Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Aika:

22.9.2020

Paikka:

Huone 101, Konetekniikka, Otakaari 4

Läsnä:

Laura Aalto (puheenjohtaja)
Eino Yrjänäinen (sihteeri)
Lotta Lassila
Rita Raulo
Lassi Mäkelä
Eetu Kotiranta

Raadin kokous 23/2020

Fanni Mattsson (2.1)
Sampo Sainio
Mikko Tiili
Teemu Kanniainen
Janne Suominen
Kristofer Mäkinen

S = saapui kohdassa
1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Aalto avasi kokouksen ajassa 17:00.
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. Yrjänäinen ja Suominen ilmoittivat, että kokouseväät maksoivat sentilleen
kiltahuoneelta kerättyjen tölkkien ja pullojen pantin verran.
6. JÄSENASIAT
6.1. Uusien jäsenien hyväksyminen
Jaakko Kivekäs, Anna Laaksonen, Szilvia Haide, Vilja Kaskela, Lotta
Tammela ja Ewa Zawadzka olivat hakeneet killan jäsenyyttä.
Ehdotettiin, että hakemukset hyväksytään. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Hyväksytään mainitut kuusi henkilöä killan jäseneksi.
6.2. Raadin palaute
Englanninkielisten verkkosivujen tietosuojaseloste on vielä Atte Ahdin
nimissä. Lisäksi englanninikieliset säännöt puuttuvat
Raati kiittää palautteesta ja korjaa tilanteen pikemmiten.
Viikkotiedotteen koronainfoa oli kehuttu.
Raati kiittää palautteesta.
Syyshermannin järjestäjät olivat ihmetelleet miksi 108. Hermanni järjestetään
juuri 16.4. 2021.
Pääsiäinen vaikutti sekä Hermannin, että IK-jäynän ajankohtaan.
Päivämäärän päätöksessä oli konsultoitu vanhoja puheenjohtajia.
Myös IK-jäynään kaavailtu tila oli huonosti vapaana muina
ajankohtina. Lisäksi IK-jäynä järjestetään yhdessä Fyysikkokillan ja
Maanmittarikillan, jolloin kaikki päätösvalta ei ole IK:lla.
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7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros
Yrjänäinen: Ylihuomisen tapaaminen KV-ryhmän kanssa jännittää.
Suominen: Solid Edge on helppoa.
Mäkinen: Kivaa kuuluu.
Tiili: Oli kiva tavata ulkomaisia opiskelijoita.
Lassila: Pohjois-Afrikkalainen wrappi oli todella hyvää.
Mäkelä: Oli rentouttava viikonloppu mökillä.
Kotiranta: Taloustieteen perusteet eteni tänään hyvin.
Mattsson: Vitsit, kun pyörän rengas puhkesi.Sunnuntaina oli hauskaa.
Kanniainen: Koulun ja lehden kanssa riittää hommaa.
Raulo: Minua ilahduttaa aamun hyvä salitreeni, perjantain excursio- ja
yrityssuhdetoimikuntien virkistykset sekä pian alkava TIS-kausi.
Sainio: Assarointi on ollut työlästä. Sunnuntaina oli hauskaa.
Aalto: Elämä on yllättävän hallussa. Koulu- ja raatihommat ovat tasapainossa.
7.2. Menneet tapahtumat
Hengailu Silkkiniityllä
Sainion mukaan meni niinkin kivasti, että päätettiin olla vetämättä
suunniteltua ohjelmaa. Paikalla oli kuitenkin tarjolla erilaisia ulkopelejä
sekä muita aktiviteetteja, jotka olivat suosittuja. Osallistujat viihtyivät
paikalla illan pimennyttyäkin.
Mattsson kiitteli kaikkia, jotka olivat apuna.
7.3. Kiltahuoneen käyttö
Raulo oli sitä mieltä, että henkilörajoitusten ollessa voimassa kiltahuoneen
käytöstä pitäisi sopia selkeämmät pelisäännöt avaimellisten kesken.
Mäkelä huomautti, että myös raadin ulkopuolisten avaimellisten kanssa pitäisi
kommunikoida.
Aalto muistutti, että olisi hyvä pitää kirjaa, ketä kiltahuoneella on ollut.
Raulon peräänkuulutti, että kiltalaisille näkyvän julkikuvan on oltava
läpinäkyvä ja rehellinen.
Raulo ehdotti, että kiltahuoneella saa lähtökohtaisesti käydä vain avaimellisia
henkilöitä. Kuitenkin esimerkiksi kokousten yhteydessä tai tavaraa
noudettaessa muutkin henkilöt voivat käydä tiloissa. Kiltahuone on
käytettävissä ensisijaisesti kiltatoimintaan liittyvissä asioissa. Ryhmäkäytöstä
on ilmoitettava raadille ja siitä tehdään merkintä raadin Google-kalenteriin.
Kokous kannatti Raulon ehdotusta.
Päätös: Kiltahuone on toistaiseksi käytössä Raulon ehdotuksen
mukaisesti.
7.4. IK-kollareiden tilaus varastoon
Mattsson kertoi, että on tullut kyselyitä IK-kollareista. Hän jatkoi, että niitä
voisi hankkia varastoon ja myydä kysynnän mukaan pois.
Mäkelä piti ideasta, että kollareita myytäisiin pienellä tuotolla.
Keskustelussa nousi esiin, että edellisen tilauksen collarit olivat laadultaan
heikkoja. Sainio nosti esiin kiltalogon brodeerauksen painamisen sijasta, jotta
collarit olisivat pitkäikäisempiä ja edustavempia.
Sainio kertoi parempilaatuisista FTMK:n kollareista ja sanoi selvittelevänsä,
voisiko vastaavia tilata myös killalle, ja sovittiin, että Sainio selvittää uuden
kollaritilauksen hintaa..
7.5. Hopeinen ansiomerkki
Aalto esitteli kiltalaisten Google Forms-lomakkeeseen lähettämiä ehdotuksia
ja perusteluja hopeisen ansiomerkin saajaksi.
Keskusteltiin hopeisen ansiomerkin saajista.
Valittiin kuusi henkilöä hopeisen ansiomerkin saajaksi. Henkilöt paljastetaan
Syyshermannissa.
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7.6. Verkkokauppa.com-hankinta
Julkun yhdistysdiilin voitosta kilta sai 500 euron lahjakortin
Verkkokauppa.comiin.
Mäkinen esitteli ehdotustaan hankittavista kaasukäyttöisistä lämpölampuista,
joita olisi tarkoitus käyttää killan ulkotapahtumissa ja kiltahuoneen terassilla.
Keskusteltiin lämpölampuista.
Ehdotettiin, että ostettaisiin kaksi lämpölamppua ja kaksi kaasupulloa.
Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Julkun yhdistydiilin voittorahoilla ostetaan kaksi lämpölamppua
ja kaksi kaasupulloa.
7.7. Toimarimerkit
Yrjänäinen ei ole unohtanut asiaa, mutta toimarimerkin kehittely ei ole
edennyt.
7.8. Ulkoexcursiojulkaisun jakaminen kiltalaisille
Sovittiin, että kiltalaiset voi noutaa julkaisun Konetekniikan talon aulasta
itsepalveluna.
Sovittiin, että Kotiranta hoitaa viestinnän.
7.9. Raadin virkistyspäivä
Aikaisemmasta poiketen sovittiin, että 20.10. mennään kylpylään ja brunssille.
7.10. Kuvagalleria
Raulo kyseli, miksi galleriassa ei ole kuvia syksyn tapahtumista.
Kanniainen kertoi, että sai vasta kuvat ja aikoo hoitaa asian
viipymättä.
7.11. Valokuvakirjat
Raulo kyseli uusien valokuvakirjojen tilanteesta.
Kanniainen kertoi, että ne ovat tekeillä ja RIL-logo on tulossa
takakanteen.
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
Ei esille nousseita asioita.
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Kannatusjäsenet
Raulo kertoi, että 10 000 euron tavoite on saavutettu. Lisäksi saattaa tulla
vielä yksi tai kaksi kannatusjäsenyyttä lisää.
9.2. Otatarhan ajot
Raulo kertoi, että aikaisemmin peruttu sponsori saatiin takaisin.
9.3. RIL-raportti 2020
Raulo muistutteli raportin täyttämisestä.
10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Terveisiä OPN:ltä
Suomien kertoi, että Opintoneuvosto valmistelee kirjettä korkeakoulujen
dekaaneille, jotta kampuksen opiskelutiloja avattaisiin opiskelijoiden käyttöön
laajamittaisemmin.
11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. Fuksisitsit
Mattsson kertoi, että tapahtuma järjestetään perjantaina 16.10. Sahalla.
11.2. Fuksiaiset
Tapahtumassa olisi tarkoitus olla rasteja, jossa koko Aallon kattavat
yhdistykset ja yhteisöt esittelisivät toimintaansa. Raadin rasti oli tarkoitus
pitää jokseenkin perinteisesti, mutta pienemmille osastoille.

3/5

Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Raadin kokous 23/2020

11.3. IK-appro
Tapahtumassa killan alaiset yhdistykset ja yhteisöt esittelisivät toimintaansa
rasteilla.
Aalto ehdotti, että tapahtuma järjestetään Syyshermannin jälkeen, esimerkiksi
RILkamille kaavailtuna päivänä, koska ne on pandemiatilanteesta johtuen
peruttu.
Ehdotettiin ajankohdaksi 28.10. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: IK-appro järjestetään 28.10.
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.2. Maisterisitsit
Tapahtuman suunnitelmat ovat muuttuneet, koska OK20 yläkerrassa on
AYY:n asettama 30 hengen rajoitus.
Tiili selvittelee, jos Saha saataisiin tapahtumapaikaksi.
Ajankohta jäi auki.
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1. Kolmannet ja neljännet Ruutiset
Kanniainen kertoi, että neljännen lehden suunnittelu on pitänyt aloittaa jo
ennen kolmannen julkaisua.
Lisäksi hän muistutteli Sainiota, Mattsonia, Tiiltä ja Aaltoa kirjoittamaan
palstansa syyskuun aikana.
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
Ei esille tulleita asioita
15. RAHA-ASIAT
15.1. Korvaustositteiden hyväksyminen
Mäkelä totesi, että yksi korvaustosite joudutaan hylkäämään epäselvän tiedon
vuoksi. Muut tositteet hyväksytään seuraavassa kohdassa.
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat korvaustositteet.
16. TIEDOTUS
16.1. Pakun esittely- ja keskustelutilaisuus
Yrjänäinen pyysi, että Sainio ja Mäkinen laatisivat mainostekstin ja Google
Forms -lomakkeen tapahtumaa edeltävän viikon loppuun mennessä.
Nousi esille, että tapahtuma on siirretty 12.10.
17. AYY
Ei esille tulleita asioita
18. MAIK JA AA-KERHOT
Ei esille tulleita asioita
19. RIL JA TEK
Ei esille tulleita asioita
20. M.E.T.A
20.1. Wappukonsultti 2021
Sovittiin, että luodaan uusi toimihenkilövirka vaalikoukseen mennessä.
20.2. Projektorivalo
Mattsson mietti, mistä uuden projektivalon saisi ja kuka sen hankkisi.
Suominen lupasi selvitellä asiaa.
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20.3. Kiltalaisten bändi
Killan toisen vuoden opiskelijoiden kokoama bändi soittaa taustamusiikkia
Syyshermannin cokctail-tilaisuudessa.
Lisäksi oli toivottu, että kilta järjestäisi mahdollisuuden soittaa livemusiikkia
esimerkiksi kiltahuoneen terassilla.
Oltiin sitä mieltä, että parmepia esiintymismahdollisuuksia olisivat
esimerkiksi fuksi- ja/tai maisterisitsit.
20.4. Uudet laulukirjat
Maistereille jaetaan vain uusia kirjoja, koska niissä on myös englanninkielisiä
lauluja.
20.5. Hassu video :D
Sainio näytti pätkän Itsevaltiaat-ohjelmasta.
20.6. PTSS-merkit
Mäkinen esitteli Polyteknikkojen saunaseuran uuden haalarimerkin.
20.8. Phuksit ’10 tapahtuma
Raatilaiset olivat ihmetelleet kalenterissa näkynyttä Phuksit'10-tapahtumaa.
Aalto kertoi, että vuoden 2010 vuosikurssilla oli suunnitteilla järjestää
jälleennäkeminen 30.10. Tällä hetkellä ei tosin ole varmaa tietoa, onko
tapahtuma järjestymässä.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous järjestetään 29.9. klo 17:00.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.2. Aalto päätti kokouksen ajassa 18:59.

VAKUUDEKSI

Laura Aalto

Eino Yrjänäinen

puheenjohtaja

sihteeri
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