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RAADIN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 19/2007

Aika: 2.9.2007 klo 17.00
Paikka: Ossinlinnan sauna, Otaniemi, Espoo

Läsnä:Victor Heinänen, puheenjohtaja
Mari Ijäs, tiedottaja-sihteeri
Minna Väkevä, emäntä
Janne Andtsjö, isäntä
Tapio Ryhänen, opintovastaava
Kirsi Jalkanen, rahastonhoitaja
Paula Päivike, pr-vastaava
Siiri Viljanen, pH-kapteeni

1 KOKOUKSEN AVAUS
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen avasi kokouksen kello 17:09.

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

4 AIEMPIEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen 18/2007 pöytäkirja.

5 POSTI
– lehdet: Kemira 3/07, Ahjo, 15/07 ja 16/07
– Finnkinon mainos
– Kutsu TKK:n avajaisiin
– Hyvityserittely limsakoneen tuotoista

6 RAHA-ASIAT
Hyväksyttiin seuraavat laskut:
– Picaset Oy., pHuksipistevihkojen painatus, 65,64€
– Janne Andtsjö ja Minna Väkevä, aktiivihiilimerkit, 176,30€
– Janne Andtsjö ja Minna Väkevä, oltermannin sauvojen valmistuspalkkio, 39,92€

– Kirsi tilaa lisää paperia kopiokoneeseen, todennäköisesti osaston kautta.
 
7 ULKOASIAINTOIMIKUNTA
– Tallinna-XQ 3.-6.10.: ilmoittautuneita on tällä hetkellä 15, tallinnalaisille opiskelijoille varataan noin 

viisitoista paikkaa.  XQ:n aikataulu lienee tiukka. 
– Haalarisopimuksista on saatu takaisin 3 kpl. Logot toimitetaan haalareiden valmistajille syyskuussa.
– Pelipaitojen hankinta edennee syksyllä.
– Skumppabileiden mainostus alkaa huomenna ma 3.9. Bilehile kutsutaan seuraavaan kokoukseen. 

8 SISÄASIAINTOIMIKUNTA
– Käsitellään pHuksitoimikunnan yhteydessä.

9 pHUKSITOIMIKUNTA
– pHuksikapteeni on käynyt tutustumassa tekniikan museoon. Mahdollisesti pHuksit viedään tutustumaan 

syksyllä.
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– ISOille jaetaan materiaalia myöhemmin tänään, samoin pHuksiryhmät selvinnevät, pHukseja tulossa 
listojen mukaan noin 78.

– pHuksit tulevat 3.9, T-ilta alkaa kello 17.30 JMT 3A:ssa. Raati ja ISOt avustanevat roudauksessa. 
– pHuksicruisen ilmo auki 4.9-20.9. Valvojia tarvitaan vielä lisää ja hinta näillä näkymin noin 50 euroa. 

Paula tiedustelee vielä Viking Linelta vaihtoehtoista tarjousta. 
– Sateen sattuessa lettukestit (10.9) pidetään JMT 10H:n kerhotilassa, oletusarvoisesti niemenkärjen 

kallioilla.
– Kaikki kemman pHuksit pääsevät vetämään köyttä 6.9. Alvarin aukiolla.
– Lapion tasotestiä ei järjestetä kemman pHukseille.
– Labratakit tilattava tiistaina 4.9., ISOt sovituttavat labratakkeja mahdollisuuksien mukaan jo 3.9.
– Stadisuunnistukseen 13.9. kaivataan edelleen paljon rasteja. Kemmalta tulossa näillä näkymin yksi rasti. 

10 OPINTOTOIMIKUNTA
– Osasto uudistaa hakuopasta, johon tarvitaan kiltaa esittelevä kirjoitus. Deadline mahdollisimman pian, 

sopivaa kirjoittajaa pohditaan.
– Halopedien kesken on ollut keskustelua siitä, saako valintansa jälkeen valmistunut opiskelija toimia 

osastoneuvostossa. Päivi Kuosmasen on erottava virastaan, jotta uusi haloped voidaan valita hänen 
tilalleen.  

11 TIEDOTUSTOIMIKUNTA
– Isotuoppi vähintäänkin painossa. Tisle ilmestyy lähiaikoina. 
– kk-isot07-lista ei toimi tky:n päässä. Asia selvitetään mahdollisimman pian. 
– .fi-osoitteelle tarvitaan itse domainin hankkimisen lisäksi tilaa palvelimelta. Asiaa ja kustannuksia 

selvitetään edelleen.  

12 META
– Vuorineuvostittelinsaaneelle killan entiselle isännälle lähetettäneen kortti tai muistetaan häntä muulla 

tavoin. Killan omien postikorttien painatusta harkitaan.
– Keskusteltiin Isotuopin julkaisun yhteydessä mahdollisesti pidettävästä laulusaunasta. Isäntä selvittää 

mahdollisia vapaita päiviä.
– Kklubin kahvitus 9.10. ST hoitaa.
– Mike Sewagen jatko-osan painamisesta keskusteltiin. Käsikirjoitus on saatu, mutta esimerkiksi 

kirjoittajan suostumusta painamiselle ei ole. 
– Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää kynä- ja karkkimessut kemmalla ensi vuoden alkupuolella.

13  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen päätti kokouksen klo 17:45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________________ __________________________
Victor Heinänen Mari Ijäs
Puheenjohtaja Sihteeri


