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Pöytäkirja

Aika:

8.3.2022
kello 16:00

Läsnä:

Ilmari Oinonen (puheenjohtaja)
Kalle Koskela (sihteeri)
Atte Jämsén
Joonatan Seppänen
Simo Kauppila
Lotta Elonen

Raadin kokous 09/2022

Paikka:

Huone 203b
Konetekniikan talo
Otakaari 4,02150 Espoo

Katariina Kokkonen
Lauri Vallo
Otto Jalas
Matti Viitanen
Vilma Martti

S/P = saapui/poistui kohdassa
1.

KOKOUKSEN AVAUS
1.1.
Oinonen avasi kokouksen ajassa 16:03.

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.
Seppänen ilmoitti, että postissa oli tullut Ympäristörakentajakillan naamaläsy
ja EnergyVaasan haalarimerkkejä.
5.2.
Jämsén ilmoitti, että hänellä on akuutti tarve havaiji-paidalle.
5.3.
Seppänen onnitteli kokouksessa olleita naisia naistenpäivän kunniaksi.

6.

JÄSENASIAT
6.1.
Uudet jäsenet
Samuli Kiuru
Lenni Puisto
Jere Stenhammar
Varpu Soini
Päätös: Hyväksytään yllä mainitut henkilöt killan jäseniksi.
6.2.
Raadin palaute
Raati oli saanut palautetta vuosijuhlien hinnasta. Raatilaiset ymmärsivät
huolen ja pahoittelivat asiaa. Hinta ei kuitenkaan eroa muiden kiltojen
vuosijuhlista. Palvelut ovat myös mahdollisesti kallistuneet muutaman vuoden
takaa.
Lisäksi Oinonen oli saanut palautetta vuosijuhla-paikkojen määrästä ja
sen riittämättömyydestä. Kiltalaisia oli jäänyt ulkopuolelle. Raati totesi, että
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vuosijuhlat ovat suhteellisen suuret, mutta palautteessa oli todella hyvä
pointti. Kahden vuoden tauon jälkeen monella on halu käydä vuosijuhlissa.
Oikeanlaisen henkilömäärän arviointi on varmasti ollut todella haastavaa.
Palaute tulee ottaa huomioon ensi vuoden vuosijuhlia järjestäessä eli
juhlavuosivastaaville mainitaan asiasta.
Viimeisimpänä Jalas oli saanut palautetta KP-hakemuksista.
Palautteessa mainittiin, että voisiko hakemusten arvioiminen olla
läpinäkyvämpää. Raatilaiset pitivät tämänhetkistä arviointiprosessia
toimivana.
7.

YLEISTÄ
7.1.
Kuulumiskierros
Kauppila: Kaikki hajoaa käsiin ja tuhoutuu itse.
Martti: Kuuluu ihan hyvää. Ei vielä tajua, että on lähdössä neljän päivän
lomalle ensi viikolla. Viitanen hoitaa hommat sen aikaa.
Elonen: Ei malta odottaa Kotimaan Pitkää.
Vallo: Ei oikeasti tiedä. Nukkui huonosti. Oli sijaistamassa, ja meinasi sanoa
oppilaalle jotain todella asiatonta. Kouluhommat eivät kiinnosta.
Kokkonen: Ei tiedä yhtään mitää. Teki aamulla kouluhommia. Ei tunnu
kiireiseltä, vaikka saattaa olla.
Seppänen: Hyvin menee. Tuntuu, että on paljon tekemistä, mutta kuitenkin
harhautuu tekemään turhuuksia. Kävi luovuttamassa verta tänään.
Jalas: Jätti Y2-kurssin kesken. Sai tehtyä virtausmekaniikan tehtävät eilen,
mikä tarkoittaa, että viikon koulutyöt on tehty. Kotimaan Pitkä stressaa
hieman.
Jämsén: Lappeenranta oli todella jees. Meni aivan päätyyn.
Viitanen: ENG-sitsit ovat ylihuomenna, ja Telegram paukkuu sen johdosta.
Kouluhommat viikolta tehty.
Koskela: Viime viikko oli rankka. Onneksi päässyt taas tekemään arkisia
asioita.
Oinonen: Kuuluu hyvää. Viime viikko kesti todella kauan. Tällä viikolla, vaikka
ja mitä. Ei ole koulua paljoakaan. Raatihommat todella hyvässä tilassa.
7.2.
Menneet tapahtumat
7.2.1.
HBN
Vallo totesi, että tapahtuma oli onnistunut ja, että positiivista palautetta
on tullut. Jatkot eivät kestäneet kovin kauaa. Todella pitkä päivä ja
Gravitaatio vaikuttivat asiaan. Raadin osuus meni nappiin.
Kulukatsausta odotetaan fuksikapteeneilta.
7.3.
Aalto Omstart
Tapahtuma on huomenna. Oinonen, Kauppila ja Viitanen päivystävät
kiltahuoneella.
7.4.
L-tek
Viitanen esitteli Instagramissa tullutta yhteydenottoa. Lähettäjä oli
ruotsalaisen yliopiston rakennustekniikan ainejärjestöltä. Ehdotuksena oli
pohjoismainen tapaaminen, ja lisätietoa tulee ensi viikolla.
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8.

SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1.
Eng-sitsit
Viitanen ilmoitti, että tapahtuma on ylihuomenna. Tapahtumassa on paljon
järjestelemistä.

9.

YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1.
Ei esille tulleita asioita.

10.

OPINTOTOIMIKUNTA
10.1.
Ei esille tulleita asioita.

11.

FUKSITOIMIKUNTA
11.1.
Ei esille tulleita asioita.

12.

ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1.
KV-ISOjen tilanne
Elonen totesi, että KV-ISOja on tällä hetkellä kahdeksan. Hän pyysi raatilaisia,
kyselemään lisää kiinnostuneita.

13.

RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1.
Ei esille tulleita asioita.

14.

EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1.
Entepäivien työvuorot
Jalas ohjeisti tapahtuman vastuuhenkilöitä pitämään huolen, että työvoima on
riittävä. IE hoitaa lukkarit sitseille.
14.2.
Kimble
Jalas oli miettinyt Norske kimble cupin sääntöjä. Keskustelimme esimerkiksi
kivennäisveden määrän nostamista. Raati tuli tulokseen, että haluaa
tapahtuman olevan omannäköisensä, ja ettei määrää tulisi nostaa. Pienenä
tiukennuksena kivennäisveden saa avata vasta juuri ennen juomasuoritusta.

15.

RAHA-ASIAT
15.1.
Tapahtumien kuluseuranta
Seppänen oli ehtinyt hieman miettimään kuluseurannan käytäntöjä. Hän
ehdotti kahden viikon takarajaa kulukatsaukselle. Keskustelimme vielä
kulukatsauksien uudesta Drive-kansiosta sekä muista asiaan liittyvistä
yksityiskohdista.
15.2.
Laskut ja korvaustositteet
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.

16.

TIEDOTUS
16.1.
Ei esille tulleita asioita.

17.

AYY
17.1.

Ei esille tulleita asioita.
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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.
Kokkonen muistutti Hermannin silliksestä seuraavana päivänä järjestettävästä
fim-jäynästä.
20.2.
Keskustelimme lyhyesti killan varojen sijoittamisesta.
20.3.
Seppänen kysyi voiko kurssineuvoston sponsorivarat tulla killan tilin kautta.
Tilin käyttö tarpeen tullessa oli raadin mielestä ok.
20.4.
Jämsén muistutti, että hänellä on edelleen akuutti tarve havaiji-paidalle.

21.

SEURAAVA KOKOUS
21.1.
Seuraava kokous pidetään ensi viikolla, aika sovitaan myöhemmin raadin
keskustelukanavissa.

22.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1.
Oinonen päätti kokouksen ajassa 17:33.

VAKUUDEKSI

_______________________

_______________________

Ilmari Oinonen

Kalle Koskela

puheenjohtaja

sihteeri

