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PÖYTÄKIRJA
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Aika:

24.2.2021
kello 17.00

Paikka:

Otakaari 4
osallistuminen etänä,
Zoom-palvelu

Läsnä:

Mia Roslund (puheenjohtaja)
Lassi Mäkelä
Iiris Vuorialho (sihteeri)
Ilmari Oinonen
Lotta Aalto
Juho Ojala
Ramzi el Geneidy
Iiro Ristikankare
Leevi Koistinen
Saku Ristolainen
Tomas Kurenniemi
Jaan Rönkkö
Anna Laaksonen
Laura Aalto
Fanni Mattsson
Sampo Sainio
Kristofer Mäkinen
Lotta Lassila
Eetu Kotiranta
Rita Raulo
Janne Suominen
Mikko Tiili (P 7.6)
Teemu Kanniainen (S 4)
Eino Yrjänäinen
Atte Ahti
Mikael Väisänen
Erik Jaatinen (P 13.8)
Tuomas Rasku (P 8)
Silja Yli-Juuti
Niko Kälkäjä
Kalle Koskela

S/P = saapui/poistui kohdassa

1.

KOKOUKSEN AVAUS
1.1.
Mäkelä avasi kokouksen ajassa 17:02.

2.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1.
Puheenjohtaja
Mäkelä ehdotti Mia Roslundia kokouksen puheenjohtajaksi. Roslund oli
suostuvainen.
Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mia Roslund.
2.2.
Sihteeri
Roslund ehdotti kokouksen sihteeriksi Iiris Vuorialhoa, joka oli
suostuvainen.
Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Iiris Vuorialho.
2.3.
Ääntenlaskijat (2 kpl)
Roslund ehdotti ääntenlaskijoiksi Iiro Ristikankaretta ja Leevi Koistista.
He olivat suostuvaisia.
Päätös: Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Iiro Ristikankare ja
Leevi Koistinen.
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Pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl)
Roslund ehdotti, että kokouksen ääntenlaskijat toimisivat myös
pöytäkirjan tarkastajina. Tämä sopi Ristikankareelle ja Koistiselle.
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Iiro Ristikankare ja Leevi
Koistinen.

3.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
3.1.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Roslund totesi, että kokouskutsut, sisältäen kokouksen esityslistan,
lähetettiin sääntöjen mukaisesti killan viralliselle sähköpostilistalle sekä
ilmoitustaululle yli viikko ennen kokousta. AYY:n keskustoimisto oli
koronarajoitusten vuoksi kiinni, joten AYY:n ilmoitustaululle ei ollut
mahdollista viedä kokouskutsua.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN
4.1.
Roslund kävi läpi kokouksen menettelytavat.
Puheenvuoron saa halutessaan Zoomin chatin kautta. Kaikki
kokoukseen osallistuvat käyvät Zoom-kokouksessa omalla laitteellaan,
jotta osallistujat saadaan talteen. Jos kokouksesta poistuu ennen sen
loppumista, ilmoitetaan tästä chattiin. Mikäli kokouksessa päädytään
äänestystilanteeseen, äänestys tapahtuu ääntenlaskijoiden ylläpitämän
Google Formsin kautta. Äänestyksen aikana ei saa liittyä kokoukseen
eikä poistua kokouksesta.
Menettelytapoja kannatettiin ja ne sovittiin noudatettaviksi.

5.

KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
5.1.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

6.

ILMOITUSASIAT
6.1.
Ei ilmoitusasioita.

7.

VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUKSET
7.1.
Puheenjohtajan katsaus
Killan puheenjohtaja 2020 Laura Aalto esitteli yleiskatsauksen vuoden
2020 toimintakertomuksesta. Vuonna 2020 raadissa oli ensi kertaa 12
jäsentä. Vuosi- ja vaalikokouksen lisäksi järjestettiin killan ylimääräinen
kokous, jossa hyväksyttiin lisätalousarvio.
Vuoden tavoitteena oli jäsenistön toiveiden jatkaminen. Lisäksi lisättiin
mm. sisäasiaintoimikuntien omatoimisuutta ja valittiin uusiksi
toimihenkilöviroiksi kv-ISOvastaava ja kiltahuonekehitysvastaavat.
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Opintotoimikunta
Vuoden 2020 opintovastaava Janne Suominen kertoi, ettei
koronapandemia juurikaan vaikuttanut opintotoimikunnan toimintaan.
Perinteiset tapahtumat saatiin järjestettyä ja hallopeditoimintaa
ylläpidettiin. Alumnitoimintaa oli kuluneena vuonna vähäisesti.
Tenttiarkiston päivittäminen jäi koronan takia kesken.
Sisäasiat
Vuoden 2020 isäntänä toimi Kristofer Mäkinen ja emäntänä Lotta
Lassila.
Alkuvuodesta 2020 järjestettiin paljon tapahtumia, jonka jälkeen
maaliskuusta toukokuuhun oli taukoa. Wappuna järjestettiin
etätapahtumia ja kesällä sekä syksyllä oli muutama tapahtuma.
Syyshermannin liveosuus peruuntui viime hetkellä, mikä oli isku sekä
tekijöille että budjetille.
Kulttuurivastaavat eivät päässeet toimimaan juurikaan, liikuntavastaavilla
oli tekemistä hieman alku- ja loppuvuodesta. Lukkarit pääsivät
lukkaroimaan sitseillä ja kiltahuonevastaavat toimivat, kunnes kiltahuone
suljettiin. Killan DJ:t soittivat muutamissa tapahtumissa. Mäkinen ja
Lassila kehuivat pikku-IE:tä ja kertoivat heidän olleen korvaamaton apu
vuoden aikana.
Excursiot
Killan excursiomestari 2020 oli Eetu Kotiranta. Excursiovuosi alkoi
keväällä HBN?!??-tapahtuman excursiolla. Lisäksi vuoden aikana
järjestettiin mm. pikkulaskiainen, Kotimaan pitkä, syksyn fuksiexcursio
sekä loppuvuoden etätapahtumia. Uusi konsepti pääaineiltama toimi
hyvin.
A-insinöörien sponsoroimilla työkaluilla rakentaminen jäi koronan takia
kesken, ja niillä on tarkoitus rakentaa tänä vuonna kiltahuoneen
takapihalle jotain.
Ulkoasiat
Vuoden 2020 Kv- ja maisterivastaavana toimi Mikko Tiili. Vuoden
tärkeimpinä asioina olivat englanninkielisen viestinnän ja tiedotuksen
parantaminen sekä englanninkielisen tutortoiminnan nostaminen
suomenkielisen toiminnan tasolle.
Alkusyksystä moni kansainvälinen opiskelija oli karanteenissa
saavuttuaan juuri Suomeen, joten kv-toimikunta järjesti
orientaatiotapahtumia myös myöhemmin.
Tiili kertoi, että suurimmaksi haasteeksi osoittautui opiskelijoiden
aktivoiminen mukaan tapahtumiin, sillä alun rajoitusten jälkeen monella
tuntui olevan suurempi kynnys lähteä mukaan.
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Yrityssuhteet
Yrityssuhdevastaava 2020 Rita Raulo kertoi, että poikkeusoloista
huolimatta suurin osa yrityksistä jatkoi todella joustavasti yhteistyötä ja
loppujen lopuksi koronalla oli suhteellisen pieni vaikutus yrityssuhteisiin.
Tapahtumayhteistyö luonnollisesti pieneni tapahtumien vähentyessä.
Kilta sai kuitenkin etätapahtumista paljon positiivista palautetta yritysten
puolelta.
Kannatusjäseniä vuonna 2020 oli 27 kappaletta ja päätukijoita neljä, yksi
enemmän kuin edellisvuonna.
Tiedotus
Kirjuri-tiedottaja 2020 Eino Yrjänäinen kertoi vuoden olleen tiedotuksen
osalta suhteellisen normaali lukuunottamatta raadin kokouksia, jotka
pidettiin etänä.
Englanninkielinen viikkotiedote oli ensimmäistä kertaa kirjuri-tiedottajan
vastuulla ja edellisvuonna perustetun englanninkielisen
Telegram-infokanavan ylläpitoa jatkettiin.
Tuomas Rasku tiedusteli Yrjänäiseltä kuinka paljon feimiä tämä kerrytti
vuoden aikana.
Yrjänäinen vastasi laskelmien olevan vielä kesken, mutta kertymä on
ainakin suurempi kuin vuonna 2019.
Ruutiset
Ruutisten päätoimittaja vuonna 2020 oli Teemu Kanniainen.
Ruutiset julkaistiin neljä kertaa ja julkaisutapahtumat olivat pienempiä
kuin normaalisti. Ruutiset-toimikunta piti kokouksia aina ennen lehden
julkaisua.
Dokumentoinnin yhteydenpitoa parannettiin ja vuoden aikana julkaistiin
killan kuvakirja. Syksyllä Ruutisten näkyvyyttä nostettiin tilaamalla
Ruutiset-haalarimerkkejä.
Fuksiasiat
Killan fuksitoimikunnan puheenjohtajina 2020 toimivat Sampo Sainio ja
Fanni Mattsson. Kuluneena vuonna killalla oli ensi kertaa kaksi
fuksikapteenia. Vuosi keskittyi paljon toiminnan kaksikielistämiseen, ja
se onnistui hyvin etenkin tiedotuksen osalta.
Koronapandemia vaikutti hyvin paljon fuksien kontaktienmuodostukseen
ja tapahtumien järjestämismahdollisuuksiin. Englanninkielisiä
kandiopiskelijoita saapui Suomeen hyvin vähän.
ISOhenkilöitä oli paljon, mikä helpotti fuksien hajauttamista pienempiin
ryhmiin esimerkiksi tapahtumissa. Mattsson kiitti ISOja aktiivisuudesta ja
avusta vuoden aikana.
Vaikka rajoitukset olivatkin ajoittain hyvin tiukat, paljon asioita saatiin
siitä huolimatta järjestettyä soveltamalla ja keksimällä uusia konsepteja.
Roslund kysyi, oliko fuksioppaista erikseen suomen- ja englanninkielinen
versio.
Sainio ja Mattsson kertoivat, että näin oli.
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8.

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS
Rahastonhoitaja 2020 Lassi Mäkelä kävi läpi vuoden 2020 lisätalousarvion, joka
hyväksyttiin killan ylimääräisessä kokouksessa. Vuoden lopputulema oli
rahallisesti jonkin verran miinuksella, mutta arvollisesti hieman plussalla.
Mäkelä kertoi tämän johtuvan varaston arvonnoususta.
Budjetoiduissa tuloissa pysyttiin hyvin, mutta kaikkea budjetoitua rahaa ei saatu
käytettyä koronarajoitusten kiristyttyä. Syyshermannin muuttuminen viime
hetkellä kokonaan etätapahtumaksi aiheutti budjettiin ison loven. Myös killan
edustustilaisuudet peruuntuivat. Haalarien hintaa jouduttiin hieman nostamaan
edellisvuodesta.
Roslund kysyi varaston arvonnousuun liittyen onko tuloihin merkitty vain
varaston tuotto-osuus vai myös sen arvo.
Mäkelä kertoi, että ne ovat merkittynä eri kohtiin, samoja asioita ei ole
kahteen kertaan. Myydyt tuotteet ovat merkittynä erikseen ja toisessa
kohdassa ovat varastoon jääneet tuotteet.

9.

TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Vuoden 2020 toiminnantarkastajina toimivat Silja Yli-Juuti ja Niko Kälkäjä.
Yli-Juuti luki toiminnantarkastajien lausunnon ja he totesivat Kälkäjän kanssa
tarkastaneensa tilinpäätöksen ja hankkineensa tarvittavan määrän todisteita
toiminnan tarkastamiseen.
Toiminnantarkastajat puoltivat vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

10.

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN T
ILIVELVOLLISILLE
Roslund ehdotti vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille ja kokous kannatti
tätä. Vastaväitteitä ei tullut.
Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vuoden 2020 tilivelvollisille
vastuuvapaus.

11.

KILLAN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN SIJAINNIN JA SÄHKÖPOSTILISTAN P
ÄÄTTÄMINEN
Esitys:
Rakennusinsinöörikillan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kiltahuoneen edustalla
osoitteessa Otakaari 4 A.
Rakennusinsinöörikillan virallinen sähköpostiosoite on ik-info@list.ayy.fi.
Roslund ehdotti esityksen hyväksymistä. Kokous kannatti.
Päätös: Hyväksyttiin ylläoleva esitys.

12.

KILLAN JÄSENMAKSUN SUURUUS SEURAAVALLE LUKUVUODELLE
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Mäkelä ehdotti, että killan jäsenmaksun suuruus pidetään samana kuin
edellisvuonna, eli kahdeksassa eurossa. Ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Killan jäsenmaksu on suuruudeltaan 8 euroa.
13.

TOIMIKUNTIEN TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021
13.1.
Puheenjohtajan katsaus
Killan puheenjohtaja 2021 Lassi Mäkelä esitteli toimintasuunnitelmaa
yleisesti. Vuosi tulee olemaan erilainen kuin normaalisti, sillä
koronarajoitukset näyttävät jatkuvan ainakin kevään ajan ja korona
rajoittaa mahdollisesti syksynkin toimintaa. Kilta seuraa tarkasti
rajoituksia ja suosituksia ja pyrkii järjestämään niihin sopivia tapahtumia
sekä ylläpitämään kiltalaisten hyvinvointia vaikeina aikoina. Perinteitä
pyritään vaalimaan, joskin mahdollisesti eri muodossa kuin normaalisti.
Jos tilanne palautuu normaaliksi, hyödynnetään jatkuvuustoimihenkilöitä
toimintaa suunnitellessa.
Tavoitteena on pitää tiedotus avoimena ja jatkaa edellisvuosina
alkanutta englanninkielisen tiedotuksen parantamista.
Budjetin erittelyyn on panostettu ja se on laadittu ajatuksella, että
kevään ajan koronarajoitukset pysyvät pitkälti nykytilanteen kaltaisina ja
syksyllä hellittävät hieman.
13.2.
Opintotoimikunta (OPT)
Opintovastaava 2021 Iiro Ristikankare kertoi, että tulevana vuonna
hallopeditoiminnan näkyvyyttä pyritään nostamaan. Alumnitapahtumia
painotetaan syksylle ja alumnitoimintaa kehitetään. Hiljattain järjestetty
kesätyöwebinaari oli onnistunut.
13.3.
Sisäasiaintoimikunta (SAT)
Killan isäntänä 2021 toimii Leevi Koistinen ja emäntänä Lotta Aalto.
Tänä vuonna pikku-IE:ssä on 14 henkilöä ja kiltahuoneen
kehitysvastaavia 4 kappaletta. Koronatilanne vaikuttaa paljon SAT:in
toimintaan, ja keväällä tapahtumia tullaan järjestämään vähemmän kuin
normaalisti. Kulttuuri- ja liikuntavastaavat ovat päässeet jo toimimaan
hieman.
Toimintasuunnitelmasta oli vahingossa jäänyt pois sivu, jossa kerrottiin
syksyn tapahtumista. Koistinen esitteli syksyn suunnitelmia budjetin
avulla.
13.4.
Excursiotoimikunta (Excu)
Excursiomestari 2021 on Saku Ristolainen. Tämänvuotinen Kotimaan
pitkä siirrettiin pidettäväksi toukokuussa, jotta se saataisiin pidettyä
fyysisenä. Kotimaan puolipitkä järjestetään marraskuun alussa Ouluun.
Näiden lisäksi pidetään pienempiä excursioita etänä tai fyysisenä
rajoitusten mukaan. Rakennusjaosto rakentaa Otatarhan ajokin sekä
tuunaa kiltahuoneen takapihaa A-insinöörien sponsoroimilla työkaluilla.
Roslund kysyi mitä tehdään, jos Kotimaan pitkää ei pystytä järjestämään
keväällä.
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Ristolainen vastasi, että tässä tapauksessa se todennäköisesti
siirrettäisiin syksylle.
Roslund jatkoi kysymällä ovatko KP ja KPP sitten peräkkäin.
Ristolainen sanoi pyrkivänsä järjestämään ne erillään toisistaan.
Teemu Kanniainen tiedusteli mahdollisuutta niiden yhdistämiseen.
Ristolainen vastasi kaiken olevan mahdollista.
Ulkoasiaintoimikunta (UAT)
Vuoden 2021 Kv- ja maisterivastaavana toimii Jaan Rönkkö. Tavoitteena
on panostaa verkostoitumiseen suomenkielisten ja englanninkielisten
opiskelijoiden välillä. Tiedotuksen kääntämisessä hyödynnetään
international buddyja.
Rönkkö ja Ristolainen esittelivät kokoukselle uutta tapahtumakonseptia
Kv-KPP:tä eli eglanninkielisille opiskelijoille tarkoitettua Kotimaan
puolipitkä-excursiota.
Erik Jaatinen kehui idean olevan loistava ja kysyi, onko kohderyhmäksi
ajateltu enemmän kandi- vai maisterivaiheen opiskelijoita ja onko
matkan ajankohdaksi ajateltu viikonloppua.
Rönkkö vastasi excursiolle olevan tervetulleita ihan kaikki, niin
Computational Engineering- kuin kansainväliset sekä vaihtomaisteriopiskelijat. Tarkoituksena on järjestää viikonloppupainotteinen
matka, jotta mahdollisimman moni halukas pääsee mukaan.
Yrityssuhdetoimikunta (YSV)
Yrityssuhdevastaava 2021 Ilmari Oinonen kertoi tavoitteena olevan
opiskelijoiden ja yritysten yhdistäminen. Yksi killan päätukijoista on tänä
vuonna vaihtunut. Haalareita suunnitellaan tilattavan vähemmän kuin
viime vuonna, sillä niitä on vielä jonkin verran varastossa.
Tapahtumista avainasiakasilta jää pois rajoitusten takia ja ENG-festivaali
järjestetään mahdollisesti etätapahtumana. Toimikunnassa on tänä
vuonna neljä kisälliä.
Tiedotus
Kirjuri-tiedottaja 2021 on Iiris Vuorialho. Tänä vuonna englanninkielisen
tiedotuksen parantamista jatketaan ja suomenkielisen tiedotuksen hyvää
tasoa ylläpidetään.
Ruutiset-toimikunta
Ruutisten päätoimittaja 2021 Juho Ojala kertoi, että tänä vuonna
Ruutiset julkaistaan neljä kertaa ja rakenne pysyy entisen kaltaisena.
Tänäkin vuonna on tarkoitus julkaista kuvakirja vuoden tapahtumista.
Valokuvaaminen tapahtuu etätapahtumissa eri tavalla kuin normaalisti.

Fuksitoimikunta
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Killan fuksitoimikunnan puheenjohtajina 2021 toimivat Ramzi el Geneidy
ja Anna Laaksonen. Toimintaa jatketaan paljolti samalla lailla kuin
edellisenä vuonna, pyrkien järjestämään mahdollisimman paljon
ohjelmaa rajoitusten sallimissa rajoissa. ISOja tulee tänäkin vuonna
olemaan runsaasti ja myös kv- ja ib-ISOjen määrää pyritään
kasvattamaan.
Talousarvio 2021
Killan rahastonhoitaja 2021 Tomas Kurenniemi kävi läpi tulevan vuoden
budjetin, joka on laadittu yhteistyössä toimikuntien puheenjohtajien
kanssa. Tavoitteena on tehdä nollatulos. Budjetin erittelyyn on
panostettu.
Kurenniemi nosti esille mm. seuraavat muutokset: Opintotoimikunnan
budjetissa lisäys 3+ -tapahtumiin, haalarien hinta tiputetaan takaisin
kymmeneen euroon, kulttuuri- ja liikuntatoimikunnan budjetin
kasvattaminen.
Silja Yli-Juuti kehui raateja 2020 ja 2021 korona-ajan toiminnasta.
Mikael Väisänen tiedusteli killan tilin tämänhetkistä saldoa ja kyseli
mahdollisia suurempia käyttökohteita tilillä olevalle rahalle.
Mäkelä kertoi tilillä olevan noin 56 000 euroa. Pakettiauton
hankinnasta on keskusteltu ja sitä selvitetään lisää. Asiasta pidetään
tarvittaessa erillinen kokous. Mäkelä mainitsi, että tilille tarvitaan
luultavasti hieman puskuria killan 110-juhlavuoden lähestyessä.
Väisänen suositteli kysymään myös muilta killoilta, minkälaisia
hankintoja on tehty.
Roslund jatkoi juhlavuoden aiheesta kysymällä, onko 110-vuotta varten
vielä tehty suunnitelmia tai valittu toimikuntaa.
Mäkelä kertoi, ettei siihen asti olla vielä päästy.
Roslund ehdotti toimintasuunnitelmien ja talousarvion hyväksymistä sillä
muutoksella, että sisäasiaintoimikunnan syksyn tapahtumat lisätään
toimintasuunnitelmaan. Kokous kannatti tätä.
Päätös: hyväksytään toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle
2021.

14.

M.E.T.A.
14.1.
Ei esille tulleita asioita.

15.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
15.1.
Roslund päätti kokouksen ajassa 18:43.

VAKUUDEKSI
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________________________

_______________________

Mia Roslund

Iiris Vuorialho

puheenjohtaja

sihteeri

______________________________

_____________________________

Iiro Ristikankare

Leevi Koistinen

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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