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1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Laura Aalto avasi kokouksen ajassa 15:00.
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1. Puheenjohtaja
Rita Raulo ehdotti Aaltoa kokouksen puheenjohtajaksi.
Aalto oli suostuvainen ja kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii Laura Aalto.
2.2. Sihteeri
Aalto ehdotti Eino Yrjänäistä kokouksen sihteeriksi.
Yrjänäinen oli suostuvainen ja kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Kokouksen sihteerinä toimii Eino Yrjänäinen.
2.3. Tekninen sihteeri
Aalto kertoi, että etäkokouksen tekninen sihteeri avustaa puheenjohtajaa puheenvuorojen
jakamisessa ja muissa teknisissä asioissa.
Aalto ehdotti Rauloa kokouksen tekniseksi sihteeriksi.
Raulo oli suostuvainen ja kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Kokouksen teknisenä sihteerinä toimii Rita Raulo.
3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA
3.1. Ääntenlaskijoiksi valitaan kaksi henkilöä
Aalto ehdotti Janne Suomista ja Teemu Kanniaista kokouksen ääntenlaskijoiksi.
Kokous kannatti ehdotusta ja molemmat olivat suostuvaisia
Päätös: Kokouksen ääntenlaskijoina toimivat Janne Suominen ja Teemu
Kanniainen.
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) VALINTA
4.1. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan kaksi henkilöä.
Aalto ehdotti, että ääntenlaskijat toimisivat myös pöytäkirjan tarkastajina.
Suominen ehdotti itseään ja Sampo Sainiota pöytäkirjan tarkastajiksi.
Kokous kannatti ehdotusta ja myös Sainio oli suostuvainen.
Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Janne Suominen ja Sampo
Sainio.
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
5.1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus poikkeusaikana
Aalto kertoi, että kokouskutsu oli lähetetty yli viikko ennen kokousta killan viralliselle
sähköpostilistalle killan sääntöjen mukaisesti.
Koronatilanteen takia kokouskutsua ei voitu toimittaa fyysisesti
killan eikä AYY:n ilmoitustauluille.
Päivitetty yhdistyslaki mahdollistaa yhdistyksen sääntömääräisten kokousten
järjestämisen etänä.
Laillisuuteen ja päätösvaltaisuuteen liittyen ei noussut vastustusta.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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6. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN
6.1. Ohjeet on lähetetty vaalikokouskutsun yhteydessä.
Aalto kertasi kokouskutsun tärkeimmät ohjeet kokoukselle.
Aalto ehdotti, että kaksipaikkaisiin raativirkoihin haetaan pareina, mikäli hakijoita on
parillinen määrä ja he ovat siihen suostuvaisia. Muussa tapauksessa haetaan yksilöinä.
Puheenvuoron saa pyytämällä sitä Zoom-kokouksen chatin kautta.
Pidettiin testiäänestys vaalikoneen toimivuuden varmistamiseksi.
Erik Jaatinen kysyi, voiko äänestää, vaikka poistuisi Zoom-kokouksesta.
Aalto vastasi, että äänestäminen on mahdollista, kunhan on kerran liittynyt
kokoukseen sekä rekisteröitynyt äänestäjäksi.
Raulo lisäsi, että olisi hyvä kuitenkin välttää edestakaista liikehdintää.
Mia Roslund kysyi, miten kokous voi pitää huolen, että äänestäjät seuraavat kokousta.
Aalto vastasi, että kokouksessa luotetaan kiltalaisiin. Lisäksi äänestäminen
henkilökohtaisella äänestyskoodilla on itsessään vaatii kokouksen jonkinlaista
seuraamista.Suurin äänimäärä perustuu vähintään kerran kokoukseen liittyneiden
henkilöiden määrään. Aallon mukaan äänestysmenettely on sekä
yhdistyslain että killan sääntöjen mukaista. Äänien ja linjoilla olevien määrien ei
tarvitse täsmätä. Äänet tulkitaan käyttämättöminä tyhjiksi, mikäli niitä ei viiden (5)
minuutin aikana ole käytetty äänestysajan aloittamisen jälkeen. Äänestysaikaa
pidennetään tarvittaessa, jos äänioikeutettu ilmoittaa teknisestä ongelmasta
määräajan kuluessa kokouksen tekniselle tukihenkilölle Sampo Sainiolle
Telegramissa.
Lassi Mäkelä kommentoi, että myöhässä liittyneet eivät näe koko Zoom-chattia. Tämän
takia vaalikoneen voisi linkata uudestaan chattiin.
Aalto kiitti Mäkelää huomiosta, ja linkki luvattiin lähettää chattiin uudestaan ennen
kutakin äänestystä.
7. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
7.1. Muutosehdotukset
Aalto ehdotti, että kohdat 9.9. ja 9.10. vaihtavat paikkaa, koska hakemuksia Ruutisten
päätoimittajaksi ei ollut. Kokous kannatti ehdotusta.
7.2. Hyväksyminen
Mainitulla muutoksella esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
8. ILMOITUSASIAT
8.1. Susanna Karlqvist, Iiro Lindgren ja Niko Kälkäjä kukin ilmoittivat, että kalja on hyvää.
9. RAADIN 2021 VALINTA
9.1.
Puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi hakenut Lassi Mäkelä oli suostuvainen virkaan.
Lisäksi virkaan oli suolattu Severi Korhonen, Jussi Hietala ja Rita Raulo
Kaksi ensimmäiset eivät olleet tavoitettavissa. Raulo ei ollut suostuvainen virkaan.
Siirryttiin hakijan kuulusteluun.
Mäkelä kertoi olleensa killan rahastonhoitaja kuluneena vuonna. Hän kertoi päässeensä
näkemään, miten asiat toimivat ja, että on ollut päättämässä raadin kanssa asioista.
Hän on oppinut paljon ja seurannut vierestä, miten Aalto on hoitanut
puheenjohtajuutensa. Lisäksi Mäkelä kertoi olleensa aktiivinen kiltalainen fuksivuodesta
lähtien ja toimineen lukuisissa toimihenkilöviroissa. Hän uskoi olevansa hyvä
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puheenjohtaja järjestelmällisyytensä ja kuuntelutaitonsa takia.
Avattiin kiltalaisten kysymysosio.
Raulo kysyi, miten Mäkelä ajatteli puheenjohtajana varmistaa, että kokouksen pysyvät
tiiviinä ja napakoina, koska hänen puheenvuorojensa tunnetaan venyvän.
Mäkelä vastasi kiinnittävänsä asiaan erityisesti huomiota jatkossa. Hän suunnitteli
antavansa lyhyesti alkutiedot asioista, joiden perusteella raati voisi keskustella
asiasta. Vasta lopuksi hän antaisi oman mielipiteensä.
Kristofer Mäkinen kysyi, millä kolmella päätavoiteella Mäkelä edistäisi killan
toimintaa.
Mäkelä kertoi aikovansa kannustaa raatia laatikon ulkopuoliseen ajatteluun.
Ensimmäisenä hän priorisoisi killan perinteistä kiinnipitämistä pandemian
aiheuttamat rajoitukset huomioon ottaen. Toisena hän palauttaisi toiminnan
normaalitilaan mahdollisimman nopeasti tilanteen rauhoituttua. Kolmantena Mäkelä
yrittäisi mahdollistaa, että uudet opiskelijat saisivat hyvän fuksikasvatuksen.
Matias Saikku kysyi, minkä konkreettinen asian Mäkelä tekisi kiltalaisten hyvinvoinnille.
Mäkelä vastasi, että haluaisi luoda ilmapiirin yhteistyöhön ja avunantoon sekä
raadin
että killan sisällä. Hän pitäisi huolen, että toimikunnat virkistäytyvät. Lisäksi
kaikille
kiltalaisille olisi tärkeä järjestää tapahtumia.
Silja Yli-Juuti kysyi, onko Mäkelä miettinyt, kuka voisi olla seuraava oltermanni?
Mäkelä vastasi, että pandemia-aikana professorit eivät ole tulleet tutuksi Leenaa
lukuunottamatta. Hän kysyisikin Leenalta ja kiltalaisilta ehdotuksia seuraavaksi
oltermanniksi.
Erik Jaatinen kysyi, mikä olisi killan kanta, jos Otaniemen rannikolla olisi radikalisoitunut
rapukanta.
Mäkelän mielestä killan pitää pysyä demokraattisena eikä radikalisoitua.
Aalto ehdotti, että Mäkelä valitaan killan puheenjohtajaksi. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 puheenjohtajaksi Lassi Mäkelä.
Kirjuri-tiedottaja
Kirjuri-tiedottajaksi hakenut Iiris Vuorialho oli suostuvainen virkaan.
Lisäksi virkaan suolattu Aapo Salonen ei ollut suostuvainen.
Siirryttiin hakijan kuulusteluun.
Vuorialho kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija. Hän päätti hakea raatiin, koska on
fuksivuodesta lähtien ollut mukana kiltatoiminnassa ja raativirka olisi sille luontainen
jatkumo. Häntä kiinnostaisi nähdä, mitä yhdistyksen toiminta on sisältä ja olla
vaikuttamassa siihen. Hän kokee, että kirjuri-tiedottaja olisi hänelle sopivin virka.
Yli-Juuti kysyi, sopivatko kirosanat pöytäkirjoihin
Vuorialho oli sitä mieltä, että kirosanat eivät kuulu pöytäkirjoihin, koska ne saattavat
antaa huonon kuvan ulkopuolisille lukijoille.
Raulo kysyi Vuorialhon äidinkielen arvosanan ylioppilaskokeessa.
Muista kirjoituksista poiketen Vuorialhon äidinkielen koe ei mennyt hyvin. Hän ei
halunnut puhua äidinkielen arvosanastaan.
Tuukka Harvela kysyi, miten Vuorialho aikoo jatkaa kirjuri-tiedottajien perinnettä kaataa
kanssaraatilaisia.
Vuorialholla ei ollut suunnitelmia kanssaraatilaisten kaatamisesta. Hän sanoi, että
katsoo, mihin tilanne kehittyy vuoden mittaan.
Yli-Juuti kysyi, miten tiedotus kohdennettaisiin alumneille, joilla ei ole Telegramia.
Vuorialho vastasi, että tiedotusta tapahtuu muuallakin kuin Telegramissa.
Alumneille voi esimerkiksi lähettää sähköpostia. Tarvittaessa voi kysellä vanhoilta
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kiltalaisilta vaihtoehtoisia yhteystietoja, mikäli joku tietty henkilö täytyisi tavoittaa.
Eelis Hemberg kysyi, kuinka hyvin Vuorialho tuntee yhdistyslain.
Henkilökohtaisesti Vuorialho ei sanonut tuntevansa yhdistyslakia. Näissä
asioissa hän voisi saada apua perheen kahdelta lakimieheltä.
Saikku kysyi, millä keinoilla pöytäkirjat säilyvät kiinnostavana vuosienkin päästä.
Vuorialhon mielestä pöytäkirjojen pitää olla tiiviitä. Lisäksi kuulumiskierrokset
tekevät niistä inhimillisempiä.
Niko Kälkäjä kyseli, aikoisiko Vuorialho kerätä virassaan feimiä, mikä joinain vuosina on
herättänyt pahennusta kiltalaisten keskuudessa.
Vuorialho linjasi, että pääasiallinen tarkoitus ei ole kerätä feimiä, mutta on
valmistautunut viikkotiedotteen loppukevennyksiin muun muassa kissavideoilla.
Kälkäjä pyysi Vuorialhoa kertomaan vitsin.
Vuorialho kertoi, että kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
Aalto ehdotti, että Vuorialho valitaan kirjuri-tiedottajaksi. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 kirjuri-tiedottajaksi Iiris Vuorialho.
Rahastonhoitaja
Rahastonhoitajaksi hakenut Tomas Kurenniemi oli suostuvainen virkaan.
Kurenniemen lisäksi ei ollut muita hakijoita tai suolattuja.
Siirryttiin hakijan kuulusteluun.
Kurenniemi kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija, sekä toimineensa MAIK ry:n
rahastonhoitajana ja Teekkarien LVI-kerhon excursiomestarina.
Aalto kysyi, miksi Kurenniemi haki killan rahastonhoitajaksi.
Kurenniemi kertoi, että hän osaa pitää huolen sekä omista että muiden
raha-asioista.
Iiro Lindgren kysyi, miten Kurenniemi pitää huolen, etteivät toiminnantarkastajat vinoile
rahastonhoitajalle työsuhde-Mersusta ja killan kassasta kadonneista kymmenistä
tuhansista euroista.
Kurenniemi kertoi miettineensä tätä itsekin. Hän uskoi, ettei kitinää kuulu, jos
toiminnantarkastajillakin on Mersu pihassa.
Mäkelä lainasi Kurenniemen vastausta hakemuksessa, jossa Kurenniemi oli sanonut,
että korvaustositteita voi pyytää nätisti, pyytää tai huutamalla pyytää. Mäkelä kysyikin,
miten hän aikoi toteuttaa tämän korona-aikana, jolloin ei saisi huutaa pisaratartunnan
riskin takia.
Kurenniemi vastasi, että huutaisi omassa solussaan seinälle ja laittaisi ystävällinen
viestin henkilölle, joka haluaisi korvauksen saada.
Simo Kauppila kysyi, mille numerolle kaikki killan rahat laitettaisiin ruletissa.
Kurenniemi totesi, ettei menisi kasinolle pyörimään killan rahojen kanssa, mutta 11
on luku, joka tulisi mieleen.
Erik Jaatinen kysyi, onko Kurenniemi äänivaltainen osakkeenomistaja. Lisäksi hän kysyi
mieltymystä välillä credit ja debit.
Kurenniemi kertoi olevansa äänivaltainen osakkeenomistaja muun muassa Altialla.
Toisena hänestä debit on helppo ja kätevä käyttää.
Aalto ehdotti, että Kurenniemi valitaan rahastonhoitajaksi. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 rahastonhoitajaksi Tomas Kurenniemi.
Fuksitoimikunnan puheenjohtajat (2)
Fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi oli hakenut Ramzi el Geneidy ja
Anna Laaksonen, joista molemmat olivat suostuvaisia virkaan.
Lisäksi virkaan oli suolattu Leevi Koistinen, Raksan pojat (Mikael Väisänen ja Atte Ahti),
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Nasse (Iiro Ristikankare) ja Severi Korhonen. Kukaan suolatuista ei ollut suostuvainen
virkaan.
Tuukka Harvela ehdotti Susanna Karlqvistia, mutta Karlqvist ei ollut suostuvainen.
Siirryttiin hakijaparin kuulusteluun.
Laaksonen kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija. Hän on toiminut pikku-IE:nä ja
ISOna. El Geneidy kertoi myös olevansa toisen vuoden opiskelija. Hän ollut
kurssineuvostossa, excukisällinä, pikku-IE:nä ja lukkarikisällinä, ISOna ja KV-ISOna.
Fanni Mattsson kysyi, miten varmistetaan, että fuksit tutustuvat toisiinsa nykyisessä
tilanteessa.
El Geneidy vastasi, että tapahtumien järjestämisessä voi siirtyä useisiin sijainteihin.
Sään salliessa orientaatioviikolla voi järjestää ulkotapahtumia. Laaksonen lisäsi, että
tarvittaessa he voivat kysyä neuvoa ja ideoita edellisiltä tekijöiltä ja ISOilta.
Sainio kysyi, mitä tasa-arvo ja turvallisuus tarkoittaa fuksitoiminnassa.
Laaksonen vastasi, että molemmat ovat ensisijaisen tärkeitä asioita. Kaikkia pitää
kohdella hyvin. El Geneidy lisäsi, että aiheen tiimoilta kommunikointi fuksien välillä on
tärkeää. Apua näiden asioiden toteutumisessa voi myös saada vanhoilta
fuksikapteeneilta.
Tuukka Harvela kysyi, miten hakijapari aikoo pitää huolen, etteivät fuksit vietä historian
huonointa syksyä.
Laaksonen uskoi, että el Geneidyn kanssa he pystyvät luomaan hyvää
yhteishenkeä. El Geneidy lisäsi, ettei hänen mielestä koronan vaikutukset ole
tehneet fuksitoiminnasta historian huonointa.
Aalto kyseli, onko hakijapari sopinut työnjaosta etukäteen.
Työnjakoa ei ole sovittu etukäteen. Laaksonen kertoi, että he ovat hieman pohtineet
ja keskustelleet aiheesta. El Geneidyn vahvuutena on aikataulut ja Laaksosen taas
tunnollisuus ja avuliaisuus. El Geneidy lisäsi, että kaikki tehdään yhdessä ja osaalueista sovittaisiin erikseen.
Matias Saikku kysyi, miten täysin binäärinen erimielisyys ratkaistaan.
El Geneidy totesi, ettei lähdetä kolikkoa sentään heittämään, vaan kysellään ISOjen
ja raadin mielipiteitä. Laaksonen ei uskonut, että tähän päädytään ja kertoi olevansa
joustava.
Lionel Irrmann kysyi, miten pidetään huoli, ettei fukseja kuksita.
El Geneidy kertoi, että tuleville ISOille pitää sanoa, etteivät he kuksi f ukseja.
Hänen mukaansa se ei ole teekkarien arvojen mukaista.
Mikko Jantunen kysyi, miten huomioitte ISOvastaavan fuksitoimintaan vaikuttamisessa.
Laaksonen sanoi, että ISOvastaava on otettava huomioon ja hänen suuntaansa on
pidettävä yllä avointa kommunikointia. El Geneidy lisäsi, että ehdokkaat
ISOvastaavaksi ovat sekä hänen että Laaksosen hyviä ystäviä.
Leevi Koistinen kysyi, miten el Geneidyn etunimi menee perille uusille fukseille.
El Geneidy kertoi, että on käyttänyt etunimestään Ramzi monia leikkisiä
muistisääntöjä. Se on lähellä muun muassa Rammsteinia ja Gordon Ramsaytä.
Näitä käyttämällä nimi on tullut muille tutuksi ennenkin.
Aalto ehdotti, että el Geneidy ja Laaksonen valitaan fuksitoimikunnan puheenjohtajiksi.
Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös Valitaan vuoden 2021 fuksitoimikunnan puheenjohtajiksi Ramzi el
Geneidy ja Anna Laaksonen.
Isäntä ja emäntä
Isännäksi ja emännäksi olivat hakeneet Leevi Koistinen ja Lotta Aalto, joista molemmat
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olivat suostuvaisia virkaan.
Muita ehdotuksia tai halukkaita ei ilmaantunut.
Siirryttiin hakijaparin kuulusteluun.
Aalto kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija. Hän toimi kurssineuvoston
puheenjohtajana, minkä kautta saanut järjestää tapahtumia. Pikku-IE:nä hän innostui
enemmän tapahtumien järjestämisestä. Koistinen on myös toisen vuoden opiskelija, ja
on toiminut IE-tonttuna ja excukisällinä. Hänestä tämä käytännönläheinen homma
tuntuu kivalta ja itselleen sopivalta.
Irrmann kysyi, miten hakijapari aikoo pitää huolen, että he pysyvät hyvissä
puheväleissä.
Koistinen vastasi, että puhevälit säilyvät keskustelemalla kuten aikuiset ihmiset.
Vaikeissa päätöksentekoon liittyvässä tilanteessa otettaisiin huomioon myös muiden
mielipiteitä. Aalto peräänkuulutti rehellisen kommunikoinnin merkitystä.
Hakijaparilta kysyttiin, mitä sisäasiaintoimikunnan alaisuuteen kuuluu.
Aalto vastasi, että SATiin kuuluu pikku-IE, lukkarit, killan DJ:t, sekä liikunta-,
kulttuuri- ja kiltahuonevastaavat.
Silja Yli-Juuti kysyi, mikä on ratkaiseva tekijä silliaamiaisen tilaa valittaessa.
Koistinen vastasi paljun olevan ehdoton. Aalto lisäsi, että sauna on myös tärkeä.
Nina Tanskanen kysyi, miten tilanteessa toimitaan, jos toinen haluaa puolivuosijuhlaan
lauluvihkosen ja toinen ei
Aalto kertoi, että tilanne ratkaistaisiin asiasta puhumalla. Hänen mielestä
lauluvihkonen olisi hyvä. Myös Koistisen mielestä lauluvihkonen voisi toimia. Hän
lisäsi, että pahan erimielisyyden ilmaantuessa voidaan vaikka vääntää kättä.
Lindgren kysyi, pidetäänkö huoli, että killan tapahtumissa saa jatkossakin munatonta
kasvista.
Koistinen vastasi, että he pitävät huolen, että ainakin kasvisruokaa on tarjolla.
Mäkinen kysyi, mikä on hakijaparin mielestä hyvä Gin & Tonicin sekoitussuhde.
Koistisen mielestä ei ole objektiivista vastausta. Hän sekoittaisi giniä ja tonicia
suhteessa 1:2 lasiin, jossa on jäitä. Koristeeksi Aalto laittaisi rosmariinia ja
karpaloita.
Saikku kysyi, mitä olutjuomaa hakijapari tarjoilisi lähimmälle ystäväpiirille.
Aalto menisi hakemaan jotain Fat Lizardista. Koistinen luottaisi Ruosniemen
panimon soureihin tai lagereihin riippuen kavereista.
Erik Jaatinen kysyi, mikä on ensi vuoden paras bulkkibisse.
Hakijapari ei ymmärtänyt, mistä Jaatinen puhuu. He eivät vastanneet kysymykseen.
Teemu Kanniainen kysyi, paljon kalja maksaa.
Koistinen kertoi, että sen voi selvittää kauppaan menemällä.
Harvela kysyi, mitä olutta hakijapari tarjoilisi isommalle kaveriporukalle.
Koistinen kommentoi, että Ruosniemi saattaisi olla kallis tässä tapauksessa.
Sandels olisi parempi vaihtoehto, jos olisi enemmän vieraita.
Irrmann kysyi, mihin pulloon hakijapari tarttuisi varastolta herättyään
Sekä Koistinen että Aalto tarttuisi johonkin kirkkaaseen pulloon.
Mäkinen kysyi mielipidettä etätapahtumista.
Aalto kommentoi, että kevään etäwappusitsit olivat tavallaan toimivat, mutta
etäyhteyden kanssa oli ongelmia suurella osallistujamäärällä.
Koistisen mielestä toimintaa rajoittaa paljon, jos kaikkien on oltava omalla laitteella
linjoilla ja kaiken pitää olla juuri kohdillaan. Isomman tapahtuman jakaminen
useampaan sijaintiin voi olla helpommin toteutettavissa onnistuneesti ja siten, että
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kaikilla on kivaa.
Laura Aalto ehdotti, että Lotta Aalto ja Leevi Koistinen valitaan isännäksi ja emännäksi.
Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 isännäksi ja emännäksi Leevi Koistinen ja Lotta
Aalto.
Laura Aalto tiedusteli tehtäviennimikkeiden jakoa. Koistinen halusi olla isäntä, ja Lotta
Aalto halusi olla emäntä.
Excursiomestari
Excursiomestariksi hakenut Saku Ristolainen oli suostuvainen virkaan.
Virkaan suolattu Ilmari Oinonen ei ollut suostuvainen.
Siirryttiin hakijan kuulusteluun.
Ristolainen kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija ja rento jäbä. Hän on tykästynyt
killan toimintaan ja ihmisiin. Ristolainen on toiminut kurssineuvostossa, ISOna,
excukisällinä ja pikku-IE:nä. Hän antaisi mielellään killalle takaisin, kun se on hänelle
niin paljon antanut.
Tuomas Orava kommentoi, että Kotimaan Pitkä -excursio saattaa peruuntua
sellaisenaan. Hän jatkoi kysymällä, miten Ristolainen aikoisi pitää perinteet elossa ja
varmistaa, että kuvamateriaalia reissulta ei vuoda ulkopuolisille.
Ristolainen vastasi, ettei ole yksin haasteen edessä. KP-toimikunta, raati ja
kiltalaiset ovat hänen apunaan. Ristolainen oli varma, että KP järjestetään,
mutta formaatista ei ole varmuutta vielä. Kuvamateriaalin vuotamiseen liittyen
Ristolainen aikoo pitää huolen, että KP-kansa on tietoinen pelisäännöistä
eivätkä vuoda kuvamateriaalia muille kanaville.
Niko Kälkäjä kysyi, miten Ristolainen aikoo mahdollistaa nahkaliivijengin
moottoripyöräilyn samaisella reissulla.
Ristolainen totesi, että KP-bussin takana voi moottoripyöräillä tieliikennesääntöjen
mukaisesti.
Mia Roslund kysyi, millaisia excursioita Ristolainen aikoi järjestää keväällä, jos aikoo, ja
miksi.
Ristolainen piti tärkeänä, että excursioita järjestetään mahdollisuuksien mukaan.
Hän lisäsi, että samalla tavalla yritykset haluavat näkyvyyttä poikkeusaikanakin.
Ristolaisesta etäexcursiot ovat jossain määrin toimiva ratkaisu.
Lionel Irrmann kysyi, minne ulkoexcursio suuntaa, mikäli sellainen järjestetään?
Ristolainen vastasi, että ulkoexcursio suuntaisi jonnekin lämpimään.
Matias Saikku kysyi, miten Ristolainen järjestäisi KP:n etänä?
Ristolainen totesi, että tämä olisi vaikea tehtävä. Hänestä etä-KP olisi saman
mittainen. Rajoitusten mukaan 20 henkilöä voisi vetää bussilla vaikka kehätietä
edestakaisin, jos ei muuhun pystytä.
Silja Yli-Juuti kertoi kaksi hypoteettista tarinaa ja kysyi kumpi niistä oli tositarina.
Ristolainen uskoi, että tarina ulkomailla tapahtuneesta oli tositarina.
Yli-Juuti kertoi, että molemmat ovat tapahtuneet.
Tuomas Orava kysyi, aikooko Ristolainen juhlistaa valituksi tulemista oluella vai
vichyllä.
Ristolainen kommentoi, että kossuvichy maistuisi.
Aalto ehdotti, että Saku Ristolainen valitaan excursiomestariksi. Kokous kannatti
ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 excursiomestariksi Saku Ristolainen.
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Yrityssuhdevastaava
Yrityssuhdevastaavaksi hakenut Ilmari Oinonen oli suostuvainen virkaan
Virkaan suolattu Saku Ristolainen ei ollut suostuvainen.
Siirryttiin hakijan kuulusteluun.
Oinonen kertoi olevansa toisen vuoden ENY-opiskelija ja kova tekemään hommia. Hän
on ollut pitkään kiinnostunut raadissa toimimisesta. Yrityssuhdekisällinä Oinonen
tarkasteli yrityssuhdevastaavan työskentelyä vierestä. Lisäksi hän on toiminut
excukisällinä ja ISOna. Kuluneena vuonna yrityssuhdetoimikunnassa Oinonen on ollut
mukana ensikäden kommunikoinnissa yritysten ja killan välillä.
Rita Raulo kysyi, millaisilla konkreettisilla toimilla voitaisiin parantaa yritysten toimintaa
kiltaan päin.
Oinonen vastasi, että on hyvä kommunikoida yrityksiin päin ja korostaa heidän
mahdollisuuksiaan esimerkiksi työpaikkailmoitusten mainostamisesta. Hän lisäsi,
että lopulta päätös on yrityksellä, mutta kilta voi kuitenkin herätellä heitä.
Lassi Mäkelä kysyi, miten Oinonen aikoo pitää huolta väleistään rahastonhoitajan
kanssa.
Oinonen vastasi, että välit pysyvät hyvänä jatkuvalla kommunikaatiolla toistensa
välillä. Hän ilmoittaisi tietysti Kurenniemelle heti, kun saa tietää jotain. Oinonen
kertoi, että on tullut Kurenniemen kanssa hyvin toimeen fuksivuodesta asti. Lopuksi
hän vitsaili sanomalla saa nähdä miten asia muuttuu.
Aalto ehdotti, että Ilmari Oinonen valitaan yrityssuhdevastaavaksi. Kokous kannatti
ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 yrityssuhdevastaavaksi Ilmari Oinonen.
Opintovastaava
Opintovastaavaksi hakenut Iiro Ristikankare oli suostuvainen virkaan.
Muita hakijoita tai suolauksia ei ilmennyt.
Siirryttiin hakijan kuulusteluun.
Ristikankare kertoi olevansa kolmannen vuoden opiskelija. Aikaisemmin hän on
toiminut liikuntavastaavana, pikku-IE:nä, KP-toimikunnassa, excukisällinä ja
kurssineuvostossa. Ristikankare kertoi, että hänellä oli idea hakea jo viime vuonna
raatiin, mutta siirsikin sen tälle vuodelle muiden kiireiden takia. Kyseinen virka
kiinnostaa häntä eniten ja koki olevansa siinä hyvä vastuullisena henkilönä. Hänelle on
tärkeää, että opiskelijoiden ääni kuuluu päätöksenteossa.
Fanni Mattsson kysyi, miten opiskelijat saisivat konkreettisesti äänensä kuuluviin.
Ristikankare kertoi, että lähtökohtaisesti opiskelijat ja opintotoimikunta ovat avain
menestykseen tässä asiassa. Opiskelijakyselyiden kanssa opintotoimikunnan pitää
hänen mukaansa olla aktiivinen. Hänestä olisi hyvä järjestää tapahtumia, joissa olisi
myös koululta henkilökuntaa paikalla, face-to-face opiskelijoiden kanssa.
Ramzi el Geneidy kysyi Ristikankareen opintopisteiden määrää ja keskiarvoa.
Ristikankare kertoi, että hänellä on noin 125 noppaa melkein nelosen keskiarvolla.
Matias Saikku kysyi minkälainen kurssi olisi hyvä insinöörikurssi taiteellisella
vivahteella.
Ristikankare kertoi, että entinen ARTS-ENG-projekti olisi sopinut hyvin tähän
aikoinaan. Hänestä myös nykyinen ENG-projekti on hyvä. Mukaan voisi heittää
ehkä
jotain tietotekniikkaan liittyvää. ARTSin tarjontaan Ristikankare ei ollut
perehtynyt.
Niko Kälkäjä kysyi, mitä asioita Ristikankare lähtisi ajamaan ENGin bachelor steering
groupissa.
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Ristikankareen oli pakko myöntää, ettei osannut sanoa, mitä ajaisi tässä elimessä.
Fanni Mattsson kysyi, kuinka monta sushia Ristikankare on syönyt kerralla.
Ristikankare kertoi olevansa kova tekijä tässä hommassa. Oikea vastaus menee 60
ja 70 sushin väliin, eikä haastajista hänen mukaansa ole tietoakaan.
Silja Yli-Juuti kysyi Ristikankareen arvosanojen keskiarvoja.
Ristikanakare kertoi, että lukiossa se oli 9,4. Nykyään se on 3,9.
Aalto ehdotti, että Iiro Ristikankare valitaan opintovastaavaksi. Kokous kannatti
ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 opintovastaavaksi Iiro Ristikankare.
KV- ja maisterivastaava
KV-maisterivastaavaksi hakenut Jaan Rönkkö oli suostuvainen virkaan.
Virkaan suolattu Samuel Rabensteiner ei ollut tavoitettavissa kokouksessa.
Siirryttiin hakijan kuulusteluun.
Rönkkö kertoi toimineensa aikaisemmin kurssineuvostossa, IE-tonttuna ja ISOna. Hän
koki, että KV-maisterivastaavan virka kiinnostaa häntä eniten ja se on yksi tärkeimmistä
tehtävistä edistää kiltojen välistä yhteistyötä. Häntä itseäänkin kiinnostaisi lähteä
vaihtoon. Sitä ennen olisi mukava tutustua KV-opiskelijoihin Suomessa.
Matias Saikku kysyi, miten Rönkkö näkee yhteistyön KV-maisterivastaavan ja
fuksikapteenien välillä liittyen IB- ja KV-opiskelijoihin
Rönkkö kommentoi, että suomenkieliset kandifuksit ovat teekkarikasvatuksen
keskiössä. Tässä suhteessa hän haluaisi pistää paljon rahkeita KV- ja
maisteriopiskelijoille.
Erik Jaatinen kysyi, miten Rönkkö reagoisi vaihto-opiskelijan kokaiinin viihdekäyttöön
opiskelijatapahtumassa Suomessa.
Rönkkö ei hyväksyisi käytöstä ja ohjaisi asian tarvittaessa viranomaisille.
Lionel Irrmann kysyi, miten Rönkkö aikoo pitää huolen, että seuraavan puolentoista
vuoden aikana hänen ajankäyttönsä on hallinnassa ja motivaationsa korkealla
korkealla.
Rönkkö kertoi, että hän oli aluksi innostunut, mutta samalla miettinyt, miten aika
tulee riittämään. Hän on päättänyt, että koulutyö voi jäädä vähän vähemmälle.
Toisaalta hänestä on mielenkiintoista, mitä kaikkea voi oppia KV-ihmisiltä.
Enemmän häntä kiinnostaa mitä hän tulee saamaan, kuin antamaan.
Eelis Hemberg piti puheenvuoron englanniksi: We have a large number of new master
level students coming in. Give us some of your thoughts on how would you reach out to
these people and motivate them to participate in student activities.
Rönkkö vastasi Hembergille: I think we should gather students from other guilds as
well and make a bigger group. So, there would be more participants and the
events would be more interesting. It’s going to be a hard job, but I’ll try my best.
Mikko Tiili kertoi, että ulkomaisia opiskelijoita on koronan vuoksi saapunut eri aikoihin
pitkin syyslukukautta ja he ovat päätyneet karanteeniin. Hän jatkoi kysymällä, miten
Rönkkö ajatteli hoitaa orientaation ja ryhmäytymisen.
Rönkkö oli sitä mieltä, että Aallon tai AYY:n kautta olisi hyvä tulla ohjeistus, että
ulkomaisten opiskelijoiden kannattaa tulla aikaisemmin, jos he haluavat osallistua
orientaatioon ja ryhmäytymiseen.
Silja Yli-Juuti kysyi, miten Rönkkö aikoo pitää itsensä järjissään, kun koulun
henkilökunta on lomalla.
Rönkkö kysyisi apua KV-ISOilta ja uudelta KV-ISOvastaavalta.
Mikko Tiili kertoi, että tänä vuonna oli tarkoitus järjestää KV-KPP (Kansainvälinen
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Kotimaan PuoliPitkä excursio). Hän jatkoi kysymällä, voisiko tapahtuman järjestää ensi
vuonna.
Rönkkö kehui ideaa hyväksi. Hänestä tapahtuma pitää todellakin koittaa toteuttaa
koronatuvallisuus mielessä pitäen. Kansainväliset opiskelijat olisi hauska viedä
vaikka Pohjois-Karjalaan saunomaan.
Lassi Mäkelä kysyi, mitä Rönkkö tekisi, jos opiskelija jäisi jumiin ovensa ulkopuolelle ja
opiskelijan äiti laittaisi viestiä hänelle.
Rönkkö menisi auttamaan, jos heräisi viestiin. Muussa tapauksessa hän toivoisi,
ettei opiskelija jäätyisi ulos.
Aalto ehdotti, että Jaan Rönkkö valitaan KV- ja maisterivastaavaksi. Kokous kannatti
ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 KV- ja maisterivastaavaksi Jaan Rönkkö.
Ruutisten päätoimittaja
Ruutisten päätoimittajaksi ei ollut hakemuksia.
Virkaan suolattu Juho Ojala oli kuitenkin suostuvainen.
Lionel Irrmann ehdotti Teemu Kanniaista virkaan, mutta Kanniainen ei ollut
suostuvainen.
Siirryttiin hakijan kuulusteluun
Ojala kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija. Hän on toiminut kurssineuvostossa ja
pikku-IE:nä. Ojala on pitänyt kiltahommista ja on pitkään miettinyt hakemista Ruutisten
päätoimittajaksi. Vuoden kolmanteen jo julkaistuun lehteen Ojala kirjoittikin oman
artikkelin.
Teemu Kanniainen kysyi Ojalan mielipidettä lehden formaatista.
Ojala piti 16-sivuista julkaisua sopivan pituisena. Lisäksi hänestä lehdessä on
sopivassa suhteessa artikkeleita ja mainoksia.
Ramzi el Geneidy kyseli, miten Ojala aikoo ylläpitää lehden humoristisena. Lisäksi hän
pyysi Ojalaa kertomaan vitsin.
Ojala uskoi, että toimittajien joukossa on varmasti hauskoja henkilöitä.
Vitsin Ojala aloitti kertomalla, että lentokone, jossa oli suomalainen, ruotsalainen ja
norjalainen, oli putoamassa liiallisen painon takia. Ensimmäisenä norjalainen
uhrautui hyppäämällä pois kyydistä. Kuitenkin vieläkin oli liikaa painoa. Sitten
suomalainen heitti ruotsalaisen ulos ja huusi: Eläköön pohjoismainen yhteistyö!
Lassi Mäkelä kysyi, miten Ojala ajatteli motivoida toimittajat pysymään määräajoissa.
Ojalan mielestä keppi ei ole hyvä motivaattori. Hänestä virkistäytyminen olisi hyvä
motivaattori.
Lauri Sääskilahti kysyi, aikooko Ojala kehittää Ruutisia perinteiden vaalimisen vai
enemmänkin uusien tuulahduksien muodossa.
Ojala oli sitä mieltä, että kolmossivun raksalainen pitäisi tuoda takaisin. Vaikka hän
on heikko sosiaalisen median kanssa, sitä voisi kehittää toimittajien ja raadin avulla.
Kanniainen kysyi Ojalan mielipidettä Ruudolf Ruutisen hatusta.
Ojala sanoi, että hattua olisi kunnia pitää päällä. Muista perinteistä hän ei osannut
sanoa sen tarkemmin, mutta hänen mukaansa ne varmasti selviävät ajallaan.
Mia Roslund kysyi Ojalalta, mitä ovat dänkit meemit.
Ojala kertoi, että meemi on alun perin kuva, jossa on hauska teksti. Ojala ei sanoisi
dänkkejä meemejä tummemmiksi vitseiksi, mutta ne kuuluvat omaan kategoriaansa.
Meemien ei ole tarkoitus olla julkaisukelvottomia tai loukkaavia ketään kohtaan.
Aalto ehdotti, että Juho Ojala valitaan Ruutisten päätoimittajaksi. Kokous kannatti
ehdotusta.
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Päätös: Valitaan vuoden 2021 Ruutisten päätoimittajaksi Juho Ojala.
10. TOIMINNANTARKASTAJIEN JA HEIDÄN VARAHENKILÖIDEN VALINTA (2+2)
10.1. Toiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajaksi oli hakenut Matias Saikku, Atte Ahti, Mikael Väisänen ja Jutta
Kanerva. Ahti ja Väisänen olivat suostuvaisia virkaan. Saikku ei ollut suostuvainen, eikä
Kanerva ollut tavoitettavissa kokouksessa.
Silja Yli-Juuti julisti kellotuskilpailun vanhojen toiminnantarkastajien ja uusien
hakijoiden välille. Väisänen sanoi, että uudet hakijat voittivat kilpailun.
Väisänen kertoi, että hän on aikaisemmin toiminut toiminnantarkastajan varahenkilönä
Maa- ja kalliorakentajissa, Lämpövoimakillassa ja Insinöörikillassa.
Väisänen kertoi myös, että Atella on silmälasit.
Ahti lisäsi, että hän on ollut raadissa kirjuri-tiedottajana. Hän uskoi, että he olisivat
Väisäsen kanssa pätevä pari hommaan.
Aalto ehdotti, että Väisänen ja Ahti valitaan toiminnantarkastajiksi.
Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 toiminnantarkastajiksi Mikael Väisänen ja Atte Ahti.
10.2. Toiminnantarkastajien varahenkilöiden valinta
Saikku kertoi, että olisi suostuvainen lähtemään Väisäsen varahenkilöksi.
Saikku varmisti myös Kanervan suostuvuuden toimimaan toiminnantarkastajan
varahenkilönä.
Aalto ehdotti, että Saikku ja Kanerva valitaan toiminnantarkastajien varahenkilöiksi.
Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 toiminnantarkastajien varahenkilöiksi Matias Saikku
ja Jutta Kanerva.
Saikku on Väisäsen varahenkilö. Kanerva on Ahdin varahenkilö.
11. TOIMIHENKILÖIDEN 2021 VALINTA
11.1. ISOvastaava
ISOvastaavaksi oli hakenut Aapo Salonen ja Sofia Harri. Molemmat olivat
suostuvaisia virkaan. Virkaan ei ehdotettu muita henkilöitä.
Siirryttiin hakijoiden kuulusteluun.
Salonen kertoi olevansa toisen vuoden raksalainen. Hän on pitänyt
kurssineuvostossa ja pikku-IE:nä toimimisesta. Salonen oli miettinyt
raatipestejä,
mutta ne eivät tuntuneet omalta. ISOvastaavan virka tuntui hänestä
tosi haipilta.
Harri kertoi olevansa toisen vuoden opiskelija. Hän on toiminut pikku-IE:nä ja
ISOna, sekä on kovasti tykännyt olla mukana. ISOna hän oli tykännyt olla fuksien
kanssa. ISOtoiminta kiinnostaa Harria, ja hän halusi jatkaa kiltatoimintaa. Pesti
kuulosti juuri
hänen jutultaan.
Mikko Jantunen kysyi, miten hakijat aikoisivat toteuttaa isojen rekrytoinnin, ja miten
ISOt valitaan, jos on paljon hakijoita.
Saloselle Telegram olisi ykköstapa tavoittaa fukseja hakemaan. Hän
haastattelisi hakijoita Zoomissa tai kasvotusten riippuen
mahdollisuuksista. Hän toivoisi, että kaikki hakijat pääsisivät. Tarvittaessa
priorisoidaan ensikertalaisia tai ohjataan hakemaan KV-ISOksi.
Harrille tiedottaminen on tärkeää, ja siihen hän panostaisi. Telegram on
hyvä, mutta sähköposti voisi sopia johonkin paremmin. Tarvittaessa
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hakijoita voisi pudottaa haastattelujen perusteella ja ohjata muihin
kiltahommiin.
Fanni Mattsson kysyi, miten hakijat pitävät huolen, että ISOilla pysyy vuoden ajan
motivaatiota yllä.
Harrista on tärkeää, että ISOt on motivoituneita. Siihen auttaa, että
ISOillakin on omia tapahtumia. Tärkeää on olla itse aktiivinen aina
toiminnassa.
Salosesta virkistäytymisiä kannattaa olla ympäri vuotta. Molemmat toivovat,
että ISOtkin osallistuvat tapahtumiin. Yhteistyö fuksikapteenien
kanssa korostuu.
Aalto pyysi hakijoilta vielä viimeiset vaalilausahdukset.
Salonen aloitti kertomalla, että uskoo olevansa sosiaalinen ja innostava
tyyppi. Lisäksi hän uskoo, että osaisi haipata ISOja pitämään
hauskaa, mikä näkyisi fukseille.
Harri uskoi olevansa hyvä ISOvastaava, koska hän on sosiaalinen ja
hyvä kuuntelemaan sekä ISOja että fuksikapteeneita. Niin kaikilla olisi
mahdollisimman hyvä vuosi.
Lopetettiin hakijoiden kuulustelu.
Äänestys aloitettiin 17:30 ja päätettiin 17:35.
Ääniä Salonen sai 31 ja Harri 27. Tyhjiä oli 13.
Äänestyksen perusteella Aalto ehdotti, että Salonen valitaan ISOvastaavaksi.
Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 ISOvastaavaksi Aapo Salonen.
KV-ISOvastaava
Aalto kertoi uudesta toimihenkilövirasta, joka on vastuussa killan kansainvälisistä
tutoreista.
Ilari Pajula oli hakenut KV-ISOvastaavaksi ja oli suostuvainen virkaan.
Pajula kertoi olevansa toisen vuoden Computational Engineering -opiskelija. Hän haki
virkaan, koska hän on pitänyt KV-ISOn tehtävästä. Pajula uskoi, että hänellä on aika
hyvä käsitys tehtävästä. Lisäksi hän on ollut paljon tekemisissä KV-opiskelijoiden
kanssa. Vastaanotto on ollut hyvää, mutta sitä voisi vielä parantaa.
Aalto ehdotti, että Pajula valitaan KV-ISOvastaavaksi. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valitaan vuoden 2021 KV-ISOvastaavaksi Ilari Pajula.
Vanha likainen täti ja setä
Perinteisesti vanhat likaiset ovat ehdottaneet seuraajiaan.
Iiro Lindgren kertoi, että vanhat likaiset ovat hiljaisen enemmistön puolestapuhujia.
He pitävät huolen, että perinteet säilyvät ja napauttavat raatia sormille tarvittaessa.
Lindgren ja Silja Yli-Juuti olivat päässeet yhteisymmärrykseen seuraajistaan.
He ehdottivat vanhaksi likaiseksi tädiksi Nina Tanskasta ja sedäksi Susanna
Karlqvistia. Molemmat olivat suostuvaisia virkaan. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valitaan vanhoiksi likaisiksi Nina Tanskanen ja Susanna Karlqvist.
Pikku-IE
Pikku-IE:ksi olivat hakeneet Eljas Almusa, Saara Kaisla-Kangas, Karoliina Koponen,
Tuuli Särkkä, Lotta Elonen, Simo Kauppila, Matti Viitanen, Alina Suvanto, Vilma
Martti, Elina Leinonen, Otto Jalas, Mimosa Ajalin, Miko Wuorenjuuri, Karoliina
Kokkonen, Kristofer Mäkinen ja Iiris Visala.
Aalto ehdotti, että pikku-IE valitaan myöhemmin. Kokous kannatti ehdotusta.
Sovittiin, että pikku-IE valitaan myöhemmin.
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Lukkarimestarit
Lukkarimestariksi olivat hakeneet Matias Saikku, Visa Simola, Eelis Hemberg, Teemu
Kanniainen ja Iiro Lindgren. Kaikki olivat suostuvaisia paitsi Simola.
Saikku ehdotti virkaan lisäksi Tuomas Raskua ja Tuomas Oravaa.
Orava oli suostuvainen. Rasku ei ollut kokouksessa tavoitettavissa.
Saikku ehdotti, että lukkarimestarit, lukkarit ja lukkarikisällit valitaan myöhemmin
lukkarien kesken. Kokous kannatti ehdotusta.
Sovittiin, että lukkarimestarit, lukkarit ja lukkarikisällit päätetään myöhemmin.
Lukkarit
Sovittiin, että lukkarit päätetään myöhemmin. (kohta 11.5.)
Lukkarikisällit
Sovittiin, että lukkarikisällit päätetään myöhemmin. (kohta 11.5.)
Liikuntavastaavat
Liikuntavastaavaksi olivat hakeneet Lotta Lassila, Kristofer Mäkinen, Karoliina
Koponen, Liida Pihlavirta, Jaan Rönkkö, Rita Raulo, Teemu Huotari, Mikko tiili, Eetu
Kotiranta, Markus kanerva ja Jaakko Perälä.
Aalto ehdotti, että liikuntavastaavat valitaan myöhemmin. Ehdotusta kannatettiin.
Sovittiin, että liikuntavastaavat valitaan myöhemmin.
Kulttuurivastaavat
Kulttuurivastaavaksi olivat hakeneet Kristofer Mäkinen, Teemu Kanniainen, Lionel
Irrmann, Karoliina Koponen, Jutta Kanerva, Jaan Rönkkö, Daniela Schenk, Ella
Asikainen, Mikko Tiili, Janne Suominen ja Bai-Bai Bairoh.
Tuomas Orava ilmoittautui myös halukkaaksi.
Kaikki muut paitsi Bairoh olivat suostuvaisia.
Aalto ehdotti, että kulttuurivastaavat valitaan myöhemmin. Ehdotusta kannatettiin.
Sovittiin, että kulttuurivastaavat valitaan myöhemmin.
Kiltahuonevastaavat
Kiltahuonevastaavaksi olivat hakeneet Lotta Lassila, Rita Raulo, Severi Korhonen ja
Janne Suominen.
Aalto ehdotti, että kiltahuonevastaavat valitaan myöhemmin. Ehdotusta kannatettiin.
Sovittiin, että kiltahuonevastaavat valitaan myöhemmin.
Kiltahuoneen kehitysvastaavat
Kiltahuoneen kehitysvastaavaksi oli hakenut Sampo Sainio, Laura Aalto, Janne
Suominen ja Eetu Kotiranta.
Aalto ehdotti, että kiltahuoneen kehitysvastaavat valitaan myöhemmin. Ehdotusta
kannatettiin.
Sovittiin, että kiltahuoneen kehitysvastaavat valitaan myöhemmin.
Killan DJ
Killan DJ:ksi olivat hakeneet Mikko Jantunen, Karoliina Koponen, Sara Salminen,
Juuso Eskelin, Henri Vaitomaa ja Theo Desrochés.
Eskelin ei ollut suostuvainen virkaan. Koponen, Vaitomaa ja Desrochés eivät olleet
tavoitettavissa kokouksessa. Jantunen ja Salminen olivat suostuvaisia.
Aalto ehdotti, että Jantunen ja Salminen valitaan killan DJ:ksi. Poissaolleiden
hakijoiden suostuvaisuutta tiedustellaan myöhemmin. Ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Valitaan killan DJ:ksi Mikko Jantunen ja Sara Salminen.
Kimble-vastaavat
Kimble-vastaavaksi olivat hakeneet Susanna Karlqvist, Tuukka Harvela, Nina
Tanskanen, Erik Jaatinen ja Kristofer Mäkinen. Kaikki olivat suostuvaisia
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Aalto ehdotti, että mainitut viisi henkilöä valitaan virkaan. Ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Valitaan Kimble-vastaaviksi Susanna Karlqvist, Tuukka Harvela, Nina
Tanskanen, Erik Jaatinen ja Kristofer Mäkinen.
Excukisällit
Excukisälliksi olivat hakeneet Sofia Ahola, Karoliina Koponen ja Vilma Martti.
Ahola oli suostuvainen. Koponen ja Martti eivät olleet tavoitettavissa kokouksessa.
Joonatan Seppänen ilmoittautui myös halukkaaksi.
Aalto ehdotti, että excukisällit valitaan myöhemmin. Ehdotusta kannatettiin.
Sovittiin, että excukisällit valitaan myöhemmin.
Yrityssuhdekisällit
Yrityssuhdekisälliksi olivat hakeneet Sofia Ahola, Karoliina Koponen, Vilma Martti,
Katariina Kokkonen ja Otto Jalas. Ahola oli suostuvainen. Muut eivät olleet
tavoitettavissa kokouksessa.
Aalto ehdotti, että yrityssuhdekisällit valitaan myöhemmin. Ehdotusta kannatettiin.
Sovittiin, että yrityssuhdekisällit valitaan myöhemmin.
Dokumentoijat
Vanhentunut toimihenkilövirka oli unohtunut esityslistaan.
Valokuvaajiin palataan myöhemmin kokouksessa.
Toimittaja
Teemu Kanniainen ehdotti, että Ruutisten päätoimittaja voi valita toimituksensa.
Kokous kannatti ehdotusta. Sovittiin, että toimittajat valitaan myöhemmin.
Graafikot
Graafikoksi olivat hakeneet Maija Välimäki ja Karoliina Koponen.
Välimäki oli suostuvainen. Koponen ei ollut tavoitettavissa kokouksessa.
Sampo Sainio oli suolattu virkaan. Sainio oli suostuvainen.
Aalto ehdotti, että graafikoiksi valitaan Välimäki ja Sainio. Koposeen ollaan
yhteydessä vielä myöhemmin. Kokous kannatti ehdotusta.
Päätös: Valitaan graafikoiksi Maija Välimäki ja Sampo Sainio.
Arkistonhoitajat
Susanna Karlqvist oli hakenut arkistonhoitajaksi. Hän oli suostuvainen.
Aalto ehdotti, että Karlqvist valitaan arkistonhoitajaksi. Ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Valitaan arkistonhoitajaksi Susanna Karlqvist.
Alumnisuhdevastaavat
Alumnisuhdevastaavaksi olivat hakeneet Silja Yli-Juuti, Mia Roslund, Rita Raulo,
Laura Aalto ja Mikko Tiili. Neljä ensimmäistä olivat suostuvaisia. Tiileen ei saatu
yhteyttä.
Aalto ehdotti, että hänen lisäkseen alumnisuhdevastaaviksi valitaan Yli-Juuti,
Roslund ja Raulo. Tiileen ollaan yhteydessä vielä myöhemmin. Ehdotusta
kannatettiin.
Päätös: Valitaan alumnisuhdevastaaviksi Silja Yli-Juuti, Mia Roslund, Rita
Raulo ja Laura Aalto.
Opintoavut
Opintoavuksi olivat hakeneet Fanni Mattsson, Laura Aalto, Janne Suominen ja Eetu
Kotiranta. Lisäksi virkaan oli suolattu Anna Laaksonen, Eino Yrjänäinen ja Iina
Ohrankämmen. Laaksonen ja Yrjänäinen eivät olleet suostuvaisia. Loput olivat
suostuvaisia.
Aalto ehdotti, että opintoavuiksi valitaan hänen lisäkseen Mattsson, Suominen,
Kotiranta ja Ohrankämmen. Ehdotusta kannatettiin.
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Päätös: Valitaan opintoavuiksi Laura Aalto, Fanni Mattsson, Janne Suominen,
Eetu Kotiranta ja Iina Ohrankämmen.
International Buddies
Eino Yrjänäinen ehdotti, että International Buddiet valitaan myöhemmin.
Kokous kannatti ehdotusta. Sovittiin, että International Buddies valitaan myöhemmin.
TEK-kiltayhdyshenkilö
TEK-kiltayhdyshenkilöksi oli hakenut Susanna Karlqvist. Hän oli suostuvainen, mikäli
kukaan muu ei hae.
Iina Ohrankämmen oli suolattu, mutta hän ei ollut suostuvainen.
Aalto ehdotti, että TEK-kiltayhdyshenkilöksi valitaan Karlqvist. Ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Valitaan TEK-kiltayhdyshenkilöksi Susanna Karlqvist.
MAIK-vastaavat
Aalto ehdotti, että MAIK-vastaavat valitaan myöhemmin. Ehdotusta kannatettiin.
Sovittiin, että MAIK-vastaavat valitaan myöhemmin.
Nettisivuvastaava
Nettisivuvastaavaksi oli hakenut Santeri Kääriäinen. Hän oli suostuvainen.
Aalto ehdotti, että nettisivuvastaavaksi valitaan Santeri Kääriäinen. Ehdotusta
kannatettiin.
Päätös: Valitaan nettisivuvastaavaksi Santeri Kääriäinen.
Somevastaava
Somevastaavaksi oli hakenut Fanni Mattsson ja Karoliina Koponen.
Mattsson oli suostuvainen. Koposta ei tavoitettu.
Aalto ehdotti, että somevastaavaksi valitaan Fanni Mattsson. Koposeen ollaan
yhteydessä vielä myöhemmin. Ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Valitaan somevastaavaksi Fanni Mattsson
ExotIK-vastaavaa
ExotIK-vastaavaksi olivat hakeneet Laura Aalto ja Fanni Kaitale. Molemmat olivat
suostuvaisia virkaan.
Virkaan suolattuja olivat Aron Dahlberg, Eino Yrjänäinen ja Eetu Kotiranta, joista
kukaan ei ollut suostuvainen.
Aalto ehdotti, että hänet ja Kaitale valitaan ExotIK-vastaaviksi. Ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Valitaan ExotIK-vastaaviksi Laura Aalto ja Fanni Kaitale.
RaJa-vastaavat
RaJa-vastaavaksi oli hakenut Karoliina Koponen, joka ei ollut tavoitettavissa
kokouksessa.
Virkaan oli suolattu Tomas Kurenniemi, Juuso Eskelin, Eetu Kotiranta, Raksan pojat
(Mikael Väisänen ja Atte Ahti) ja Kristofer Mäkinen.
Eskelin ei ollut suostuvainen. Kotirantaa ja Raksan poikia ei tavoitettu.
Kurenniemi ja Mäkinen olivat suostuvaisia.
Aalto ehdotti, että RaJa-vastaaviksi valitaan Kurenniemi ja Mäkinen. Poissaolijoihin
ollaan vielä yhteydessä. Ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Valitaan RaJa-vastaaviksi Tomas Kurenniemi ja Kristofer Mäkinen.
Häirintäyhdyshenkilöt
Aalto kertoi uudesta toimihenkilövirasta.
Hän ehdotti, että häirintäyhdyshenkilöt valitaan myöhemmin haastattelun perustella.
Ehdotusta kannatettiin. Sovittiin, että häirintäyhdyshenkilöt valitaan myöhemmin.

11.30. Jatkuvuustoimihenkilöt
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Aalto kertoi uudesta toimihenkilövirasta.
Virkaan olivat hakeneet Laura Aalto, Matias Saikku, Susanna Karlqvist, Mia Roslund
ja Tuukka Harvela, joista kaikki olivat suostuvaisia.
Aalto ehdotti, että jatkuvuustoimihenkilöiksi valitaan hänen lisäkseen Saikku,
Karlqvist, Roslund ja Harvela. Ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Valitaan jatkuvuustoimihenkilöiksi Laura Aalto, Matias Saikku, Susanna
Karlqvist, Mia Roslund ja Tuukka Harvela.

12. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
12.1. Valokuvaajat
Esityslistan kohdassa 11.6. olisi pitänyt lukea valokuvaajat.
Aalto ehdotti, että valokuvaajat valitaan myöhemmin. Ehdotusta kannatettiin.
Sovittiin, että valokuvaajat valitaan myöhemmin.
12.2. Nina Tanskanen kommentoi vaalikatsomossa tarjottua ruokaa.
12.3. Heidi Kaukinen kertoi, että kalja on hyvää. Lisäksi hän kysyi Töpsyvastaavasta.
Aalto kertoi, että virka on sulautettu RaJa-vastaavan alle.
13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
13.1. Aalto päätti kokouksen ajassa 18:36.

VAKUUDEKSI

Laura Aalto

Eino Yrjänäinen

puheenjohtaja

sihteeri

Janne Suominen

Sampo Sainio

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja
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