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S/P = saapui/poistui kohdassa
1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Aalto 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. Killalle oli tullut postissa kaksi englanninkielistä laulukirjaa
5.2. MVTT:lle on toimitettu mallihaalarit
6. JÄSENASIAT
6.1. Uusien jäsenien hyväksyminen
Ei uusia jäsenhakemuksia
6.2. Raadin palaute
Matias Saikku oli antanut palautetta koskien killan verkkosivuilla olevaa
raatiehdokkaat -kohtaat. Tästä saisi hänen mukaansa helppolukuisemman
käyttämällä summary-toimintoa.
Kanniainen lupasi selvittää asiaa.
Lisäksi oli kyselty, onko järkeä järjestää vaalikokous etänä.
Todettiin, että ei ole resursseja järjestää kokousta koulun tiloissa.
Lisäksi on hyvä, ettei jäseniä velvoiteta osallistumaan lähiosuuteen.
7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros
Mattsson: Meinasi tulla kiire kokoukseen. Ajattelin hakea teekkarijaostoon.
Mäkinen: On asioita, joita pitäisi tehdä, mutta ne lipsuvat käsistä.
Suominen: Hain tänään halloped-pinssejä.
Lassila: Alkanut viikko on ollut todella kiva.
Raulo: Kandityön ensimmäinen palautus tällä viikolla, ehkä kolmannes tehty...
Yrjänäinen: KJR-alkuiset kurssit tökkii. Eilen tuli kauden ensimmäinen
korisvoitto, jota juhlistettiin Hesburgerissa.
Kotiranta: Ehdin kokoukseen!
Kanniainen: Melkein söin ampiaisen aamulla, kun harjasin hampaitani.
Mäkelä: Ensi vuosi jännittää. TRAKY ahdistaa.
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Sainio: Viikonlopun kämppäkierros meni hyvin, paitsi meinasi käydä hassusti.
Tiili: Nyt ehtii käydä vähän töissäkin.
Aalto: Menee itseasiassa hyvin. Koulu vähän tökkii ja vaalikokous stressaa.
7.2. Menneet tapahtumat
Foodora-koulutus
Raulon mielestä koulutuksessa esitelty Foodoran yrtiystyökalu oli hyvä
ja selkeä.
Ehdotettiin, että työkalua voisi testailla raatikoulutuksen yhteydessä.
7.2. Vaalikokous
Aalto tutustutti kokouksen esittelyyn etänä järjestettävän vaalikokouksen
menettelytavoista ja järjestelyistä.
Killan kokouskutsut on ollut tapana lähettää viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen
kokousta. Koska etäkokoukseen on ilmoittauduttava erikseen, kokouskutsu ja
ilmoittautumislomake lähetetään viikko ennen ilmoittautumislomakkeen
sulkeutumista ja 8 vuorokautta ennen itse kokousta.
Ilmoittautuneiden jäsenyys tarkastetaan ennen kokousta.
Zoom-palvelun odotustila avataan 30 minuuttia ennen kokousta, jolloin sisään
pyrkiviltä tarkastetaan ilmoittautuminen ja aktivoidaan äänestyskoodi.
Kokouksessa puheenvuorot pyydetään chatin kautta ja puheenjohtaja jakaa
sitten itse puheenvuorot.
Keskusteltiin kamerat käytöstä etäkokouksessa ja todettiin että niiden päällä
pitäminen koko ajan ei ole tarpeellista ja rasittaa turhaan yhteyden laatua.
Äänestäminen tapahtuu edellisenä vuonna debytoineella äänestyskoneella.
Äänestämisen ongelmatilanteessa muutamasta raatilaisesta koostuva
tekninen tiimi ohjaa osallistujia äänestämään varavaihtoehtona luodulla
Google
Forms -lomakkeella.
Yrjänäinen ehdotti, että kamerat pidettäisiin päällä äänestyksen aikana, jolloin
uupuvat äänet voitaisiin paikantaa helpommin.
Mäkinen ehdotti, että äänestäneet käyttäisivät Zoomin viittaustoimintoa, jolloin
tietäisiin ketkä ovat äänestäneet. Mäkisen ehdotus sai kannatusta.
Raulo kyseli, onko ok äänestää vaikka putoaisi Zoom-linjoilta kesken
äänestyksen.
Keskusteltiin, tarvitseeko äänestyksen aikana olla läsnä Zoomkokouksessa.
Kokous päätyi purkamaan vaatimuksen jatkuvasta läsnäolosta
Zoom-lähetyksessä, koska killan säännöt tai yhdistyslaki eivät ota
tarkkaan kantaa, millä tavalla kokouksessa on oltava läsnä. Kerran
tehty rekisteröityminen kokouksen aikana koettiin riittäväksi, kun
otetaan huomioon, että varsinainen äänestämisen mahdollistava koodi
toimitetaan jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen hänen
rekisteröityessään kokouksessa läsnäolevaksi. Jatkuva videoyhteyden
vaatiminen koettiin teknisesti hankalaksi valvoa ja epätasa-arvoiseksi
niiden jäsenien osalta, joiden verkkoyhteys on epävakaa, mikä voisi
äänestystilanteessa johtaa äänestymisen estymiseen.
Annettujen äänten lukumäärän kattona pidetään sitä henkilömäärää,
joka on kokouksen aikana rekisteröitynyt kokoukseen läsnäolevaksi.
Liittymisen yhteydessä aiemmin jäsenen ilmoittamaan
sähköpostisoitteeseen lähetetty henkilökohtainen äänestyskoodi
aktivoidaan.Kokoukseen liittyminen ja äänioikeuden rekisteröinti on
mahdollista milloin tahansa paitsi äänestysten aikana.
Käytiin läpi vielä Aallon laatima ja kokouksen korjaama menettelytapaehdtous
raadin toimintaohjeet ja kokouksen osallistujaohjeet, jotka lähetään
kokouskutsun ohessa.
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7.3. Raatikoulutus ja projektipäivä
Aalto esitteli raatikoulutuksen ja projektipäivän ohjelman aikataulua.
7.4. IK-suunnistus
Mattsson kertoi alkaneensa muistuttelemaan toimikuntia tekemään
esittelyvideoita viikon 46 maanantaina ja tiistaina tapahtuvaa rastikiertelyä
varten.
Keskusteltiin fuksien motivoinnista osallistumaan tapahtumaan.
7.5. IK x MK yhteisvirkistys
Mattsson muistutteli osallistumaan Doodle-äänestykseen.
Eniten ääniä olivat saaneet marraskuun 14. ja 15.
7.6. Toimarimerkki
Yrjänäinen kertoi, että merkit ovat tuotannossa.
Merkkejä tilattiin 100, koska sadan merkin tilauksen kohdalla hinta on
edullisempi kuin 80-merkkisen tilauksen. Hinta oli kuitenkin hieman
odotettua korkeampi, suuren brodeerauspinta-alan takia, mutta
edellisen vuoden tilauksen hinta tullaan alittamaan.
7.7. Toimikunta-asiat
Sainio kertoi, että rahastonhoitajan toimikunnan luominen vaatisi
sääntömuutoksen.
Kokous totesi, että sääntömuutosta on turha lähteä toteuttamaan enää tänä
vuonna. Aihe lisätään asianomaisten tulevan raadin jäsenten testamentteihin.
7.8. Verenluovutusryhmä
Sainio kertoi ideasta, että killalle voisi perustaa verenluovutusryhmän.
Aalto kertoi, että muistaakseen ryhmä olikin jo olemassa.
Asian selvittelyä jatketaan kokouksen ulkopuolella.
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1. pIKkujoulut
Kilta on varannut Mäkelänkadun saunan, jonka peruminen ei välttämättä olisi
mahdolIista.
Sovittiin, että pidetään 40-henkiset pIKkujoulut.
8.2. IK x Inkubio -sitsit
Yhteissitsit tapahtuu 18.12.
Osallistujat jaetaan useampaan juhlatilaan Otaniemessä.
Sitsit ovat kinky- teemaiset, kuten edellisenäkin vuonna.
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. RIL laskutus ja raportti
Sovittiin, että RIL-raportin kohtien ovat määrä olla valmiita 27.11. Raulo ja
Mäkelä katsovat laskutusasiat kuntoon tämän jälkeen.
10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1. ENGin kokouksista
Suominen kertoi, että korkeakoulu jatkaa politiikkaa, jossa vielä
kandidaattivaiheessa oleva opiskelija voi käydä maisterivaiheen kursseja,
mikäli kandidaatintyö on tehty.
Uusi kurssi Spatial Data Science for Sustainable Development alkaa
pyörimään keväällä.
11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. Kapun wartit
Kapun wartteja aletaan pitämään lähipäivinä.
Fukseille on mahdollisuus osallistua niihin joko kiltahuoneella tai etänä.
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11.2. Lakkisovitukset ja 1. tilausjakso
Lakkisovituksia olisi tarkoitus pitää kiltahuoneella kolmen päivän aikana.
kipparit ja/tai raatilaiset päivystävät ja fuksit tulevat kokeilemaan lakkeja
vuorollaan.
Ensimmäinen ja edullisin lakkien tilausjakso on 16.11. – 9.12.
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. KV-ISOvastaava ja International Buddy
Keskusteltiin uudesta toimihenkilövirasta, joka koordinoisi kansainvälisten
opiskelijoiden ISOja.
Ehdotettiin, että luodaan toimihenkilövirka tätä varten. Kokous kannatti
ehdotusta.
Päätös: Lisätään KV-ISOvastaava toimihenkilöviraksi.
International Buddy
Ideana olisi, että toimihenkilön tehtävä on auttaa kääntämisessä ja
olla KV- ja maisterikapteenin apuna tapahtumissa.
Tässä vaiheessa ei lähdetty muuttamaan toimihenkilöviran nimitystä.
KV-kandikippari-toimihenkilöviran poistamiseen palataan myöhemmässä
kokouksessa.
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1. 4. Ruutiset ja niiden julkaisu
Kanniainen kyseli raadin apua toimituksen kokouseväiden roudaamiseen.
Mäkinen vastasi voivansa auttaa yhden suuntavälin kuljetuksessa.
Lisäksi Kanniainen kyseli lehden julkaisusta. Hän mietti, olisiko video vai
suoratoisto parempi muoto.
Kokous kannatti videota.
Kanniainen kertoi, että se olisi hyvä kuvata joulukuun alussa.
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
Ei esille tulleita asioita
15. RAHA-ASIAT
15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyntä
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.
15.2. Korvaustositteiden täytön siirtäminen nettisivuille
Mäkelä kertoi, että paljonylimääräistä vaivaa rahastonhoitajalle tuottanut
nykyinen korvaustositepohja olisi hyvä vaihtaa.
Hän esitteli esimerkkinä Inkubion ja AS:n verkkoselainpohjaisia lomakkeita
korvaustositteelle.
Ehdotettiin, että jatkossa myös IK ottaisi käyttöön vastaavanlaisen
järjestelmän .
Kokous kannatti ehdotusta. Mäkelä jatkaa asian selvittelyä.
16. TIEDOTUS
16.1. Vaalikokouksen kokouskutsu
Yrjänäinen vei keskustelun takaisin vaalikokouksen tienoille sen
kokouskutsun merkeissä.
Keskusteltiin, pitäisikö kokouskutsu lähettää myös englanninkieliselle
sähköpostilistalle.
Päädyttiin, että kutsu lähetetään ensisijaisesti killan viralliselle
tiedotuskanavalle eli suomenkieliselle sähköpostilistalle.
Sen jälkeen tapahtumasta voi tiedottaa englanninkielisessä
viikkotiedotteessa ja Telegramissa.
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17. AYY
Ei esille tulleita asioita
18. MAIK JA AA-KERHOT
Ei esille tulleita asioita
19. RIL JA TEK
Ei esille tulleita asioita
20. M.E.T.A
20.1. Telegram-viestit Iirolta
Yrjänäinen esitteli ystävänsä lähettämiä hauskoja TG-viestejä.
20.2. KV-sitsit 24.11. ehkä?
Tiili kertoi mahdollisesta hajautetusta tapahtumasta.
20.3. Pitkärunkoisten pyörien driftailu
Käykää tsiigaa
20.4. Pohjois-Karjala by YL
Kanniainen kertoi Ylioppilaskunnan Laulajien tulkinnan kappaleesta PohjoisKarjala olevan todella hyvä. Se löytyy YouTubesta.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous pidetään 10.11. samaan aikaan ja samassa paikassa.
21.1. Seuraava kokous järjestetään samaan aikaan ja samassa paikassa viikolla XX.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Aalto päätti kokouksen ajassa 19:50.

VAKUUDEKSI

Laura Aalto

Eino Yrjänäinen

puheenjohtaja

sihteeri
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