Rakennusinsinöörikilta ry

Pöytäkirja

Aika:

10.2.2022
kello 17:00

Läsnä:

Ilmari Oinonen (puheenjohtaja)
Kalle Koskela (sihteeri)
Atte Jämsén
Joonatan Seppänen
Simo Kauppila
Aino Tornivaara
Anna Laaksonen
Owain Dawson (P 7.3.)
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Paikka:

Etänä, Zoom-palvelu

Katariina Kokkonen
Lauri Vallo
Otto Jalas
Matti Viitanen
Vilma Martti
Lotta Elonen
Sara Siivola (P 7.3.)

S/P = saapui/poistui kohdassa
1.

KOKOUKSEN AVAUS
1.1.
Oinonen avasi kokouksen ajassa 17:00.

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.
Oinonen muistutti raatilaisia päivittämään kuvansa killan nettisivuille.

6.

JÄSENASIAT
6.1.
Uudet jäsenet
Päätös: Hyväksytään Eveliina Lehtimaa killan jäseneksi.
6.2.
Raadin palaute
Raati oli saanut palautetta mahdollisuudesta julkaista killan TikTok-videot
myös Instagramiin. Elonen toteuttaa asian.
Lisäksi Telegramin välityksellä oli tullut pyyntö järjestää fukseille
kohdistuva tapahtuma. Esimerkkinä annettiin Olympia kisakatsomo
kiltahuoneella. Tapahtuma ei saanut kannatusta, koska kisat tulevat aamuisin
sekä tapahtumia on tulossa kohtuullisen paljon. Vallo ja Kokkonen katsovat,
voidaanko esimerkiksi viime vuotinen etäbeerpong-turnaus järjestää
uudelleen.
Raati kiittää palautteesta.

7.

YLEISTÄ
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Kuulumiskierros
Vallo: Ei mitään ihmeellistä. Vähän voimat pois aktiivisen viikon jälkeen. Kiva
päästä takaisin etelään lämpöön. Kädet syyhyävät paluusta
Minecraft-videopelin pariin. Homma rokkaa.
Elonen: Täynnä Lapin energiaa.
Kokkonen: Paikat alkavat olemaan kipeänä rinteestä tulleiden tällien vuoksi.
Voisi jäädä Lappiin pidemmäksi aikaa.
Jalas: Kiva päästä takaisin sivistyksen pariin. Piti puolikkaan työpäivän tällä
viikolla, joten sai hieman hommia tehtyä.
Martti: Rento fiilis. Ollut kivaa lasketella. Stressaa vähän tulevat hommat.
Kauppila: Tullut kokoukseen suoraan mäestä. Lapin energiat korkealla.
Viitanen: Väsyttää aika paljon. On lasketellut ja rentoutunut koko viikon. Kiva
päästä takaisin etelään.
Siivola: Hyvää kuuluu. Stressaa todella paljon. Unohtanut opiskella. Osti
asunnon johon pitäisi muuttaa pikimmiten, mutta lattiaremontti kesken.
Dawson: Stressitaso ok. Tammikuu takanapäin. Ei ole stressannut liikaa.
Odottaa normaalia elämää. On onnellinen, että kuntosalit ovat taas auki.
TEK-koulutus ensi viikolla Vaasassa.
Tornivaara: Ihan hyvää kuuluu. Hyvä työmäärä tällä hetkellä. Se on hauskaa.
Stressaa lippukunnan asioita, jotka eivät kuitenkaan onneksi ole enää hänen
vastuulla.
Laaksonen: Oli pelaamassa padelia 7:30 ja luuli, että päivä lähtisi hyvin
käyntiin, Näin ei kuitenkaan käynyt vaan joutui tulemaan kiltikselle hakemaan
vauhtia. Iloinen pööpöilemässä kokouksessa.
Jämsén: Menee aika hyvin. Yksi kurssi jäi tauolle, joten stressitasot matalalla.
Seppänen: Tänään aamulla oli stressit olivat korkealla. Vietti eilen
syntymäpäiviään.
Koskela: Täynnä Lapin energiaa.
Oinonen: Kateellinen raatilaisille, jotka ovat Ylläksellä. Ollut koko viikon joko
kotona tai kiltahuoneella. Yksi kurssi jää tauolle, joten on aikaa perehtyä
materiaalitekniikan kurssiin. Stressaa asiat, joista ei edes tiedä.
7.2.
TEK-tykki vierailee
Aluksi Siivola ja Dawson kertoivat yleisesti TEK:in toiminnasta. Parivaljakko
painottivat kampuksella tapahtuvaa toimintaa, sillä se vaikuttaa kiltoihin
eniten. Dawson vielä totesi, että meidän hyvä toiminta auttaa heitä työssään.
Oinonen kysyi sponsoroiko TEK kiltojen vuosijuhlia joka vuosi. Siivola
vastasi, että eivät välttämättä sponsoroi joka vuosi vaan panostaa
tasavuosiin. Kuitenkin tuki muihin tapahtumiin on hyvin mahdollista.
Lopuksi Dawson totesi, että olisi hyvä saada TEK:lle näkyvyyttä
tuleviin kv-tapahtumiin, sillä uusille ulkomaalaisille opiskelijoille kevät on
avainasemassa kesätöiden kannalta.
7.3.
Menneet tapahtumat
7.3.1.
TiKIK Yhteiskivaa
Laaksosen mukaan viime sunnuntaina järjestetty tapahtuma meni
hyvin, vaikka olosuhteet olivat hieman huonot esimerkiksi liiallisen
lumen takia. lajit olivat valittuja ja fukseilla näytti olevan hauskaa.
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Tarjoilut olivat onnistuneita. Peräkärrysauna ja avanto toimi myös
hyvin.
7.3.2.
Vaihtareiden luistelu- ja saunapäivä
Elonen ei itse ollut paikalla, mutta oli kuullut että tapahtuma meni
hyvin. Positiivista palautetta on tullut.
Vuosikokous
Tilinpäätös saadaan valmiiksi viimeistään alkuviikosta. Toiminnantarkastajien
mukaan vuosikokousta olisi hyvä siirtää jälleen.
Päätös: Kumotaan pöytäkirjan 04/2022 kohdan 7.4. päätös
vuosikokouksen ajankohdasta.
Päätös: Vuosikokous on 28.2. klo. 16:00.
Vuosikokouskutsu tulee lähettää killan sääntöjen mukaan viimeistään 21.2.
Kokouskutsu lähetetään killan jäsenille sähköpostilla sekä laitetaan killan ja
ylioppilaskunnan ilmoitustauluille.
Lisäksi keskustelimme vuosikokouksen rooleista. Kauppila ja Jalas katsovat
ovella killan jäsenyydet.
Budjetti
Seppänen totesi, että tulos olisi hyvä saada positiiviseksi ensi vuoden
juhlavuotta varten. Oinonen muistutti raatilaisia, että tapahtumien
kustannukset tulee suunnitella.
Vuosijuhlaedustukset
7.6.1.
Muistinnollaus 36
Päätös: Oinonen edustaa kiltaa Muistinnollauksessa.
7.6.2.
Fuusio 75
Päätös: Vallo ja Kokkonen edustavat kiltaa Fuusiossa.
7.6.3.
Epoch 3
Sovimme, että edustajat päätetään myöhemmin.
7.6.4.
Armatuuri 48v
Päätös: Tornivaara ja Jämsén edustavat kiltaa Armatuurin
vuosijuhlissa.
Toimarisitsit
Sovimme, että toimimme ennen tapahtuman siirtämistä olleella
suunnitelmalla. Tornivaara ja Jämsén ovat ilmoittautumislomakkeesta
vastuussa.
Killan omaisuuden vuokraaminen kiltalaisille
Martilta oli kysytty, voiko kiltalaiset vuokrata killan omaisuutta. Oinonen totesi,
että tarkoitukseen on olemassa asiakirja ja systeemi, mutta se ei ole tarpeeksi
kattava. Oinonen ja Tornivaara aloittavat uuden systeemin kehittämisen.

8.

SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1.
Ei esille tulleita asioita.

9.

YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1.
Tilannepäivitys
Tornivaaran mukaan asiat ovat menneet eteenpäin. Lisää tapaamisia on
tulossa. Tornivaara toivoi, että esimerkiksi Jalas osallistuisi niihin.
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Fuksien urheilupäivään on saatu sponsori. Kyseessä olisi fuksien
lajikokeilu yhdistettynä urheilupäivän kanssa.
Kannatusjäsenet
Kannatusjäsenten rekrytoiminen on aloitettu ysvikisällien kanssa.

10.

OPINTOTOIMIKUNTA
10.1.
Alumnien viini&juustoilta
Jämsén kysyi, onko tarpeellista lisätä alumitapahtumia raadin kalenteriin.
Tapahtumien lisäys sai kannatusta.
Lisäksi Jämsen kertoi, että tapahtuma järjestetään todennäköisesti
Sievon saunalla ja osallistumismaksu on 20€.
10.2.
Varadekaani & kandiohjelman suunnittelija kokoukseen 17.2.
Jämsén ilmoitti, että varadekaani ja kandiohjelman suunnittelija tulevat ensi
viikon kokoukseen. Sovimme, että järjestämme heille etäyhteyden.

11.

FUKSITOIMIKUNTA
11.1.
ISO-haku alkanut
Kokkonen ilmoitti alkaneesta hausta.
11.2.
HBN??!?! 3.3.
Laaksonen kertoi raadin vastuualueista.
11.3.
Fuksijäynä 10.4.
Laaksonen muistutti tapahtuman ajankohdasta ja raadin vastuualueista.

12.

ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1.
CHEM-ENG First sitsit
Elonen ilmoitti, että tapahtuma järjestetään 12.2. Seuraavana päivänä on
myös silliaamiainen tapahtumaan osallistuneille.

13.

RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1.
Ei esille tulleita asioita.

14.

EXCURSIOTOIMIKUNT
14.1.
Pikkulaskiainen
Jalas ilmoitti, että varsinaisista lipuista on tullut infoa. Tapahtuman kanssa on
hieman päällekkäisyyksiä.
14.2.
Entepäivät
Tilavarausten kanssa ollut pieniä ongelmia. Sovimme, että varauksia
jatketaan toisena päivänä.

15.

RAHA-ASIAT
15.1.
Tilioikeuksien siirto
Seppänen pyysi raatilaisia lähettämään pankin vaatimat tiedot Telegramin
välityksellä.
15.2.
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.
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Ei esille tulleita asioita.

18.

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

19.

RIL JA TEK
19.1.
Terveiset edellisestä kokouksesta
Tornivaara kertoi maanantaisesta RIL-nuorten kokouksesta
ja suunnitelluista tapahtumista.
M.E.T.A
20.1.
Tornivaara ilmoitti, että tekee doodlen avainasiakasillan ajankohdan
päättämiseksi.

20.

21.

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

22.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1.
Oinonen päätti kokouksen ajassa 19:01.

VAKUUDEKSI

_______________________

_______________________

Ilmari Oinonen

Kalle Koskela

puheenjohtaja

sihteeri

