Rakennusinsinöörikilta ry

Pöytäkirja

Aika:

3.2.2022
kello 17:00

Läsnä:

Ilmari Oinonen (puheenjohtaja)
Kalle Koskela (sihteeri)
Atte Jämsén
Joonatan Seppänen
Simo Kauppila
Aino Tornivaara
Laura Aalto (S 6.2.) (P 7.3.)

Raadin kokous 04/2022

Paikka:

Huone 101
Konetekniikan talo
Otakaari 4,02150 Espoo

Katariina Kokkonen
Lauri Vallo
Otto Jalas
Matti Viitanen
Vilma Martti
Tuukka Harvela (S 6.2.) (P 7.3.)

S/P = saapui/poistui kohdassa
1.

KOKOUKSEN AVAUS
1.1.
Oinonen avasi kokouksen ajassa 17:01.

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.
Tornivaara ilmoitti, että hänen poikaystävänsä on erittäin vihainen, koska
Tornivaara osallistuu kokoukseen poikaystävän syntymäpäivästä huolimatta.
5.2.
Viitanen kehui kokouksen keksitarjoilua.
5.3.
Kauppila toivoi, että kokous pidetään ajallisesti lyhyenä.

6.

JÄSENASIAT
6.1.
Uudet jäsenet
Ei uusia jäsenhakemuksia
6.2.
Raadin palaute
Raati oli saanut palautetta Maanmittarikillalta kiltalaisesta, joka oli hakenut
muutamaan otteseen kahvitarvikkeita heidän kiltahuoneelta.
Kiltahuonenaapurit kiittivät hyvästä yhteistyöstä, mutta huomautti kuitenkin,
että ehkä näin usein ei tule pyytää tarvikkeita. Kiltahuonevastaavia
huomautetaan asiasta.
Toisessa palautteessa oli sama aihe, kuin ensimmäisessä.
Kiltahuoneelta kahvimaito ja suodatinpussit loppuneet.
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Viimeisenä palautetta oli tullut kiltahuoneen liukkaista portaista. Koskela
hiekoitti portaat aiemmin tänään.
Raati kiittää palautteesta.

7.

YLEISTÄ
7.1.
Kuulumiskierros
Seppänen: Hyvin menee. Selvisi koronasta ilman kummempia
kömmähdyksiä. Lähdössä Lappiin kahden viikon päästä. Saanut edeltäjänsä
kiinni eli saa tietää mitä oikeasti tekee vuoden aikana.
Jämsen: Teki eilen koko päivän Matlab-funktioita. Ei saanut kaikkea tehtyä.
Liittyi WWF:n lahjoittajaksi, koska myyjä oli mukava. Lähdössä helmikuun
lopussa Lappiin.
Viitanen: Sai eilen töitä. Lähtee huomenna lappiin. Elämä hymyilee.
Kokkonen: Ruvennut tekemään asioita. Huolestuttaa huominen Lappiin lähtö,
sillä matkan teko alkaa aikaisin aamulla. Kiva päästä chillaa, vaikka on sitä
tehnyt koko vuoden.
Martti: Lähdössä huomenna Lappiin.
Koskela: Lähdössä huomenna Lappiin.
Aalto: Ei ole lähdössä lappiin. Hommaa riittää. Teekkarius 150 vuoden
yritysuhdehommat käynnissä. On tyytyväinen, että on lunta niin elämä
valaistuu. Ei ole koulua.
Harvela: Ihan jees! Ei ole lähdössä Lappiin.
Tornivaara: Tasaisesti paljon monipuolista hommaa. Väsyttänyt tällä viikolla.
Ei ole lähdössä Lappiin. Kuuntelee muiden reissusuunnitelmia kateellisena.
Jalas: Kuuluu oikein hyvää. Lähdössä tänään Lappiin yöjunalla.
Kouluhommat tehty niin, että seuraava deadline 18.päivä. Raatihommissa
palaset alkaa loksahtaa kohdilleen.
Vallo: Saanut hommat pakettiin. Ei ole hairahtanut Minecraftin-videopelin
pariin. Lähtee kolmen tunnin ja neljäntoista minuutin päästä Lappiin.
Kauppila: Lähtee Lappiin kolmen tunnin ja kolmentoista minuutin päästä.
Oinonen: Väsyttänyt tällä viikolla paljon, vaikka nukkunut hyvin. Stressaa
vuosikokous ja budjetti. Ne ovat mörköjä, mutta eiköhän niistä selvitä.
7.2.
Menneet tapahtumat
7.2.1.
DrinktastENG
Tapahtuma meni hyvin. Rakennusinsinöörikiltalaisia oli enemmistö
osallistujista. Lähetys kaatui kerran.
7.2.2.
Vaihtareiden saunailta
Elonen järjesti saunaillan Jollaksessa, jossa vaihto-oppilaat pääsivät
kokeilemaan myös avantouintia. Tapahtuma oli onnistunut ja hyvää
palautetta on saatu.
7.3.
Vanhat likaiset vierailee
Aalto ja Harvela esittäytyi raadille ja kertoivat, mitä tulevat tekemään tänä
vuonna. Parivaljakon tavoitteena on pitää huoli, että vanhan killan kaikki
perinteet eivät katoa. Lisäsivät kuitenkin, että raativuoden kuuluu olla raadin
näköinen. He tarjoituivat myös auttamaan esimerkiksi perinteisiin liittyvissä
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asioissa ja tapahtumissa. Viimeisimpänä he totesivat, että voivat myös
kommunikoida vanhojen kiltalaisten kanssa, mikäli jotain ongelmatilanteita
ilmenee.
Oinonen kysyi yhteyttä heidän jatkuvuustoimihenkilöihin. Kaksikko
vastasi, että ei oikeastaan mitenkään ja selittivät jatkuvuustoimihenkilöiden
virasta lisää.
7.4.
Vuosikokous
Päätös: Kumotaan pöytäkirjan 01/2022 kohdan 7.6. päätös
vuosikokouksen ajankohdasta.
Päätös: Vuosikokous 22.2. klo:17:00.
Sovimme, että mietimme järjestelyitä ensi viikon kokouksessa. Pidetään läsnä
,mikäli vaan rajoitukset sallivat. Vuosikokouskutsu tulee lähettää killan
sääntöjen mukaan viimeistään 15.2. Kokouskutsu lähetetään killan jäsenille
sähköpostilla sekä laitetaan killan ja ylioppilaskunnan ilmoitustauluille.
7.5.
Budjetti
Seppänen kävi läpi budjetin tilannetta. Sovimme omien budjettien deadlineksi
18.2.
7.6.
IK:n piste laskiaisriehassa
Sovimme, että killan teltta killan pystytetään tapahtumaan. Ilmoitimme
järjestäjille paikan teltalle ja sen yhteyshenkilöksi Kokkosen. Keskustelimme
tarjoiluista. Totesimme, että vanhoilta raadeilta voisi kysyä bujettivinkkejä.
7.7.
Killan kesäpäivät
Keskustelimme lokaatiosta. Tulimme tulokseen, että AK:n maja on toimiva
tapahtuman tarkoitukseen.
7.8.
Vuosijuhlaedustukset
7.8.1.
YKI 29v
Päätös: Valitaan Tomas Kurenniemi ja Anna Laaksonen
edustamaan Ympäristöteekkarikillan vuosijuhliin.
7.9.
Wapun tapahtumat (Wappusimat)
Viitanen kysyi raadin mielipidettä Vappuviikon tapahtumista. Sovimme, että
Wappusimat aattona sekä Ullanlinnan teltta Vappupäivänä riittävät IE:n
järjestämien sitsien lisäksi. Apua tapahtumien toteuttamiseen kysytään
vanhemmilta kiltalaisilta.
7.10.
Tekniikan taikaa -näyttely
Oinonen oli saanut kiltalaiselta toivomuksen, että raati osallistuisi esittelyyn.
Keskustelimme, kuinka tapahtumassa voisi esitellä killan historiaa sekä
mahdollisesti töpsyä? Jalas, Seppänen, Kauppila ja Vallo selvittävät töpsyn
tilannetta. Kauppila ja Jämsen miettivät miten historiaa voisi esitellä.
7.11.
Raadin kesäpäivät
Sovimme, että raadin kesäpäivät on 12.-14.8.
7.12.
Toimihenkilöiden valinta
7.12.1.
Kiltahuoneen kehitysvastaavaksi Laura Aalto
Päätös: Valitaan Laura Aalto kiltahuoneen kehitysvastaavaksi.
8.

SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1.
Raadin kalenterin jakaminen SAT vastaavien vastaavalle
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Martti kertoi ideasta, että jaettaisiin vastaavien vastaaville raadin kalenterin.
Raadin kalenterin jakaminen ei saanut kannatusta. Sovimme kuitenkin, että
tapahtumakalenteri jaetaan näille henkilöille.
9.

YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1.
Tilannepäivitys
Tornivaara kertoi, että seuraavalle kolmelle viikolle on monta tapaamista
suunniteltu. Kaikki toimii hyvin.

10.

OPINTOTOIMIKUNTA
10.1.
Ei esille tulleita asioita.

11.

FUKSITOIMIKUNTA
11.1.
ISO-haku
ISO-haku alkaa tällä viikolla. Kokkonen painotti, että myös vanhempia
opiskelijoita voisi kannustaa ISOiluun. Tekivät linjauksen, että henkilö voi
toimia vain yhdessä ISO-roolissa.
11.2.
Talvipäivät
Kokkonen ilmoitti, että rasti-ilmoittautuminen on edelleen auki. Sovimme, että
ilmoitamme killan rasti tapahtumaan. Koskela ja Kauppila ottavat vastuun
rastista.

12.

ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1.
Ei esille tulleita asioita.

13.

RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1.
Ensimmäinen lehti
13.1.1.
Kauppila kertoi lähitulevaisuuden aikataulusta ensimmäisen lehden
kannalta. Raatilaisilta tarvitaan esittäytymiset sekä puheenjohtajalta
puhinat. Kauppila ottaa Oltermanniin yhteyttä palstaa varten.
13.2.
Myynti ja mainostus
Kauppila kertoi, että alumnimaksu tulee olemaan 20 euroa. Lisäksi Kauppila
totesi Jämsenille, että asiasta voisi mainostaa. Viimeisimpänä Kauppila totesi,
että tulee tilaamaan Ruutiset-haalarimerkkejä ja kysyi ideoita merkin
ulkonäköön.
13.3.
Kuvakirja 2020-2021
2021 vuoden kuvakirja on valmis. Kauppila tilaa kuvakirjat ja lasku menee
tämän vuoden budjettiin.

14.

EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1.
Ei esille tulleita asioita.

15.

RAHA-ASIAT
15.1.
Laskut ja korvaustositteet
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.
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16.

TIEDOTUS
16.1.
Ei esille tulleita asioita.

17.

AYY
17.1.

18.

19.
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Ei esille tulleita asioita.

MAIK JA AA-KERHOT
18.1.
MAIK:in kokous
Seppänen kertoi kokouksesta. Risteilyn päivämäärästä oli keskusteltu.
Molemmat ajankohdat ovat maalis- huhtikuun vaihteessa.
RIL JA TEK

20.

M.E.T.A
20.1.
Kokkonen toi esille kelkerENGit-tapahtuman, joka pidetään 29.3.
20.2.
Tornivaara kysyi IK-collegejen tilanteesta. Oinonen vastasi, että loput paidat
lähetetään tämän viikon aikana.
20.3.
Seppänen ilmoitti Jalakselle, että Pikkulaskiaisen rannekkeet olivat tulleet
postilaatikkoon.

21.

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

22.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1.
Oinonen päätti kokouksen ajassa 18:59.

VAKUUDEKSI

_______________________

_______________________

Ilmari Oinonen

Kalle Koskela

puheenjohtaja

sihteeri

