Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Raadin kokous 35/2020

Aika:

8.12. 2020 klo 17

Paikka:

Fannin luona, Jämerantaival 3 A

Läsnä:

Laura Aalto (puheenjohtaja)
Eino Yrjänäinen (sihteeri)
Lotta Lassila (S8.2)
Kristofer Mäkinen
Lassi Mäkelä
Eetu Kotiranta

Fanni Mattsson
Mikko Tiili
Sampo Sainio
Teemu Kanniainen
Janne Suominen
Rita Raulo (S6.2)

Etänä:

Silja Yli-Juuti (S8.1, P8.2)

Iiro Lindgren (S8.1, P8.2)

S/P = saapui/poistui kohdassa
1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Aalto avasi kokouksen ajassa 17:06.
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. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
5.1. Viimeisen kokouksen erikoisjärjestely
Sovittiin, että kokouksen pöytäkirja hyväksytään poikkeuksellisesti kahden
pöytäkirjan tarkastajan toimesta, koska ei tule seuraavaa kokousta, jossa
pöytäkirja voidaan hyväksyä raadin toimesta.
Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Mäkelä ja Tiili.
6. ILMOITUSASIAT
6.1.Glögi
Mattsson ilmoitti, että glögiä voi hakea keittiöstä.
6.2. Ruutisten julkaisu
Kanniainen ilmoitti, että vuoden viimeiset Ruutiset ovat julkaistu.
6.3. Mokkapala
Mäkinen ilmoitti, että oli tuonut kokousevääksi mokkapaloja kansainvälisen
mokkapalapäivän kunniaksi.
7. JÄSENASIAT
7.1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Killan jäsenyyttä olivat hakeneet Lari Paukkunen ja Jenna Hotanen.
Päätös: Hyväksytään Lari Paukkunen ja Jenna Hotanen killan jäseniksi.
7.2. Raadin palaute
Vanhempi kiltalainen oli ihmetellyt palautelomakkeen kautta, miksi killan
Telegramissa oli ollut viimeaikoina tavallista enemmän turhaa roskapostia.
Raati oli käsitellyt aihetta aikaisemmin ohimennen ja
keskusteluryhmään oli lähetetty linjaus. Tilanteeseen puuttumisesta
olikin jo saatu hyvää palautetta.
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Lisäksi oli ehdotettu, että kullekin vuosikurssille budjetoitaisiin vuosittain jokin
summa, jonka kurssi voisi käyttää yhteiseen hyvään parhaansa näkemällään
tavalla.
Ideasta keskusteltiin ja sitä pidettiin hyvänä.
Asia jätetään hautumaan seuraavalle raadille.
8. YLEISTÄ
8.1. Kuulumiskierros
Raulo: Japanilainen lohisalaatti on best. Stressit on stressattu.
Mattsson: TJ-haastattelussa tänään oli tiukkoja kysymyksiä.
Sainio: Tentti meni hyvin. Olen kahlannut läpi vaalikokouksen pöytäkirjaa.
Tiili: Toivottavasti pääsen läpi todennäköisyyslaskennan tentin.
Yrjänäinen: En stressaa, ja on todella hyvä fiilis vuoden loppuessa.
Mäkelä: Tiili kertoi Mäkelän kuulumisista.
Kanniainen: Hanskat tippui eilen. Kampusjaoston haastattelu on huomenna.
Suominen: Kiinteän aineen mekaniikan tentti on torstaina.
Mäkinen: Katsotaan, miten elämä vuoden vaihduttua jatkuu.
Kotiranta: Eilinen verotuksen perusteiden monivalintatentti ei mennyt läpi.
Aalto: Kuuluu hyvää, vaikka onkin haikea fiilis. TJ-haastattelu on ensi viikolla.
Yli-Juuti: Kirjoitan päivän viimeistä työmailia. Älkää valmistuko.
Lindgren: Eihän tässä mihinkään kiire ole. Hiljaa hyvä tulee.
8.2. Vanhat likaiset vierailee
Vanha likainen täti ja setä olivat vierailemassa kokouksessa.
Silja Yli-Juuti kertoi, että heidän näkökulmasta raadin toiminta on ollut
suurimmaksi osaksi hyvää tänäkin vuonna.
Iiro Lindgren kommentoi, että suurin moka oli tapahtunut, kun 110 metrin
aidoissa oli tarjoiltu Sol-olutta suomalaisten bulkkikaljojen sijaan.
IE pahoitteli tapahtunutta ja vakuutti, että ensivuoden liikuntavastaavat
ovat tietoisia tästä.
8.3. Menneet tapahtumat
UAT-virkistys
Keilaukseen osallistui kuusi henkilöä.
Meni hyvin, ja kaikilla oli hauskaa.
YIT innovaatiokilpailu
Raulo kertoi kokeilussa olleesta tapahtumakonseptista, jossa
opiskelijoille annettiin etänä haasteita. Parhaiten menestyneet
pääsisivät kesätyöhaastatteluun palkinnoksi. Osallistuneiden määrä jäi
toivottua pienemmäksi. Voittajat julkaistaan ensi viikon aikana.
8.4. Stressilevelit
Aalto on pitänyt kirjaa raatilaisten stressitasoista, joita on kysytty aina
kokousten kuulumiskierroksen yhteydessä.
Aalto piti esitelmän vuoden stressitasotilastoista.
8.5. Toimintakertomukset
Aalto muistutteli, että nykyisten raatilaisten pitäisi tehdä toimintakertomus
killan vuosikokoukseen 2021.
Hän suositteli sen tekemistä hyvissä ajoin vaikka joululomalla.
8.6. Kontin tilanne
Mäkinen kertoi, että kontin takaseinä on kunnossa.
Etupalkki on sen verran pahasti taittunut, että vasen ovi on jumissa.
Vaihtoehtoina olisi hankkia kokonaan uusi kontti tai vain etuosio.
Sovittiin, että Aalto, Mäkelä, Mäkinen ja Tiili jatkavat asian selvittelyä.
8.7. Ilmotietojen ja someoikeuksien poistot
Raulo muistutteli, että tapahtumien ilmoittautumistietoja olisi hyvä poistella.
Lisäksi kaikkien kilta/raatitoiminnasta vetäytyvien olisi hyvää poistaa
käyttöoikeutensa killan sosiaalisiin medioihin (Instagram & Facebook)
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8.8. Toimihenkilövalinnat
Vaalikokouksen jälkeen Aino Korvenniemi oli hakenut yrityssuhdekisälliksi.
Ehdotettiin, että Korvenniemi valitaan virkaan. Ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Valitaan yrityssuhdekisälliksi Aino Korvenniemi.
8.9. Tilojen päällekkäisvaraukset
Tilakähmyissä oli sattunut joitain päällekkäisiä buukkauksia toisten
yhdistysten kanssa.
Nykyisillä fuksikapteeneilla ja uudella IE:llä on homma hanskassa.
Aloitettiin kokoustauko 18:20. Kokousta jatkettiin 18:25.
9. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
9.1 IK x Inkubio lahjapaja
Mäkinen kertoi sitsejä korvaavasta tapahtumasta.
Tapahtumaa on mainostettu killan viikkotiedotteessa ja Telegramissa.
10 YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
10.1 Vuoden viimeiset yritystapahtumat
Ramboll-lounas
Perinteinen Ramboll aamiainen pidetään lounaan muodossa
etäkonseptina kuluvan viikon perjantaina 11.12.
Tapahtumassa olisi tarkoitus käyttää killan Foodora-yritystiliä.
Welado
Killan uusi kannatusjäsen Welado on kutsunut raksalaiset
seuraamaan kesätyöpaikkojensa julkistusta ja Stand up -keikkaa
keskiviikkona 16.12. Tapahtumasta tiedotetaan killan kanavissa,
10.2 Vuoden saldo
Raulo kertoi, että vuoden 2020 yrityssuhdetoiminnalla on saatu killalle tukea
jopa 32 000 euron edestä.
11. OPINTOTOIMIKUNTA
11.1 Kesätyösauna 20.1.
Suominen kertoi, että tapahtuman järjestely on laitettu alulle.
12. FUKSITOIMIKUNTA
12.1 Kapujen Warttien terveiset
Yleisesti ottaen fukseille kuuluu hyvää, vaikka etäopiskelu koetaankin
työläänä.
Kiltaidentiteetin omaksuminen ilmeni toimarihakijoiden runsaudessa.
Valitettavasti vaikuttaisi, että orientaation missanneet fuksit ovat jääneet
vähän ulkopuolelle.
13. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
13.1. KV-ISOvastaavan perehdytys
Tiili kyseli, miten uuden toimihenkilöviran perehdytys oli tarkoitus toteuttaa.
Perehdyttäjäksi ehdotettiin Tiilin lisäksi ja nykyistä ISOvastaavaa, Fanni
Kaitaletta.
Lisäksi Mattsson ehdotti, että nykyisen ja tulevan uusien opiskelijoiden
sektorien (fuksikapteenit, ISOvastaavat, KV- ja maisterivastaavat) olisi hyvä
kokoustaa aiheeseen liittyen.
14. RUUTISET-TOIMIKUNTA
14.1. Ruutisten jakelu
Kanniainen ehdotti, että Ruutisia laitettaisiin mahdollisiin fuksien
lahjapaketteihin.
Myös lahjapajan osallistujille voisi antaa lehtiä.
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15. EXCURSIOTOIMIKUNTA
Ei esille nousseita asioita
16. RAHA-ASIAT
16.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyntä
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.
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. RILskabat
Viimeviikkoiset RILskabat meni hyvin.
Ehdotettin, että kurssineuvoston käyttämä tilavuokra menisi fuksitoimikunnan
budjettiin.
Lisäksi puhuttiin, että tapahtumasta olisi kiva arkistoida video- ja
kuvamateriaalia.
20.2. Yllätys
Muun raadin puolesta Mäkelä antoi Aallolle kuohuviinipullon kiitoksena
puheenjohtajana toimimisesta.
20.3. Mokkapalat
Raulo piti Mäkisen mokkapaloista ja kyselikin niiden reseptin perään.
20.4. Avaimet
Puhuttiin, että kiltahuoneen avaimet pitäisi luovuttaa vuodenvaihteessa,
elleivät tulevan vuoden kiltatehtävät oikeuta avainoikeuden säilymiseen.
20.5. Vuoden onnistumiset?
Toimihenkilöiden aktivointi
Hakijoita oli enemmän kuin ennen.
Yrityssuhteet ja excursiot
Yrityssuhteet toimivat. Pandemia rajoitti excursiotoimintaa.
Kv-toiminta yleisesti
Kehitys kehittyy. Englanninkielinen tiedotus meni eteenpäin.
20.6. LVK arpoo
Lämpövoimakerhon hallitusrooleista jouduttiin arpomaan.
20.7 Kunniajäsenten joulukortit
Sovittiin, että Aalto voi lähettää kunniajäsenille joulukortteja raadin puolesta.
20.8. Haloon keikka
Raulo kyseli, löytyisikö seuralaisia Haloon keikalle syksyllä. Mattsson on
tulossa.
20.9. Uudet/vanhat haalarit
Raulo kertoi, että haalarit pysyvät ennallaan.
20.10. Sylvi Kekkonen
Kanniainen kertoi, että Ylen itsenäisyyspäivän lähetyksen mukaan
Sylvi Kekkonen oli Suomen ensimmäinen nainen.
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21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Ei ole.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Aalto päätti kokouksen ajassa 19:19.

VAKUUDEKSI

Laura Aalto

Eino Yrjänäinen

puheenjohtaja

sihteeri

Lassi Mäkelä

Mikko Tiili

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja
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