Rakennusinsinöörikilta ry

Aika:

30.10.2019
kello 16:30

Paikka:

Kokoushuone 101
Konetekniikan talo
Otakaari 4 A, 02150 Espoo

Läsnäolijat: Mia Roslund, puheenjohtaja
Tuomas Rasku, sihteeri
Matias Saikku
Nina Tanskanen
Jutta Kanerva
Lauri Sääskilahti
Emma Ryhänen
Janne Suominen
Tommi Lehtovirta
Eino Yrjänäinen
Tuomas Orava
Ville kirjonen (S7.1)

Killan ylimääräinen kokous

PÖYTÄKIRJA

(S=saapui, P=poistui)
Lassi Mäkelä
Daniela Schenk
Heidi Kaukinen
Ella Asikainen
Teemu Kanniainen
Rita Raulo (S7.2)
Iiro Lindgren
Laura Aalto
Daniel Haaranen
Lotta Lassila

1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1 Mia Roslund julisti kokouksen avatuksi ajassa 16:30.
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1 Puheenjohtaja
Emma Ryhänen ehdotti Mia Roslundia kokouksen puheenjohtajaksi. Kokous
kannatti ehdotusta. Päätös: Valittiin Mia Roslund kokouksen
puheenjohtajaksi.
2.2 Sihteeri
Matias Saikku ehdotti Tuomas Raskua kokouksen sihteeriksi. Kokous kannatti
ehdotusta. Päätös: Valittiin Tuomas Rasku kokouksen sihteeriksi.
2.3 Ääntenlaskijat (2 kpl)
Mia Roslund ehdotti Laura Aaltoa ja Jutta Kanervaa kokouksen
ääntenlaskijoiksi. Kokous kannatti ehdotusta. Päätös: Valittiin Laura Aalto ja
Jutta Kanerva kokouksen ääntenlaskijoiksi.
2.4 Pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl)
Mia Roslund ehdotti, että kokouksen ääntenlaskijat toimisivat myös kokouksen
pöytäkirjan tarkastajina. Kokous kannatti ehdotusta. Päätös: Valittiin Laura
Aalto ja Jutta Kanerva kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.
3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
3.1 Mia Roslund totesi, että kokouskutsu on lähetetty yli viikko sitten killan viralliselle
sähköpostilistalle ja julkaistu sekä killan virallisella ilmoitustaululla että Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan eli AYY:n ilmoitustaululla. Kokous on kutsuttu koolle killan sääntöjen
mukaisesti, joten se on laillinen ja päätösvaltainen. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN
4.1 Puheenjohtaja Mia Roslund ehdotti, että äänestämisessä toimitaan tilannekohtaisesti.
Äänestyksen aikana kokoukseen ei saa saapua tai sieltä poistua. Puheenvuorot tulee
pitää lyhyinä ja niitä pyydetään viittaamalla. Ehdotukset hyväksyttiin.
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5. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
5.1 Mia Roslund ehdotti esityslistan hyväksymistä. Kokous kannatti ehdotusta. Hyväksyttiin
kokouksen esityslista.
6. ILMOITUSASIAT
6.1 Ei esille nousseita asioita.
7. SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET
7.1 Rakennusinsinöörikilta ry:n säännöt (Raadin ehdotus uusiksi säännöiksi, liite 1)
Mia Roslund esitteli ehdotusta uusiksi säännöiksi. Roslund avasi keskustelun aiheesta.
Tuukka Harvela kysyi lisätietoja sääntömuutosten kirjoitusasusta liittyen
georakentamiseen. Roslund kertoi, että sääntömuutoksen kirjoitustapa on valittu
kyseisellä tavalla selkeyden vuoksi. Iiro Lindgren selvensi, että georakentaminen kuuluu
ympäristöpuoleen pääaineessamme. Mia Roslund päätti keskustelun aiheesta. Mia
Roslund ehdotti sääntöjen hyväksymistä liitteen mukaan. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Hyväksyttiin muutokset Rakennusinsinöörikilta ry:n sääntöihin.
7.2 Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö (Raadin ehdotus uusiksi säännöiksi, liite
2)
Mia Roslund esitteli ehdotusta uusiksi hallinto-ohjesäännöiksi. Roslund avasi
keskustelun aiheesta. Iiro Lindgren kysyi, onko ISO virallinen toimihenkilö killassa.
Roslund vastasi, että toimihenkilöitä voi olla muutkin kuin listassa mainitut, mikäli raati
niin kokouksessaan päättää. Ville Kirjonen sanoi, ettei ISO ole yleensä ollut virallinen
toimihenkilö, mutta tämä on koettu toimivaksi. Tuukka Harvela kysyi, miten
kansainväliset kandidaattiopiskelijat saadaan integroitua kiltaan samalla tavalla kuin
kansalliset opiskelijat ja kuinka fuksikapteenit jakavat vastuut. Matias Saikku vastasi, että
kapteenit sopivat asiasta keskenään, mutta jako voisi tapahtua esimerkiksi niin, että
tapahtumakohtaisesti toinen kapteeni vastaa suomenkielisestä ja toinen
englanninkielisestä sisällöstä ja molemmat kuuluvat Fuksitoimikuntaan. Nina Tanskanen
kysyi, onko perusteltua, että ulkoasiaintoimikunta kulkee kyseisellä nimellään. Roslund
vastasi, että nimen merkitys tiedostetaan ja vaikka nimellä saattaisi olla tarvetta
muutokseen, emme toistaiseksi keskity siihen. Ville Kirjonen kysyi lisätietoja kahden
fuksikapteenin tarpeellisuudesta. Matias Saikku vastasi, että todetessaan oman
työmääränsä hän on varma, että kaksi fuksikapteenia on tarpeellinen valinta kapteenin
tai kapteenien jaksamisen kannalta. Hän myös totesi, että ensimmäisenä vuotena
kyseisen muutoksen jälkeen työmäärä saattaa olla tavanomaista suurempi, mutta asia
tasoittuu tulevina vuosina. Tuukka Harvela kysyi lisätietoja fuksikapteenien vastuiden
jaosta. Matias Saikku kuvaili oman ajatuksensa vastuunjaosta, joka olisi lähes puoliksi,
mutta korosti uusien fuksikapteenien sopivan vastuista yhdessä. Lassi Mäkelä kysyi,
miten kansalliset ja kansainväliset fuksit saadaan tekemään enemmän yhdessä, etteivät
fuksikapteenit ole joka tapauksessa eri paikoissa eri tapahtumien takia. Matias Saikku
kertoi, että kansainvälisten kandidaattiopiskelijoiden orientaatio tapahtui kuluvana
vuotena perustieteiden korkeakoulun kautta, mikä vaikuttaa integroitumiseen, mutta hän
sanoi toivovansa ja uskovansa, että prosessi kehittyy ensimmäisen vuoden jälkeen
selkeästi ja tilanteen parantuvan muutoksen myötä. Tuukka Harvela kysyi, miten
kansalliset ja kansainväliset fuksit saadaan yhdistettyä, kun muissa killoissa ryhmät
pidetään tarkoituksella erillisenä. Matias Saikku kertoi olevansa sitä mieltä, että
kansainväliset fuksit tulee saada samoihin tapahtumiin ja yhteiseen seuraan kansallisten
fuksien kanssa. Mia Roslund päätti keskustelun. Mia Roslund ehdotti sääntöjen
hyväksymistä liitteen mukaan. Kokous kannatti ehdotusta. Päätös: Hyväksyttiin
muutokset Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntöihin.
8. SEURAAVA KOKOUS
8.1 Seuraava kokous on 22.11.2019 toimien killan vaalikokouksena. Kokouskutsut
lähetetään lähiaikoina.
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9. M.E.T.A.
9.1 Iiro Lindgren kysyi, milloin sääntömuutokset menevät läpi. Mia Roslund kertoi, että
muutokset menevät läpi, kun ne hyväksytään kahdessa peräkkäisessä killan
kokouksessa.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
10.1 Mia Roslund päätti kokouksen ajassa 16:56.

VAKUUDEKSI

Mia Roslund
Puheenjohtaja
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Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastaja

Jutta Kanerva
Pöytäkirjan tarkastaja
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