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Aika:
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kello 17:00

Läsnä:

Silja Yli-Juuti
Eino Yrjänäinen
Teemu Kanniainen
Janne Suominen
Sampo Sainio
Matias Saikku
Jutta Kanerva
Tommi Lehtovirta
Nina Tanskanen (P7.2)
Emma Ryhänen (S7.2, P13.9)

PÖYTÄKIRJA
Paikka:

Laura Aalto
Lassi Mäkelä
Tuomas Orava (P7.2)
Lotta Lassila
Tuomas Rasku (P11.1)
Lauri Sääskilahti
Nina Svinhufvud (P7.3)
Tuukka Harvela
Anton Närekorpi (S8.1, P13.9)
Tuukka Harvela (P13.9)

Vuosikokous 2020
Huone 101
Konetekniikan talo
Otakaari 4
Eetu Kotiranta
Mikko Tiili
Kristofer Mäkinen
Fanni Mattsson
Rita Raulo
Niko Kälkäjä
Ville Kirjonen
Susanna Karlqvist (P13.9)
Atte Ahti (S8.1)
Mia Roslund (etäyhteys)

S/P = saapui/poistui kohdassa
1 KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Laura Aalto avasi kokouksen ajassa 17:00.
2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1. Puheenjohtajan valinta
Aalto ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Silja Yli-Juutia. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valittiin Silja Yli-Juuti kokouksen puheenjohtajaksi.
2.2. Sihteerin valinta
Aalto ehdotti kokouksen sihteeriksi Eino Yrjänäistä. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valittiin Eino Yrjänäinen kokouksen sihteeriksi.
2.3. Ääntenlaskijoiden valinta (2 kpl)
Aalto ehdotti kokouksen ääntenlaskijoiksi Lassi Mäkelää ja Lotta Lassilaa, jotka olivat
suostuvaisia tehtävään.
Päätös: Valittiin Lassi Mäkelä ja Lotta Lassila kokouksen ääntenlaskijoiksi.
2.4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2 kpl)
Yli-Juuti ehdotti ääntenlaskijoita toimimaan myös pöytäkirjan tarkastajina, johon he olivat
suostuvaisia.
Päätös: Valittiin Lassi Mäkelä ja Lotta Lassila kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.
3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDET TOTEAMINEN
3.1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yli-Juuti totesi, että kokouksesta oli tiedotettu killan sääntöjen mukaisesti. Kokouskutsu oli lähetetty
yli viikko sitten killan viralliselle sähköpostilistalle ja julkaistu sekä killan että Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN
4.1. Yli-Juuti kävi läpi menettelytapoja.
Äänestystilanteessa kokouksesta poistuminen ja saapuminen on kiellettyä.
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5 KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
5.1. Huomiot esityslistassa
Yli-Juuti totesi vuoden 2019 yritysasioiden puuttuvan toimintakertomuksista. Kokous kannatti
virheen korjaamista. Lisättiin ”Yrityssuhdeasiat” esityslistan kohtaan ”Vuoden 2019
toimintakertomukset”. Tuomas Orava pyysi, että excursiot käytäisiin ensimmäisenä läpi aikaisen
poistumisensa takia. Tarvittaessa Laura Aalto voi kommentoida excursioasioihin liittyen
myöhemmin. Näillä kahdella muutoksella esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi
työjärjestykseksi.
6 ILMOITUSASIAT
6.1. Mia Roslund osallistui kokoukseen etänä, mikä on killan sääntöjen mukaista.
6.2. Nina Tanskanen ilmoitti, että tarjolla oleva pulla oli hyvää.
6.3. Susanna Karlqvist kertoi olevansa väsynyt.
6.4. Tuukka Harvela harmitteli, että Kotimaan Pitkälle excursiolle oli niin paljon hakemuksia.
7 VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSET
7.1. Puheenjohtajan katsaus
Killan vuoden 2019 puheenjohtaja Mia Roslund kertoi, että vuosi- ja vaalikokousten lisäksi
järjestettiin poikkeuksellisesti myös ylimääräinen kolmas killan kokous raadin koon kasvattamiseksi.
Vuoden tavoitteena oli hyödyntää jäsenistöltä saatua palautetta paremmin.
7.2. Excursiotoimikunta
Vuoden 2019 excursiomestari oli Tuomas Orava. Aikaisemmista vuosista poikkeavana tapahtumana
järjestettiin Pelletille sisarkiltailta Otaniemessä.
Aalto kyseli Energiateekkaripäivien budjetista.
Orava vastasi, että talousarviossa ei ollut huomioitu bussimatkoja. Myös
Lämpövoimakerhon kanssa oli ollut epäselvyyksiä menojen jaosta. Lisäkulut
selvisivät osallistujien laskuttamisen jälkeen.
Ville Kirjonen korosti ulkoexcursion julkaisun menojen kuuluvan vuoden 2019 budjettiin.
Matias Saikku kyseli Oravalta excursiovuoden englanninkielisyydestä.
Orava vastasi, että syksyn vierailu Esrille Poligonin kanssa oli englanninkielinen.
Roslund muistutti pitää kirjaa tapahtumien osallistujamääristä, jolloin voi paremmin arvioida, mitä
kannattaa järjestää.
7.3. Opintotoimikunta
Killan opintovastaava vuonna 2019 oli Jutta Kanerva. Kanervan mukaan alumnitoimintaa haluttiin
lisätä. Kanerva suositteli kesätyösaunan järjestelyjen aloittamista jo edellisenä vuonna.
Alumnikimblen ja +3-saunan yhdistäminen koettiin hyvänä ratkaisuna.
7.4. Sisäasiatoimikunta
Killan emäntä vuonna 2019 oli Emma Ryhänen. Isäntä Lionel Irrmann oli estynyt osallistumaan
kokoukseen. Ryhänen kertoi, että toimikunnan eri osat järjestivät tavallista enemmän tapahtumia.
Ryhänen kertoi, että tanssi ja tapa -koulutus järjestetään vuoden 2020 vuosijuhlaviikolla.
7.5. Ulkoasiaintoimikunta
Killan vuoden 2019 KV- ja maisterivastaava vuonna Ella Asikaisen ollessa estynyt, Roslund
kertoi vuoden toiminnasta lyhyesti.
7.6. Tiedotus
Killan vuoden 2019 kirjuri-tiedottaja Tuomas Rasku luopui paperisista jäsenhakemuksista.
Kiltahuoneelle johtavalle käytävälle asennettiin ilmoitustaulu ja pöytäkirjat siirrettiin siihen.
Kokous kannatti ideaa, että kiltahuoneelle laitettaisiin ohjeet, miten kiltaan liitytään.
7.7. Ruutiset-toimikunta
Vuoden 2019 Ruutisten päätoimittaja Lauri Sääskilahti loi Ruutisille Instagram-sivun.
Kuvagalleria arkistoitiin ja kuvakirjoja julkaistiin.
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7.8. Fuksitoimikunta
Killan fuksitoimikunnan puheenjohtaja vuonna 2019 oli Matias Saikku.
Syksyllä 2019 uusi englanninkielinen kandidaattiohjelma muutti toimintaa hieman.
Vuoden tapahtumista Saikku nosti fuksiexcursion, joka yhdistettiin killan ja Maa- ja
kalliorakentajien yhteisexcursioon, mikä pienensi fuksiexcursion budjettia.
Toisena erona marraskuun HBN siirrettiin tammikuulle, johon Yli-Juuti kyseli perusteluja.
Saikku vastasi, että marraskuu on tapahtumien suhteen kiireinen sekä fukseille
että fuksikapteenille, ja vaihtoehdot tilavuokrien suhteen olivat huonoja.
7.9. Yrityssuhdetoimikunta
Killan vuoden 2019 yrityssuhdevastaava vuonna Laura Aalto kertoi, että vuoden tavoitteena oli
tehdä yhteistyötä enemmän energia- ja ympäristöalan yritysten kanssa. Toimikunnan virkistys
järjestettiin yhdessä excursiotoimikunnan kanssa. Töpsy oli viimeistä kertaa yrityssuhdetoimikunnan
alla.
8 VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS
8.1. Rahastonhoitajan kommentit
Killan vuoden 2019 rahastonhoitaja Tommi Lehtovirta kertoi, että vuoden budjetti suunniteltiin alun
perin 1000€ tappiolle, mutta lopputulos olikin 7000€ ylijäämäinen.
Lopputulokseen vaikutti, muun muassa odotettua suurempi korkeakoulusopimus ja
Tekniikan edistämissäätiö palkinto opettajalle.
Tuukka Harvela ihmetteli, miten vähän Piparielementtiin oli käytetty rahaa.
Matias Saikku kertoi, että ilmainen tila pienensi tapahtumaan kuluja.
8.2. Yrityssuhdetoimikunta
Toimintaan kului 1000€ suunniteltua enemmän. Muun muassa ENG-festivaalin rahaliikenne
oli ajateltua suurempaa.
Matias Saikku ihmetteli, miten yritysaamiaisen budjetti voi olla ylijäämäinen
Aalto kertoi, että hänellä oli vaikeuksia saada 200€ kulumaan aamupalaan.
8.3. Excursiotoimikunta
Excursioihin meni 500€ suunnitelmaa enemmän.
Kokous kyseli Pelletin vierailun kustannuksista.
Susanna Karlqvist vastasi, että tilavuokra ja muut kulut jaettiin tasan, mutta
pelletti maksoi itse majoituksensa. Lassi Mäkelän mukaan Aalto Beer Pongilta
vuokrattiin beer pong -pöytiä.
8.4. Ulkoasiaintoimikunta
Useamman osapuolen tapahtumien kulujen tasaus oli aiheuttanut epäselvyyksiä.
8.5. Sisäasiaintoimikunta
Budjetti alitettiin kolmella tuhannella eurolla.
Liikuntabudjettia käytettiin vain vähän ja syksyltä peruuntui yhdet sitsit.
8.6. Ruutiset-toimikunta
Matias Saikku kyseli miksi ensimmäisen lehden ja loppujen lehtien hinnoissa on
niin pieni ero, vaikka ensimmäistä tilattiin kaksinkertainen määrä.
Sääskilahti vastasi lehtien painossa maksavan eniten se, että ”koneet
saadaan käyntiin”.
8.7. Hallinto
Edustuskulujen kasvu huomioitiin raadin kuluissa.
Matias Saikku ihmetteli, että toiminnantarkastukseen käytettiin vain 14,10€.
Ville Kirjonen kertoi, että toiminnantarkastajat eivät muistaneet
budjettinsa suuruutta tilatessaan pizzaa evääksi toiminnantarkastukseen.
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Tuukka Harvela kyseli Jäynägaalan budjetista.
Lehtovirta kertoi, että kilta oli laskuttanut suoraan Tekniikan akateemisia. Kiltalaiset
maksoivat itse tapahtuman järjestelykuluja, joita kilta maksoi myöhemmin takaisin
tehtyjen korvaustositteiden perusteella. Rita Raulo kertoi, että selvisi vasta paikan
päällä, saako kilta Tekniikan akateemisilta rahoitusta tapahtuman kuluihin.
Kiltatuotteita (haalarimerkit, kuohuviinilasit) myytiin kaksinkertainen määrä tyypillisestä.
Kokous ihmetteli, miten Äpydiili saattoi heittää 0,25€.
Tommi Lehtovirta uskoi, että kyseessä on laskuvirhe. Ville Kirjonen kommentoi, että killan
kannattaisi hakea 0,25 euron ”ävystystä”.
9 TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
9.1. Toiminnantarkastajien raportin läpikäynti ja kommentit
Killan toiminnantarkastajat vuonna 2019 olivat Ville Kirjonen ja Anton Närekorpi.
Kirjonen luki toiminnantarkastajien raportin vuodesta 2019. Todettiin, että tilinpäätös perustuu
kirjanpitoon ja on todenmukainen eikä havaittu mitään vahingonkorvaukseen johtavaa. Närekorpi
kommentoi, että asiat menivät ajallaan ja selkeästi. Lisäksi hän kehui varainhoitoa. Kirjonen
kuitenkin kritisoi kiltalaisten tekemien korvaustositteiden laatua. Poikkeuksena Janne Suominen oli
loistanut korvaustositteidensa oikeaoppisuudella.
10 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
10.1. Asiasta keskustelu ja tilivelvollisten poistuminen
Silja Yli-Juuti ehdotti, ettei vuoden 2019 raadin tarvitse poistua kokoustilasta,
mikäli keskustelua aiheesta ei synny. Kokous kannatti ehdotusta.
10.2. Päätöksenteko
Yli-Juuti ehdotti tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Myönnetään vuoden 2019 raadille vastuuvapaus ja hyväksytään tilinpäätös.
11 RAADIN MUUTOSESITYKSET HALLINTO-OHJESÄÄNTÖÖN
Raati on esittänyt seuraavia muutoksia hallinto-ohjesääntöön
11.1. KV-vanhuksen lisääminen ulkoasiantoimikuntaan.
Virkaan nimitettäisiin vuosittain edellisvuoden KV- ja maisterivastaava.
Yli-Juuti ehdotti muutoksen hyväksymistä ensimmäistä kertaa. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Vahvistetaan edellä̈ mainittu muutos hallinto-ohjesääntöön ensimmäistä kertaa.
12 KILLAN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN SIJAINNIN JA SÄHKÖPOSTILISTAN PÄÄTTÄMINEN
12.1. Ilmoitustaulun sijainti
Raati oli esittänyt, että killan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kiltahuoneen edustalla
osoitteessa Otakaari 4 A. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Killan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kiltahuoneen edustalla osoitteesa
Otakaari 4 A.
12.2. Sähköpostilista
Raati oli esittänyt, että killan virallinen sähköpostiosoite on ik-info@list.ayy.fi.
Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Killan virallinen sähköpostiosoite on ik-info@list.ayy.fi.

4/8

Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Vuosikokous 2020

13 TOIMIKUNTIEN TOIMINTASUUNNITELMAT
13.1. Puheenjohtajan katsaus
Killan puheenjohtaja vuonna 2020 Laura Aalto esitteli yleisesti suunnitelmia killan
toiminnasta.
13.2. Opintotoimikunta
Killan opintovastaava vuonna 2020 Janne Suominen kertoi, että korkeakoulun kiltojen
alumnisitsit järjestetään keväällä. Lisäksi yliopiston tasolla tehdään toiminta-arviointi
kymmenen vuoden historiasta uutta opintosuunnitelmaa varten.
13.3. Sisäasiaintoimikunta
Vuonna 2020 killan isäntä on Kristofer Mäkinen ja emäntä Lotta Lassila. Mäkinen kertoi, että
liikunta- ja kulttuurivastaavia on aktivoitu. Lisäksi on luotu uusi toimihenkilövirka
kiltahuoneen kehitykseen. Yhteissitsit Helsingin yliopistolaisten kanssa ovat uusi lisä.
Emma Ryhänen kysyi, miten toimikuntia motivoidaan.
Mäkinen uskoi, että virkistykset ovat tärkeä motivaattori. Lisäksi
vastuuhenkilöiden nimittäminen selkeyttää toimintaa.
Yli-Juuti kysyi, miten kansainvälisiä opiskelijoita saadaan mukaan tapahtumiin.
Mäkinen uskoi, että englanninkieliseen tiedotukseen panostaminen on paras
keino. Laura Aalto mainitsi, että killalla on myös lukkareita, jotka ovat
orientoituneet lukkaroimaan myös englanniksi.
13.4. Excursiotoimikunta
Killan vuoden 2020 excursiomestari Eetu Kotiranta kertoi, että kansainväliset opiskelijat
tullaan huomioimaan excursiotarjonnassa. Tuukka Harvela toivoi, ettei excursioita
järjestetä Teekkariperinnejuhlaviikolla.
13.5. Ulkoasiaintoimikunta
Killan vuoden 2020 KV- ja maisterivastaava Mikko Tiili kertoi, että englanninkielisen
viikkotiedotteen kokoaminen on delegoitu kirjuri-tiedottajan tehtäväksi. Lisäksi toimintaa
kehitetään kannustamalla KV-isoja käyttämään ryhmäkohtaisia virkistysbudjettejaan.
13.6. Yrityssuhdetoimikunta
Killan vuoden 2020 yrityssuhdevastaava vuonna 2020 Rita Raulo kertoi, että tulevana
vuonna olisi tarkoitus luoda myös kansainväliseen kandidaattiohjelmaan (Computational
Engineering) liittyviä yrityssuhteita ja excursioita. Edellisvuodesta poiketen nyt on
kolme yrityssuhdekisälliä, joita Raulo aikoo hyödyntää aikaisempia vuosia enemmän.
13.7. Tiedotus
Killan kirjuri-tiedottaja vuonna 2020 on Eino Yrjänäinen. Englanninkielisen viikkotiedotteen
lisäksi on perustettu englanninkielinen tiedotuskanava Telegram-viestipalveluun. Laura
Aalto kertoi, että tarkoitus on vakiinnuttaa killan tiedotus myös englanniksi, mitä Anton
Närekorpi ja Yli-Juuti kehuivat.
13.8. Ruutiset-toimikunta
Ruutisten päätoimittaja vuonna 2020 on Teemu Kanniainen.
Lehden mainontaa on tarkoitus kehittää ja kuvaamista organisoida enemmän.
Ville Kirjonen tiedusteli toimituksen kokoa ja taittajan tehtävää.
Kanniainen vastasi toimituksen olevan 15-henkinen ja taittavansa lehden itse.
Sääskilahti kysyi kuvagallerian ylläpidosta.
Kanniainen totesi, että jossain vaiheessa tarvittanee lisää tilaa. Myös kuvaajien
lisääminen ylläpitäjiksi nopeuttaisi toimintaa.
Emma Ryhänen kysyi, kuvataanko kaikissa killan tapahtumissa.
Kanniainen vastasi, että ideaalitilanteessa joku killan virallisista kuvaajista olisi
paikalla, mutta paremman puutteessa kuka tahansa voi kuvata minkä kerkeää.
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13.9. Fuksitoimikunta
Killan vuoden 2020 fuksitoimikunnan puheenjohtajat, Fanni Mattsson ja Sampo
Sainio, kertoivat, että suurin muutos tulee olemaan kansainvälisten
kandidaattiopiskelijoiden integrointi fuksitoimikunnan alaisuuteen.
Syksyllä järjestetään ehkä aikaisemmasta poikkeava korkeakoulun kiltojen yhteistapahtuma.
Matias Saikku oli kiinnostunut fuksikapteenien työjaosta.
Mattsson kertoi ideana olevan, että jompikumpi on vuorollaan vastuussa ja
yhteyshenkilönä tietyssä tapahtumassa.
Atte Ahti oli kiinnostunut, rajoitetaanko ISO-henkilöiden määrää.
Sainio oli sitä mieltä, että ISO-henkilöiden runsaus on hyvä asia. Mattsson lisäsi, että
tarkoitus olisi hyväksyä kaikki hakijat ISO-henkilöiksi.
Kiltojen yhteistoimintaa on tarkoitus kehittää, kansainvälisten fuksitapahtumien suhteen.
Matias Saikku mietti, aiotaanko Nelikiltaristeilystä tehdä kiltojen virallinen tapahtuma.
Laura Aallon puolesta Rakennusinsinöörikilta voisi ottaa vastuun kulujen
koordinoinnista.
Yli-Juuti kysyi, miten kurssineuvostosta jättäytyminen aiotaan välttää jatkossa.
Aalto ehdotti, että tuodaan paremmin esille, että kurssineuvoston toiminta voi
viedä aikaa.
Rita Raulo aloitti keskustelun kurssineuvoston aloituskassasta.
Anton Närekorven mukaan on sallittua antaa killan rahaa kurssineuvoston
käyttöön. Susanna Karlqvist oli sitä mieltä, että killan ei ole perusteltua rahoittaa
kurssineuvoston pientä toimintaa. Aalto korosti, että yllättävässä
tapauksessa kilta voi pelastaa kurssineuvoston taloudellisesti.
14 TALOUSARVIO VUODELLE 2020
14.1. Rahastonhoitajan kommentit
Killan vuoden 2020 rahastonhoitaja Lassi Mäkelä esitteli vuosibudjettia yleisesti ja kertoi, ettei
tavoitella nollatulosta. Viimevuotinen 7000€ ylijäämää on tarkoitus kompensoida suunnitellulla
6500€ alijäämällä.
Mia Roslund kysyi, miksi virkistysbudjetit vaihtelevat toimikunnittain.
Mäkelä vastasi, että virkistysbudjetit perustuvat toimikuntien puheenjohtajien
tekemiin pyyntöihin. Hän lisäsi, että reiluuden nimissä
kaikkien virkistysbudjetteja kasvatettiin.
14.2. Opintotoimikunta
Janne Suominen kertoi, että alumnisitsien tappio on tarkoituksenmukaista.
14.3. Fuksitoimikunta
Fuksien suurempi lukumäärä kasvattaa ISO-henkilöiden tarvetta, mikä kasvattaa
fuksikasvatuksen menoja.
Viime vuoden rahastonhoitaja Tommi Lehtovirta tiedusteli haalarien hintaa.
Kokous totesi, että hintaa kasvatetaan, jotta kulut pysyvät aisoissa.
Viime vuoden fuksitoimikunnan puheenjohtaja Matias Saikku kysyi, onko
kohtuullista nostaa haalarienhintoja samalla, kun virkistysbudjetteja kasvatetaan.
Yli-Juuti vastasi, että budjetissa raha ei mene yksi yhteen. Sampo Sainio
lisäsi, että haalarit ovat edulliset verrattuna moniin muihin ainejärjestöihin.
Kristofer Mäkinen kyseli kansainvälisten kandidaattiopiskelijoille suunnattujen sitsien
budjetista, joka oli vain 60 euroa.
Mattsson vastasi, että tapahtuma järjestetään yhteistyönä muiden kiltojen kanssa.
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14.4. Excursiotoimikunta
Kotimaan Pitkän excursion menoja on tavallista enemmän. Töpsy kuuluu toimikunnan
alaiseen Rakentamisjaostoon, mikä kasvattaa toimikunnan menoja. Energiateekkaripäivien
kulut ovat suuremmat, koska tapahtuma järjestetään Otaniemessä.
14.5. Yrityssuhdetoimikunta
Yritysaamiaisen budjettia on laskettu. SodaStream-koneen yhteistyö on lisätty hankintoihin.
14.6. Ulkoasiaintoimikunta
Esille ei tullut merkittävää asiaa.
14.7. Sisäasiaintoimikunta
Wappusimojen ja vappupäivän Ullanlinnanmäen tapahtuman budjetteja on pienennetty,
koska aikaisempina vuosina budjetti on alitettu. Keskusteltiin Wapun tapahtumien
sponsoreista. Kulttuuri- ja liikuntatoimintaan on kasvatettu budjettia. Nimetyt
”nokkamiehet” pitävät paremmin huolen, että budjetti myös käytetään.
14.8. Ruutiset-toimikunta
Postituskulujen oma kohta poistettiin budjetista.
14.9. Hallinto
Kilometrikorvaukset ovat uusi kohta budjetissa. Itse kilometrikorvaushakemus ei ole vielä
käytössä, mutta tulee olemaan samantyylinen kuin korvaustosite. Myös korvaukset julkisen
liikenteen käytön suhteen ovat suunnitteilla.
Esille nousseen rahastonhoitajan ja kirjuri-tiedottajan 50 euron virkistysbudjetti menee
tilinpäätösten ja killan kokousten pöytäkirjojen tekemisen eväisiin.
Yli-Juuti muistutti, että kohdat on nimettävä tunnistettavasti. Kävi ilmi, että kohta raati tarkoitti
raadin virkistystä. Yli-Juuti ehdotti kohdan nimen muutosta, mitä kokous kannatti.
Päätös: Talousarvion kohta ”Raati” muutetaan, ja on ”Raadin virkistys”.
Matias Saikku mietti, onko kohtuullista, että kilta kustantaa koko illalliskortin vuosijuhlille.
Yli-Juuti oli sitä mieltä, että on kohtuullista, koska vuosijuhlilla edustaminen
kuuluu raatilaisten työnkuvaan.
Aikaisempien vuosien Wappukiva on muutettu Teekkaritoiminnaksi, joka koettiin
epäselväksi. Ehdotettiin, että kohdan budjetti lisättäisiin eri kohtaan, mitä kokous kannatti.
Päätös: Poistetaan talousarvion kohta ”Teekkaritoiminta” ja siirretään siihen budjetoitu 500 €
kohtaan ”Wappusimat ja Ullis”.
Kiltahuoneen hankinnat ovat uusi kohta, joka on kiltahuoneen kehitysvastaavien vastuulla.
Keskusteltiin, että välipalakoneen korjaamisen sijaan hankittaisiin uusi välipalakone,
tai ongelma ratkaistaisiin jollakin muulla tavalla.
14.10. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.
Yli-Juuti ehdotti, että hyväksytään vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio esitetyin
muutoksin. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio.
15 M.E.T.A.
15.1. Ei muita esille tulleita asioita
16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
16.1. Yli-Juuti julisti kokouksen päättyneeksi ajassa 19:47
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