Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Raadin kokous 25/2020

Aika:

6.10. 2020

Paikka:

Huone 101, Konetekniikan talo (Otakaari 4)

Läsnä:

Laura Aalto (puheenjohtaja)
Eetu Kotiranta (sihteeri)
Teemu Kanniainen
Janne Suominen
Kristofer Mäkinen (S7.1, P7.9)

Lassi Mäkelä
Rita Raulo
Fanni Mattsson
Mikko Tiili

Silja-Yli Juuti (S7.1, P7.5)

Visa Simola (P7.4)

Lotta Lassila
Sampo Saino

Kristofer Mäkinen (S7.9, P11.1)

Etänä:

S / P = saapui / poistui 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 Kanniainen ilmoitti, että kiltahuoneen tietokoneelle on viimein saatu Adoben ohjelmistot,
InDesign mukaan lukien.
6. JÄSENASIAT
6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uusia jäsenhakemuksia.
6.2. Raadin palaute
PePua oli suullisesti toivottu takaisin erään kiltalaisen toimesta.
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7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros
Suominen: Hyvin menee, ei kummempia.
Mattsson: Fuksisitsien peruminen aiheutti tuskaa.
Kanniainen: Lehti meni eilen painoon. Eilisestä poiketen virkeä olo.
Simola: Kouluhommia riittää, perjantaita odottaen!
Yli-Juuti: En ollut syönyt kunnolla ja onki vähän huono olo. Hyvin menee, vaikka
diplomityö painaakin päälle.
Kotiranta: Hyvin menee, odotan myös perjantaita innolla!
Tiili: Huomenna pääsee hengailemaan KV-opiskelijoiden kanssa
Raulo: Minut tekee iloiseksi huominen Temptation Island -jakso ja se, että kiinteä
ruoka maistuu taas hammasoperaation jälkeen.
Mäkelä: Tuntuu että pari viikkoa mennyt aikamatkalla. Oli taas jännä huomata,
kuinka riippuvainen olen puhelimestani, kun rikoin sen.
Mäkinen: Tulin juuri hakemasta Olarista lasitavaraa. Kuulin hauskan sattuman
kävellessäni leikkikentän ohi.
Lassila: Olen etänä, koska olen saanut viestiä kolmesta eri lähteestä
mahdollisista korona-altistumisista. Koulusta en ole osannut stressata.
Sainio: Ei kummempia, karanteeni on ikävää. Päivän suurin hupi on ollut Einon
kanssa taistelu pilkutussäännöistä.
Aalto: Ei enää stressaa niin pahasti kuin viime viikolla. Kivasti menee.
7.2. Menneet tapahtumat
ENGin KV-ulkohengailu
Tiili kertoi tapahtuman olleen ”very successful”.
Tiili kertoi olleensa muutaman maisterin kanssa menossa aamuun asti.
Kaikilla oli ollut kivaa, uudet lämmittimet olivat suosittuja. Parhaimmillaan
paikalla oli ollut 30 henkilöä.
Mikko Jantunen oli kerännyt kiitosta tiskijukkana toimisesta.
Fuksiaiset
Mattsson kertoi tapahtuman mennen hyvin säätämisestä huolimatta.
Fukseilla oli ilmeisesti ollut hyvä meininki. Mattsson kiitti raatia avusta.
Raulo ja Lassila kehuivat silminnähden fuksien hyvää yhteishenkeä, ja
meininkiä.
Sää oli ollut iso miinus ja tuotti niemenkärjessä kynttilöiden kanssa isoja
ongelmia.
Yhteensä rasteja kiersi noin 80 osallistujaa.
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7.3. Rak-AAt esittely ja sen yhteistoiminta killan kanssa
Simola ja Yli-Juuti kertoivat rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden
anonyymien alumnien yhdistyksestä.
Vuonna 2013 perustettu rekisteröimätön yhdistys on AYY:n alainen.
Yhdistyksellä on varastotila Jämeräntaival 1:ssä, jota on hiljalleen remontoitu
oleskelupaikaksi.
Viimeisen kahden kuukauden aikana toiminta on saanut tuulta alleen.
Yli-Juuti ja Simola kertoivat saapuneensa kokoukseen keskustelemaan
tulevasta yhteistyöstä killan kanssa, koska heidän toiminnastaan on tulossa
näkyvämpää.
Yhdistys olisi killasta erillinen toimija, mutta tavoitteena olisi tehdä tiivistä
yhteistyötä.
Yli-Juuti kertoi esimerkiksi yhdistyksen halukkuudesta pitää rasteja tulevissa
rastikiertelyissä, joissa olisi mahdollista esitellä toimintaa kiltalaisille.
Kokous tiedusteli, onko kerho ammattiainekerho vai kenties joku muu. Simola
kertoi kerhon olevan AA-kerhon ja kerhon välimuoto, jonka tavoitteita ovat
esimerkiksi raksahengen ylläpitäminen sekä alumnien ja opiskelijoiden välisen
verkoston kasvattaminen. Yli-Juuti nosti yhdistyksen erääksi tavoitteeksi myös
yritysyhteistyön kasvattamisen. Yli-Juuti kertoi yhdistyksen tulevaisuudessa
olevan yhteydessä myös rakennusalan yrityksiin, ettei tämä tule killalle
yllätyksenä.
Tiili tiedusteli, onko yhdistyksellä hallitusta.
Simola kertoi olevansa puheenjohtaja.
Yli-Juuti kertoi olevansa yrityssuhde/alumnivastaava.
Jäseniä on tiettävästi noin 30, mutta luku on kuitenkin epävarma, koska
perustamisen jälkeisestä ajasta on hyvin vähän dokumentaatiota.
Yhdistyksen aktiivisimmat jäsenet ovat kuitenkin WhatsApp-ryhmässä.
Mäkelä tiedusteli varastotilan tilavuokrasta.
Yli-Juuti kertoi kaiken rahoituksen tähän asti tapahtuneen jäsenten ja
alumnien omasta pussista.
Mäkinen tiedusteli tilojen tulevista fasiliteeteista.
Simola ja Yli-Juuti kertoivat tilan olevan virallisesti varastotila, mutta
AYY tietää tilaa käytettävän oleskeluun. Suunnitelmissa olisi lisätä tilaan
oleskelualue ja varasto.Tilaan on tulossa vedet ja sähkömies on tulossa
käymään. Saniteettitilojen liittäminen tiloihin ei mennyt AYY:n
päätöksissä läpi.
Aalto ei nähnyt ongelmaa yhdistyksen toiminnassa killan erillisenä toimijana.
Hän kertoi yhdistyksen tuovan lisäarvoa killalle juuri rastikiertelyiden ja
alumnitoiminnan kehittämisen muodossa.
Aalto myös kertoi kiltahuoneelta mahdollisesti löytyvän yhdistykselle hyödyllistä
tavaraa, jota olisi menossa kiertoon.
Raulo mainitsi, että killan työkalut ovat myös esimerkiksi vapaasti lainattavissa.
Simola muistutti myös vastavuoroisuudesta, yhdistykseltä varmasti löytyy jotain
killalle hyödyllistä lainattavaa.
Raulo esitti, että kun yhdistykselle hiljalleen muodostuu tarkoitus, se tulee
vaikuttamaan myös siihen, ketä yhdistyksen joukkoon valitaan. Raulo toivoi
tähän avoimuutta ja selkeitä linjauksia, koska yhdistys tulee olemaan uusillekin
opiskelijoille näkyvä yhdistys.
Simola ja Yli-Juuti kertoivat yhdistyksen keskustelleen asiasta paljon, ja
myönsivät että keskusteltavaa riittää myös tulevaisuudessa.
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7.4. Raati Syyshermannissa
Aalto kertoi perjantaina tulevista vuosijuhlista. Kokouksessa käytiin läpi
ohjeistuksia raatilaisille.
7.5. IK-Junction yhteistyö
Aalto kertoi saaneensa kiltalaisille tarkoitettua materiaalia liittyen
Junction-yhteistyöhön ja hakuprosessiin.
Päätettiin laittaa Junction-materiaali killan Telegramiin ja
viikkotiedotteeseen.
7.6. Raadin virkistys
Aalto kertoi tälle lauantaille varatusta Ossinsaunasta.
Tämän lisäksi raadin virkistykseen kuuluisi 20.10. pidettävä
Flamingo-kylpylävirkistys sekä ruokailu.
Sovittiin, että järjestään raadin virkistys silliaamiaisena lauantaina
Ossinsaunalla.
7.7 IE-FTMK-KVTMK: Ravintola Extravaganza 31.10-4.11
Sainio kertoi alkuperäisestä ideastaan perustaa Smökkiin päiväksi
ravintola. Ravintola olisi auki viisi päivää ja päivässä olisi kolme
kattausta.
Tapahtuma olisi sitsien tyylinen kokonaisuus, ilman laulua, jonka
tarkoituksena olisi korvata fuksien juhlasitsit ja muita
teekkariperinneviikon tapahtumia syksyllä.
Sainio kertoi tapahtuman menevän Teekkariperinneviikon teemaan,
joka on avaruus.
7.8. IB-opiskelijoiden tiedottaminen
Mäkelä ja Mäkinen olivat keskustelleet erään killan IB-ison kanssa, ja
ilmi oli tullut, ettei killan tiedotus syyssitseistä ollut saavuttanut
lainkaan IB-fukseja taikka -ISOja.
Tiili huomautti, että killalla on liian paljon eri infochattejä, ja hyvänä
vaihtoehtona olisi yhdistää kaikki samalle tiedotuskanavalle.
Sainio kertoi, jos sitsimainoksia ei ole tullut englanninkielisenä, on
suuren tiedotusmäärän takia hyvin hankalaa valvoa, että kaikki halutut
kohderyhmät saadaan tavoitettua. Erityisesti jos kyseessä ei ole
fuksikapteenien oma tapahtuma, heidän ei voida olettaa valvovan tätä,
vaan heidän roolinsa on vain välittää tiedotus eteenpäin. Mattsson
lisäsi, että myös heillä on kovin kiireistä, paljon tiedotusta ja tekstejä.
Tiili muistutti vuoden alun sopimuksesta, jossa kaikista tapahtumista
tehtäisiin kaksikieliset mainostekstit. Tiili painotti, että tästä olisi
edelleen hyvä pitää kiinni.
Lassila ehdotti että kaikille raatilaisille jaettavasta listasta kaikista eri
tiedotuskanavista, koska nykysysteemi on selvästi monimutkainen.
Tiili ehdotti myös englanninkielisen tiedotuskannun luomista
suomalaisen rinnalle.
Raulo huomautti nootin olevan aiheellinen, mutta kokouksessa on
turha keskustella tiedotustavoista enempää, sillä tiedotus fukseille on
vain
fuksikapteenien asia. Kokous kiitti hyvästä huomiosta ja
ehdotti, että tähän kiinnitetään erityistä huomiota jatkossa.
7.9. Pakettiauto ja ylimääräinen kokous
Maanantaina 12.10. on keskusteltuilta pakettiauton hankinnasta.
Sovittiin, että pidetään ylimääräinen kokous auton hankinnasta lokakuun
loppupuolella, eikä ensi viikolla kuten aikaisemmin oli alustavasti
puhuttu.
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7.10. IK-kollarit
Mattsson tiedusteli, onko Sainiolla jaettavaa tietoa uudesta
IK-kollaritilauksesta.
Sainio vastasi tämän olevan vielä työn alla.
7.11. ENGin strategiakeskustelu
Torstaina 8.10 on ENGin strategiakeskustelu.
Suominen ilmoitti olevansa innokas menemään paikalle edustamaan
Rakennusinsinöörikiltaa.
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
Ei esille tulleita asioita.
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
Ei esille tulleita asioita.
10. OPINTOTOIMIKUNTA
Ei esille tulleita asioita.
11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1 Fuksisitsit
Mattsson ilmoitti Sahalle tulevista uusista tilarajoituksista, jonka
seurauksena sitsit joudutaan perumaan toistamiseen
Mattsson kertoi, että heidän pitää miettiä uudestaan, miten fuksisitsit
saadaan toteutettua.
Mahdollisesti siirretään tapahtuma ensi keväälle.
Budjetin kannalta voi olla, että tapahtuma siirretään ensi vuoden
budjettiin, jota Mäkelä ei pitänyt ongelmana.
11.2 ISOjen järjestämät sitsit
Keskusteltiin viime viikolla ISOjen järjestämistä sitseistä fukseille.
Ilmeisesti osa järjestäjistä on jäänyt tappiolle.
Tällä hetkellä summa on menossa ISOjen omasta pussista.
Mattssonin mielestä tämä on hyvin epäreilua ja kysyikin, voisiko kilta
olla mukana tukemassa.
Huomautettiin, että kyseiset sitsit eivät ole killan virallista ja
valvomaa toimintaa.
Mäkelä ehdotti, että erotus jaettaisiin tasaisesti kaikkien sitsaajien
kesken.
Tuotiin esille myös ajatus, että olisi hyvä laittaa myös viime hetkellä
peruneet maksamaan alun perin sovittu summa, kuten alunperin oli
ilmoittautumislomakkeessa suunniteltu.
Mäkelä lupasi ottaa yhteyttä tapahtuman järjestäjiin ja tukea heitä asian
selvittelyssä
11.3 IK-appro 28.10.
Mattsson kertoi Sainiolta tulleen kommenttia päivämäärän
mahdollisesta vaihtamisesta.
Mattsson kertoi IK-appron olevan seuraava tapahtuma, jota aletaan
pikkuhiljaa järjestelemään.
Sovittiin, ettei toistaiseksi muuteta päivämäärää.
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12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. Rastikiertely 11.10.
Tiili kertoi KVTMK:n järjestämästä Otasuunnistuksen kaltaisesta
tapahtumasta ulkomaisille opiskelijoille.
Kiertely toteutetaan kahdessa vuorossa, jolloin IK:n raadin rasti olisi
kello 14–18.
Paikalle sunnuntaiksi rastille avuksi ilmoittautui useampi raatilainen.
12.2. Suomenlinnasuunnistus
Myös suunnistus Suomelinnaan on tulossa. Paikalle pyydettiin raadin
rastia. Päivämäärää ei tosin ole lyöty vielä lukkoon, tavoitteena olisi
pitää suunnistus joskus teekkariperinneviikon jälkeen.
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1 Neljännet Ruutiset
Kanniainen avasi keskustelun viimeisten Ruutisten julkaisusta, kun
pIKkujoulujen 2020 toteutuminen on epävarmaa.
Kokous oli sitä mieltä, että julkaisutilaisuus järjestetään jollain tapaa
joka tapauksessa.
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
13.2. Kotimaan PuoliPitkä
Kotiranta ilmoitti, että KPP suunnitelmat on käynnistetty uudelleen.
Kyseessä olisi päiväreissu 29.10. toistaiseksi määrittelemättömään
kohteeseen.
Excursioita pyritään pitämään, mahdollisesti ulkona ja kulttuurikohteet
huomioon ottaen.
Kotiranta tiedusteli kokouksen mielipidettä 25–30 henkilön
bussireissusta, jolle kokous antoi vihreää valoa
Tosin muistutettiin, että harva yritys saattaa olla vierailuihin
suostuvainen.
15. RAHA-ASIAT
15.1 Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyntä
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat korvaustositteet.
16. TIEDOTUS
Ei esille tulleita asioita.
17. AYY

Ei esille tulleita asioita.

18. MAIK JA AA-KERHOT
Ei esille tulleita asioita.
19. RIL JA TEK
Ei esille tulleita asioita.
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20. M.E.T.A
20.1 Koskettava tulkinta
Kanniainen oli löytänyt upean audiovisuaalisen tulkinnan sitsilaulusta
Jos eukkosi kieltää suo juomasta.
20.2 Vuoden 1970 vuosikokous
Kanniainen oli löytänyt historiikista hienon kohdan, esimerkiksi jossa
osa raadista irtisanoutui vuosikokouksessa.
20.1 Sampo Syyshermannin jatkoille
Raulo ilmoitti raadin haluavan Sainion karanteenin päättyessä
hengailemaan epävirallisille jatkoille. Kaikki kannattivat ehdotusta paitsi
Sainio itse, sillä tähän on odotettava viranomaisten siunausta
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous järjestetään 13.10. klo 17:00.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1 Aalto päätti kokouksen ajassa 18.47.

VAKUUDEKSI

Laura Aalto

Eetu Kotiranta

puheenjohtaja

sihteeri
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