Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Aika:

27.10. 2020 klo 17

Paikka:

Kiltahuone, Konetekniikka, Otakaari 4

Läsnä:

Laura Aalto (puheenjohtaja)
Eino Yrjänäinen (sihteeri)
Teemu Kanniainen
Lassi Mäkelä

Etänä:

Rita Raulo

Raadin kokous 28/2020

Fanni Mattsson
Sampo Sainio
Eetu Kotiranta
Janne Suominen

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
Ei esille nousseita asioita
6. JÄSENASIAT
6.1. Uusien jäsenien hyväksyminen
Ella Ryhänen oli hakenut killan jäsenyyttä. Ehdotettiin, että hakemus
hyväksytään. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Hyväksytään Ella Ryhänen killan jäseneksi.
6.2. Raadin palaute
Palautelomakkeen kautta oli kehuttu viimeisimmän viikkotiedotteen
loppukevennystä. Lisäksi toivottiin, että verkkosivujen kysely vaihdettaisiin.
Myös oli kyselty, mihin Julkun yhdistysdiilin voiton palkintona saatu
Verkkokauppa.com -lahjakortti oli käytetty. Kokous oli sitä mieltä, että
hankintapäätöksestä olisi hyvä tiedottaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros
Yrjänäinen: Hyvin menee, kun tenttiviikko on takana.
Kanniainen: Kandityöni meni uusiksi, mutta vähän tarkempi rajaus helpottaa
hommaa.
Mäkelä: Syntymäpäivänäni oloni on todella vanha. Verotuksen perusteiden
avausluento oli tylsä.
Sainio: Olen lukenut 400 luentokalvoa kahdessa päivässä.
Kotiranta: Minullakin oli verotuksen perusteiden luennolla hirveää.
Viikonlopun purjehduskisa oli jees. Olin myös golfaamassa.
Mattsson: Vapaaehtoishakujen alku jännittää.
Raulo: Kalenteri on täynnä, itseään saa syyttää. Torstaina poistetaan
hampaita.
Suominen: Loppusyksynä on luvassa enemmän koulua. Toivottavasti kandi
on paketissa jouluna.
Aalto: Vaalikokous, koulu ja tulevaisuus stressaa. Silti menee ihan hyvin.
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7.2. Pöytäkirjojen tarkastaminen
Raulo aloitti keskustelun aiheesta, koska sen kanssa on ollut haasteita
viimeaikoina.
Hän korosti, ettei pöytäkirjaa saa kuitata luetuksi, ellei ole oikeasti sitä
lukenut.
Mattsson kertoi, että muissa killoissa tapana on valita vain pari henkilöä
pöytäkirjan tarkastajiksi jokaisessa kokouksessa.
Kokous oli kuitenkin yksimielinen, että tässä vaiheessa vuotta on turha
vaihtaa käytäntöjä.
Sainio korosti, että kaikkien on läpiluettava erityisesti omat kohdat
pöytäkirjasta,
7.3. Toimihenkilövirat
Aalto kertoi, että raadin pitäisi luoda uusia toimihenkilövirkoja ja tehdä
päivityksiä vanhoihin.
Esimerkiksi vuosijuhlatoimikunta olisi hyvä valita jo vaalikokouksessa
Aalto ehdotti, että luotaisiin toimihenkilövirka vuosijuhlatoimikunnan jäsen.
Kokous kannatti ehdotusta
Päätös: Lisätään vuosijuhlatoimikunnan jäsen toimihenkilöviraksi.
Aalto oli sitä mieltä, että RaJa-vastaavan lisäksi pitäisi olla rakentamisjaoksen
jäseniä. Kokous keskusteli aiheesta.
Tilannetta verrattiin ExotIK-tanssiryhmään: Olisi hassua, jos jokaisen
tanssijan pitäisi olla toimihenkilö.
Raulo ehdotti, että valittaisiin useampi henkilö RaJa-vastaavan rooliin.
Kanniainen kommentoi, että on pienempi kynnys lähteä mukaan toimintaan
ilman, että tarvitsee hakea viralliseksi toimihenkilöksi. Toisaalta hän vertasi,
että lukkarien tyylinen hierarkiaratkaisu voisi toimia.
Raulon ehdotus useamman RaJa-vastaavan valitsemisesta sai kannatusta.
Sovittiin, että toimitaan Raulon ehdotuksen mukaan ja valitaan useampi
RaJa-vastaava
Seuraavaksi käsiteltiin ”Wappukonsulttia”, jota Sainio ehdotti kutsuttavan
mielummin jatkuvuustoimihenkilöksi. Aalto oli ehdottanut vanhoja likaisia
hoitamaan edellä mainittua virkaa, mutta he eivät olleet kannattaneet ideaa.
Sovittiin, että vanhat likaiset pysyvät vain kilta- ja teekkariperinteiden
vaalijoina. Osa kokouksesta ei kokenut tarvetta luoda uutta toimihenkilövirkaa
tätä varten. Sainio kommentoi väliin, että tarvittaisiin sitoutunut apuhenkilö
esimerkiksi IK-jäynän järjestämistä varten. Epävirallinen toimihenkilövirka sai
kannatusta, ja todettiin, että tehtävään on tärkeä sopia tietyt henkilöt.
Lopulta kokous oli yksimielinen, että voidaan luoda tehtävää varten oma
toimihenkilövirka, koska sen luominen ja poistaminen on vaivatonta sekä
helpottaa pestiin sitoutumista. .
Päätös: Lisätään jatkuvuustoimihenkilö toimihenkilöviraksi.
Ehdotettiin, että häirintäyhdyshenkilö lisätään toimihenkilöviraksi. Kokous
kannatti ehdotusta.
Päätös: Lisätään häirintäyhdyshenkilö toimihenkilöviraksi.
International Buddy ja KV-ISOvastaava jäivät käsittelemättä, koska KV- ja
maisterivastaava Mikko Tiili ei ollut läsnä.
Sainio ehdotti, että kiltahuonevastaava ja kiltahuoneen kehitysvastaavat
siirrettäisiin rahastonhoitaja alaisiksi.
Ideaa pideiin hyvänä, mutta todettiin, että se saattaa olla ristiriidassa
killan sääntöjen kanssa. Asiasta sovittiin selvittettävän lisää
kokouksen ulkopuolella.
Lopuksi Aalto muistutteli, että tiedotus vapaaehtoishausta alkaa seuraavana
päivänä eli 28.10, jolloin hakulomakkeen, nettisivujen ja suolaustaulun on
oltava ajantasalla.
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7.4. Vaalikokous 13.11.
Keskustelu aloitettiin käymällä läpi sääntöjä liittyen killan kokouksiin.
Aalto esitteli ideoitaan, miten vaalikokouksen voisi toteuttaa, käyttäen
pohjanaan muuttunutta yhdistyslakia ja Suomen Partiolaisten ohjeistusta
yhdistysten kokouksiin liittyen.
Keskusteltiin, järjestetäänkö kokous osittain vai kokonaan etänä.
Huomioitiin, että kysymysosiossa puheenjohtaja vaatisi apua puheenvuorojen
jaossa etänä.
Mäkelä oli sitä mieltä, että etätoiminta ovat hänen mielestään joko-tai, eli hän
oli enemmän kokonaan etäkokouksen kannalla.
Sainio kertoi, että toisessa killassa kokous järestetään hakukohteittain joko
etänä tai läsnä
Pidettiin suljettu käsiäänestys, siitä järjestetäänkö kokous kokonaan vai
osittain etänä. Täysi etäkokous sai puolelleen selkeän enemmistön.
Päätös: Vaalikokous pidetään etänä.
Päätöksen jälkeen keskusteltiin käytännön seikoista kuten kokoukseen
ilmoittautumisesta, äänestyskoodeista ja mahdollisista ongelmista.
Sovittiin, että Kanniainen ja Aalto jatkavat vaalikokoukseen liittyvien asioiden
selvittelyä.
7.5. Raatikoulutus ja projektipäivä
Aalto totesi, että raatikoulutusta ei luultavasti voida pitää perinteisellä mallilla.
Aalto oli kuitenkin varannut OK20 pienen puolen koulutusta varten
(15-henkinen kapasiteetti).
Keskusteltiin virkakohtaisista koulutuksista, ja siitä järjestettäisiinkö ne
yhteisen osuuden ohella vai erikseen omalla aikataululla.
Asia jätettiin hautumaan mielen perukoille ja siihen palataan seuraavassa
kokouksessa, kun on tarkemmin selvillä koulutuksen tila ja aikataulu.
Keskusteltiin myös, että raatikoulutuspäivänä voitaisiin edistää
keskenjääneitä projekteja esim. kiltahuoneella niiden raatilaisten toimesta
jotka eivät osallistu koulutukseen.
7.6. IK-approt
Mattsson kertoi, että lähipäivinä olisi tarkoitus saada toimikuntia aktivoitua,
että tapahtumaan saataisiin esittelyvideoita.
7.7. Häirintätapaus
Sainio ja Mattsson kertoivat LVI-kerhon saunaillassa tapahtuneesta
häirintätapauksesta.
Tieto tuli LVI-kerhon hallitukselta ja yhdeltä häirinnän kohteelta.
Sainio ja Mattsson olivat olleet yhteydessä tapauksen asianomaisiin ja olivat
sitä mieltä, että kilta on tehnyt osansa. Jatkoselvittely on lähtökohtaisesti
LVI-kerhon hallituksen vastuulla.
7.8. IK x MK yhteisvirkistys
Mattsson kertoi ideasta raadin ja Maanmittarikillan hallituksen
yhteisvirkistyksestä.
Ajankohta valikoituu myöhemmin Doodle-äänestyksellä.
7.9. ExotIKin budjetti
Yrjänäinen kyseli, onko ExotIKin budjettia käytetty vielä tänä vuonna.
Aalto kertoi, ettei ole käytetty, mutta tarkoitus olisi käyttää esiintymistakkeihin
ja mahdollinen ylijäämä virkistykseen.
7.10. Raadin kämppäkierros
Aalto kertoi luomastaan Google Sheets -taulukosta, jolla kämppäkierrosta
olisi tarkoitus suunnitella.
Keskusteltiin, mikä järjestys olisi järkevin.
7.11. Toimihenkilön haalarimerkki
Yrjänäinen esitteli toimarimerkin toista vedosta.
Kokous antoi Yrjänäisen ideoille vihreää valoa.
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8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
Ei esille nousseita asioita
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. Foodora
Raulo muistutteli raatilaisia äänestämään lähettämässään Telegram-pollissa,
mikäli haluaa mukaan etäkoulutukseen Foodora-yritystilistä.
9.2. Ramboll aamupala
Raulo kyseli kokouksen mielipiteitä tapahtuman ajankohdasta
Vaihtoehtoina oli viikot 50 ja 51
Kokous ei osannut auttaa Rauloa ajankohdan päättämisessä, ja häntä
kehotetiin valitsemaan kumpi vaan.
10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. 3+ Sauna
Suominen kertoi, että tapahtuman ilmoittautuminen aukeaa seuraavana
28.10.
Suominen kyseli Raulolta, onko YIT:ltä tulossa mainostavaraa tapahtumaan.
Raulo kertoi, että ainakin roll-uppeja on tulossa ja lupasi hoitavansa
asian.
11. FUKSITOIMIKUNTA
Ei esille nousseita asioita
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
Ei esille nousseita asioita
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1. 4. Ruutiset ja niiden julkaisu
Kanniainen kertoi, että palstojen määräaika on 23.11.
Kanniainen kertoi järjestävänsä viimeisen kokouksen yhteydessä toimikunnan
virkistyksen. Kokous antoi idealle vihreää valoa.
Lisäksi Kanniainen kyseli, olisiko raatilaisilla intoa avustaa lehden
julkistamisessa. Kokouksesta löytyi innokkaita avustajia.
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
Ei esille nousseita asioita
15. RAHA-ASIAT
15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyntä
Yksi kovaustosite jouduttiin hylkäämään puutteellisen tiedon vuoksi
Päätös: Hyväksytään loput laskut ja korvaustositeet.
15.2. Korvaustositteiden täytön siirtäminen nettisivuille
Kokous piti hyvänä ideana sitä, että kilta siirtyisi vain sähköiseen
korvaustositteeseen.
Lisätiin kuitenkin, että korvaustosite tarvitsisi päivityksen. Esimerkiksi Google
Forms -lomakkeen kaltainen korvaustositteen ajateltiin olevan toimiva
ratkaisu.
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15.3. MobilePay-selvitys
Mäkelä kertoi keskustelleensa aiheesta toisten kiltojen rahastonhoitajien
kanssa.
Yritys-MobilePayn ongelmana on esimerkiksi se, että viitenumero ei ole tuotevaan tapahtumakohtainen ja se, että MobilePaylla maksut tulevat viiveellä
tilille yhtenä summana, mikä vaikeuttaa kirjanpitoa
Kokous peräänkuulutti, että MP on käteisen rahan korvike, eikä sitä
kannattaisi käyttää suurempiin siirtoihin, kuten osallistumismaksuihin, vaan
lähinnä kiltahuoneelta myytävien tavaroiden kuten haalarien ja merkkien
maksamiseen.
Asia ei ole niin mutkaton kuin luultiin.
Mäkelä kommentoi, että toisten kiltojen rahastonhoitajien mukaan MP
helpottaisi kiltalaisten arkea, mutta ei rahastonhoitajan työtä.
Lisäksi Mäkelä kertoi vaihtoehtoisesta iZettle-maksupäätettä, joita on
Otaniemessä käytössä osalla killoista. Mäkelä kertoi MobilePayn ja iZettlen
kustannuksista, mikäli päätetään ottaa jompi kumpi vaihtoehto käyttöön.
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. Raatikolehdin käyttökohde
Keskusteltiin, mihin syksyllä raadin kesken kerätty summa käytettäisiin.
Aalto kertoi, että edellinen raati oli käyttänyt sen vasta seuraavana kesänä.
Kannatettujen ehdotusten joukossa oli kämppäkierros, raadin koulutuspäivä,
ja varjopIKkujoulut.
20.2. Mitäs sitä tekisi ensi vuonna?
Kokous pohdiskeli, mitä ensi vuonna voisi tehdä kun raativuosi tulee
päätökseensä.
Aalto muisteli kokousta hakemaan opiskelijatoimintaan myös vuodeksi 2021.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous järjestetään 3.11. klo 17:00 Otakaari 4:n huoneessa 101.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Aalto päätti kokouksen ajassa 19:12.
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VAKUUDEKSI

Laura Aalto

Eino Yrjänäinen

puheenjohtaja

sihteeri
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