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RAADIN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 20/2006

Aika: 19.08.2006 klo 17:55
Paikka: Aurantola, Jaala

Läsnä: Katariina Nyman, puheenjohtaja
Mikko Loponen, sihteeri
Oskari Aro, opintovastaava
Olli Sorvari, PR-vastaava
Mari Ijäs, rahastonhoitaja
Päivi Kuosmanen, pHuksikapteeni
Anni Karppinen, emäntä
Nora Ahokas, ulkovastaava

1 KOKOUKSEN AVAUS
Kemistikillan puheenjohtaja Katariina Nyman avasi kokouksen klo 17:56.

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksin.

4 RAHA-ASIAT
Raati on tehnyt välitilinpäätöksen ja -budjetin. Kilta on menettänyt yhden merkittävän sponsorin.

Hyväksyttiin seuraavat laskut:
– Tilavuokrat: Isojen viimeiseen voiteluun Ossinlinna 60€, T-iltaan JMT3A:n sauna 50€, Urheilusaunaan 

Gorsu 70€

5 SISÄASIAINTOIMIKUNTA
– Killan emäntä ei pysty ottamaan raadin toimintaan osaa kevään tapaan uuden opiskelupaikan johdosta.
– Syksyn tapahtumat on käyty läpi ja vastuunjakoa on mietitty alustavasti. 
– Kondensatiotoimikunnan puheenjohtaja Taina Viitamäki kutsutaan seuraavaan kokoukseen.
– Sangria on nyt tuotu kokouspöytään.

6 ULKOASIAINTOIMIKUNTA
– Isosisko valvoo. Puheenjohtaja vaatii täydellistä kontrollia.
– NKK:n budjettia täytyy tarkentaa. Tämä seuraavaan kokoukseen.
– Could Päivi love a monsterman?
– NKK:n ohjelma käytiin läpi.
– Pietarin excursiosta lähetetään osallistujille tietopaketti kohdemaasta ja tarkka aikataulu ynnä muuta 

tarpeellista tietoa. Excuperinteitä pyritään sekä luomaan että ylläpitämään.
– Nora toimii killan GOOMpeikkona ja on myynyt niin paljon, että saa sviitin jossa on jääkaappi ja 

parisänky. 
– Hallitus onnittelee myös Noraa uuden opiskelupaikan johdosta.
– Annin isällä on hieno kamera
– Uusia sponsoreita NKK:hon haetaan aktiivisesti.
– NKK:n nettisivut avataan.
– Baaribilelippuja myydään aktiivisesti 4.9. lähtien.
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– Kulttuurivastaava lähti Ruotsiin.

7 OPINTOTOIMIKUNTA
– Pekka Nurmea ja Antti Kurkijärveä ehdotetaan uusiksi osastoneuvoston jäseniksi Oskarin ja Karoliina 

Reunasen siirtyessä osaston leipiin. Uusiksi varajäseniksi ehdotetaan Päivi Kuosmasta ja Mari Ijästä.
– Syksyn ensimmäisen tenttikauden tenttipaperit pyydetään varastoimaan, kunnes palautuslaatikko on 

paikoillaan kiltahuoneella.
– Laajat fysiikat ovat Oskarin mukaan laajan oppimäärän ainoa edes osittain hyödyllinen osio.

8 pHUKSITOIMIKUNTA
– pHuksit on ihQui.
– Isovastaava Heikki Harju kutsutaan raadin kokoukseen lähiviikkoina.
– Antti Arpalahti ei ole tehnyt testamenttia.
– pHuksitoimikunta on tästä lähtien ylempänä esityslistalla.

9 TIEDOTUSTOIMIKUNTA
– Web-tapahtumakalenteriin on päivitetty syksyn tapahtumia. Tiedottaja seuraa tilannetta silmä kovana.
– Seuraavan Tisleen päätoimittaja on Mikko Helisevä. Deadline on syyskuun lopussa. Raati ehdottaa 

Tisleeseen pHuksien haastattelua.
– Nora kirjoittaa raatilaisen jutun seuraavaan Tisleeseen.

10 KILTAHUONE
– Jos Yllättäjä on yllättämässä, hän ei mahdu raadin kopin yläreunasta sisään. Ylöspäin sojottavat sopivat 

parhaiten.
– Keskiviikkona 23.8. maalataan kiltiksen seinä punaiseksi. Mukaan ovat lupautuneet Kalle, Nora ja 

Oskari. Jatkot sovitaan jälkeenpäin.
– Kiltahuoneen muutto alkaa 30.8. klo 15:00.
– Olli rakentaa ahkerasti grilliä ilman työkaluja.
– Kalle koski näyttöön, sakkojuoma määrättiin.
– Akku loppuu.
– Annelin kahvilasta on tilattu sopiva astiasto sopivaan hintaan.

11 MUUT ASIAT
– Sangria loppui.
– Oltermannin valintaan liittyvä keskustelu avataan syksyn ensimmäisessä kuukausikokouksessa.
– Vanhoille kemisteille esitellään 31.8. kiltahuonetta ja killan nykyistä toimintaa.
– Vaalikokouksen päivämäärä päätetään lähitulevaisuudessa, kähmylista laitetaan esille kuukautta ennen 

kokousta.
– Noraa hajottaa.
– MYYTY!
– Seuraava kokous 27.8. klo 19:00 Otaniemessä.
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12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kemistikillan puheenjohtaja Katariina Nyman päätti kokouksen klo 19:55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

__________________________ __________________________
Katariina Nyman Mikko Loponen
Puheenjohtaja Sihteeri


