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RAADIN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 
18/2007

Aika: 11.8.2007 klo xx.xx
Paikka:Arkkitehtien majasäätiön maja, takametsä, Sipoo

Läsnä:Victor Heinänen, puheenjohtaja, violetti paita
Mari Ijäs, tiedottaja-sihteeri, minihame
Minna Väkevä, emäntä, valkoinen asustus
Janne Andtsjö, isäntä, Minna ajoi autoa
Sini Jokisaari, ulkovastaava, tahdonvoimatoppi
Kirsi Jalkanen, rahastonhoitaja, papereihinsa hautautunut
Paula Päivike, pr-vastaava, ainut pitkälahkeinen
Siiri Viljanen, pH-kapteeni, intoa puhkuen

1 KOKOUKSEN AVAUS
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen avasi kokouksen kello 15:26.

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

4 AIEMPIEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokousten 16/2007 ja 17/2007 pöytäkirjat.

5 POSTI
– lehdet: Sössö 3/07, Tykki 2/07, TEK 5/07, Tietänet 1/07, Ahjo 12/07, 13/07 ja 14/07
– Xerox-mainos
– Nordean ilmoitus pankkineuvojan sijaisesta
– Tiedote Matkahuollon opiskelija-alennuskäytännöstä
– Postikortti Päiviltä Espanjasta
– Kortti Kirsiltä ja Minnalta Budapestista
– Limukoneen provikkasopimus allekirjoitettavaksi

6 RAHA-ASIAT
Hyväksyttiin seuraavat laskut:
– Siiri Viljanen, pHuksioppaan lähetys pHuksille, 1,40€
– Siiri Viljanen, toimariesittelyn askarteluaineksia, 7,20€
– Sanoma Magazines Finland, Aku Ankka-lehdet 23/07-22/08, 50,40€
– Konica Minolta, kopiokoneen huolto 1/7-30/9, 157,66€
– TKY, ISOjen viimeisen voitelun tila (Ossinlinna), 90,00€
– TKY, T-illan tilat (JMT3A) , 80,00€
– TKY, KKlubille varattu tila, Rantasauna, 190,00€
– TKY, urheilusauna, Gorsu, 80,00€
– TKY, mentorsauna, Heinävaaran sauna, 80,00€
– TKY, wanhojen sauna, Gorsu, 70,00€
– TKY, kaverisitsit, 130,00€
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– Tarkasteltiin killan toiminnan taloudellista tulosta ensimmäisen puolen vuoden 
aikana.

– Kopiokoneen kohdalla on selvä pattitilanne.
– Ulkovastaava kertoo ällöttäviä tarinoita.
– Limukoneen pullojen myynnistä saadaan provikat takautuvasti vuoden 2005 

alusta. Sopimus on jäänyt uusimatta vuonna 2005 edellisen loppuessa. Yhtiö ei 
muistuta uusimisesta. Nyt solmittu sopimus on voimassa toistaiseksi, joten 
uusimisesta ei tarvitse huolehtia.

– FIDES-sijoitusasian tiimoilta ei ole edistytty. Kontakti TKY:n yhteyshenkilöön ei 
toimi. 

– Kemistikilta on sensuroimaton sekä poliittisesti ja seksuaalisesti sitoutumaton 
yhteisö. Kemistikillan rahastonhoitajalla on paljon ystäviä. 

– Keskusteltiin mahdollisuudesta vaihtaa pankkia sekä neuvotella Otaniemen 
Nordean kanssa uusista sopimusehdoista.

 
7 ULKOASIAINTOIMIKUNTA
– Kemmalla on 8 kpl kv-isoja. Vaihtareita on tulossa syksyllä 7. PSE-opiskelijoita on 

tulossa 4. 
– Haalarisponsseja on saatu hyvin. Logot ja paikat haalareissa selviävät 

myöhemmin.
– pHuksikapteeni tiputti pullonkorkin lasiin.
– Borealiksen kanssa neuvotellaan yhteistyöstä. Keskusteltiin kiltakummiuden 

formaatista. 
– Syksyn baaribileiden julisteet on jo tehty. Skumppabileiden suhteen kaikki on 

kunnossa. HYK ehdotti yhteisiä baaribileitä (Kemistikillan kannalta huonona 
päivänä) sekä päivämääriä SKS-sitseille. 

– Keskusteltiin alustavasti Tallinna-XQ:sta. Yrityksiä on paljon ja ilmo pitää avata 
piakkoin. Pr-vastaava keskustelee asiasta XQ-mestarin kanssa. Mahdollisia XQ-
sponsoreita etsitään.

8 SISÄASIAINTOIMIKUNTA
– pHuksien perinnesitsien järjestelyt aloitettu, ie:t + pH-kapteenit kokoustavat
– T-illassa tarvittaneen raatilaisten apua järjestelyissä.
– ST kokousti keskenään, syksy on hallinnassa

9 pHUKSITOIMIKUNTA
– Pitkähiuksiset miehet hoitavat asiansa. 
– pHuksipistevihko on painossa (100 kpl), vedosta odotetaan
– Haalareiden logotiedot annettava ennen syyskuun loppua Putsiinille, saapuvat 

ennen haalarigaalaa.
– Labratakit tilattava viimeistään 4.9., jotta ne saadaan ajoissa. Sovitukset ja 

tilaukset hoidetaan isojen kautta.
– Lapion pääassarin kanssa on oltu yhteyksissä harkkaryhmien suhteen. 
– Killan nettisivujen pHuksiosio on päivitetty, pHuksikapteenin ilmoitustaulu on 

tyhjennetty ja se päivitetään. 
– pHuksiryhmät (10 + 1 ruotsinkielinen) jaetaan viikolla 34, tuutorit ovat jo 

olemassa. Isoja on riittävästi.  
– pHuksien ensimmäisen päivän ohjelma ja puhujat selvät. ISOjen viimeinen voitelu 
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2.9. 
– Syksyn tapahtumien suunnittelu on aloitettu. Stadisuunnistukseen tarvitaan 

rasteja.  
– Kiltakummi ja oltermanni on pyydetty T-iltaan tervehtimään pHukseja.
– Risteilyisäntä selvittää, saako pHuksicruisella järjestää ohjelmaa.
– Skumppalaivan suurentamisesta hinattiin toden teolla. Puulaiset haluavat mennä 

yksin, mikäli suureen laivaan ei taivuta. Sovittiin, että pHuksikapteeni selvittää 
asiaan liittyvät faktat. 

10 OPINTOTOIMIKUNTA
– Tapio Ryhänen ei ole paikalla. 

11 TIEDOTUSTOIMIKUNTA
– Isotuopin painatuskulut osoittautuivat odotettua isommiksi, joten painosmäärää 

pienennettäneen. Sponsoritulot eivät täysin kattane painatuskuluja. Painoon meno 
on siirtynyt mainosten myöhäisen tulemisen sekä uuden tarjouspyynnön vuoksi. 
Taitto on valmis ja erittäin hienoa. 

– Tisleseen on juttuja, taitto alkaa ensi viikolla, ilmestyminen toivon mukaan syksyn 
ensimmäisellä viikolla. 

– Nettisivujen tapahtumakalenteri sekä englanninkielinen tapahtumakalenteri 
päivitetään.

– Päätettiin hankkia killalle www.kemistikilta.fi   -nettidomain  .
– Syksyn ensimmäinen viikkotiedotus viikkoa ennen pHuksien tuloa.

12 META
– Kiitämme puheenjohtajaa herkullisista kokousmakeisista.
– Sössö näyttää hyvältä.
– Sini matkoilla 22.-29.8
– Uudet aktiivihiilimerkit ovat rantautuneet kiltikselle. 
– Killan ansiomerkkejä tilataan lisää. Muotin kohtalo selvitetään.
– Osa raadista lähtenee opintopsykologille. 

13  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen päätti kokouksen klo 17:15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________________ __________________________
Victor Heinänen Mari Ijäs
Puheenjohtaja Sihteeri
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