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RAADIN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 3/2006

Aika: 23.1.2006 klo 16:00
Paikka: Ke4, Kemian tekniikan osasto, Otaniemi

Läsnä: Katariina Nyman, puheenjohtaja
Mikko Loponen, sihteeri
Pekka Peljo, isäntä
Oskari Aro, opintovastaava (poistui 17:03)
Olli Sorvari, PR-vastaava
Nora Ahokas, ulkovastaava
Mari Ijäs, rahastonhoitaja
Päivi Kuosmanen, pHuksikapteeni
Anni Karppinen, Emäntä
Antti Arpalahti, pHuksikapteeni

Paula Päivike, XQ-mestari (poistui 17:03)
Timo Viitanen, coronavastaava
Alexandre Boriouchkine, jäsen

1 KOKOUKSEN AVAUS
Kemistikillan puheenjohtaja Katariina Nyman avasi kokouksen 16:21.

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

4 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin muutoksin pöytäkirja 2/2006.

5 POSTI
– TKK puhelinluettelo 2006
– Haalarimerkkitarjous Hubbelta
– Strålfors Information Logistics Oy:n puhelinnumeroiden muutosilmoitus
– Kutsut: Potentiaalin tasaus, Jämerän jälki
– Lehdet: Ahjo 2/2006, Ylioppilaslehti 1/2006

6 RAHA-ASIAT
– Olli Sorvarille 14,90€ prepaid-liittymästä PR-toimintaa varten.

7 SISÄASIAINTOIMIKUNTA
– SKS-sitsien järjestely kunnossa.
– Kondensation juhlapaikan firmalta ollaan saatu kirjallinen sitoumus, eli tuplabuukkauksien tai vastaavien 

vaara on ohi.
– Keskusteltiin silliksen hinnasta (viisi euroa kuten muilla killoilla vai seitsemän euroa kuten aina 

ennenkin) ja päätettiin, että Kondensatiotirehtöörit saavat itse päättää hinnan budjetin ym. perusteella.
– Kiltahuonevastaavat valmistelevat uuden kiltahuoneen pohjapiirustuksen pohjalta esityksen 
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kiltahuoneella tarvittavista tavaroista, data- ja puhelinpistokkeista, raadinkopin paikasta ym. ja esittelevät 
sen raadille tulevina viikkoina.

– Senioricorona 2. maaliskuuta: Timo ottaa selvää, mahtuuko rantasaunan pienellä puolella pelaamaan. 
Tapahtuma järjestetään yhdessä Isotuopin läpilaulannan kanssa.

8 ULKOASIAINTOIMIKUNTA
– Excursion ajankohdaksi ehdotettiin 21.4. - 22.4., asiasta neuvotellaan vielä PrTK:n kanssa. Syksyn 

pidempi excursio on suunnitteilla Pietariin.
– Mäenlaskun yhteislähtö järjestyy Noran toimesta. Julkku tarjoaa mäenlaskupaikalla mehua.

9 pHUKSITOIMIKUNTA
– pHukseille on tulossa lakkeja näillä näkymin noin 35 matrikkelin perusteella.

10 OPINTOTOIMIKUNTA
– Ensimmäisen periodin aikana osa kursseista remontin vuoksi päälafkalla.
– Nykyisen kiltiksen paikka menee remonttiin toukokuun alussa ja uusi tila saadaan käyttöön elokuussa. 

Killan tavarat varastoidaan osastolle kesän ajaksi.
– Raadin kokoustilaksi varmistui sali Ke4.
– Kulkukorttien järjestelyt edistyvät.
– Antti kertoi EMEC-hausta.
– Osasto on luvannut opiskelijoille kaappeja ja peseytymistilat sekä arkistohuoneen.
– Keskusteltiin mikroluokan aukioloajoista. Mikroluokasta täytyy nykyään poistua viimeistään kuudelta: 

ongelma on, että joitakin ohjelmistoja voi käyttää ainoastaan mikroluokassa eikä esimerkiksi 
Maarintalolla. Toivotaan, että mikroluokan aukioloa voisi jatkaa esimerkiksi rajoitetulla määrällä 
kulkulupia tai yksinkertaisimmin siten, että luokkaan voisi jäädä sulkeutumisen jälkeen, kunhan lukitsisi 
ovet. Asiasta muotoillaan esitys osastolle ja Tila- ja turvallisuusasiain toimistolle.

11 TIEDOTUSTOIMIKUNTA
– Ala-aulan tapahtumakalenteri päivitetään ensi tilassa. Ongelmana oli, että edellisten tussimerkintöjen 

poistamiseen olisi tarvinnut liuotinta.
– Valokuvat tilataan IFI:ltä, hinnaksi tulee noin 15 – 20€.
– Tisleen juttu-DL on 5.2. ja lehden on tarkoitus mennä painoon 18.2., joskin jälkimmäinen päivämäärä 

saattaa vielä muuttua seuraavan Tisleen vuoksi.
– Killan epävirallinen tiedotuskanava, kk-aktiivit -sähköpostilista, on luotu. Viikon aikana ilmoittautuneita 

oli 41 henkeä.
– Killan nettisivujen redirectit ovat nyt kunnossa.

12 MUUT ASIAT
– Seuraava kokous pidetään Ke4:ssä 30.1.2006 klo 16:00.
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13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kemistikillan puheenjohtaja Katariina Nyman päätti kokouksen klo 17:58.

Pöytäkirjan vakuudeksi

__________________________ __________________________
Katariina Nyman Mikko Loponen
Puheenjohtaja Sihteeri


