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

RAADIN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 21/2007

Aika: 18.9.2007 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 (tupakkatauolla 16.34 – 16.37)

Annukka Santasalo, isotuoppitoimikunnan edustaja (poistui 16.34)
 Juhana Toimela (saapui 16.07)

Miikka Tamminen (saapui 16.07)

1 KOKOUKSEN AVAUS
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen avasi kokouksen kello 16:00.

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

4 AIEMPIEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen 20/2007 pöytäkirja.

5 POSTI
– lehdet: Business merellä 2/2007, Ahjo 17/07, Ylioppilaslehti 11/07
– SPR:n verenluovutusjuliste x2
– Kinopolin mainos

6 RAHA-ASIAT
Hyväksyttiin seuraavat laskut:
– Putsiini Oy, labratakin, 2349,00€
– Sini Idänheimo, skumppabileiden pääsyliput, 5,80€
– Time for tea catering Oy, kondiksen pääjuhlan tilan varausmaksu, 289,75€

– Rahastonhoitaja avautui kassan käytöstä sekä raadin kopin ja kaapin lukitsemisesta. Mikäli kassa 
viedään kiltikseltä pois, rahastonhoitajalle on ilmoitettava asiasta. Keskusteltiin kassalistaan 
merkitsemisestä.

– Mikäli kassaan maksetaan jäsenmaksu, listaan on merkittävä koko nimi sekä kotipaikka.  
 
7 ULKOASIAINTOIMIKUNTA
– Skumppabileet 19.9. TheClubilla.
– Puheenjohtaja on vieraillut PJK:n raadin kokouksessa. 
– Opintovastaava esitti asiattoman huomautuksen.
– Tallinna-XQ:lle ollaan mahdollisesti saamassa tukea. XQ-lahjat ovat hoidossa. Päätettiin, että XQ:n 

osallistujamaksut menevät suoraan XQ-mestarin tilille käytännön järjestelyjen vuoksi. 
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– HYK ry.:n järjestämät SKS-sitsit 15.11.
– Syklopentaanifudis meni hyvin, ilman huomioon ottaen porukkaa oli hyvin.
– Pr-vastaava kävi erään tupsupHuksin kanssa pHuksit-82-tapaamisessa. 
– Mentorsaunan puhujien löytämisessä on vaikeuksia.  
– Haalarisponssit ovat tuottaneet tänä vuonna hyvin. 

8 SISÄASIAINTOIMIKUNTA
– Saunakolmio 25.9. Gorsu, Rantsu, Ossinlinna. Mukana TiK ja Prodeko. 
– pHuksien perinnesitsit hallinnassa.

9 pHUKSITOIMIKUNTA
– Skumpparisteily huomenna 19.9. PJK ei saanut osallistujalistaansa alunperin täyteen ja kemistejä pääsi 

varasijoilta mukaan. 
– pHuksicruiselle on saatu lisää hyttejä, joten kaikki halukkaat päässevät mukaan. 
– Sitsipeli-illassa 24.5. on kiltalaisia esittämässä sitsaajia. Coronavastaava on paikalla opettamassa 

coronaa, samoin marjapussiopastusta on tarjolla. 
– Labralasitilaus lähtee seuraavalla viikolla. 

10 OPINTOTOIMIKUNTA
– TKK:n tiedekuntajaon kuulumisia ja vaikutusta kemian tekniikan osastolle (alustavaa keskustelua): 

– Koulutusohjelmat pysyvät samoina, mutta laitokset hajotetaan. Syynä tähän on materiaali- ja 
puunjalostustekniikan osastojen imagon nostatus. Jakaminen tapahtuu kolmeen: Teollisten 
prosessien ja biotieteiden laitos, Prosessitekniikan laitos sekä Epäorgaaniset materiaalit.

– Aikataulu: 2008 syksyllä.  

11 TIEDOTUSTOIMIKUNTA
– Isotuoppitoimikunta kokousti sunnuntaina 16.9. keskustellen Isotuopin julkaisubrunssista sunnuntaina 

7.10. Brunssin järjestää toimikunta. Budjetti riippuu siitä, minkä verran alennusta saadaan 
Gummerukselta raamattunauhojen puuttumisesta. Tilaisuudessa on laulukirjaan liittyvää ohjelmaa. 
Paikalle on tulossa myös vanhoja lukkareita. Paikalle kutsutaan laulukirjaa tukeneiden yritysten 
edustajia. 

– Sponsoreille annetaan omistuskirjoitetut Isotuopit. 
– Borealis Oy on kiinnostunut ostamaan könttämäärän Isotuoppeja sekä jonkinlaisen sähköisen version. 

Keskusteltiin sähköisen version käyttösopimuksesta. Sovittiin, että raati hyväksyy sopimuksen, kun se 
on valmis. 

– Tisle on taitossa ja siitä tulee hieno. 
– Raadin pöytäkirjojen näkyminen googlessa estetään.

12 META
– Minna hoitaa tarvikkeet raadin haalarinkoristeeseen.
– Gillesitsien raadin jälkeen ylijääneet paikat jaetaan toimareille. 
– Todetaan, että eräs killan jäsen on toiminut tyhmästi ja katuu tekojaan. Killan jäsen on tervetullut 

tapahtumiin selvänä. 
– Killan raati ehdottaa erästä Kemian tekniikan osaston luennoitsijaa vuoden opettajaksi. 
– Puheenjohtaja vierailee SKS:n viihdevaliokunnan kokouksessa edustamassa kiltaa.
– Verenluovutuksen palkinnon (veripuukon) kohtaloa selvitellään.
– Killan jäsenlista hyväksytään raadin kokouksessa, kunhan se on saatu TKY:ltä. 
– Keskusteltiin PTK:n jäsenten ja TKY:n kultaisen ansiomerkin saajaehdotuksista. 
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13  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen päätti kokouksen klo 17:50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________________ __________________________
Victor Heinänen Mari Ijäs
Puheenjohtaja Sihteeri


