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PÖYTÄKIRJA
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Paikka:

Rakennusinsinöörikillan kiltahuone
Konetekniikan talo
Otakaari 4

Läsnäolijat: Mia Roslund, puheenjohtaja
Tuomas Rasku, sihteeri
Matias Saikku
Emma Ryhänen
Lionel Irrmann
Laura Aalto
Lauri Sääskilahti
Jutta Kanerva
Tommi Lehtovirta
Ella Asikainen (saapui
kohdassa 7.1)

Raadin kokous 03/2019

Anton Närekorpi
Ville Kirjonen

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1 Mia Roslund julisti kokouksen avatuksi ajassa 19:00.
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 Aalto: ISO-sitsit saattavat olla Kurssineuvoston järjestämän tapahtuman kanssa
päällekäin.
6. JÄSENASIAT
6.1 Uudet jäsenet.
Ei uusia jäseniä hyväksyttäväksi.
6.2 Raadin palaute.
Raati kävi läpi palautetta mm. Toimarisitsien suhteen. Raati kiittää palautteesta
ja ottaa sen huomioon tulevassa toiminnassaan.
7. YLEISTÄ
7.1 Kuulumiskierros
Roslund: Hyvää kuuluu. Olen vähän väsynyt neuvoston vaihdosta.
Rasku: Väsyttää. Tarvitsen lisää tunteja viikkooni.
Saikku: Olen ollut tyytyväinen viikkooni ja menen tänään aikaisin nukkumaan.
Ryhänen: Hyvää kuuluu. Oli mukava viikonloppu ja kävin Tampereella.
Sääskilahti: Olen opiskellut ahkerasti. On ollut paljon tekemistä.
Aalto: Minulla on ollut täysi viikko. Olisin halunnut päästä enemmän
urheilemaan viime viikolla.
Lehtovirta: Minulla oli rauhallinen viikonloppu. Kävin vanhempieni luona.
Kanerva: Muutin eilen uuteen asuntoon. Kaikki kamat ovat pääosin vielä
laukuissa.
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Asikainen: Kuuluu ihan hyvää. On vähän huono olo.
Irrmann: Viime viikko sujui mukavan vauhdikkaasti.
Kirjonen: Hyvää kuuluu. Olen siirtynyt oravanpyörään ja saapunut henkiseen
keski-ikään.
Närekorpi: Ihan jees. Viikonloppu oli mukava ja torstaina oli kivaa.
7.2 Toiminnantarkastus vierailee
Toiminnantarkastajat kertoivat yleistä informaatiota pöytäkirjoihin ja Google
Driveen liittyen. Pöytäkirjoissa tulee olla riittävästi sisältöä ja ne pitää
jäsennellä selkeästi. Kaikesta rahaan liittyvästä pitää tehdä selkeät päätökset.
Budjetointi ja toimintasuunnitelmien laatiminen on hyvin tärkeää tulevaa vuotta
varten. Välitilintarkastus tehdään elokuun loppuun mennessä ja budjetissa
tulee pysyä mahdollisimman tarkasti. Raadin tulee avustaa Kurssineuvostoa
kykynsä mukaan ja auttaa heitä haasteissaan. Kerrattiin asiakirjojen
säilytyksestä; korvaustositteita tulee säilyttää kuusi vuotta ja tilinpäätöksiä
kymmenen vuotta.
7.3 Vuosikokous
Vanha raati oli ilmottanut, että 12.2. kello 16:00 käy vuosikokouksen
ajankohdaksi. Päätös: Rakennusinsinöörikillan vuosikokous pidetään
12.2.2019 kello 16:00.
7.4 Menneet tapahtumat
7.4.1 Talvipäivä
Talvipäivä pidettiin viime tiistaina. Rastillamme kävi useita ryhmiä ja kaikki
sujui hyvin. Kiitos kaikille! Keskusteltiin kehitysehdotuksista ensi vuotta varten.
Rastipaikka voisi olla lähempänä muita rasteja ja tapahtumassa voisi myydä
kiltamme haalarimerkkejä.
7.4.2 Toimarisitsit
Tapahtuma sujui hyvin ja kaikilla oli kivaa. Kiitos kaikille osallistuneille!
7.5 Vuosijuhlaedustukset 2019
7.5.1 Potentiaalin tasaus 98v. 16.2.
Päätös: Laura Aalto ja Lionel Irrmann edustavat kiltaamme
Sähköinsinöörikillan vuosijuhlilla 16.2.2019.
7.5.2 Kemistikillan Kondensaatio
Ilmoittautuminen tapahtumaan sulkeutuu viikon kuluttua. Päätämme kiltamme
edustajat ensi viikolla.
7.5.3 Inkubio
Päätämme kiltamme edustajat ensi viikolla.
7.6 Nettisivu-error -sähköposti
Olemme saaneet sähköpostia nettisivujemme palvelimelta liian suuriin
kävijämääriin liittyen. Samankaltainen ongelma oli ilmennyt viime vuonna.
Sovimme, ettei asialle tarvitse tehdä tällä hetkellä mitään, sillä nettisivujen
kävijämäärät ovat vain hetkellisesti suuria.
7.7 Oltermannin lounas
Leena Korkiala-Tanttu oli ehdottanut eri ajankohtia raadin lounastapaamiselle.
Parhaiten raadille sopi 30.1. kello 12-13. Ryhänen kertoi, ettei luultavasti
pääse paikalle. Sääskilahti kertoi, että melko varmasti myöhästyy. Sovimme
menevämme lounaalle edellä mainittuna ajankohtana.
7.8 Hankinnat
7.8.1 Yleiset kiltahuoneen hankinnat
Saikku on ottanut selvää kiltahuoneen hankintojen tarpeellisuudesta ja
hinnoista. Tarkoituksenamme on ostaa kiltahuoneellemme uusi laserprintteri,
kaksi Playstation 4 -ohjainta ja laturia, labelmaker, täytettä säkkituoleihin,
kahvipannu Moccamaster-kahvinkeittimeen sekä yleisiä pieniä hankintoja
raadin kopin ja killan virallisen ilmoitustaulun ehostamiseen. Kokonaishinnaksi
hankinnoille muodostuu noin 500€. Suostuimme Saikun ehdotukseen.
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Päätös: Ostetaan kiltahuoneelle edellä mainitut asiat.
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1 Tilannekatsaus
Irrmann: Viime viikolla oli raadin tapahtumia, ja on mukavaa saada ne taakse.
Seuraava IE:n tapahtuma on ENG-sitsit maaliskuussa.
Ryhänen: Budjetin ja toimintasuunnitelmien laatimiseen menee seuraavat pari
viikkoa.
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1 Tapahtumayhteistyö WSP:n kanssa
Keskiviikkona on tapaaminen WSP:n yhteyshenkilön kanssa. WSP on
aiemmin tukenut kiltaamme muun muassa ENG-festivaalissa. Ehdotuksena
esiin nousi yhteistyö kiltamme kesäkisojen tai Raksa Rockin aikana
esimerkiksi tarjoilujen osalta.
9.2 Avainasiakasilta
Radisson Blu aukeaa kello 17:00 kuten tapahtumakin. Aalto selvittää,
voimmeko saapua paikalle aiemmin valmistelemaan tapahtumaamme. Iltaa
varten tarvitaan videotykki ja jonkun raatilaisen läppäri.
10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1 Kesätyösauna
Kesätyösauna on 21.1. ja tapahtumaan osallistuu kolme yritystä. Mukaan
tarvitaan videotykki ja valkokangas. Saikku avustaa tapahtuman
järjestämisessä.
10.2 Kandiohjausryhmän kokous
Kandiohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa puhuttiin opintojen
vapaavalintaisuuden kasvattamisesta.
10.3 Harjoitteluverkoston kokous 21.1.
Kanerva ja varajäsen Sääskilahti ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen,
joten Lehtovirta osallistuu heidän puolestaan.
11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1 KV-kandi
Asikainen, Saikku, Daniela Schenk ja Mikko Jantunen ovat keskustelleet
uusien kandiopiskelijoiden sopeuttamisesta opintoihimme ja
teekkaritoimintaamme. Saikku ottaa yhteyttä koulun yhteyshenkilöön ja kysyy
lisätietoja KV-kandista. Asiasta tiedottaminen tulee pitää ajan tasalla.
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1 ENGin Practice sitsit 30.1.
ENGin kansainväliset harkkasitsit ovat 30.1. Asikainen sanoi pystyvänsä
järjestämään tapahtuman tämänhetkisillä resursseilla.
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1 Ruutistoimikunnan kokousbudjetti
Keskusteltiin, kuinka Ruutistoimikunnan kokouksissa on usein ollut juotavaa ja
syötävää aiempina vuosina. Kokoukset toimivat osittain myös toimikunnan
virkistyksenä. Muu raati piti tätä toimivana käytäntönä myös tänä vuonna.
13.2 Raadin esittely Ruutisissa
Jokaisen raadin jäsenen tulee kirjoittaa Driveen oma tervehdys ensimmäisiin
Ruutisiin liittyen 4.2. mennessä.
13.3 Kilpailutukset
Olemme saaneet uuden tarjouksen Lehtisepiltä, mikä vaikuttaa
potentiaaliselta.
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14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1 Ulkoexcursio
Ensimmäinen kokous on pidetty ja alustava paikka suunniteltu.
14.2 Kotimaan Pitkä
Seuraavassa viikkotiedotteessa julkaistaan hakemuksen aihe ja ohjeet
hakuprosessiin. Viikon päästä kerrotaan tarkemmat ohjeet hakemuksen
palauttamisesta.
14.3 Muut kevään tapahtumat
A-insinöörit ovat halukkaita järjestämään kiltamme kanssa Paintball-kokeilun ja
saunaillan. Siemens on ehdottanut excursiota 16.4. esimerkiksi aamupalan
merkeissä.
15. RAHA-ASIAT
15.1 Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyminen
Ei hyväksyttäviä laskuja tai tositteita.
16. TIEDOTUS
16.1 Ei esille nousseita asioita.
17. AYY
17.1 Ei esille nousseita asioita.
18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1 MAIK-risteilyn päivämäärä
Päivämäärät ovat aiheuttaneet keskustelua ja päätökseen ei ole päästy. Aalto
jatkaa aiheesta keskustelua MAIK-vastaavien kesken.
19. RIL JA TEK
19.1 Ei esille nousseita asioita.
20. M.E.T.A
20.1 Olvin lasipullot
Olvin lasipullojen tuotanto on näillä näkymin lopetettu. 110 metrin aitoja tulee
suunnitella uudelleen, mikäli lasipullojen saatavuus laskee.
20.2 Pelaamisseura
Närekorpi pyysi raatilaisia pelaamaan PlayerUnknown’s Battlerounds:ia
kokouksen jälkeen.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1 Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 27.1. kello 19:00 vakiokokousajan
mukaan.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1 Mia Roslund päätti kokouksen ajassa 20:04.
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VAKUUDEKSI

Mia Roslund
Puheenjohtaja

Tuomas Rasku
Kirjuri-tiedottaja
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