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RAADIN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 27/2008

Aika: 21.10.2008 klo 16:00

Paikka: Kemistikillan kiltahuone 

Läsnä: Janne Andtsjö, puheenjohtaja
Juho Perälä, tiedottaja-sihteeri
Henna Jääskeläinen, emäntä
Antti Ahrelma, isäntä
Minna Väkevä, opintovastaava, saapui 17:10
Isa Lampinen, rahastonhoitaja
Marika Hellman, PR-vastaava
Mikko Peura, pHuksikapteeni
Laura Pälve, ulkovastaava 

Antti Karkola
Elena Suutarinen, poistui 16:29

1. Kokouksen avaus
Kemistikillan puheenjohtaja Janne Andtsjö avasi kokouksen kello 16:00

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin. Opintotoimikunnan asiat päätettiin käsitellä opintovastaava Minna 
Väkevän saavuttua.

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 25/2008 pöytäkirja.

5. Posti
Käytiin läpi killalle saapunut posti:

- Spektralet 3/2008
- Kultainen tomaatti 5/2008
- Kvantti 4/2008 
- Ylioppilaslehti 14
- Kutsu satavuotiaan Arkkitehtikillan vuosijuhlaan
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6. Raha-asiat
Hyväksyttiin seuraavat laskut:
- Antti Ahrelma, Vuosijuhlalahja Boa ry:lle, 10,00 €
- Antti Ahrelma, Vuosijuhlaedustustuki, 30,00 €
- Laura Pälve, Vuosijuhlalahja Prodekolle, 10,00 €
- Laura Pälve, Vuosijuhlaedustustuki, 20,00 €
- Tuorlan Majatalo Oy, Turun XQ:n majoitus, 432,00 €

7. Ulkoasiaintoimikunta

- Laulusauna on perjantaina.
- Pelipaidat tilataan huomenna ja logot on toimitettu valmiiksi.
- Fazer-XQ järjestettiin maanantaina. Kolme ilmoittautunutta ei saapunut paikalle.

8. Sisäasiaintoimikunta

- Tänään on nuolemisilta.
- Wanhojen sauna järjestetään 31.10.
- Kaverisitsien järjestelyissä oli ongelmia. Ilmoittautumisessa oli epäselvyyksiä ja paikalle tuli osallistujia, 

joilla ei ollut paikkaa. Tilanne saatiin kuitenkin selvitettyä ja sitsit järjestettyä.
- Käytiin läpi kiltahuoneen kehitysehdotukset. Päätettiin hankkia vihko ja pyyhkeitä. Toimitetaan 

ehdotukset kiltahuonevastaavalle.

9. pHuksitoimikunta

- Lastenkutsut oli eilen. Tapahtumaan ei osallistunut yhtään kemistipHuksia. 
- Fazer-XQ:lla oli mukavaa.
- Haalarit tulivat. Dansukkerin logon ulkoasu poikkeaa hiukan sovitusta. Ilmoitetaan asiasta Dansukkerille 

ja korjataan logoa tarvittaessa.
- Matrikkeli ja haalarimerkki on valmisteilla. Julkaisu tapahtunee haalarigaalassa.
- FTMK:n kämppäkierros on viikonloppuna. 

10. Tiedotustoimikunta
Tisleen päätoimittaja Antti Karkola kertoi loppuvuoden suunnitelmista:

- Seuraavan tisleen suunnittelukokous pidetään mahdollisimman pian.  Lehti julkaistaan pHuksicruisen 
jälkeen. Jutut kerätään ja lehti tehdään mahdollisimman valmiiksi ennen risteilyä.

- Harkkatisle julkaistaan viimeistään 15.12.  Harkkatisleen juttuja kerätään samanaikaisesti seuraavan 
tisleen kanssa.

Opintovastaava Minna Väkevä saapui

- Danisco lupasi XQ:n yhteydessä kirjoittaa Tisleeseen jutun, selvitetään kumpaan lehteen juttu tulee.
- Harkkatisle laskutetaan joko tiedekunnalta tai suoraan laitoksilta. 
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Keskusteltiin tisleen talouden hoitamisesta: 

- Antti Karkola esitti, että vaihtoehtona nykyiselle tavalle olisi erillisen tilin perustaminen Tisleelle. 
- Toinen vaihtoehto on nykyinen toimitapa, jossa kuitenkin tisleen päätoimittaja olisi syytä ottaa paremmin 

mukaan budjetin suunnitteluun.
- Keskusteltiin juttuaiheiden rahoittamisesta ja todettiin sen olevan ongelmallista. Kuitenkin todettiin, että 

erittäin hyvin perusteltuun tarpeeseen olisi mahdollista myöntää rahaa Tisleen budjetista. Tämä vaatisi 
kuitenkin jokaisen tapauksen harkitsemista erikseen.

11. Opintotoimikunta

- TKY pyytää killoilta raporttia kandiohjelmien yhdistämisen edistymisestä ja tiedottamisesta asiasta. 
Raportti laaditaan ja toimitetaan TKY:lle.

- Tiedekunnan tenttiohjesääntö on valmisteltu ja opiskelijoita tiedotetaan, kun se on hyväksytty.
- Perjantaina klo 10:00 on tapaaminen prof. Kari Heiskasen kanssa koskien kandiohjelmien yhdistämistä.
- Tällä hetkellä kandiohjelmien yhdistämisen tilanne on hyvin epäselvä.

12. Meta

- Keskusteltiin tänä vuonna havaituista ongelmista budjetin kasaamisessa. Todettiin että uusille toimijoille 
pitää välittää runsaasti tietoa ja budjetin suunnittelua kannattaisi tehdä tarkemmin toimikuntien sisällä.

- Keskusteltiin vaalikokouksen yleisistä järjestelyistä. 
- Kiltapaidat tilataan tällä viikolla.
- Marraskuussa ei järjestetä kuukausikokousta.

13. Kokouksen päättäminen 
Kemistikillan puheenjohtaja Janne Andtsjö päätti kokouksen klo 17:55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Janne Andtsjö
Puheenjohtaja

Juho Perälä
Tiedottaja-sihteeri
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