Rakennusinsinöörikilta ry

PÖYTÄKIRJA

Aika:

23.11. 2020 klo 17

Paikka:

Huone 101, Otakaari 4

Läsnä:

Rita Raulo (puheenjohtaja)
Eetu Kotiranta (sihteeri)
Lotta Lassila
Kristofer Mäkinen
Lassi Mäkelä
Laura Aalto (P7.8)

Raadin kokous 33/2020

Fanni Mattsson
Mikko Tiili
Sampo Sainio
Teemu Kanniainen (S7.1.)
Janne Suominen

S/P = saapui/poistui kohdassa
1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1. Raulo avasi kokouksen ajassa 17:00.
1.1. Raulo avasi kokouksen ajassa 17:XX.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2.1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
3.1. Kohta 18 muotoiltiin ja jäsenneltiin asianmukaiseksi..
3.2. Edellä mainitulla muutoksella esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi
työjärjestykseksi.
3.1. Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
4.1. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4.1. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. ILMOITUSASIAT
5.1. Mäkinen ilmoitti lonkeron olevan hyvää.
5.2. Raulo toi kokoukseen harvinaisen diplomityön ja laittoi sen kiertämään.
6. JÄSENASIAT
6.1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uusia jäsenhakemuksia.
6.2. Raadin palaute
Palautelomakkeen kautta oli tullut kysymys: Miksi uutta raatia ei ole vielä
päivitetty nettisivuille?
Todettiin, ettei ole mielekästä päivittää uutta raatia nettisivuille
ainakaan vielä tämän vuoden puolella, kun edellinen raati on vielä
toimivallassa. Toisaalta ajateltiin että joku artikkeli olisi hyvä. Päätettiin
laittaa teksti ensi viikon viikkariin Yrjänäisen toimesta. Mainittiin, että
uusi raati löytyy myös killan Instagramista.
7. YLEISTÄ
7.1. Kuulumiskierros
Aalto: Hyvin menee, huono olo menee onneksi krapulan piikkiin. Latasin Sims
4 -pelin.
Kotiranta: Kivaa olla kirjurina. Kuulin, että koneen kiltikselle tuli pehmiskone.
Mäkinen: Sain PS5-konsolin! Konsultoin ostamisprosessissa TIK-kaveria,
vältin erään pullonkaulan ja sain pleikkarin ennen muita.
Lassila: Vähän väsyttää, vähän ollut krapula. Nyt on menty nousujohteisesti,
statiikan ja dynamiikan prujuista tuli hyvä fiilis.
Tiili: Ihan jees. Huomenna on sitsit, saa nähdä miten käy. Uskon että kaikki
menee hyvin.
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Mäkelä: Väsynyt fiilis, ollut aika tehoton päivä. Yritän tässä aloitella viikkoa.
Mattsson: Ihan ok, vähän väsyttää, viikonloppuna tuli keitottua. Otaniemi Live
oli mielestäni onnistunut. Kapun wartit myös menneet ihan kivasti.
Suominen: Tänään ollut ihan hyvä päivä, koska ei kiinteän aineen mekaniikan
palautusta. Viikonloppuna tuli katsottua Otaniemi-liveä.
Sainio: Eipä kummempia. Eilen oli pikkujoulut, ja nyt koko päivän ollut kapun
wartteja.
Kanniainen: Iha hyvät fiilikset, laulamisen ja taittamisen täyteinen viikko tulee
olemaan. Polyteknikkojen kuoron koejäsenten testi aiheuttaa myös pientä
painetta. Vielä ei stressaa.
Raulo: Verrattuna pariin viime viikkoon kuuluu tosi hyvää. Kandini on lähes
valmis ja olen tulokseen tosi tyytyväinen.
7.2. Menneet tapahtumat
7.2.1 Energiavirasto-etäexcursio
Raulo kiitti mielenkiintoisesta ja hyvin onnistueesta etäexcursiosta.
Kotiranta kiitti paikalle päässeitä raatilaisia.
Todettiin tapahtuman sujuneen hyvin ja osallistujia oli parhaimmillaan
linjoilla yli 30
7.5. Raadin koulutus ja projektipäivä
Käytiin läpi raatikoulutuksen ja projektipäivän suuunnitelmia sekä to-do listaa.
7.6. Raadin vaihto
Raulo muistutti doodlesta, jotta saadaan sovittua yhteinen päivä raadin
vaihdolle.
7.7. Toimihenkilövalinnat
Uusi IE on tehnyt päätöksiä hyväksyttävistä, sisäasiaintoimikunnan alaisista
uusista toimihenkilöistä.
Päätös: Valitaan 2021 killan liikuntavastaaviksi Rita Raulo, Lotta Lassila,
Kristofer Mäkinen, Teemu Huotari, Markus Kanerva, Eetu Kotiranta ja
Mikko Tiili.
Päätös: Valitaan 2021 killan kulttuurivastaaviksi Teemu Kanniainen,
Tuomas Orava, Lionel Irrmann, Daniela Schenk ja Janne Suominen.
Killan lukkarivalinnat ovat edelleen mietinnässä. Mäkelä päivitti tilannetta
raadille.
7.8. AYY:n ja Aalto-yliopiston päivitetyt ohjeistukset
Raulo mainitsi lyhyistä päivitetyistä ohjeistuksista, joissa ei ollut suuria
muutoksia. Uudet rajoitukset astuivat voimaan 23.11. sitä seuraavan kolmen
viikon ajaksi. Todettiin, että merkittävin muutos killan toiminnan kannalta on
AYY:n vuokrattavien tilojen päivitetyt henkilörajoitukset, jotka ovat nyt
suurimmissakin tiloissa enintään 20 henkilöä.
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1 IKxInkubio pikkujoulusitsit
Mäkinen antoi tapahtumasta tilannekatsauksen. IE oli käynyt Inkubion
kanssa tilannetta läpi ja päättänyt jättää kaikki isot tilat pois sitseiltä. Näin
sitsaajien määrä pysyy suositeltujen henikörajoitusten sisällä. Lassila kertoi
heidän seurailevan vielä tämän viikon tilannetta ja olevan valmiudessa
reagoimaan jos tilanne vaatii. Ilmoittautuminen sitseille meni todella nopeasti
täyteen.
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1. RIL raportin päivitys
Raulo muistutti RIL-raportin sisäisestä deadlinesta tämän viikon perjantaina
27.11.
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10. OPINTOTOIMIKUNTA
Ei esille tulleita asioita.
11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1 Piparielementti 3.12
Tapahtuma on suunnitteilla. Ajatus olisi pitää Rantasaunalla porrastetusti niin,
että mahdollisimman moni pääsisi paikalle.
11.2 Opiskelua ja ompelua ti 8.12
Tenttiviikolla on OK20 yläkerta ja iso puoli varattuna rentoa opiskelu- ja
ompeluhengailua varten tmv. Sit uus lause: Ideana toteuttaa samalla tavalla
kuin piparielementti, eli porrastaa osallistujat niin, että mahdollisimman moni
pääsee paikalle.
11.3. Fuksitoimikunnnan budjetin käyttö ISOille
Piparielementin alkuperäiselle päivälle 9.12. on varattuna Kylän olohuone.
Fanni Kaitale ja Mattsson olivat ideoineet, että ISOille voisi pitää vielä
virkistyksen kiitoksena kuluneesta syksystä. Ajatuksena olisi pitää tapahtuma
9.12. hyödyntäen Kylän olohunetta, mutta tilan henkilörajoituksen takia
ideoitiin että voisi varata myös toisen tilan jotta useampi ISO pääsisi
osallistumaan. Tätä varten kuitenkin tarvittaisiin budjettia koska vuokra ylittäisi
ISOjen virkistysbudjetin. Mäkelää oltiin konsultoitu asiasta ja Mäkelä toi
budjetin ylittämisen esille kokouksessa. Keskusteltiin siitä, onko fuksien
budjetin käyttäminen ISOjen toimintaan hyväksyttävää. Mattsson kertoi, että
ISOt ovat tehneet tänä syksynä paljon työtä fuksien eteen, joten se olisi
hänen mielestään perusteltua.
Mäkinen ehdotti, että virkistykseen voisi hyödyntää 18.12 varattuja
tiloja. Kuitenkin päivä on lähellä joulun pyhiä, joten sitä vaihtoehtoa ei
voida hyödyntää. Raulo nosti esille, voisiko tapahtuman yhdistää
yhteiseksi KV-ISOjen kanssa, jolloin tapahtumaan voitaisiin käyttää
KV-ISOjen budjettia. Asia sai kannatusta ja sovittiin, että asianomaiset
keskustelisivat asiasta kokouksen jälkeen.
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
Ei esille tulleita asioita.
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
Ei esille tulleita asioita.
14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
Ei esille tulleita asioita.
15. RAHA-ASIAT
15.1. Laskujen ja korvaustositteiden hyväksyntä
Päätös: Hyväksytään liitteenä olevat laskut ja korvaustositteet.
15.2. Syyshermannin osallistumismaksujen palautus
Mäkelä kertoi palauttaneensa osallistumismaksut tänään.
16. TIEDOTUS
Ei esille tulleita asioita
17. AYY
Ei esille tulleita asioita.
18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1 Killan MAIK-vastaavat
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Tiili ehdotti raadille, että hän kahden vuoden MAIK-hallituslaisena ja tänä
vuonna MAIKin hallituksessa toiminut Iiris Vuorialho valitsevat tulevat killan
MAIK-vastaavat. Kokous kannatti ehdotusta.
19. RIL JA TEK
Ei esille tulleita asioita.
20. M.E.T.A
20.1. Laura ja Sims
Aalto kyseli neuvoa, miten saisi lisää kavereita Sims-pelissä.
20.2. Parhaat Sims-muistot
Käytiin läpi kokouksen parhaita Sims-muistoja
Eräs hyvä muisto oli ota tikkaat pois uidessa.
20.3. Kelan henkilökunta
Tiili kertoi, että oli saanut hyvää asiakaspalvelua Kelalta.
20.4. Veli-Pekka ja Playstation
Mäkinen esitteli uutisen ja kuvaliitteitä surutarinasta, jossa Veli-Pekka ei ollut
saanut Playstation 5 -konsolia.
20.5. Runtu-Ritan palaute
Mäkinen luki ääneen tämän mestariteoksen.
20.6. Simsien tavat kuolla
Kokous oli sitä mieltä, että Sims-hahmot kuolevat helposti sähköiskuihin
Toisena todettiin, että hahmot kuolevat lopulta vanhuuteen.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1. Seuraava kokous järjestetään tiistaina 1.12. klo 17.
21.1. Seuraava kokous järjestetään samaan aikaan ja samassa paikassa viikolla XX.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1. Raulo päätti kokouksen ajassa 18:09.

VAKUUDEKSI

Rita Raulo

Eetu Kotiranta

puheenjohtaja

sihteeri
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