Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Aika:

29.9. 2020 klo 17

Paikka:

Huone 101, Konetekniikka, Otakaari 4

Läsnä:

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

Raadin kokous 24/2020

Fanni Mattsson
Mikko Tiili
Teemu Kanniainen
Janne Suominen
Kristofer Mäkinen (P7.7)

Tua Videman (P7.3)
P = poistui kohdassa
1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Aalto avasi kokouksen ajassa 17:02.
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. Suominen ilmoitti, että tänään on Mikon nimipäivä.
6. JÄSENASIAT
6.1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Tobias Lehle oli hakenut killan jäsenyyttä.
Ehdotettiin, että hakemus hyväksytään. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Hyväksytään Tobias Lehle killan jäseneksi.
6.2. Raadin palaute
Nimimerkki ”Naisten Kaljailta”
Oli ihmetelty, miksi vain osa fukseista on liittynyt killan yleiseen
Telegram-ryhmään.
Yrjänäinen totesi, että liittymislinkit sekä killan keskusteluryhmään että
tiedotuskanavalle on jaettu vuoden jokaisessa viikkotiedotteessa.
Mattsson kertoi, että linkit jaettiin hiljattain fuksikapteenien
tiedostuskanavalla, ja moni fuksi olikin liittynyt sen jälkeen ryhmään.
Nimimerkki ”Joe Miller”
Kokous oli yksimielinen, että palaute oli ollut automaattista roskapostia
ja jätti sen omaan arvoonsa.
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7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros
Mattsson: Pari vähän huonompaa päivää takana, mutta ne kuuluvat elämään.
Tällä viikolla mukavia juttuja tiedossa.
Suominen: Maistoin eilen Marabou Cookie Dough -suklaata.
Mäkinen kommentoi, että kuulostaapa makealta.
Suominen vastasi pitävänsä makeasta.
Yrjänäinen: Lauantaina nyrjäytin nilkkani, jota olen koittanut parannella. Illalla
taas kouluhommia luvassa.
Kanniainen: Hyvin menee, kun on vain yksi asia, eli lehti, jota pitää tehdä.
Videman: Ihan hyvää kuuluu, koiria on ravannut toimistossa. Olen
järjestämässä Skipolin ensilumia, jonka ilmo on torstaina!
Kotiranta: Muutto luvassa loppuviikosta ja tuparit perjantaina!
Mäkinen: Tuntuu hyvältä antaa yhteisölle takaisin.
Tiili: Tulin juuri töistä. En taida olla jäljessä kursseistakaan.
Mäkelä: Olen ollut viihteellä. Kouluhommien takia stressaa hieman.
Raulo: Pääsin kielikokeesta läpi! Huomenna alkaa Temptation Island!
Aalto: Värjäsin hiukset, mutta kaikki kuumottaa.
7.2. Kiltakummi vierailee
Kiltakummi Tua Videman vieraili kokouksessa.
Videman kertoi AYY:n kuulumisia kokoukselle.
Ensimmäisenä hän kertoi koronan vaikutuksista. AYY:n linja on pitkälti sama
kuin yliopistolla. Hän korosti osallistujalistojen laatimisen tärkeyttä erityisesti
yli
50 henkilön tapahtumissa.
Lisäksi hän kertoi ajankohtaisista asioista asumiseen, yhteisöön ja muihin
asioihin liittyen, joita käsitellään tällä hetkellä edustajistossa.
7.3. Menneet tapahtumat
Syksyinen sitsi-ilta
Aalto osallistujana, Mäkelä lukkarina ja Mäkinen järjestäjänä
vahvistivat, että tapahtuma oli onnistunut ja hauska.
Ruoka oli ollut hyvää ja killan uudet lämpölamput toimivat.
Fuksiexcu
Kaikki meni hyvin, ja excursio oli mielenkiintoinen. Kokonaisuudessa
vois muotoilla eri tavalla. Esim Excursiota varten saatiin odotettua
enemmän tukea yritykseltä GRK Infra Oy.
Fuksien lautapeli-iltapäivä
Tuli porukkaa, mutta moni perui, mikä oli harmillista. Toinen varatuista
tiloista oli tyhjillään.
Tulevien viikkojen tapahtumat
Syyshermanni ollaan järjestämässä.
Keskusteltiin, miten olisi hyvä toimia ennen Syyshermannia,
jotta altistumisten riskit minimoitaisiin.
Keskusteltiin fuksiaisista. Kokous oli yksimielinen siitä, että
tässä ulkotapahtumassa on erinoimaiset turvallisuuspuitteet..
Todettiin sosiaalisten kohtaamisten olevan jokaisen raatilaisen
henkilökohtaisella vastuulla.
Otatarhan ajot
Rakennusjaoksen mainostamisessa fukseille voisi olla vielä
kehittämistä, sillä toistaiseksi uusia opiskelijoita on liittynyt
toimintaan melko vähän. Onneksi ajokki on kuitenkin kasassa
ja yritysyhteistyö ajojen osalta kunnossa.
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7.4. Lämpölampun suoja, säilytys ja lainaus
Mäkinen ehdotti, että lämpölampuille ommeltaisiin suojat pressusta. Kokous
kannatti ehdotusta. Asiassa konsultoidaan käsityötaitoisia kiltalaisia.
Lamppuja on tarkoitus säilyttää tosiiinsa ja johonkin kiinteään ketjulla
kiinnitettynä.
Talvea varten lamput puretaan ja siirretään sisätiloihin.
7.5. Hajonnut valokannu
Ilmeni, että yksi kuudesta killan valokannuista on mennyt rikki.
Kannu on luultavasti hajonnut orientaatioviikon Raksarockissa.
Kanniainen selvittelee, onko kannu korjattavissa.
7.6. Vaalikokous
Mäkinen kyseli, onko tietoa, miten vaalikokous järjestetään.
Asiaa tarkastellaan lähempänä kokouksen ajankohtaa ja päätetään, miten
kokous järjetetään.
7.7. Museolle ansiomerkkejä
Aikaisemmin tehtiin päätös, että lahjoitetaan ansiomerkkejä ja laulukirjoja.
7.8. Pyöreän tornin killan arwoisan ehdottaminen
Aalto ehdotti Pauli Putkirantaa. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Ehdotetaan Putkirantaa killan Pyöreän tornin killan arwoisaksi
7.9. IK - Junction yhteistyö
Junction on Euroopan suurin opiskelijavetoinen hackathon-tapahtuma.
Junction oli lähestynyt kiltaa yhteistyöidealla. Yhteistyönä kilta jakaisi
jäsenistölleen koodin, jolla saisi lisäpisteitä hakemuksessa tapahtumaan.
Vastaavasti Junction listaisi IK:n yhteistyöyhdistyksenään ja kilta saisi
näkyvyyttä heidän toiminnassaan.
Ehdotettiin, että kilta suostuisi yhteistyöhön. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Tehdään yhteistyötä Junctionin kanssa.
7.10. Kiltahuoneen siivous
Sovittiin, että raati pitää kiltahuoneen siivouspäivän 18.10.
7.11. Vanhojen ilmoittautumistietojen poisto
Raulo muistutteli, että vanhojen tapahtumien ilmoittautumistietoja pitäisi
poistaa sitä mukaan, kun niitä ei enää tarvita.
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. Syyshermanni gaala
Torstaina oletettavissa jälleen lisäohjeistuksia AYY:n suunnalta, jotka
saattavat vaikuttaa tapahtumaan. Toistaiseksi gaala ollaan kuitenkin edelleen
järjestämässä tiukoin turvatoimenpitein.
Jos fyysinen tapahtuma joudutaan perumaan, vuosijuhlat järjestetään
etätapahtumana, jotta muunmuassa ansiomerkit voidaan jakaa.
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Haalarit 40 vuotta
Ensi vuonna killan haalarit täyttävät 40 vuotta.
Pääsponsori YIT haluaisi, että niiden valmistaja siirtyisi Leijona Groupilta
Blåkläderille, koska myös YIT tilaa työvaatteitaan sieltä.
Kokous ei kokenut pieniä muutoksia haalareissa pahitteeksi
Kokous oli sitä mieltä, että tärkeintä olisi, että sama värimaailma säilyisi.
Raulo alkaa tekemään esitutkimusta haalariuudistukseen liittyen.
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10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. Koe Kampus 2020
Tapahtuma järjestetään 22.10 etänä.
Katri Koistinen oli pyytänyt, että joku vastailisi abien kysymyksiin etänä.
Suominen selvittelee, löytyisikö halukkaita vastailijoita.
11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. Fuksisitsit
Mattsson kertoi, että moni kilta on järjestänyt fuksisitsejä osastoittain
porrastetusti.
Hän kyseli olisiko IK:n myös syytä toteuttaa samalla tavalla.
Kokous antoi vihreää valoa Mattssonin idealle.
11.2. Fuksiaiset 4.10.
Raati aikoo pitää rastia tapahtumassa.
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. ENGin KV-ulkohengailu 3.10.
Tapahtumalle kaavailtu bändi perui esiintymisensä. Yritettiin saada korvaaja,
mutta pyydetty hinta oli liikaa.
Tiili pyysi raatilaisia auttamaan tapahtumassa.
12.2. Piirakka evenENG 7.10.
Tiili kertoi, että tapahtuma järjestetään KIKin ja MK:n maisterikapteenien
kanssa.
Tapahtuma ei vaadi panoksia raatilaisilta.
12.3. ENGin KV-sitsit 28.10.
Tapahtuma saattaa olla IK-approjen kanssa samana päivänä.
Tapahtuman työvoimalle olisi tarkoitus olla fuksipisteitä jaossa.
12.4. ENGin KV-saunailta 6.12.
Perinteinen itsenäisyyspäivän saunailta ulkomaisille opiskelijoille.
12.5. Excursio viikolla 42
Tarkoitus olisi lähteä johonkin toiseen kaupunkiin. Suunnittelu on auki.
12.6. Kiertely viikolla 44
Fuksitoimikunta ja Kansainvälisyystoimikunta järjestävät stadisuunnistuksen
kaltaisen tapahtuman.
12.7. Maisterisitsit viikkojen 46-49 aikana
Killan englanninkieliset sitsit olisi tarkoitus järjestää pikkujoulusesongin
aikoihin.
12.8. Maisterit ja vaihtarit in to the hole
Tiili kertoi ideastaan tutustuttaa ulkomaisia opiskelijoita avantokulttuuriin.
12.9. Wappu simulator 29.11.
Tiili kertoi puolen vuoden vaihtareille tarkoitetusta alkuperäisestä
wappusimulaattorista.
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1. Kolmannet ja neljännet Ruutiset
Kanniainen muistutteli palstoista. Lisäksi hän pyyteli kuvia erillisinä
tiedostoina.
Kanniainen kertoi kamppailuistaan InDesignin kanssa.
Neljänsien Ruutisten julkaisua voisi lykätä vaalikokouksen jälkeen, koska
pIKkujouluja ei välttämättä tulla järjestämään.
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
Ei esille nousseita asioita
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15. RAHA-ASIAT
15.1. Korvaustositteiden hyväksyntä
Yksi korvaustosite jouduttiin hylkäämään puutteellisen tiedon vuoksi.
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat korvaustositteet.
16. TIEDOTUS
Ei esille nousseita asioita
17. AYY
17.1. Kiltakummi vierailee
Kiltakummin vierailu käsiteltiin kohdassa 7.2.
18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1. MAIK-sitsit 12.12.
Tiili kertoi, että MAIK-sitsit ovat tulossa.
Alunperin OK20 oli kaavailtu tapahtumapaikaksi.
19. RIL JA TEK
Ei esille nousseita asioita
20. M.E.T.A
20.1. PePu
Keskusteltiin PePu-toiminnasta syksyn suhteen. Ainakin vuosijuhlaviikolle
olisi mukavaa saada PePu-arvonta.
20.2. Vanha poli
Tiili aloitti arvostuskeskustelun vanhan polin rakennuksesta.
20.3. Lakinlaskijaiset
Keskusteltiin, onko raadilla kehitteillä jotain yhteistä.
20.4. Fuksiryhmien omat sitsit
Keskusteltiin fuksiryhmien järjestämistäsitseistä sekä raadin jäsenten
osalistumisesta niille.
20.5. Kurssineuvoston vaalit
Kurssineuvoston vaalit ovat suunnitteilla viikolle 41.
Lisäksi keskusteltiin, että KN-rasti olisi hyvä lisä fuksiaisiin.
20.6. Yrityssuhde - ja excursiotoimikuntien virkistys
Kotiranta ja Raulo kertoivat onnistuneesta virkistäytymisestä, johon kuului
purjehdusreissu Haukilahdesta Kaivopuistoon ja ruokailtiin ravintola
Skifferissä. Myös cocktailit olivat mahtuneet budjettiin.
20.7. Hakijatilastot
Suominen kertoi, että energia- ja ympäristötekniikan kandidaattiohjelmaan oli
hakenut 820, joista ensisijaisia oli ollut 148.
20.8. Lukkarien virkistys
Tapahtuma meni mukavasti Rantasaunan pienellä puolella.
20.9. Tempparien kisakatsomo
Ilmoitettiin, että kisakatsomo on seuraavana päivänä Mikolla.
20.10. Maisteri- ja vaihto-opiskelijatilastot
Tiili kertoi, että alunperin hyväksyttiin 102 maisteria. 60 maisteria on
tavoitettu. Vaihtareita piti tulla 14, joista 9 tuli.
20.11. KV-tutorien virkistys
Tiili kertoi suunnittelevansa virkistystä tutoreille.
20.12. 31.7.2020 mennessä valmistuneiden sivuainevalinnat
Suominen kertoi tilastoja energia- ja ympäristötekniikan kandidaattien
sivuainevalinnoista.

5/6

Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Raadin kokous 24/2020

21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous järjestetään 6.10. klo 17:00.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Aalto päätti kokouksen ajassa 19:15.

VAKUUDEKSI

Laura Aalto

Eino Yrjänäinen

puheenjohtaja

sihteeri
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