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RAADIN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 6/2007

Aika: 20.2.2007 klo 10.00
Paikka: Kiltahuone, Kemian tekniikan osasto, Otaniemi

Läsnä: Victor Heinänen, puheenjohtaja
Mari Ijäs, tiedottaja-sihteeri
Kirsi Jalkanen, rahastonhoitaja
Sini Jokisaari, ulkovastaava
Minna Väkevä, emäntä
Tapio Ryhänen, opintovastaava (saapui 10:08)
Paula Päivike, pr-vastaava (saapui 10:09)
Siiri Viljanen, pHuksikapteeni (saapui 10:55)

Katariina Nyman (saapui 10:09, poistui 10:22)
Heikki Harju (saapui 10:20, poistui 11:33)

1 KOKOUKSEN AVAUS
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen avasi kokouksen kello 10:04.

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

4 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin pöytäkirja 5/2007.

5 POSTI
– lehdet: Ahjo 4/07, Sössö 1/07, Ylioppilaslehti 3/07
– Äpyn mainoslehtinen
– kutsu PJK:n vuosijuhlaan

6 RAHA-ASIAT
Hyväksyttiin seuraavat laskut:
– Oskari Aro, NKK:n kaadon lisätarvikkeet, 15,00€
– Victor Heinänen, Vuosijuhlaedustustuki (TIK), 29,35€
– Victor Heinänen, PRH-muutosilmoitusmaksu 10,00€
– Janne Andtsjö ja Minna Väkevä, KTY-sitsit, 435,80€
– TKY, Kondensation tilavuokrat (Rantasauna iso+pieni, vierasmajat, JMT 3:n keittiö), 233,00 €
– Tietokilta, Talvipäivän PA-tarvikkeet, 10,00 €

– Keskusteltiin Kondensation bändien haluaman käteismaksun käytännön toteutuksesta. Päätettiin, että 
mikäli kondensatiotirehtöörille sopii hän maksaa bändit ja laskuttaa ne killalta.

– Uuden kirjanpito-ohjelman hankinnasta keskustellaan muiden kiltojen kanssa.
– Koska raati menee FK:n vuosijuhlaan edustamaan suurella porukalla päätettiin, että HYK:n ja YFK:n 

vuosijuhliin varatut käyttämättömät edustustuet käytetään Fuusioedustusten tukemiseen.
– Keskusteltiin killan jakamien kunniamainintojen arvosta ja erityisesti, minkä kokoinen kunniamaininta 

yhdistykselle myönnetään.

7 ULKOASIAINTOIMIKUNTA
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– SKS-sitseille saatiin SKS:ltä 500 € suuruinen sponssi.
– PreWappuBileiden päivämäärä ja paikka toistaiseksi auki. Toiminnalle harkitaan uutta 

yhteistyökumppania ja asiasta keskustellaan bilehileiden kanssa.
– Kondisviikon oopperavierailu on perjantaina 23.2. Tapahtumaan on ilmoittautunut noin tusina ihmistä.
– Polyaddition (28.2.) mainokset on levitetty sekä lipunmyynti alkaa keskiviikkona 21.2. Lipunmyyjiä 

kaivataan edelleen.
– XQ:n järjestelyt vaativat vielä työtä. Mikäli raadin kopissa olevaa puhelinta ei saada toimimaan, killalle 

hankitaan prepaid-matkapuhelinliittymä. Erityisesti majoitus Oulussa vaikuttaa ongelmalliselta. Raati 
harkitsee toisen XQ-mestarin hakemista. XQ-mestari kutsutaan raadin kokoukseen.

– Keskusteltiin XQ-lahjagrogioneista. Grogioneja on joko tilattava eläkkeellä olevalta lasinpuhaltajalta 
suuri erä tai niille on löydettävä vaihtoehto. Myös yhteistyömahdollisuutta lasifirman kanssa väläyteltiin. 

– Tallinnasta on näillä näkymin tulossa edustajia Kondensatioon. Keskusteltiin heidän vastaanottamisensa 
käytännön järjestelyistä.

8 SISÄASIAINTOIMIKUNTA
– Kondensatio 116: kondensatiotirehtööri, apu-ST ja työpHuksit kokoustavat keskiviikkona. Järjestelyt 

ovat edenneet hyvin ja tulossa on loistava vuosijuhla.
– SKS-sitsien suunnittelu on aloitettu.
– Mäenlasku 26.2. Jatkot ovat hoidossa, päivän järjestelyt vielä hieman auki.

9 OPINTOTOIMIKUNTA
– Lukuvuoden 2007-2008 opetus- ja tenttikaudet on julkaistu.
– Opintoneuvolassa järjestetään 14.3. tutkintorakenne-info sekä vanhaa, että uutta tutkintorakennetta 

noudattaville. Lisää tietoa asiasta myöhemmin.

10 TIEDOTUSTOIMIKUNTA
– Teekkaritoiminnan edistämisrahasto haluaa mainoksen Tisleeseen 2/07. Keskusteltiin mainoksen 

soveliaasta hinnasta ja paikasta. 
– Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyösopimuksesta Picaset:in kanssa. Tisleen päätoimittaja selvittää 

yrityksen kiinnostusta ja sopimuksella saavutettavia etuja esimerkiksi joulukorttien ja bilejulisteiden 
painamisessa.

– Tisle 1/07:n koevedos tulee tänään ja lehti julkaistaan Kondensation silliksellä.
– Isotuoppitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Heta Urpala, joka kutsutaan raadin seuraavaan 

kokoukseen. Isotuopin edellisen painoksen tiedostot on saatu ja ne toimitetaan viipymättä 
päätoimittajalle.  

11 META
– Katariina Nyman raportoi osaston laatutyöryhmän kokouksesta. Osasto auditoidaan syksyllä, mitä varten 

kussakin labrassa valitut henkilöt valmistelevat tarvittavia laatuasiakirjoja ja -strategioita. Osaston 
palautteenantojärjestelmää pyritään kehittämään suuntaan, jossa palaute ei voisi jäädä yksittäisen 
laboratorion sisälle. Myös varjo-opinto-oppaista oli keskusteltu.

– Seuraava kokous normaalisti keskiviikkona 28.2. kello 16.15 kiltahuoneella.

12  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen päätti kokouksen klo 11:35.

Pöytäkirjan vakuudeksi
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______________________________ __________________________
Victor Heinänen Mari Ijäs
Puheenjohtaja Sihteeri


