellään ehdotuksia siitä, miten lakin haluavat
sisustusarkkitehdit sisällyttäisivät opintoihinsa teknillisen alan opetusta. Aalto
kertoi, että molemmilta ehdokkailta tuli hyviä näkökulmia asiaan liittyen ja lisäsi,
että hänen mielestään uusia perinteitä ei kannata lähteä tekemään tuhoamalla
vanhoja.
Lauri Nyrhilä kysyi Karlqvistilta, miten hän kokee intonsa ja jaksamisensa riittävän
puolentoista vuoden viran suorittamiseen raativuoden ja lukuisten
toimihenkilövirkojen jälkeen. Muilta ehdokkailta hän sen sijaan kysyi, miten he
aikovat pitää ”jalat maassa” virkaan päästyään. Karlqvist vastasi, että
aikaisemmat virat ovat vain lisänneet hänen innokkuuttaan jatkaa yhteisössä
toimimista ja se on ollut niin antoisaa, ettei hän tiedä parempaa tekemistä kuin
teekkarikulttuurin jakamista muille. Hän lupasi, ettei hänen innostuksensa tule
loppumaan. Aalto pohjusti oman vastauksensa pitkään uraansa partiossa, missä
on hänen mukaansa tärkeää pitää jalat maassa. Hän kertoi tehneensä
johtohommia jo vuodesta 2011 ja oppineensa siinä, minkälainen on hyvä johtaja,
jolla jalat pysyvät maassa ja järki päässä. Saikku kertoi, että raati on yksi
kokonaisuus, jossa ei kukaan puheenjohtajaa lukuun ottamatta ole toisen
yläpuolella ja että uusia opiskelijoita pitää tutustuttaa teekkarikulttuuriin innolla ja
edestä unohtamatta sitä, miksi koko virkaan on alun alkaen lähdetty.
Tuomas Rasku huomautti kaikkien ehdokkaiden olevan sosiaalisia ja kysyi miten
he aikovat varmistaa, että fuksit ottavat myös toisensa huomioon, kun
fuksikapteeni ei ole paikalla. Aalto kertoi johtavansa esimerkillä. Hän lisäsi
olevansa itse sosiaalinen mutta lisäsi, että hiljaisemmat opiskelijat pitää toki silti
ottaa myös huomioon. Hän kertoi myös tunteneensa olonsa aina tervetulleeksi
teekkariyhteisössä ja uskoi, että tämä on tärkeää opiskelijasta riippumatta.
Saikku kertoi, että niin laajassa tehtävässä on ennen kaikkea kyse ISOvastaavan
ja fuksikapteenin sekä myös ISOhenkilöiden välillä, joilla on isoin vaikutusvalta
siihen, miten fuksit toimivat ISOryhmissään. ISOhenkilöille on hänen mielestään
tärkeää myös kertoa, mikä heidän virassaan on tärkeää, eli kaikkien fuksien
huomioon ottaminen. Karlqvist kertoi, että kaikkien fuksien perään ei voi
fuksikapteeni yksin katsoa ja että ryhmässä Kv-kandivastaavan, ISOvastaavan ja
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ISOhenkilöiden kanssa asiat hoidetaan siten, että yksikään fuksi ei ole toista
arvokkaampi ja kaikki otetaan tasapuolisesti huomioon.
9.4.7 Henri Hakala kertoi, että killan nykyinen fuksitoimikunta on killan menestynein ja
että se perustuu ISOvastaavan ja nykyisen fuksikapteenin tiiviiseen
kaverisuhteeseen. Hän kysyi, miten he aikovat pitää ISOvastaavan mukana
toiminnassa ilman, että ISOvastaava kokee ulkopuolisuuden tunnetta ollessaan
raadista erillinen toimija. Saikku vastasi, että jos Mikko Jantunen valitaan
ISOvastaavaksi, niin hän pystyy hyvään yhteistyöhön hänen kanssaan. Karlqvist
kertoi uskovansa tekemään työtä kaikkien mahdollisten ISOvastaavien kanssa,
jos hänet valitaan ja lisäsi että ISOvastaava on kaikkien kiltalaisten tavoin
tervetullut raadin kokouksiin ja pääsee näin vaikuttamaan killan toimintaan.
Lisäksi hän huomautti myös Kv-kandivastaavan viran olemassaolosta ensi
vuonna ja että he voivat ISOvastaavan kanssa muodostaa toimivan, raadista
erillisen jaoksen fuksitoimikunnasta. Aalto painotti ammatillista ja tiivistä
yhteistyötä, mihin kuuluu avoin keskustelu sekä yhteinen ajanvietto, jolloin
yhteistyö olisi mahdollisimman avointa ja sujuvaa.
9.4.8 Visa Simola kysyi miten ehdokkaat lähtisivät kehittämään fuksitoimintaa. Karlqvist
kertoi vastanneensa kattavasti kysymykseen nettisivuilla ja korosti suunnittelun
tärkeyttä varsinkin syksyn tapahtumissa. Hän kertoi kuunnelleensa uusien
fuksien mielipiteitä fuksisyksystä viime syksynä ja siitä, miten syksyä voisi vielä
parantaa. Lisäksi Karlqvist kertoi ideansa palautelaatikosta, missä ISOhenkilöt ja
fuksit voisivat tuoda anonyymisti ajatuksiaan esille. Karlqvist nosti esille myös
uuden Kv-kandidaatinohjelman ja sen, että kyseisen ohjelman fuksien kanssa
tulee järjestää paljon yhteistä toimintaa. Aalto kertoi Kv-kandiohjelman olevan
hänen mielestään mielenkiintoinen juttu ja mainitsi, miten maisterifukseilla ja
vaihto-opiskelijoilla on tapana syksyn jälkeen kadota killan toiminnasta. Kvkandiohjelman Aalto näki tapana yhdistää varsinaiset fuksit muiden fuksien
kanssa ja näki tämän hyvänä kehityskohteena killan toiminnassa. Lisäksi Aalto
kertoi muilla killoilla käytössä olevasta, erityisen aktiivisille fukseille annettavasta
superfuksin nimikkeestä, joka olisi hänen mielestään hyvä ottaa käyttöön myös
Rakennusinsinöörikillassa. Saikku kertoi pitävänsä pääpointtina toiminnan
kehittämisessä sitä, että tekee siitä itsensä näköisen eikä vain kopioi viime
vuoden tapoja hoitaa asioita. Saikku kuitenkin lisäsi, että tällä hetkellä hän ei
kuitenkaan karsisi eikä lisäisi fuksitapahtumia.
9.4.9 Lindgren kertoi fuksikapteenin työn olevan joskus todella kiireistä, ja kysyi mitä
ehdokkaat tekevät, jos stressi käy ylitsepääsemättömäksi? Aalto vastasi
Lindgrenin kuvaileman tilanteen kuulostavan tutulta ja lisäsi, että tällöin pitää vain
päästä stressistä yli ja oppia kohtaamistaan vastoinkäymisistä. Hän kertoi
pistävänsä hänen itse järjestämät tapahtumansa etusijalle ja kertoi osaavansa
myös pyytää apua, jos sitä tarvitsee. Aalto lopetti sanomalla, että jos johonkin on
sitoutunut, se hoidetaan. Saikku viittasi vastauksessaan raadin keskeiseen
avunantoon ja selvensi, että raadin tulee tällaisissa tilanteissa toimia
turvaverkkona, josta löytyy auttavia henkilöitä tilanteessa, jossa fuksikapteeni
tarvitsee apua. Saikun mukaan raadin on toimittava niin, että sen jokainen jäsen
saa apua tarvittaessa. Karlqvist kertoi toivovansa, että ei päätyisi tilanteeseen
jossa ei ole miettinyt esimerkiksi seuraavan päivän tapahtumaa valmiiksi vaan
sen sijaan pyrkivänsä suunnittelemaan ja aikatauluttamaan hommansa niin, että
näin ei tapahtuisi. Hän kertoi olevansa valmis käyttämään kaiken aikansa
fuksikapteenin virkaan.
9.4.10 Ville Kirjonen kysyi, mitä hakijat tekisivät, jos killan toiminnassa aktiivinen fuksi
käyttäisi kovia huumeita killan tapahtumissa. Saikku vastasi, että asiasta tulisi
heti neuvotella eivätkä huumausaineet tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kuulu
yhteen teekkarikulttuurin kanssa. Saikun mukaan tilanteen vaikuttaessa pahalta
on asiaan heti puututtava henkilökohtaisella tasolla, sitten raadin ja sitten AYY:n
ja lopulta virkavallan tasolla. Kirjonen kysyi Saikulta tarkennusta siihen, mitä tämä
tarkoitti kuvailemillaan poikkeuksilla. Saikku vastasi tarkoittavansa alkoholia.
6

Rakennusinsinöörikilta ry

9.4.11

9.4.12

9.4.13

9.4.14

PÖYTÄKIRJA

Vaalikokous 2018

Karlqvist vastasi, että hän ei suvaitse huumausaineita eivätkä ne sovit
teekkarikulttuurin kanssa yhteen. Hän kertoi kysyvänsä apua asiaan ensin
raadilta ja sitten tarvittaessa virkavallalta. Aalto oli samaa mieltä Karlqvistin
kanssa, kertoi ottavansa henkilön puhutteluun itse ja että kovien huumeiden
kanssa on aina otettava virkavaltaan yhteyttä.
Putkiranta kysyi englanniksi, miten he aikovat varmistaa myös sen, että
kansainväliset fuksit kokevat olonsa tervetulleeksi kiltaan eri tapahtumissa ilman
että he kokevat olevansa ulkopuolisia killan toiminnassa. Kaikki ehdokkaat
vastasivat kysymyksiin englanniksi. Aalto vastasi, että hän pitäisi vahvasti
yhteyttä kandivastaavaan ja he varmistaisivat yhdessä, että kaikilla olisi
tervetullut olo kiltaan. Aalto mainitsi myös kaksikielisyyden lisäämisen
mahdollisuuden tapahtumissa sekä viikkotiedotteissa. Saikku vastasi, että ei
kannata vetää jakolinjoja fuksien keskuudessa ennen kuin ollaan varmoja siitä
mitä todella tapahtuu uuden kv-kandiohjelman suhteen, ja että hänen
näkemyksensä mukaan kv-kandivastaavan tulisi olla linkkinä fuksikapteenin sekä
kv- ja maisterivastaavan kanssa. Saikun mukaan näitä porukoita voitaisiin
sekoittaa. Hänen mukaansa kaikkia killan tapahtumia ei voida kääntää vuodessa
englanniksi ja tämän takia jako suomen- sekä englanninkielisiin opiskelijoihin
täytyy joka tapauksessa tehdä ja tämä jako tehdään sen mukaan, mitä opiskelijat
itse haluavat. Karlqvist kertoi, että hänellä on tästä kokemusta aikaisemmasta
virastaan johtuen, ja että yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä. Kaikkien tapahtumien
ei kuitenkaan tarvitse olla englanniksi, sillä viisi vuotta suomessa opiskelevilla
tulee olla halua osata suomen kieltä. Tämän takia englanninkielisten
opiskelijoiden olisi Karlqvistin mukaan hyvä olla suomenkielisissä tapahtumissa
aktiivisesti mukana.
Harvela kysyi Saikulta miten hän aikoo varmistaa, että suhteet raatilaisten ja
fuksien kanssa pysyvät ammatillisina. Saikku kertoi, että hänellä on täysi luotto
Roslundiin, mutta jos jotain sattuisi käymään niin mikäli turvallisuudesta pidetään
huolta, hän on sinut asian kanssa. Tämän jälkeen Harvela jatkoi kysymällä, että
miten ehdokkaat aikovat motivoida fukseja toimimaan kiltayhteisössä. Saikku
sanoi, että kaikkia ei voi motivoida mutta mitä monipuolisempaa ja laajempaa
toiminta sekä tiedotus on niin sitä suurempi mahdollisuus on laajaan
kiltatoimintaan. Karlqvist kertoi olevansa samaa mieltä ja lisäsi sen, että hänen
mielestään on tärkeää, että tiedotus tavoittaa erityisesti fuksit. Lisäksi oma
innostus sekä henkilökohtainen kohtaaminen ovat tärkeitä. Aalto kertoi muilla
olevan hyviä pointteja ja painotti kaikkien erilaisten tapahtumien laajaa
tiedottamista. Lisäksi hän painotti ISOhenkilöiden roolia fuksien motivoinnissa.
Yli-Juuti kysyi Karlqvistilta että miten hän aikoo huolehtia ajan riittämisestä
maisteriopiskelijoille, sillä hänen kv- ja maisterivastaavansa virka jatkuu kuitenkin
kevääseen mahdolliseen wappuun saakka. Karlqvist kertoi aikatauluttavansa
tarkasti, pistävänsä koulunkäynnin takasijalle ja käyttävänsä uutta kv- ja
maisterivastaavaa apuna maisteriopiskelijoiden kasvatuksessa.
Nyrhilä kysyi, ovatko kaikki nykyiset tapahtumat ehdokkaiden mielestä sellaisia
mitä heidän kannattaa järjestää ja miten niistä erityisesti tiedotetaan fukseille.
Karlqvist kertoi miettivänsä tarkkaan jokaista tapahtumaa erikseen ja
harkitsevansa tapahtumien poistamista tai yhdistämistä tilanteen mukaan sekä
tiedottavansa erityisen paljon omista tapahtumistaan, vähentämättä kuitenkaan
muiden tapahtumien mainostamista. Aalto kertoi pitävänsä tapahtumien
järjestämisestä ja sanoi haluavansa viettää muutaman syksyllä pidettävän
tapahtuman järjestämiseen enemmän aikaa kuin mitä niihin nyt käytetään. Hänen
mielestään nykyisistä tapahtumista ei kuitenkaan tulisi karsia, ellei ole tapahtumia
joissa kävijöitä ei ole riittävästi. Tiedotuksen suhteen hän painotti sitä, että
tärkeimpiä tapahtumia painotetaan tiedotuksessa eniten. Saikku vastasi, että
jokaista tapahtumaa pitää käsitellä erikseen sen tarpeellisuuden perusteella.
Tiedotuksen suhteen hän kertoi pitävänsä erilaisia fuksikanavia tärkeänä ja myös
sitä, miten tapahtumia suodatetaan erilaisissa tiedotuskanavissa.
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9.4.15 Yli-Juuti pyysi ehdokkaat takaisin paikalleen. Kirjonen pyysi, että
äänestyssäännöt käytäisiin läpi. Yli-Juuti kävi läpi äänestyksen säännöt ja
Bäckström muistutti, että salista ei saa poistua. Närekorpi kysyi, lukevatko
ehdokkaiden nimet äänestyskoneessa. Yli-Juuti vastasi, että lukevat.
9.4.16 Järjestettiin äänestys. Närekorpi kysyi, pitäisikö ääntenlaskijoiden olla
tarkistamassa tuloksia. Yli-Juuti pyysi ääntenlaskijoilta tarkistamaan äänestyksen
tulokset. Ääniä annettiin yhteensä 80, mikä vastasi salissa olleiden lukumäärää.
Tyhjää äänesti 5, Laura Aaltoa 30, Susanna Karlqvistia 14 ja Matias Saikkua 31.
Yli-Juuti ilmoitti, että koska ensimmäisellä kierroksella ei tullut selvää
enemmistöä, uusi kierros järjestetään Laura Aallon sekä Matias Saikun kesken.
Nyrhilä kysyi, onko mahdollista saada jatkoon meneviltä hakijoilta lyhyttä
palopuhetta. Yli-Juuti pyysi ehdokkaita pitämään kahden lauseen mittaisen
palopuheen. Aalto kertoi, että kilta saa intohimoisen ja innokkaan fuksikapteenin
jolta löytyy myös kokemusta, jos hänet valitaan. Saikku kertoi tehneensä
viimeiset puolitoista vuotta teekkariuden ja kiltatoiminnan eteen, ja että hän aikoo
jatkaa vielä toiset puolitoista vuotta.
9.4.17 Järjestettiin uusi äänestys. Ääniä annettiin yhteensä 80, mikä vastasi salissa
olleiden lukumäärää. Tyhjää äänesti 3, Laura Aaltoa 33 ja Matias Saikkua 44.
9.4.18 Päätös: valitaan vuoden 2019 fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi Matias
Saikku. Yli Juuti ehdotti 5 minuutin kokoustaukoa, ja kokous kannatti ehdotusta.
Pidettiin kokoustauko. Kokoustauko alkoi 16:00 ja päättyi 16:05.
9.5 Isäntä/Emäntä
9.5.1 Yli-Juuti ehdotti, että pyydetään kaikki IE-hakijat esittäytymään ja vastaamaan
kysymyksiin samaan aikaan, jonka jälkeen järjestetään kaksi äänestystä
samoihin virkoihin. Kokous kannatti ehdotusta. Yli-Juuti kysyi nettisivuille tulleiden
vastausten perusteella Lionel Irrmannilta, Emmalta Ryhäseltä, Inka Hirvoselta
sekä Anni Lehikoiselta, ovatko he suostuvaisia. Kaikki olivat suostuvaisia. YliJuuti kysyi suolaustaulun perusteella Arttu Häkkisen ja Tuukka Harvelan
halukkuutta, mutta kumpikaan ei ollut paikalla. Iiro Lindgren ehdotti Pauli
Putkirantaa ja Samuel Viitikkoa, mutta he eivät olleet suostuvaisia. Suostuvaiset
ehdokkaat kutsuttiin eteen esittäytymään ja vastaamaan kokouksen esittämiin
kysymyksiin. Samalla Yli-Juuti muistutti kokouskäytännöistä. Lindgren kysyi,
haetaanko virkaan pareittain. Yli-Juuti vastasi, että virkaan äänestetään
yksittäisiä henkilöitä.
9.5.2 Hirvonen kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija, joka on ollut pikku-IE:ssä sekä
ISOhenkilönä. Lisäksi hän on toiminut Akvan tapahtumavastaavana. Hirvonen
kertoi hakevansa virkaan, koska hän kokee, että hänellä on paljon potentiaalia ja
annettavaa virkaan. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että hän voi toimia sekä
organisoijana että ideoijana. Lisäksi häneltä löytyy paljon intoa virkaan.
Lehikoinen kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija, joka on ollut pikku-IE:ssä,
ISOhenkilönä ja Akvan tapahtumavastaavana. Lisäksi hän kertoi olleensa pitkään
partiossa ja hakevansa IE:n virkaan siksi, että kokee killan olevan hänelle tärkeä
ja että hän haluaa olla mukana sen toiminnassa jatkossakin. Lisäksi hän uskoi,
että IE:n virka olisi hänelle sopiva. Irrmann kertoi olevansa Kurssineuvoston
RILkamavastaava, entinen pikku-IE sekä ISOhenkilö ja hakevansa virkaan siksi,
että on nähnyt kuinka hieno ja ainutlaatuinen kulttuuriperinne killalla on ja haluaa
säilyttää sitä. Lisäksi hän haluaa varmistaa, että killalla on seuraavana vuonna
yhtä hyvät ja laadukkaat tapahtumat kuin tänä vuonna. Ryhänen kertoi olevansa
toisen vuoden opiskelija, matrikkelivastaava, excukisälli, pikku-IE sekä LVK:n
emäntä. Näiden virkojen seurauksena hänen intonsa tapahtumien järjestäjänä on
kasvanut, ja hän haluaa tehdä tätä työtä killalle ja tuoda samalla uutta killan
toimintaan.
9.5.3 Viitikko sanoi, että vaikka yksilöhaku on kyseessä, hakijoilla on varmaankin
jonkinlainen parihaku käynnissä. Hän pyysi ehdokkailta että jos he hakevat
pareina toistensa kanssa, niin miten he täydentävät toisiaan. Lehikoinen vastasi,
että hän ja Hirvonen tuntevat toisensa hyvin, heidän ominaisuutensa tukevat
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toisiaan ja he ovat kaiken kaikkiaan hyvä yhdistelmä. Ryhänen kertoi hakevansa
Irrmannin kanssa parina. Tämä johtuu siitä, että he tuntevat toisensa hyvin ja
ovat työskennelleet yhdessä, joten he toimivat hyvin parina. He ovat myös
asuneet yhdessä.
9.5.4 Iiro Lindgren pyysi hakijoita luettelemaan, keitä toimijoita killan
sisäasiaintoimikuntaan kuuluu. Irrmann luetteli kyseiset virat.
9.5.5 Tanskanen kertoi, että hänellä on lista sanapareista joista hän halusi
ehdokkaiden valitsevan aina toisen. Hän kävi listan läpi ja ehdokkaat vastasivat
kukin vuorollaan.
9.5.6 Nyrhilä kertoi, että tapahtumia on paljon ja lisäksi killalle on tullut lähes joka vuosi
uusia tapahtumia. Kuinka monta tapahtumaa vähemmän ehdokkaat aikovat
järjestää? Hirvonen vastasi että 0, ja Lehikoinen vastasi, että hän ei myöskään
vähentäisi tapahtumien määrää. Irrmann kertoi, että tänä vuonna IE järjesti 11
tapahtumaa, edellisenä vuonna 8 ja sitä ennen 6. Itse hän kertoi pyrkivänsä
yhdeksään. Ryhänen oli samoilla linjoilla Irrmannin kanssa ja kertoi
panostavansa laatuun enemmän kuin määrään.
9.5.7 Mikael Väisänen kysyi hakijoilta, miten he aikovat varmistaa että IE:n ja SATin
rahankäyttö pysyy budjetissa. Lehikoinen vastasi, että budjetointi sekä hyvä
suunnittelu on tärkeää. Hirvonen painosti suunnittelun tärkeyttä ja suunnittelun
mukaan rahatilanteen seuraamista ja kertoi, että hän omaa kokemusta rahaasioiden kanssa toimimisesta. Irrmann painotti myös suunnittelua sekä omaa
käytännöllisyyttä mm. tarjoiluvalinnoissa. Lisäksi hän painotti myös sitä, että
rahankäsittelijöihin pitää pystyä luottamaan omassa alaisuudessa. Myös
Ryhänen painotti suunnittelua sekä sitä, että kaikki hankinnat tehdään
suunnitellusti ja siten, että kaikki osapuolet ovat tietoisia asiasta. hän lisäsi vielä,
että hänen toimiessaan LVK:n emäntänä budjetti ei ole ylittynyt.
9.5.8 Lindgren pyysi ehdokkaita arvioimaan oman harmistuneisuutensa asteikolla
nollasta viiteen tilanteessa, jossa he joutuvat siivoamaan vessaa yömyöhällä.
Irrmann vastasi olevansa tottunut: 2. Ryhänen vastasi 3, mutta siitä huolimatta
hommat täytyy hoitaa. Hirvonen vastasi 3 ja Lehikoinen 4, mutta se ei hänen
mukaansa estä häntä siivoamasta.
9.5.9 Saara Lassila kertoi, että IE ei työskentele yksin vaan että heillä on apunaan
tärkeä toimikunta, pikku-IE. Miten ehdokkaat aikovat pitää huolta siitä, että pikkuIE pysyy motivoituneena ja että heillä on hauskaa tapahtumia järjestäessä ja sen
ulkopuolella? Ryhänen vastasi, että ryhmäytyminen heti alussa on tärkeää: oikea
ilmapiiri, avoin kommunikaatio ja virkistäytymiset takaavat sen, että tapahtumien
järjestäminen on kaikille hauskaa. Virkistymisen tulee olla monipuolista ja pitkin
vuotta. Myös kiittäminen hyvin tehdystä työstä on Ryhäsen mukaan tärkeää.
Hirvonen komppasi Ryhästä ja kertoi, että hyvän työilmapiirin luominen on
tärkeää ja myös virkistäytyminen on tärkeässä roolissa. Osana tehtävään kuuluu
myös hänen mielestään se, että ketään ei pakoteta jokaiseen tapahtumaan ja
kuunnellaan myös pikku-IEn toiveita työnjaossa sekä tapahtumien
järjestämisessä. Myös vastuun antaminen on tärkeää. Lehikoinen kertoi myös
ryhmäytymisestä, hyvästä ilmapiiristä sekä siitä, että tapahtumien järjestäminen
olisi mahdollisimman kivaa. Irrmann vielä lisäsi ottavansa tämän vuoden IE:stä
mallia ja lisäsi, että hänellä on hyvä luotto myös tulevaan pikku-IE:seen.
9.5.10 Putkiranta kertoi, että kolme neljästä oli vastannut suosivansa keittiötä salin
sijaan osana Tanskasen kysymyksiä ja kysyikin sen johdosta, minkälaista
keittiötä ehdokkaiden keittiöt edustavat. Inka kertoi olevansa kasvissyöjä, mutta
hän voi myös valmistaa lihaa ja kertoi pitävänsä aasialaisesta keittiöstä. Myös
Lehikoinen kertoi olevansa kasvissyöjä ja pitävänsä aasialaisesta, mutta lisäsi
tykkäävänsä kokeilla kaikkea. Irrmann kertoi pitävänsä monipuolisesta ruoasta,
kuten aasialaisesta ja latinalaisesta, mutta hänen oma sydämensä on
ranskalaisessa keittiössä. Ryhänen kertoi pitävänsä uusien asioiden kokeilusta ja
ranskalaisesta keittiöstä.
9.5.11 Mikael Väisänen kysyi, aikovatko ehdokkaat kompensoida rahallisesti joitain
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tapahtumia, jos jossain toisessa tapahtumassa tehdään tappiota. Lehikoinen
kertoi sen riippuvan siitä, miten paljon kyseinen tapahtuma ylittää budjetin.
Väisänen pyysi ehdokkaita kuvittelemaan, että tappiota tulee huomattava
summa. Lehikoinen vastasi, että ei haluaisi karsia tapahtumia, mutta tappiota
voitaisiin kompensoida nipistämällä vähän useista tapahtumista. Irrmann totesi,
että tapahtumia ei ole tarkoitus jättää väliin ja ruokaa voi valmistaa myös
pienemmällä budjetilla. Myöskään Ryhänen ei halunnut olla karsimassa
tapahtumia ja hän myös korosti, että syyt budjetin ylittymiselle on myös
löydettävä, jos se ylittyy. Myös halvalla on hänen mukaansa helppo tehdä
tapahtumia. Hirvonen jatkoi, että tapahtumia ei hänenkään mielestä tulisi perua,
vaan tällöin tarvittavien tapahtumien budjetteja alennettaisiin. Lisäksi hän mietti
mahdollista yritysyhteistyötä yrityssuhdevastaavan kanssa budjetin
paikkaamiseksi.
9.5.12 Ville Kirjonen painotti kestävää kehitystä myös tapahtumien järjestämisen
suhteen ja kysyi, miten ehdokkaat aikovat painottaa kierrätysnäkökulmaa
virassaan IE:nä. Irrmann ehdotti ruokahävikin vähentämistä ja
kertakäyttöastioiden käytön lopettamista. Ryhänen mainitsi jätteen lajittelun sekä
kestävien materiaalien käytön kasvisruoan osuuden lisäämisen ohella. Hirvonen
sanoi lopettavansa muovisten astioiden käytön sekä lisäävänsä kasvisruoan
osuutta. Lehikoinen oli samaa mieltä lihan ja muidenkin eläinperäisten tuotteiden
vähentämisestä ja lisäsi myös jätteenkierrätyksen osana vastaustaan.
9.5.13 Yli-Juuti ehdotti, että koska virat valitaan yksilöäänestyksellä, parina hakevista
ehdokkaista toinen voi jättäytyä pois ensimmäiseltä äänestyskierrokselta. Nyrhilä
kyseenalaisti tämän käytännön, johon Yli-Juuti vastasi, että asiasta on
ehdokkaiden kanssa keskusteltu etukäteen. Lassila kysyi voitaisiinko äänestää
kahta ehdokasta kerralla, johon Jalonen vastasi, että se ei sääntöjen puitteissa
ole mahdollista. Viitikko pyysi lupaa vielä yhden kysymyksen kysymiseen
ehdokkailta. Yli-Juuti antoi luvan.
9.5.14 Viitikko kysyi, mitä ehdokkaat tekevät, jos vain toinen parista valitaan virkaan.
Hirvonen sanoi, että hän on hakenut ensisijaisesti Lehikoisen kanssa, mutta
pystyy toimimaan myös muiden ehdokkaiden kanssa. Lehikoinen oli samoilla
linjoilla Hirvosen kanssa. Irrmann totesi, että vaikka hän hakee ensisijaisesti
Ryhäsen kanssa, voi hän työskennellä myös muiden ehdokkaiden kanssa.
Ryhänen oli samoilla linjoilla Irrmannin kanssa.
9.5.15 Järjestettiin äänestys. Ryhänen jättäytyi ensimmäiseltä äänestyskierrokselta pois.
Äänien määrä täsmäsi salissa olleiden määrään: tyhjää äänesti 1, Lionel
Irrmannia 66, Inka Hirvosta 6 ja Anni Lehikoista 4. Yli-Juuti kysyi, haluaako
Irrmann tulla kutsutuksi isännäksi vai emännäksi. Irrmann vastasi haluavansa,
että häntä kutsutaan isännäksi. Päätös: valitaan vuoden 2019 isännäksi Lionel
Irrmann.
9.6 Isäntä/Emäntä
9.6.1 Yli-Juuti kysyi jäljellä olevilta hakijoilta, ovatko he kaikki edelleen suostuvaisia
virkaan. Kaikki hakijat olivat suostuvaisia.
9.6.2 Järjestettiin äänestys. Äänien määrä ei täsmännyt salissa oleviin. Saatiin selville
kolme salissa ollutta henkilöä, jotka eivät olleet äänestäneet. Heidän
äänestettyään äänien määrä täsmäsi salissa oleviin. Tyhjää äänesti 0, Inka
Hirvosta 11, Anni Lehikoista 5 ja Emma Ryhästä 61. Emma kertoi haluavansa
toimia emäntänä. Päätös: valitaan vuoden 2019 emännäksi Emma Ryhänen.
9.7 Yrityssuhdevastaava
9.7.1 Yli-Juuti kysyi nettisivuvastausten perusteella Jutta Kanervalta, onko hän
suostuvainen. Suolaustaululta löytyivät myös Laura Aalto ja Tuomas Orava. Aalto
oli suostuvainen, Orava ei. Ehdokkaat kutsuttiin eteen vastaamaan kokouksen
esittämiin kysymyksiin.
9.7.2 Aalto kertoi olevansa toisen vuoden opiskelijaksi ja hakevansa
yrityssuhdevastaavaksi hävittyään äänestyksen fuksitoimikunnan
puheenjohtajaksi. Kanerva kertoi olevansa ysvikisälli, Fallupin markkointitiimin
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jäsen ja hakevansa virkaan, koska tämä kiinnostaa häntä ja hänellä on siihen
mielestään annettavaa.
9.7.3 Lauri Sääskilahti kysyi miten ehdokkaat aikovat varmistaa, että heidän aikansa
riittää raatihommiin. Kanerva vastasi, että hänellä on paljon vapaa-aikaa ensi
vuonna ja lisäksi hän on hyvä aikatauluttamaan. Aalto kertoi, että hänellä on jo
monta vuotta ollut monta rautaa tulessa ja hän on sitä kautta oppinut
aikatauluttamaan. Hän lisäsi, että hänellä ei myöskään ole työtä eikä
harrastuksia.
9.7.4 Matias Saikku kysyi ehdokkaiden mielipidettä killan nimikiistasta ja siitä, miten se
vaikuttaa heidän mielestään yrityssuhdevastaavan työhön Aalto vastasi, että se
vaikuttaa paljon, sillä killalla on paljon yhteistyökumppaneita rakennusalalla.
Hänen mukaansa nimikiista on sellainen asia, mikä pitää huomioida yhteistyössä
yrityksien kanssa. Aalto lisäsi olevansa sitä mieltä, että hän ei lähtisi muuttamaan
killan nimeä heppoisin perustein nimen perinteiden takia. Kanerva ei sanojensa
mukaan myöskään lähtisi muuttamaan nimeä, vaikka myönsikin sen olevan
haaste yritysten kanssa työskennellessä. Kanerva lisäsi, että jos nimi kuitenkin
muutetaan, sen tulee olla killalle sopiva.
9.7.5 Mia Roslund pyysi ehdokkaita kertomaan miten he myisivät kiltaa
rakennusfirmoille niin, että he saisivat solmittua niiden kanssa
yhteistyösopimuksia. Kanerva kertoi mainostavansa georakentamisen
maisteriohjelmaa, missä kaiken lisäksi on työvoimapula. Lisäksi Kanerva kertoi,
että killan opiskelijoilla on paljon annettavaa rakennusalan yrityksille vaikka he
eivät itse rakennusalaa opiskelisikaan. Aalto lisäsi, että kiltamme kandiohjelma
on laaja, joten myös sen opiskelijoilla löytyy laajaa osaamista. Yli-Juuti kutsui
henkilöt takaisin istumaan.
9.7.6 Järjestettiin äänestys. Tyhjää äänesti 5, Jutta Kanervaa 30 ja Laura Aaltoa 31.
Päätös: valitaan vuoden 2019 yrityssuhdevastaavaksi Laura Aalto.
9.8 Excursiomestari
9.8.1 Yli-Juuti muistutti, että kokouksella on todella kiire ja kysyi nettisivuvastausten
perusteella, onko Tuomas Orava suostuvainen. Orava oli suostuvainen. Yli-Juuti
kysyi suolaustaulun perusteella Matias Saikun suostuvaisuutta. Saikku ei ollut
suostuvainen. Orava kutsuttiin eteen esittäytymään. Iiro Lindgren muistutti, että
kokouksella on kiire.
9.8.2 Orava kertoi hakevansa killan excursiomestariksi sillä hän kokee olevansa sopiva
kyseiseen virkaan ja että hänellä on mielestään paljon annettavaa.
9.8.3 Saikku kysyi, kuinka pitkän Kotimaan Pitkän Orava aikoo järjestää, jos hänet
valitaan virkaan. Orava vastasi järjestävänsä vähintään kolmen päivän mittaisen
Kotimaan Pitkän excursion.
9.8.4 Päätös: valitaan vuoden 2019 excursiomestariksi Tuomas Orava.
9.9 Opintovastaava
9.9.1 Yli-Juuti kysyi suolaustaulun perusteella Heidi Kaukista, Jaakko Ahoa, Joel
Pitkästä sekä Artturi Husua. Kaukinen ja Aho eivät olleet suostuvaisia virkaan,
muut eivät olleet paikalla. Tuomas Orava ehdotti Janne Suomista, mutta
Suominen ei ollut suostuvainen. Suominen ehdotti Jutta Kanervaa, joka oli
suostuvainen. Yli-Juuti ehdotti Kanervaa vuoden 2019 opintovastaavaksi. Kokous
kannatti ehdotusta.
9.9.2 Päätös: valitaan vuoden 2019 opintovastaavaksi Jutta Kanerva.
9.10 Kv- ja maisterivastaava
9.10.1 Yli juuti kysyi nettisivuvastausten perusteella Ella Asikaiselta, onko tämä
suostuvainen. Asikainen oli suostuvainen. Asikainen kertoi olevansa toisen
vuoden opiskelija, joka on todella kiinnostunut virasta ja jolla on kokemusta kvisona, international buddynä sekä pikkuIEnä toimimisesta.
9.10.2 päätös: valitaan vuoden 2019 kv- ja maisterivastaavaksi Ella Asikainen.
9.11 Ruutisten päätoimittaja
9.11.1 Yli-Juuti kysyi nettisivuvastausten perusteella Lauri Sääskilahden
suostuvaisuutta. Sääskilahti oli suostuvainen. Yli-Juuti kysyi suolaustaulun
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perusteella Tuomas Raskun suostuvaisuutta. Rasku ei ollut suostuvainen.
Sääskilahti esitteli itsensä kokoukselle ja kertoi, että hänellä on kova palo työhön.
9.11.2 Nyrhilä kysyi, missä muodossa Ruutiset tulisivat ilmestymään ensi vuonna, jos
hänet valitaan. Sääskilahti vastasi, ettei ollut hirveästi perehtynyt asiaan, mutta
samalla linjalla jatketaan ainakin aluksi.
9.11.3 Päätös: valitaan vuoden 2019 Ruutisten päätoimittajaksi Lauri Sääskilahti.
10. TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTENSÄ
VALINTA
10.1 Iiro Lindgren ehdotti Ville Kirjosta ja Anton Närekorpea. Molemmat olivat suostuvaisia.
Iiro Lindgren ehdotti Daniel Haarasta ja Iiro Lindgreniä vastaavasti toiminnantarkastajien
varamiehiksi. Molemmat olivat suostuvaisia. Päätös: valitaan vuoden 2019
toiminnantarkastajiksi Ville Kirjonen sekä Anton Närekorpi. Ville Kirjosen
henkilökohtaiseksi varamieheksi valitaan Daniel Haaranen sekä Anton Närekorven
varamieheksi valitaan Iiro Lindgren.
11. RAADIN MUUTOSESITYKSET HALLINTO-OHJESÄÄNTÖÖN:
11.1 Toimihenkilöviran kv-kandivastaava lisääminen hallinto-ohjesääntöön. Viran kuvaus:
”kv-kandivastaava, joka huolehtii englanninkielisen kandidaatinohjelman opiskelijoiden
tutustuttamisesta kiltaan”.
11.1.1 Yli-Juuti esitteli kokoukselle uuden hallinto-ohjesääntöön lisättävän viran. Kokous
kannatti ehdotusta.
11.2 Toimihenkilöviran webbi[omanimi] nimenmuutosehdotus. Uudeksi nimeksi:
nettisivuvastaava.
11.2.1 Raati ehdotti uutta nimeä viran selkeyden lisäämisen vuoksi. Kokous kannatti
ehdotusta.
11.3 Toimihenkilöviran ISOhenkilövastaava nimenmuutosehdotus. Uudeksi nimeksi:
ISOvastaava.
11.3.1 Yli-Juuti kertoi, että nimi on syytä päivittää, sillä ISOvastaava on nykyään paljon
käytetympi viran nimenä. Kokous kannatti ehdotusta
11.4 Toimihenkilöviran maisteriopiskelijavastaava poisto hallinto-ohjesäännöstä.
11.4.1 Yli-Juutin mukaan virka on vanhentunut, joten se on syytä poistaa hallintoohjesäännöstä. Kokous kannatti ehdotusta.
11.5 Toimihenkilöviran kv-vanhus kuvauksen päivittäminen: Uusi kuvaus: ”kv-vanhus, joka
vastaa kv- ja maisteriopiskelijoiden fuksikasvatuksesta. Kv-vanhuksella on läsnäolo-,
puhe- ja esitysoikeus raadin kokouksissa.”
11.5.1 Kokous kannatti ehdotusta. Yli-Juuti selvensi, että muutosesitykset on
hyväksyttävä vielä seuraavassa killan kokouksessa ennen kuin ne voidaan liittää
osaksi hallinto-ohjesääntöä.
11.6 Päätös: hyväksytään raadin muutosesitykset. Päätökset tulee hyväksyä killan
sääntöjen mukaisesti seuraavassa kokouksessa.
12. OLTERMANNI
12.1 Ville Kirjonen ehdotti Leena Korkiala–Tanttua killan Oltermanniksi. Yli-Juuti selvensi,
että Korkiala-Tanttu oli aikaisempien kyselyiden mukaan suostuvainen. Päätös: valitaan
killan Oltermanniksi Leena Korkiala-Tanttu.
13. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
13.1 ISOvastaava
13.1.1 Yli-Juuti kysyi suolaustaulun perusteella Laura Aaltoa, Tuomas Raskua sekä
Tuomas Oravaa. Kukaan ei ollut suostuvainen. Yli-Juuti kysyi Mikko Jantusta,
joka oli suostuvainen. Jantunen esitteli itsensä kokoukselle. Päätös: valitaan
vuoden 2019 ISOvastaavaksi Mikko Jantunen.
13.2 Kv-kandivastaava
13.2.1 Yli-Juuti ilmoitti, että Daniela Schenk oli ilmoittautunut haluavansa virkaan, vaikka
ei itse päässytkään paikalle. Kokous kannatti Daniela Schenkin valintaa. Päätös:
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valitaan vuoden 2019 kv-kandivastaavaksi Daniela Schenk.
13.3 Vanha likainen täti ja setä
13.3.1 Yli-Juuti ilmoitti, että aikataulusta johtuen käsitellään tämä kohta viimeisenä
ennen kokouksen päättämistä. Ville Kirjonen selvensi kokoukselle, että vanha
likainen setä ja täti ehdottavat aina seuraavan vuoden vanhaa likaista tätiä ja
setää ja ehdotti uudeksi vanhaksi sedäksi Samuel Viitikkoa sekä vanhaksi tädiksi
Heidi Kaukista. Kokous kannatti Kirjosen ehdotusta. Päätös: valitaan vuoden
2019 vanhaksi likaiseksi tädiksi ja sedäksi Heidi Kaukinen ja Samuel
Viitikko.
13.3.2 Yli-Juuti ilmoitti, että loput toimihenkilövirat käsitellään ajanpuutteesta johtuen
tulevissa raadin kokouksissa.
13.4 Pikku-IE:tä ei valittu.
13.5 Lukkarimestareita ei valittu.
13.6 Lukkarikisällejä ei valittu.
13.7 Liikuntavastaavia ei valittu.
13.8 Kulttuurivastaavia ei valittu.
13.9 Kiltahuonevastaavia ei valittu.
13.10 Killan DJ:tä ei valittu.
13.11 Kimble-vastaavia ei valittu.
13.12 Excukisällejä ei valittu.
13.13 Yrityssuhdekisällejä ei valittu.
13.14 Dokumentoijia ei valittu.
13.15 Toimittajia ei valittu.
13.16 Graafikkoja ei valitt.
13.17 Arkistonhoitajia ei valittu.
13.18 Alumnisuhdevastaavia ei valittu.
13.19 Opintoapua ei valittu.
13.20 International buddyja ei valittu.
13.21 TEK-kiltayhdyshenkilöä ei valittu.
13.22 MAIK-vastaavia ei valittu.
13.23 Webbi[omanimi]ä ei valittu.
13.24 Somevastaavaa ei valittu.
13.25 ExotIK-vastaavaa ei valittu.
13.26 RaJa-vastaavia ei valittu.
13.27 Töpsyvastaavaa ei valittu.
13.28 Virkaehdotukset
13.28.1 Uusia virkaehdotuksia ei tullut esille.
14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
14.1 Anton Närekorpi kiitti raatia hyvin valmistelluista muutosesityksistä.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
15.1 Silja Yli-Juuti päätti kokouksen ajassa 17:56.
VAKUUDEKSI

Silja Yli-Juuti, puheenjohtaja

Atte Ahti, sihteeri

Iiro Lindgren, pöytäkirjan tarkastaja

Lauri Nyrhilä, pöytäkirjan tarkastaja
13

Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Vaalikokous 2018

14

