Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Aika:

20.10. 2020

Paikka:

Rauduntie 19, Espoo

Läsnä:

Laura Aalto (puheenjohtaja)
Eino Yrjänäinen (sihteeri)
Lotta Lassila
Rita Raulo
Eetu Kotiranta
Lassi Mäkelä (P7.6)

Raadin kokous 27/2020

Fanni Mattsson
Kristofer Mäkinen
Sampo Sainio
Teemu Kanniainen
Janne Suominen

P = poistui kohdassa
1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Aalto avasi kokouksen ajassa 9:10.
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. Aalto kommentoi, että Lassilan aamupalatarjoilu oli ihastuttavaa.
6. JÄSENASIAT
6.1. Uusien jäsenien hyväksyminen
Ei uusia jäsenhakemuksia.
6.2. Raadin palaute
Ei palautetta
7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros
Raulo: Perjantain kaksi vaikeaa tenttiä vähän kuumottavat.
Suominen: Pipokausi on alkanut, toisin kuten Eino sanoi.
Mattsson: Olin eilenkin kylpemässä ainoan tentin jälkeen.
Mäkelä: Espanjan tenttini alkaa 45 minuutin päästä.
Yrjänäinen: Viikkotiedotteen kilta-kohdassa ei ollut yhtään asiaa.
Kanniainen: Ei ole tenttejä. Pieni kämmi kävi kandityön kanssa.
Lassila: Tentit ja dedikset painaa pahasti. Oli kiva, että tulitte aamupalalle.
Mäkinen: Virtausmekaniikan perusteet kuumottaa.
Sainio: Olin pitkän viikonlopun mökillä.
Kotiranta: Väsyttää, perjantaina yksi tentti.
Aalto: Kiva nähdä teitä, tänään menee hyvin viime aikoihin verrattuna.
7.2. AYY:n ohjeistukset tapahtumiin
Yhdistystiedotteessa oli annettu lisäohjeita tapahtumien järjestämiseen
liittyen.
Ei suositella yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia, eikä mitään yli 50 henkilön
yleisötapahtumia. Lisäksi suositaan ulkotapahtumia.
Raati pitää suositukset mielessä suunnitellessaan loppusyksyä.
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7.3. IK-kollarit
Sovittiin, että tehdään myöhemmin äänestys, jolla valitaan minkälaisia
college-paitoja tilataan.
7.4. Vaalikokous
Aalto totesi, että on hyvä valmistautua järjestämään kokous sekä etänä että
fyysisenä.
Keskusteltiin vaihtoehdoista, miten kokouksen voisi järjestää.
Huomiota sai erityisesti se, miten mahdolliset äänestykset toteutettaisiin
tilanteessa, jossa osa kokouksesta on läsnä ja osa etänä.
Kanniainen totesi, että olisi hyvä, että edes ehdokkaat olisi läsnä.
Esille nousi ongelmallisuuksia etäkokoustamiseen liittyen. Esimerkiksi
osallistujien jäsenyys olisi hankala tarkistaa.
Aalto totesi, että odotetaan lisäohjeita AYY:ltä yhdistysten vaalikokouksiin
liittyen.
Raulo heitti idean, että MyCourses-alustaa voisi käyttää apuna.
Kokous piti ideaa hyvänä, mutta yliopiston halukkuutta yhteistyöhön
epäiltiin
7.6. IK-approt
Rastikiertelymäisen tapahtuman suunnittelu sai käänteen AYY:n uusien
suositusten myötä.
Mattsson kertoi, että Design Factorylla on hyvä suoratoistopuitteet ja sen voi
varata ilmaiseksi.
Mäkinen heitti idean käänteisestä rastikiertelystä, jossa rastinpitäjät
kiertäisivät osallistujien luona.
Ideaa pidettiin hyvänä, mutta lopulta samoista syistä ongelmallisena.
Kanniaisen mielestä plussana olisi, että järjestäjillä olisi kontrolli
aikataulusta, mikä vähentäisi osallistujien välisiä kohtaamisia.
Mäkelä heitti idean aarrejahtimaisesta tapahtumasta, jollaisia muun muassa
Jäynä ovat järjestäneet viime aikoina.
Kokous kannatti ideaa ”kylmärastillisesta” aarrejahdista. Rasteja olisi
ympäri Otaniemeä. Rasteilla olisi QR-koodeja piilotettuihin YouTubevideoihin, joissa esiteltäisiin killan toimintaa.
Mäkinen peräänkuulutti tapahtuman tärkeyttä killan alaisten toimikuntien
toiminnan esittelynä sekä fukseille että toisen vuoden opiskelijoille.
Aalto kommentoi, että tapahtuma kuulostaa enemmänkin IK-suunnistukselta.
Lopuksi keskusteltiin, mitkä toimikunnat haluttaisiin ainakin tekemään
esittelyvideon toiminnastaan.
7.7. Tutkimuksen tiedotuspyyntö
Kokous kyseli tiedotuspyynnöstä, joka oli lähetetty raadin sähköpostilistalle.
Yrjänäinen vastasi, että mainos on ollut jo kahdessa viikkotiedotteessa ja
kertoi vastanneensa tiedotuspyynnön lähettäjälle ennen kokousta.
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
Ei esille nousseita asioita
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Foodora
Raulo kertoi Foodoran yritystilipalvelusta, jota voisi käyttää esim.
etätapahtumassa.
Esimerkiksi etäexcursion aikana osallistujille toimitettaisiin kotiin ruokaa, ja
killalle tulisi yhteinen lasku, jota yritys voisi sponsoroida.
Kokous oli innoissaan palvelusta ja kannatti, että asian selvittelyä jatketaan.
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9.2. Loppusyksyn yrityskuviot
Ramboll-aamupala marras-joulukuun vaihteessa.
Uutiskirje, jossa esiteltäisiin ainakin suurin osa ENGin alaisten kiltojen
kannatusjäsenistä ja heidän tarjoamia kesätöitä.
YIT innovaatiokilpailu loppuvuodesta
10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. 3+ Sauna
Kokous totesi, että tapahtuma on AYY:n viimeistenkin ohjeistusten mukainen
Suominen alkaa kehitellä Facebook-tapahtumaa.
11. FUKSITOIMIKUNTA
Ei esille nousseita asioita
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
Ei esille nousseita asioita
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1. Viimeiset Ruutiset
Kanniainen kertoi, että viimeinen lehti olisi tarkoitus julkaista joulukuun
aikana.
Aalto kyseli tekstien määräajasta.
Kanniainen vastasi, että se on viikolla 48, mutta tarkentuu lähempänä.
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
Ei esille nousseita asioita
15. RAHA-ASIAT
15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyntä
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.
15.2. Syyshermannin osallistumismaksujen palautus
Palautusta ei ole aloitettu.
16. TIEDOTUS
Ei esille nousseita asioita
17. AYY
Ei esille nousseita asioita
18. MAIK JA AA-KERHOT
Ei esille nousseita asioita
19. RIL JA TEK
Ei esille nousseita asioita
20. M.E.T.A
20.1. Toimarihaun aukeaminen
Aalto pyysi kokousta tarkastamaan luomansa Google Forms -lomakkeen.
Jokaisen olisi syytä lukea oman pestin kysymykset ja kääntää ne englanniksi
Keskusteltiin syistä, miksi kysymykset olisi hyvä olla molemmilla kielillä.
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20.2. Suolaustaulu
Raativirkoihin ja toimareihin on ollut tapana olla suolaustaulu vaalikokousta
varten.
Flinga todettiin hyväksi alustaksi vaihtoehdoksi fyysiselle suolaustaululle.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous järjestetään vakiokokousaikaan 27.10. klo 17:00.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Aalto päätti kokouksen ajassa 11:08.

VAKUUDEKSI
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