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RAADIN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 24/2007

Aika: 9.10.2007 klo 16.15
Paikka: Kiltahuone, Kemian tekniikan osasto, Otaniemi, Espoo

Läsnä:Victor Heinänen, puheenjohtaja
Mari Ijäs, tiedottaja-sihteeri
Tapio Ryhänen, opintovastaava
Kirsi Jalkanen, rahastonhoitaja (poissa 16.59-17.02, poistui 17.42)
Paula Päivike, pr-vastaava
Siiri Viljanen, pH-kapteeni
Janne Andtsjö, isäntä
Minna Väkevä, emäntä
Sini Jokisaari, ulkovastaava (saapui 16.20) 

Satu Alikoski, kiltakummi (poistui 16.57)
Sini Idänheimo, bilehile (poistui 16.48)
Valentina Liski, XQ-mestari (saapui 16.55, poistui 17.13)

1 KOKOUKSEN AVAUS
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen avasi kokouksen kello 16:18.

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

4 AIEMPIEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen 23/2007 pöytäkirja.

5 POSTI
– lehdet: Ylioppilaslehti 13/2007, Kemia 6/07
– kutsu Inkubion kerhohuoneen avajaisiin 8.10.
– kutsu AS:n vuosijuhlaan
– kutsu Kemistklubben vid Åbo Akademi:n vuosijuhlaan 

6 RAHA-ASIAT
Hyväksyttiin seuraavat laskut
– TKY, Bölen tilavuokra, 70,00€
– Multisafe Oy, labralasitilaus, 268,45€
– Turun haalarimerkki, Tallinna-XQ:n haalarimerkit, 115,90€
– Konica Minolta oy, kopiokoneen huollot 1.10.-31.12., 157,66€
– Mavecom service house oy, kopiokoneen korttilaitteen huolto, 150,62 €
– Sini Jokisaari, mentorsaunan tarvikkeet, 52,86€
– Victor Heinänen, Green Chemistryn tarjoilut, 48,34 €

– Kopiokonepaperin lisähankinta on sovittu. Paperia ostetaan osastolta sisäänostohintaan. Aluksi kuitenkin 
ostetaan SIK:n ylijäämävarastot. 

 
7 ULKOASIAINTOIMIKUNTA
– Sini Idänheimo kertoi baaribileistä ja niiden järjestelyistä. Seuraavat bileet ke 14.11. KY klubilla. 

Teemana on Lontoo ja nimenä London Calling. Koristeluun panostetaan. Lippujen hinta näillä näkymin 



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

3€/4€. Keskusteltiin painatettujen lippujen tilaamisesta.
– Oskari Aro ei päässyt edellisissä bileissä sisälle johtuen sandaalien käytöstä.
– Valentina Liski kertoi XQ-asioista:

– Kevään XQ-kyselyyn vastasi 17 henkilöä. Xq:jen kestoksi toivottiin 1-2 yötä, pitempää XQ:a 
toivottiin joka toinen vuosi. Hintaa pidettiin sopivana. Kohteisiin ihmiset olivat tyytyväisiä ja 
joidenkin mielestä tiedotus oli liian myöhäistä. Etukäteiskyselyjä pidettiin hyvänä ideana. Kyselyn 
tulokset liittessä II.

– Tallinna-XQ:lla oli kivaa. Osa virolaisista osallistujista jätti tulematta. XQ:n budjetti paisui, vaikka 
tallinnalaiset maksoivat osasta osallistumatta jättäneistä. Lisäksi hostellin hinta nousi. 

– Pöyry-XQ:n ilmo täyttyi viidessätoista minuutissa. Valentina ehdotti toisen päiväexcun järjestämistä 
syksyn aikana, kenties Tullilaboratorioon.

– Kevään XQ:n järjestämisestä järjestetään kysely. Päivä päätettäneen vielä tämän vuoden puolella.
– Kemian yö Heurekassa 8.12. Aktiiveilta kyseltäneen kiinnostusta osallistumiseen.
– Mentorsauna meni hyvin, mutta sauna ei toiminut. TKY:ltä pyydetään kompensaatiota. Muuten 

tapahtuma meni hyvin, läsnä noin 15 henkeä.
– Futsalissa Flowbats sekä säbäjoukkue voittivat ensimmäiset ottelunsa.
– SKS:n viihdevaliokunnan kokous 7.11. Opintovastaava edustaa. 
– Liikuntavastaava Arto Heiska hoitaa pelipaitojen tilauksen loppuun.

8 SISÄASIAINTOIMIKUNTA
– Green Chemistry- seminaarin kahvitus onnistui hyvin. Kahvia ja pullaa jäi yli.
– Wanhojen sauna 11.10., paikalle saapuu tilaisuuden aluksi puhumaan Kari Jääskeläinen vaihto-

ohjelmista Aasiaan. Kk-aktiiveja ja vanhoja pHuksilistoja spämäätään. 
– Kaverisitsien ilmolista täyttyi parissa tunnissa ja työvoimaa alkaa olla tarpeeksi.
– Toimimattoman gorsun kiukaan korvaukseksi saataneen ilmainen saunavuoro. TKY osannee laskea 

sopivat hinnat. 
– ST:llä on visio 22.11. järjestettävien sitsien teemasta.
– Athenella on visio maisteluillasta. 

9 pHUKSITOIMIKUNTA
– Lastenkutsut 10.10., lista täynnä. 
– Fazer-XQ meni hyvin, päästiin labravierailulle.
– pHuksien yösähly 11.10. Kemistien osallistumisesta ei varmuutta. 
– pHuksien juhlasitsien lipunmyynti alkaa 16.10. klo 10. Sitsit itse 17.11.
– Haalarigaalan sali vaihtui D:stä E:hen.

10 OPINTOTOIMIKUNTA
– Lafkasuunnistus 16.10. Labroihin on otettu yhteyttä, noin puolet on tähän mennessä vastannut. 

Kiertäjille annetaan jonkinlainen ohjeistus. Tupsuille mainostetaan vielä erityisesti. 
– Edita lopettanee toimintansa vuoden sisällä.
– Opintovastaava kävi opintoinfossa 8.10. Paikalla oli paljon henkilökuntaa ja siellä käsiteltiin 

tiedekuntauudistusta sekä WebOODIin vaihtamista. Toiselta periodilta alkaen kaikille kursseille 
ilmoittaudutaan WebOODIssa. Lisäksi käyttöön otetaan noppaportaali, josta saa infoa kursseista ja 
niiden aikatauluista. 

– PJ, OT & HalOpEd-kokous PJK:n, KK:n ja VK:n kesken 15.10. Tarkoitus on keskustella tulevan 
tiedekunnan HalOpEd:eista.

– Optimaa kehitetään. Killan kiinnostusta optiman käyttämiseen valokuva-albumina tiedusteltiin. Asiasta 
keskustellaan ja tarvetta pohditaan.  

11 TIEDOTUSTOIMIKUNTA
– Isotuoppibrunssi oli ja meni hyvin. Lopullisesta budjetista ei ole vielä tietoa. Mahdollisesti jatkossakin 

järjestetään silliksiä ja paikalle saapuneilla vanhoilla näytti olevan erityisen kivaa.
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– Päätettiin tilata killalle postikortteja, sekä taitettavia sinisiä, että punaisia peruskortteja. Hinta selvitetään 
ja kortteja tilataan yhteensä 200 kpl hinnan salliessa. 

12 META
– Satu Alikoski kertoi TKY:n kuulumisia

– hyvinvointimessut 10.-11.10. TKK:n pääaulassa D- ja E-salien edessä
– edarivaalien listat auenneet tänään
– TKY:n kunniaosoitusten haku käynnissä, dl pe 12.10.
– teekkariyhteistyö ja SYL:n hallitusvalinnat
– 28.9. edustajiston kokouksessa hyväksyttiin TKY:n visio innovaatioyliopiston ylioppilaskunnasta 

(Liite I). Vision lähtökohtana on kampuksen siirtyminen Otaniemeen jollakin aikataululla.
– Kuukausikokous 15.10. klo 16. Aiheena tiedekuntauudistus sekä muita ajankohtaisia asioita.
– Teekkarimuseon remontti valmistunee myöhässä, mikä saattaa vaikeuttaa teekkarikulttuuri-illan 

järjestämistä ja aiheuttanee tapahtuman siirtämisen. Varapäiväksi ajateltiin näillä näkymin 21.11.
– PTK:n ja TKY:n kultaisen ansiomerkin saajaehdotukset on päätetty ja tekstit valmistunevat ajoissa.
– Edarivaaleissa kemistiehdokkaita 10 (ProTeekkarien listoilla). 
– Erinäisiin kiltahuoneisiin on tapahtunut murtoja. 

13  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kemistikillan puheenjohtaja Victor Heinänen päätti kokouksen klo 17:50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________________ ________________________________
Victor Heinänen Mari Ijäs
Puheenjohtaja Sihteeri


