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Aika: 14.8.2010 iltapäivällä 

Paikka: Riitan mökki 

 

Läsnä raatia:    Mikko Peura, puheenjohtaja 
Matias Hätönen, isäntä 
Liisa Tumelius, ulkovastaava 
Outi Härkönen, opintovastaava, vpj 
Riitta Kujala, PR-vastaava,  
Joonas Paavola, pHuksikapteeni 
Otto Ojanen, tiedottaja-sihteeri 

 
 

1. Kokouksen avaus 

Kemistikillan puheenjohtaja Mikko Peura avasi kokouksen kello 15.55 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirjat 13/2010, 14/2010 ja 15/2010 

5. Kuulumiskierros 

Kuulumiskierroksella useimmilla raatilaisilla oli krapula, osalla työt olivat lopussa ja osalla jatkuivat vielä,  
sekä Joonas oli ostanut uuden auton. Kaikilla alkavat kiltahommat taas jatkua täysipainoisesti, 
ulkomaalaiset opiskelijat saapuvat myös varsin pian ennen varsinaisia pHukseja.  

 

6. Posti 

Postia ei oltu haettu. 

7. Raha-asiat 
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8. Ulkoasiaintoimikunta 

 XQ-mestarit kokoustivat 

 Skumppabileet järjestetään 8.9. eli tarvitaan nopea markkinointi 

 Henna Jääskeläinen luopuu omasta pyynnöstään KV-vastaavan toimesta 

 Saatiin kutsu luonnontieteilijöiden jouluristeilylle 2-3.12., tarvitaan yhteyshenkilö (Otto?) 

 Haalareille on sponsoreita, mutta lisää hankitaan vielä alkusyksystä 

 Pelikorttien suhteen on kova kiire ja tarvitaan myös suunnittelupohja 

 Ulkomaalaiset opiskelijat saapuvat maanantaina, sisältäen paljon kiinalaisia 

 Kondensatio 120:een on tila varattu 

 Guinness todettiin hankalaksi ja aivan liian kalliiksi ennätysyritystä varten 

 Outi selvittää KK-heijastimia, mietittiin 500:n kpl:n erää 

 Hydrolysin tilanne auki, IE päävastuussa, pitää yrittää varata museo cocktail-tilaisuudelle, 
ohjelmaksi PK tai Nahkahousut 

 Hyvinvointikilpailu syksyllä 

9. Sisäasiaintoimikunta 

 Laitetaan näyttö kiltikselle puolentoista viikon päästä, tarvitaan ohjelma pyörittämään sillä 
informaatiota 

 Kahvikassasysteemiä uusitaan tekemällä reikä raadinkopin seinään 

10. pHuksitoimikunta 

 pHuksien perinnesitseille apuST hoitamaan, mahdollisesti nahkahousut esiintymään 

 Skumppacruise on hyvällä mallilla 

 Joonas esitteli pHuksipistevihkojen versionsa, johon tehtiin vielä pientä säätöä 

 Varaslähtö 28.8., makkaraa ja muuta kivaa mukaan 

11. Opintotoimikunta 

 Tutorkahvitus torstaina 

 Syyskarkelot on tarkoitettu lähinnä ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. 
 

12. Tiedotustoimikunta 

 Viikkotiedotukset alkavat taas kohta 
 

13. Muut esille tulevat asiat 

 Toimareita voisi taas potkia hereille 

 Tutkittiin miten toimintasuunnitelma oli toteutunut, useimmiten varsin hyvin 
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14. Kokouksen päättäminen 

Kemistikillan puheenjohtaja Mikko Peura päätti kokouksen kello 17:32. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Mikko Peura   Otto Ojanen 
puheenjohtaja  tiedottaja-sihteeri 
 


