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RAADIN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 9/2007

Aika: 14.3.2007 klo 16.00
Paikka: Kiltahuone, Kemian tekniikan osasto, Otaniemi

Läsnä: Minna Väkevä, varapuheenjohtaja ja emäntä
Janne Andtsjö, isäntä
Kirsi Jalkanen, rahastonhoitaja
Mari Ijäs, tiedottaja-sihteeri
Tapio Ryhänen, opintovastaava

Minni Pirttimaa (saapui 16.40)

1 KOKOUKSEN AVAUS
Kemistikillan varapuheenjohtaja Minna Väkevä avasi kokouksen kello 16:08.

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

4 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin pöytäkirja 8/2007.

5 POSTI
– lehdet: Ahjo 5/07, Tykki 1/07, Juopuu 2/07, Kultainen Tomaatti 1/07, Kolehti 1/07, TEK 2/07, 

Kemia 2/07, Esitisle 2/07, Juhlasakka 2007 (Esitisleen erikoisnumero 1/07)
– PANanalytical, mainos 
– raatiläsyjä: MK, Prodeko, PJK
– vuosijuhlakutsuja: Spektrum LXXIV 24.3., Tampereen materiaali-insinöörikillan 14-vuotisjuhla (MIK) 

31.3. 

6 RAHA-ASIAT
Hyväksyttiin seuraavat laskut:
– Picaset Oy, Tisle 1/07, 225,70 €
– Sunflower Oy, Kondiksen ruusut, 53,92 €
– Sampo Rahoitus Oy, Kopiokoneen vuokra, 991,55 €
– Nordea Rahoitus Oy, Kopiokoneen vuokra, 486,01 €
– Sodexho/Hotelli Matinlahti, Kondensatio, 5978 €
– Sini Jokisaari, onnittelukortit HYK ja YFK, 2,00€
– Sini Jokisaari, Mentorsaunan tarjoilut ja puhujalahjat, 70,39€
– TKY, Neluricupin tilavuokra Gorsu, 70,00€
– TKY, Kondiksen kaadon tilavuokra, OK20 pieni + sauna, 80,00€
– TKY, SKS-sitsien tilavuokra sitsikeittiö, 30,00€
– TKY, Ulkkarisaunan tilavuokra, OK20 pieni + sauna, 80,00€

– Sijoitushankkeessa 80% matalariskisissä ja 20% korkeampiriskisissä sijoituksissa. Muilla killoilla 
tuotto on ollut hyvä (4%, 4kk), tuotto-odotus on 3-5% vuodessa ja sijoituksen kokonaisriski on 
pieni. Sopimus tehtäisiin TKY:n kautta ja sijoituksia olisi mahdollista nostaa pari kertaa vuodessa, 
minimisijoitus on 5000€.
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– Killan ylimääräisessä kokouksessa esitettäneen jonkinlainen yhteenveto sijoitushankkeesta.
– Kirjanpito-ohjelman kohtalosta oli keskusteltu rahissaunassa. Killoilla on erilaisia käytäntöjä sekä 

erihintaisia kirjanpito-ohjelmia.  

7 ULKOASIAINTOIMIKUNTA
– Äpy mukana PreWappuPartyssa 24.4. Bändiä etsitään, ensinnä tiedustellun bändin hintapyyntö oli 

liikaa.
–  XQ: Oulun majoitus muuttui, mutta koulumajoitus on saatu tilalle. XQ:lle ilmoittautunut 13 

henkeä, jolloin tappio noussee tuhanteen euroon mikäli lisäilmoittautuneita ei tule. Syksyn XQ:n 
supistamista tai peruuttamista harkitaan vakavasti, sillä excuinnostus ei vaikuta lupaavalta.XQ on 
muuten valmis, mutta yritysvierailujen aikoja sekä tarjoamisia selvitellään.

– Ulkkarisaunaan tulee Antti Arpalahti puhumaan emeceistä ja Martta Asikainen muuten vaihdosta. 
Järjestelyt aloitettu sekä ulkkarit kutsuttu. EMECit tullevat kaikki.

– XQ-lahjat hoidossa, lakinkäyttölupa XQ:lle saatu.
– Mentorsaunassa oli viitisentoista osallistujaa. Tapahtuma onnistui hyvin.

8 SISÄASIAINTOIMIKUNTA
– SKS-sitsit hoidossa.
– Neluricup 31.3. Pelit on jo aloitettu, coronavastaava hoitaa.
– pHuksijäynän järjestelyt työn alla ST:n puolelta.

9 pHUKSITOIMIKUNTA
– pHuksitoimikunta kootaan piakkoin.
– pHuksioppaan teko on aloitettu.
– Vanha pHuksikapteeni on lähestynyt lukkareita laulukokeen tiimoilta ja järjestelyt ovat ilmeisesti 

hoidossa. 

10 OPINTOTOIMIKUNTA
– Antti Kurkijärven valmistuminen on aiheuttanut säätämistä osastoneuvoston haloped-aseman 

kannalta. Toinen näkemys puoltaa jäsenyyttä, sillä valintahetkellä ehdot täyttyivät 
(perusopiskelija), toisaalta tällä hetkellä ehdot eivät täyty. Jatko-opiskelija-asemaa ei vielä ole ja 
joka tapauksessa jatko-opiskelijat pääsevät osastoneuvostoon henkilökunnan puolelta. Tilannetta 
selvitetään edelleen.

11 TIEDOTUSTOIMIKUNTA
– Isotuoppitoimikunta on aloittanut toimintansa, ensimmäinen kokous pidettiin 8.3. , läsnä oli reilu 

kymmenen ihmistä. Seuraava kokous 22.3. klo 19 jossain Otaniemessä. Lauluja voi ehdottaa 
kiltikselle tulevaan laatikkoon, sitseillä listaan sekä killan sivuilla olevalla nettihärpäkkeellä. 
Tarkoitus on järjestää laulutapahtuma joko viikolla 13 tai 14. Toimikunta valtuutetaan varaamaan 
ilmaistila killan nimissä.

– Raadin kokousten esityslistat julkaistaan netissä killan sivujen arkisto-osiossa. 
– Keskusteltiin mahdollisesta nettisivujen kävijäseurannasta. Asia jätetään hautumaan. Mikäli 

sponsori välttämättä moista vaatii, asiasta keskustellaan uudelleen. 
– Puheenjohtaja, Tisleen päätoimittaja ja tiedottaja-sihteeri menevät perjantaina 16.3. vierailemaan 

Picasetillä mahdollista painotuotteiden keskittämissopimuksesta.
–

12 META
– Raati tapasi sekä vanhan että uuden oltermannin maanantaiaamuna 12.3. Tapaaminen oli 

hengeltään hyvä ja uusi oltermanni vaikutti innostuneelta tehtävästään.
– Seuraava kokous pidetään killan kokouksen ja kuukausikokouksen jälkeen ti 20.3. tynkäkokouksena. 
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13  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kemistikillan varapuheenjohtaja Minna Väkevä päätti kokouksen klo 17:27.

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________________ __________________________
Minna Väkevä Mari Ijäs
Varapuheenjohtaja Sihteeri


