Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Aika:

10.11. 2020 klo 17

Paikka:

Huone 101, Otakaari 4

Läsnä:

Rita Raulo (puheenjohtaja)
Eino Yrjänäinen (sihteeri)
Lotta Lassila
Laura Aalto (P7.10)
Lassi Mäkelä
Eetu Kotiranta (S6.2)

Raadin kokous 30/2020

Fanni Mattsson
Mikko Tiili
Sampo Sainio
Teemu Kanniainen
Janne Suominen
Kristofer Mäkinen

S/P = saapui/poistui kohdassa
1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Raulo avasi kokouksen ajassa 17:00.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2.1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
3.1. Raatikoulutuksen ja projektipäivän käsittely siirretään viikon 47 kokoukselle.
3.1. Tällä muutoksella esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
4.1. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. ILMOITUSASIAT
Ei esille tulleita asioita
6. JÄSENASIAT
6.1. Uusien jäsenien hyväksyminen
Esille nousi tapaus, jossa killan jäsen oli maksanut jäsenmaksun
toistamiseen.
Yrjänäinen ja Mäkelä selvittävät asian.
6.2. Raadin palaute
Palautelomakkeen kautta Matias Saikku oli antanut lisää kehitysideoita
verkkosivujen raatiehdokkaat-kohdan selkeyttämiseksi.
Kehitysidea koettiin järkeväksi, ja Suominen lupasi selvitellä asiaa.
3+ saunan aikana oli saatu positiivista palautetta vanhemmilta
opiskelijoilta. He pitivät mukavana, että kyseinen tapahtuma järjestettiin.
7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros
Tiili: Ihan jees
Aalto: Olosuhteisiin nähden ihan hyvää kuuluu.
Lassila: Ensin kukaan ei kaipaa minua. Sitten kaikki kaipaavatkin minua.
Kanniainen: Kandityötä pitäisi alkaa tekemään vähän enemmän.
Yrjänäinen: Koulupalautukset takana, koristreeneihin tulossa paljon pelaajia.
Mattsson: Stressaa. Toivottavasti fukseja on kiertelemässä.
Suominen: Kävimme viikonloppuna veljellä. Koulutyö on jakautunut tasaisesti.
Mäkinen: Tällä hetkellä raskaimpia ovat jutut, jotka muuttuvat jatkuvasti.
Mäkelä: Vähän stressaa, saadaanko tarpeeksi hakijoita raatiin
Kotiranta: Tulin suoraan tentistä. Sain mieluisan asumistukipäätöksen.
Sainio: Minut valittiin HOASin valtuuskuntaan.
Raulo: Kolmen viikon päästä kandityö on ohi. Asumistukikirjeet kuumottelee.
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7.2. Menneet tapahtumat
3+ Sauna
Tapahtuma meni hyvin. Nachopelti oli erityisen hyvää.
Vaalikokouksen demo
Läpikäynti meni hyvin. Demossa oltiin käsitelty skenaarioita, mitkä
asiat voivat mennä vikaan. Kaikille jäi luottavainen olo.
Aalto kertoi kokoukselle sovituista rooleista.
7.2. AYY Vaalikokous UKK
Kiltojen hallitukset olivat saaneet AYY:ltä ohjeistusta liittyen vaalikokousten
järjestämiseen.
Käytiin ohje läpi ja todettiin sen olevan melko suppea ja tulleen liian
myöhässä killan oman vaalikokouksen kannalta
7.3. Vaalikokouksen järjestelyt 12.11.
Vaalikokouksen teknisen tiimin kokousjärjestelytestissä huomattiin, ettei
Zoom-käyttäjänimeä ole mahdollista vaihtaa enää kokouksen virtuaalisessa
odotustilassa. Tästä johtuen on tärkeää, että jokainen kokoukseen osallistuja
varmistaa oikean nimensä näkymisen Zoomissa ennen varsinaista
vaalikokousta.
Kokouslinkkiä ja äänestyskoodeja aletaan lähettämään torstaina aikaisintaan
kolmelta ilmoittautumisen sulkeutuessa. Sovittiin, että viestien lähettely
aloitetaan kootusti 18:30.
Kootaan pohjasähköposti, johon lisätään henkilökohtainen äänestyskoodi.
7.4. Vaalikokous 13.11
Puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi tekninen tiimi on kiltahuoneella.
Isäntä ja emäntä pyörittävät vaalikatsomoita kolmella paikalla Otaniemessä.
Kaikki puheenvuorot pyydetään chatin kautta.
Vaalikatsomoissa muistutetaan ihmisiä siitä, että edestakaista
liittymisliikennettä kokoukseen tulisi välttää.
7.5. Vapaaehtoishakemukset ja suolaustaulu
Ennakkohaku ja suolaustaulu suljetaan samaan aikaan ilmoittautumisen
kanssa. Nämä kaksi listaa tulostetaan puheenjohtajalle selkeyden vuoksi.
Yrjänäinen lähettää killan telegram -tiedotuskanavalle muistutuksen
ennakkohausta, suolaustaulusta ja vaalikokoukseen ilmoittumisesta
vuorokausi ennen niiden sulkeutumista.
7.8. Viesti kiltahuoneen käytöstä
Korkeakoulu oli kysellyt killoilta kiltahuoneiden käytöstä korona-aikana.
Keskusteltiin raadin lähettävän vastauksen korkeakoululle, jossa perustellaan,
miksi kiltahuoneen käyttö on elintärkeää killan toiminnalle, koska yliopiston
tilojen käyttöä pelätään rajoitettavan entisestään. Raulon luomaan
viestipohjaan tehtiin joitain pieniä muutoksia.
7.9. Toimarimerkki
Yrjänäinen kertoi, että merkit ovat valmiit noudettavaksi.
Suominen lupasi käydä hakemassa merkit.
7.10 IK x MK yhteisvirkistys
Keskusteltiin, miten virkistys maksetaan. Meneekö se kokonaan tai edes
osittain killan budjetista?
Koska killan taloudellinen tilanne on hyvä, ja on esimerkiksi säästetty
vuosijuhlaedustuksista, uskalletaan hieman ylittää raadin virkistykseen
tarkoitettu budjetti.
Kokous oli yksimielinen, että edes osa virkistyksestä menee killan raadin
virkistyksen budjetista.
Pidettiinkin suljettu käsiäänestys, meneekö tapahtuma kokonaan vai puoliksi
killan piikkiin.
Kokous äänesti, että tapahtuma menee kokonaan raadin
virkistysbudjettiin.
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8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1 Vaalikatsomo ja pIKkujoulut
Aikaisemmasta puheesta poiketen, tapahtuma ei ole Mäkelänkadulla.
Sen sijaan tapahtuu monessa paikassa samaan aikaan ympäri Otaniemeä.
Paikkoja ovat OK20 pieni puoli, Rantasauna ja Otarannan kattosauna.
Kurssineuvosto on lupautunut auttamaan järjestelyissä.
Lassila kyseli, kuinka paljon on budjettia vaalikatsomon aikaisiin tarjoiluihin.
Mäkelä kertoi, että menee kiltahuoneen tapahtumien budjettiin
Kinkku aiheutti keskustelua.
8.2 IK x Inkubio sitsit
Perjantai 18.12. vaihdetaan sunnuntaihin 13.12.
Mäkinen perusteli muutoksen muun muassa siten, että korona-aika huomioon
ottaen on hyvä jättää useampi päivä sitsien ja joulun pyhien väliin
Aloitettiin kokoustauko 18:00. Jatkettiin kokousta 18:05.
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
Ei esille tulleita asioita
10. OPINTOTOIMIKUNTA
Ei esille tulleita asioita
11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1. IK-suunnistus
Mattsson ja Sainio kertoivat, että tapahtuma on käynnissä ympäri Otaniemeä.
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1. ENG First Sitsit
Tiili kertoi, että tarkoitus olisi järjestää tapahtuma 24.11.
Kokous oli täynnä innokkaita auttajia ja lukkareita.
12.2. Tutor-tapaaminen
Budjettia on vielä paljon jäljellä.
Tiili kertoi, että voisi korjausliikkeenä järjestää yhteisen tutor-tapaamisen
Rantasaunalla.
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1. Julkaisuvideon duunailu
Kanniainen kertoi, että ensimmäinen viikko joulukuusta olisi hyvä ajankohta
tehdä julkaisuvideo.
Kanniainen kertoi, että joku sen viikon iltapäivä voisi alkaa tehdä videota
kiltahuoneella.
Muutama ilmoittautui innokkaaksi avustamaan videon teossa.
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1 Energiavirasto etä-excursio 19.11.
Kotiranta kertoi, että tapahtumaan on tulossa joitain tarjoilu- ja
tilavuokrakuluja.
Fuksiexcu teki voittoa ja se voitaisiin käyttää näihin kuluihin.
14.2 Pääaineiltama 25.11.
Tapahtuma ja ilmoittautuminen julkaistaan kuluvalla viikolla.
Tapahtuma järjestetään etänä striimin välityksellä, tulossa puhumaan neljä
yritystä (Femnovoima, Esri, A-insinöörit, AFRY sekä RIL)
14.3 A-insinöörien lajikokeiluexcu 10.12.
Kotiranta kertoi, että kisällit ovat hoitaneet tapahtumaa.
Tarkoitus olisi pelata kuplafutista Esportilla.
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15. RAHA-ASIAT
15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyntä
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.
15.2. Killan jäsenmaksut AYY:ltä
Mäkelä oli ensin kysellyt toimikuntansa (Rahaston) puheenjohtajalta, milloin
jäsenmaksut pitäisi tulla AYY:ltä.
Mäkelä oli sitten selvitellyt asiaa AYY:n kassanhoitajan kanssa, joka kertoi
maksavansa jäsenmaksut heti, kun he ovat oikaisseet virheitä heidän
päässään.
16. TIEDOTUS
Ei esille tulleita asioita
17. AYY
Ei esille tulleita asioita
18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1. MAIK sitsit
Tapahtuma perutaan.
18.2. MAIK edustus
Toimarivirkojen hakemuksissa ollaan merkattu MAIK-vastaavia valittavan
kolme (3). Yksi näistä on kuitenkin perinteisesti tullut istuvasta raadista, joten
forms muokattiin niin, että MAIK vastaavia haetaan kaksi ja viimeinen valitaan
raadista.
19. RIL JA TEK
Ei esille tulleita asioita
20. M.E.T.A
20.1. Krisin päähine
Mattsson näytti hauskan videon, jossa Mäkisellä oli sama päähine kuin
kokouksessa.
20.2. Jannen kiitokset
Suominen kiitteli henkilöitä, jotka olivat auttamassa 3+ saunan
järjestämisessä.
20.3. Mailatoimikunta
Kanniainen kertoi, toisella Otaniemen killalla olleen muinoin mailatomikunta,
joka piti huolen, että saatavat maksetaan killan tilille.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Vaalikokous järjestetään perjantaina 13.11. klo 15.
21.1. Raadin seuraava kokous järjestetään perjantaina ennen vaalikokousta klo 14.
Kokouksessa hyväksytään viimehetken jäsenhakemukset, jotta kaikilla
halukkailla olisi äänioikeus kokouksessa.
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22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Raulo päätti kokouksen ajassa 18:43.

VAKUUDEKSI

Rita Raulo

Eino Yrjänäinen

puheenjohtaja

sihteeri

5/5

