Rakennusinsinöörikilta ry

Pöytäkirja
Paikka:

Raadin kokous 02/2022

Aika:

20.1.2022
kello 17:00

Huone 203b
Konetekniikan talo
Otakaari 4,02150 Espoo

Läsnä:

Ilmari Oinonen (puheenjohtaja)
Kalle Koskela (sihteeri)
Atte Jämsén
Joonatan Seppänen
Simo Kauppila
Lotta Elonen
Katariina Kokkonen
Lauri Vallo
Otto Jalas
Matti Viitanen
Vilma Martti
Ramzi el Geneidy (S 6.2.) (P 12.1.) (S 15.1.)
S/P = saapui/poistui kohdassa

1.

KOKOUKSEN AVAUS
1.1.
Oinonen avasi kokouksen ajassa 17:05.

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.
Viitanen ilmoitti, että häntä väsyttää.
5.2.
Elonen varoitti vaarallisesta ajokelistä.
5.3.
Jämsén kysyi huomisen vaihdon aikataulusta. Oinonen vastasi, että tietoa
tulee enemmän myöhemmin illalla.

6.

JÄSENASIAT
6.1.
Uudet jäsenet
Ei uusia jäsenhakemuksia.
6.2.
Raadin palaute
Raati oli saanut palautetta killan hallinto- ja perinneohjesäännöistä.
Hallinto-ohjesääntöjen pykälästä 3 puuttuu lukkarin virka, vaikka virat
lukkarimestari ja lukkarikisälli ovat mainittuina. Sama puute löytyy myös
pykälästä 4 sisäasiaintoimikunnan kuvauksesta. Ruutiset-toimikunnan
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kuvauksessa mainitaan dokumentoijat, joita nykyään kutsutaan valokuvaajiksi
muissa osioissa. Perinneohjesäännöissä pykälässä 7, lukkarin sauva ja killan
gongi määritellään olevan vain lukkarimestarien ja -kisällien käytettävissä.
Lukkarin virka siis puuttuu. Keskustelimme, että säännöt voisi muuttaa
samassa kokouksessa, kun tehdään kandiuudistuksen takia tulevia
sääntömuutoksia.
Lisäksi oli tullut huumorisävytteistä palautetta.
Raati kiittää palautteesta.

7.

YLEISTÄ
7.1.
Kuulumiskierros
el Geneidy: Matkalla junalla Otaniemeen. Odottaa huomista vaihtoa. Kevään
kuviot jännittää koronan takia.
Jalas: Ei ole ollut enää korona-oireita. Tänään viimeinen päivä eristyksessä.
Kolmas kokous tänään. Kiva päästä pois huomenna pois himasta.
Seppänen: Rahiksen vallanvaihto kesken. Pientä stressiä.
Koskela: Aamulla haetun kolmannen rokotteen takia hieman
huonovointisuutta. Odottaa innolla huomista.
Kokkonen: Ei kuulu mitään erikoista. Pitäisi keksiä keino, jolla opiskella.
Kaikkea kivaa tulossa.
Martti: Ensimmäinen IE-toimikunnan kokous oli tällä viikolla. Tapahtumien
peruminen stressaa. Viime yönä nukkui huonosti. Stressaa asiat, joita ei osaa
nimetä.
Vallo: Aika sama, kuin viime viikolla. Pitäisi olla stressiä, mutta ei ole. Pitäisi
saada kouluhommia tehtyä ja haettua kesätöitä. Pelaa Minecraft-videopeliä.
Jämsén: Ollut hyvä viikko. Ensimmäiset raatihommiin liittyvät kokoukset
takana. Geoinformation and environmental modelling kurssin harjoitustyö
saatava tänään tehtyä.
Elonen: Ollut huono viikko. Suunta on vain ylöspäin. Speksi-bändin
ensimmäiset treenit eilen.
Kauppila: Huomenna kun herää, niin tietää mitä kohti on menossa. YIT soitteli
tänään. Yllättävän paljon hommaa.
Viitanen: Sai Koskelan kanssa geoinformation and environmental modelling
kurssin harjoitustyön tehtyä, joka vähensi stressitasoja. Viikonloppuna pääsee
latailemaan akkuja.
Oinonen: Hommat hallussa. Viikonlopun vaihto on suuri ja tuntematon. Tulee
huomenna nauttimaan, että ei tarvitse itse miettiä mitään. Aika paljon kaikkea
peruuntunut. Etäopiskelua ja etätapaamisia.
7.2.
Menneet tapahtumat
7.2.1.
Kesätyöwebinaari
Tapahtuma meni hyvin, lukuunottamatta chatin toimimattomuutta.
Mikkiä pystyi kuitenkin onneksi käyttämään. Yrityksiltä tullut kiitoksia.
7.3.
Raatihärpäke
Vintage-takit, kylpytakit, selässä olevan logon tuunaaminen, vetoketju
haalariin, nimikyltti ja upseerien narut tulivat esille.
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7.4.

Raatipaidat
Elonen ehdotti, että ideoidaan paitoja viikonloppuna.
7.5.
Raadin kesäpäivät
Keskusteltiin lokaatiosta. Kolme vaihtoehtoa nousi esille.
7.6.
Vuosijuhlaedustukset
7.6.1.
Årfest 150
Koskela ja Vallo ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi, sillä eivät luultavasti
osallistu Kotimaan Pitkälle.
7.6.2.
YKI
Päätös: Seppänen ja Jalas edustavat Ympäristökillan
vuosijuhlissa.
7.6.3.
MKR 75
Päätös: Oinonen ja Elonen edustavat MKR 75v juhlissa.
7.6.4.
Apoptoosi
Päätös: Kauppila ja Koskela edustavat Apoptoosissa.
7.6.5.
Kondensaatio
Päätös: Martti ja Viitanen edustavat Kondensaatiossa.
8.

SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1.
IKxAK Kaverisitsit
Tapahtumaa ei luultavasti voida järjestää. Martti kertoi mahdollisuudesta pitää
ulkotapahtumana toukokuussa.
8.2.
DrinktastENG
Martti totesi, että paikka livelähetyksen pitämiselle on vielä auki.
Ilmoittautuminen meni nopeasti täyteen.

9.

YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1.
Haalareiden tilausmäärä
Kokkonen kysyi Tornivaaran puolesta syksyllä kiltaan tulevien fuksien
määrästä. Oinonen antoi parhaaksi arvioksi 170-200.

10.

OPINTOTOIMIKUNTA
10.1.
Hermannien alumnikiintiöt ja -hinnat
Jämsén totesi, että alumneilta tulisi periä vuosi- ja puolivuosijuhlista
enemmän kuin opiskelijoilta. Jämsénin mielestä myös isompi alumnikiintiö
olisi tarpeen. Asioista ilmoitetaan vuosijuhlavastaaville.
10.2.
Alumneille oma nimi
Jämsén kertoi ideoista killan alumnien nimeksi. IKuiset olivat saaneet eniten
kannatus.
10.3.
Alumnipostitukset
Jämsén kertoi ideastaan periä alumneilta jäsenmaksua. Maksun vastineeksi
Ruutiset postitettaisiin neljä kertaa vuodessa.
10.4.
Alumnitapahtumia
Jämsén kertoi alumnien juusto- ja viinillasta, alumnisitseistä, wappusimoista,
alumnimuseokierroksesta, alumnigrillailusta sekä alumneille järjestettävästä
urheilutapahtumasta.
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ENG - tapahtumia
Jämsén kertoi korkeakoulun ja kiltojen yhteisvoimin järjestettävästä
tapahtumasta. Tullaan pitämään syksyllä.
Opintotapahtuma
Jämsén kertoi mahdollisesta fukseille suunnatusta opintoneuvonnasta.
ENG - isot
Jämsén toi esiin, että ensi syksynä killan ISOt ja fuksit eivät opiskele samaa
alaa ja kuinka siitä voisi koitua ongelmia. Kokkosen mielestä kiltojen ISOjen
sekoittaminen korkeakoulun kiltojen kesken ei ole hyvä idea, sillä ISOt
enemmänkin auttavat fukseja integroitumaan omaan kiltaan. Vallo totesi, että
fukseille kohdistetusta opintoneuvonnasta tulee olemaan ensi vuonna kova
kysyntä. Tämän voisi kuitenkin pitää jollain tasolla erillään ISO-toiminnasta.
Jämsén, Vallo ja Kokkonen miettivät ja keskustelevat asiasta enemmän.

11.

FUKSITOIMIKUNTA
11.1.
HBN 3.3
El Geneidy kertoi raadin vastuualueista. Viitanen ja Elonen ottivat vastuun
ruokajärjestelyistä.
11.2.
Fuksijäynä 10.4
Keskustelimme tapahtuman järjestelyistä ja konseptista.

12.

ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1.
Masters practice sitsit 4.2.
Tapahtuma tullaan perumaan, mikäli tilat pysyvät kiinni.
12.2.
international sitsit 25.2.
Tapahtuma tullaan perumaan, mikäli tilat pysyvät kiinni.

13.

RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1.
Ruutiset
Tavoitteena suurentaa lukijakuntaa alumneihin. Kauppila kertoi
maksujärjestelyistä. TVL 23.3 §:n 2 kohdan nojalla jäsenlehdestä tai muusta
yhteisön toimintaa välittömästi palvelevasta julkaisusta saadut tulot, kuten
mainostulot, ovat verovapaita.
13.2.
Kuvagallerian maksu
Sovimme, että kuvagalleria maksetaan kahdeksi vuodeksi.

14.

EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1.
Pikkulaskiainen
Tapahtuma siirtyi huhtikuun alkuun. Uusi päivämäärä 7.4.
14.2.
UlkoExcu
Suunnittelu aloitettu ja toimikunta valittu.

15.

RAHA-ASIAT
15.1.
Tilinkäyttöoikeudet
Päätös: Poistetaan tilin ja verkkopankin käyttöoikeus Lassi Mäkelältä
(271097-XXXX) ja Tomas Kurenniemeltä (061100AXXXX).
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Päätös: Lisätään tilin ja verkkopankin käyttöoikeus Ilmari Oinoselle
(040299-XXXX) ja Joonatan Seppäselle (090299-XXXX).
Laskut ja korvaustositteet
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.

16.

TIEDOTUS
16.1.
Ei esille tulleita asioita.

17.

AYY
17.1.

AYY:n kiltakummi
Kiltakummina toimii Erik Halttunen. Halttunen tulee esittäytymään raadin
kokoukseen.

18.

MAIK JA AA-KERHOT
18.1.
Ei esille tulleita asioita.

19.

RIL JA TEK
19.1.
Ei esille tulleita asioita.

20.

M.E.T.A
20.1.
Jämsén kysyi raadin kuvauksen dc:stä. Oinonen kertoi sen olevan siisti esim.
puvun takki tai mekko.
20.2.
Elonen esitteli piirustustaan raadin mielialoista.

21.

SEURAAVA KOKOUS
21.1.
Seuraava kokous pidetään ensi viikon torstaina vakiokokousaikaan 17:00.

22.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1.
Oinonen päätti kokouksen ajassa 19:15.

VAKUUDEKSI

_______________________

_______________________

Ilmari Oinonen

Kalle Koskela

puheenjohtaja

sihteeri

