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RAADIN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 21/2008

Aika: 07.09.2008 klo 16:00

Paikka: Takkakabinetti, Jämeräntaival 3A, Espoo

Läsnä: Janne Andtsjö, puheenjohtaja
Juho Perälä, tiedottaja-sihteeri
Henna Jääskeläinen, emäntä
Antti Ahrelma, isäntä
Minna Väkevä, opintovastaava
Isa Lampinen, rahastonhoitaja
Marika Hellman, PR-vastaava
Mikko Peura, pHuksikapteeni
Laura Pälve, ulkovastaava 

1. Kokouksen avaus
Kemistikillan puheenjohtaja Janne Andtsjö avasi kokouksen kello 16:04

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 20/2008 pöytäkirja.

5. Posti
Käytiin läpi killalle saapunut posti:

- Ylioppilaslehti nro. 11
- Kutsu Boa ry viisivuotisjuhlaan
- Hubbe haalarimerkkimainos
- Modulen 2/2008
- Ahjo 16/2008
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6. Raha-asiat
Hyväksyttiin seuraavat laskut:

- TKY, Kondensation kaadon tilavuokra 70,00 €
- Jääskeläinen Henna, pHuksijäynän juomatarjoilut 233,50 €
- Henna Jääskeläinen, pHuksijäynän tarjoilut 128,63 €
- TKY, KV-saunan tilavuokra 60,00 €
- TKY, Bölen tilavuokra 100,00 €
- Konica minolta, kopiokoneen huoltosopimus ajalle 1.7.-30.9.2008 166,82 €
- Oy Highpeak Finland Ltd, kiltamerkit, 633,18 €
- TKY, postimaksut kesä- heinä ja elokuulta, 1,06 €

- Kopiokoneen vuokrasopimus päättyy ensi vuoden syksyllä, irtisanotaan huoltosopimus.
- Päätettiin, että käyttämättä jääneitä kopiokortteja ei hyvitetä. Tiedotetaan kopiokoneen tulevaisuudesta, 

jotta kopiokortit on mahdollista käyttää loppuun.
- Otetaan käyttöön uusi kassalista.

7. Ulkoasiaintoimikunta
Turun XQ:

- Kemistikillalle ei saatu uutta XQ-mestaria ja raati hoitaa Turun XQ:n järjestämisen Lauran johdolla.
- Tähän mennessä varmistuneet yrityskohteet ovat Neste Oil ja Perkin Elmer. Muita mahdollisia kohteita 

ovat ainakin Schering ja Danisco. XQ järjestetään 9. - 11.10.2008.
- XQ suunnataan toisen vuosikurssin ja sitä vanhemmille opiskelijoille. Paikkoja varataan 25 kappaletta.
- Bussista on pyydetty tarjouksia ja majoitusmahdollisuuksia on selvitetty.

Sponsoritilanne: 

- Tarkastellaan mahdollisuuksia saada sponsoreita XQ:lle
- Pelipaitaa varten on saatu sponsorointia ja haalarien osalta sponsorit on hankittu.
- Kiltapaitaa varten ei hankita sponsoria, sillä se ei alentaisi hintaa merkittävästi.
- Marsalkan sauvaa varten haetaan sponsoria. 

- PR-toimikunnasta avataan keskustelu killan uutisryhmään ja sitä käsitellään kuukausikokouksessa.
- Skumppabileiden baaria vaihdetaan mahdollisesti, jos The Club on remontissa. 
- Minni järjestää kulttuuritapahtuman lauantaina 13.9. Ohjelmassa on vierailu Kiasmassa ja monttubileet. 

8. Sisäasiaintoimikunta

- Kondensatiotoimikunta perustetaan ensi viikolla.
- Ravintoloiden hinnat ovat nousseet selkeästi. Kondensation illalliskortin hinnan ja tappiokaton 

korottaminen voi tulla kyseeseen. 
- Kondensatio 117:n kaato on tänään.
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- Lettukestien järjestelyt ovat kunnossa.
- Kiltisvastaavat Kirsi ja Heini ovat vaihdossa. Annille hankitaan apua kiltisriehan järjestämiseen 16.9.
- TKK100 alumnijuhla on 5.12. Killan vastuulla on järjestää kokkarit.

9. pHuksitoimikunta

- Opiskelupaikan otti vastaan tänä vuonna 95 uutta opiskelijaa. Ensimmäinen päivä ja vastaanottotilaisuus 
menivät hyvin.

- T-ilta onnistui ja jatkoilla oli runsaasti pHukseja.
- Otasuunnistus meni sateesta huolimatta hyvin.
- Puuhaillan konsepti toimi erittäin hyvin.
- Lettukestit järjestetään huomenna.
- Stadisuunnistus on tiistaina. Kemistien pitämiä rasteja on kolme kappaletta. Jatkot ovat kaivohuoneella, 

josta on  ilmaiset bussikuljetukset takaisin Otaniemeen.
- pHuksijäynän paikan vaihtamista on harkittu, mutta korvaavaa ei ole tiedossa.
- Borealiksen edustaja pitää pHukseille luennon 15.9. Lisäksi Borealis on luvannut lahjoittaa pHukseille 

suojalasit. 

10. Opintotoimikunta

- Tiedekunnan koulutusneuvostoon haetaan uutta Haloped-varajäsentä.
- Kandiohjelmauudistus on edennyt kesän aikana. Tiedekunnalle tullaan rakentamaan yhteinen 

kandiohjelma. Uudistuksen aika tulee olemaan mahdollisesti vuonna 2011.
- Opintokeskustelu järjestetään 18.9. Killasta lähetetään edustus paikalle.
- Tiedekunnan opetuksen keskiviikkokeskustelut järjestetään joka toinen viikko. 
- Tiedekunnalle tulee yhteinen tenttiohjesääntö.
- TKK:lle valmistellaan yleistä diplomityöarvostelua
- Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos on ehdolla korkeakoulujen arviointineuvoston kansalliseksi 

koulutuksen laatuyksiköksi kaudelle 2010-2012. 
- Valmistellaan ehdotus vuoden opettaja-palkinnon saajaksi.
- Multiprintin opetusmonisteiden tilausajat ovat tiukat. Opintoneuvosto on vedonnut että tilausaikoja olisi 

useampi periodissa ja ajat olisivat joustavammat.

11. Tiedotustoimikunta

- Seuraava Tisle ilmestyy ensi viikon aikana.
- Uudet pHuksit on listätty sähköpostilistoille.
- pHukseista otettiin ensimmäisenä päivänä ryhmävalokuvat. Kuvat lisätään killan verkkosivuille.  
- Syksyn tapahtuma-ajat päivitetään verkkoon.
- Sähköpostilistaa kk-aktiivit mainostetaan toisen vuoden opiskelijoille.
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12. Meta

- Kutsutaan killan oltermanni Markku Hurme pHuksien perinnesitseille.
- Marsalkan sauva on suunniteltu ja siitä on pyydetty tarjous. Päätettiin tilata sauva.
- Päätettiin vakiokokousajaksi keskiviikko 16:00
- Syyskuun kuukausikokous järjestetään 17.9. klo 16:00
- Seuraava raadin kokous pidetään 17.9. kuukausikokouksen jälkeen.
- Kiltapaidoista on saatu muutamia tarjouksia. 

13. Kokouksen päättäminen 
Kemistikillan puheenjohtaja Janne Andtsjö päätti kokouksen klo 17:52

Pöytäkirjan vakuudeksi

Janne Andtsjö
Puheenjohtaja

Juho Perälä
Tiedottaja-sihteeri
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