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RAADIN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 20/2007

Aika: 11.9.2007 klo 16.00
Paikka: Kiltahuone, Kemian tekniikan osasto, 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
Sini Jokisaari, ulkovastaava

Pekka Peljo, kondensatiotirehtööri

1 KOKOUKSEN AVAUS
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen avasi kokouksen kello 16:04.

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

4 AIEMPIEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen 18/2007 pöytäkirjan muutos sekä pöytäkirja 19/2007.

5 POSTI
– lehdet: TEK 6/2007, Kemia 5/2007, Esitisle 4/2007, Villi&!Vapaa (Kultaisen Tomaatin kesäekstra)
– PANalytical:n Globe- ja X'Press- lehdet
– Isotuopin koevedos

6 RAHA-ASIAT
Hyväksyttiin seuraavat laskut:
– Sampo Rahoitus oy, kopiokoneen vuokra, 997,46€
– Nordea Rahoitus oy, kopiokoneen vuokra, 626,40€
– Janne Andtsjö ja Minna Väkevä, T-illan tarjoilut, 413,24€
– Paula Päivike, haalarisponssien lähetys, 2,10€
 
7 ULKOASIAINTOIMIKUNTA
– Syklopentaanifudis ja jatkosauna 17.9.
– IE:n järjestämät TKY:n vuosijuhlaviikon bileet vaikuttavat todennäköisesti meidän baaribileisiimme ke 

14.11, mutta asialle ei voitane tehdä mitään.
– Mentorsaunan 8.10. puhujia on pyydetty. 
– Skumppabileet 19.9., järjestelyt kunnossa. Lipunmyyjiä on toistaiseksi vähän. Jatkossa biletilojen 

koristelua voidaan tukea rahallisesti, edellyttäen että idea on mielekäs.
– FazerXQ:n (8.10) ilmo aukeaa perjantaina 14.9. klo 12.00. Muut kuin pHuksit saavat ilmoittautua 24.9. 

alkaen. Mukaan mahtuu 50 henkeä ja ilmolista poistuu 1.10. 
– Kilta tukee TallinnaXQ:a antamalla XQ-lahjoiksi keväällä tuotettuja grogioneja, mikäli niitä on 

riittävästi.  
– Syksyllä järjestetään mahdollisesti yksi päivä-XQ.  



KEMISTIKILTA ry
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta
PL 69
02151 ESPOO
Fax (09) 462 373

8 SISÄASIAINTOIMIKUNTA
– Kondensatiotirehtööri on tutkaillut pääjuhlapaikkavaihtoehtoja ja valinnut mielestään sopivimman. 

Budjettia aletaan suunnitella. Kondistoimikuntaa aletaan kasata ja asiasta tiedotetaan 
viikkotiedotuksessa, kun se on ajankohtainen. 

– Lettukestit menivät hyvin, kiltit ihmiset auttoivat emäntää tavaroiden kantamisessa. Paikalla paljon 
pHukseja, kokonaisuudessaan noin 50 henkilöä.

– Kiltisrieha to 13.9.  Kirjamyyntiä, Isotuopin julkaisu ja muuta ohjelmaa.
– pHuksien perinnesitsien ilmolista on täynnä. Järjestelyt ovat kunnossa, raksalaisten mukanaolon vuoksi 

sitsit ovat suuremmat kuin perinnesitsit yleensä.
– Skumpparisteily toimii kuten ennenkin. Keskusteltiin skumpparisteilyn ilmoittautumisongelmista, jotka 

johtuivat kokonaisten pHuksiryhmien ilmoittamisesta kerralla. 
– Lastenkutsujen työnjako: ie hoitaa järjestelyt, ftmk huolehtii ohjelmasta.
– Wanhojen sauna järjestetään perussaunailtana. 

9 pHUKSITOIMIKUNTA
– pHukseja tuli 92, joista 4 on DI-opiskelijoita. 
– pHuksicruisen ilmo on auki 7.-21.9. 
– labratakit tullevat huomenna ja ne myydään torstaina 13.9.
– stadisuunnistus to 13.9., kemmalta 3 rastia
– Borealis-info oli 10.9., pHukseja oli läsnä mukavasti ja lasit jaetaan torstaina labratakkien myynnin 

yhteydessä.
– PK tulee perinnesitseille laulamaan. Korvauksena PK saa mainoksen Tisleeseen.

10 OPINTOTOIMIKUNTA
– Uutta HalOpEd-varajäsentä ei valita, vaan loppuvuosi pärjätään neljällä varsinaisella jäsenellä ja 

kolmella varajäsenellä. 
– TKK on päätetty jakaa neljään tiedokuntaan. Suunnitelma ei toistaiseksi vaikuta kemistien elämään.

11 TIEDOTUSTOIMIKUNTA
– Keskusteltiin uuden Isotuopin julkaisemisesta kiltisriehassa. Laulukirjan hinta on 7€. 
– Killan nettisivujen linkistöä päivitetään. 

12 META
– Mike Sewagen piirtäjältä tiedustellaan lupaa jatko-osan painamiseen.
– Kemistikurssi 1982 tapaa 14.9. klo 15. pHuksitoiminnassa mukana olevia kemistejä halutaan paikalle 

kaksi kappaletta.
– Raati tapaa jatkuvuustoimikunnan 11.9. kokouksen jälkeen.
– Opintovastaava varaa vaalikokouksen ja vaalipaneelin tilat.
– NKK2007 7.-11.11. Järjestäjillä on ongelmia rahoituksen ja järjestämisen kanssa. Tällä hetkellä 

potentiaalisia lähtijöitä on 4, paikkoja on tarjolla yhteensä 10. 
– Yhteistyötä KTY:n tai jonkin muun vanhempien kemistien järjestön kanssa harkitaan kynä- ja 

karkkimessujen järjestämisessä.

13  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen päätti kokouksen klo 17:25.

Pöytäkirjan vakuudeksi
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______________________________ __________________________
Victor Heinänen Mari Ijäs
Puheenjohtaja Sihteeri


