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Aika: 11.02.2013 16:15 

Paikka: Kemian tekniikan luentosali Ke1 

Läsnä: Liite 1 
 
 

1. Kokouksen avaus 

Kemistikillan puheenjohtaja Elina Honkanen avasi kokouksen kello 16:26. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty killan sähköpostilistalle, sekä julkaistu killan virallisella 
ilmoitustaululla 4.2.2013. Kokouskutsussa on määritelty kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi Kemistikilta Ry:n sääntöihin 
pohjautuen.  Kokouskutsu on esitetty liitteessä 2.  

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kemistikillan puheenjohtaja Elina Honkanen. 

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Kemistikillan tiedottajasihteeri Pia Silventoinen. 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Poikkimäki (varalla Ella Potka) ja Simo Kyllönen (varalla Anni 
Karjalainen). 

 Ääntenlaskijoiksi valittiin Ella Potka (varalla Sakari Poikkimäki) ja Anni Karjalainen (varalla Simo 
Kyllönen). 
 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin kokouskutsun esityslista työjärjestykseksi. Kokouskutsu on esitetty liitteessä 2. 

 

5. Menettelytavat 
 

 Sovittiin, että puheenvuoroja pyydetään keskustelun avaamisen jälkeen kättä nostamalla. 

 Esityslistan mukaisesti kunkin käsiteltävän asian kohdalta yksi henkilö esittelee kokoukselle asian, 
sen jälkeen keskustellaan asiasta, päätetään keskustelu ja lopuksi äänestetään, jos tarve vaatii. 
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 Sovittiin, että kunkin dokumentin esittelijät tallentavat tiedostonsa sihteerin muistitikulle, mikäli ne 
sellaisinaan sopivat pöytäkirjaan liitteiksi. 

 Kokouksessa käytetään kannatusmenettelyä, eli ehdotuksen lisäksi tarvitaan aina yksi kannatus, 
jotta toimitaan ehdotuksen mukaisesti. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

 Ei ilmoitusasioita 
 
 

7. Kunnia- ja ansiomerkkiohjesäännön mukaisten merkkien ja 
tunnustusten myöntäminen 



 Ansiomerkkitoimikunta valmistelee esityksen hopeisten ansiomerkkien ja kunniamainintojen 
saajista raadille ja kultaisista ansiomerkeistä killan vuosikokoukselle. Ansiomerkki toimikuntaan 
vuonna 2013 kuuluivat Outi Härkönen, Antti Karkola, Jukka Lommi, Lotta Vuolamo ja Anni 
Karjalainen.  

 Ansiomerkkitoimikunta edustajanaan Outi Härkönen ehdotti Kemistikillan kultaisen ansiomerkin 
saajaksi Victor Heinästä. Victor on toiminut aiemmin Kemistikillassa mm. puheenjohtajana, 120-
juhlavuositirehtöörinä, Tisleen toimittajana, bilehileenä, NKK-toimikunnassa, juomanlaskijana, sekä 
ollut vahvasti mukana alumnisuhteiden kehittämisessä. Lisäksi Victorille on myönnetty Kemistikillan 
hopeinen ansiomerkki. 

 Kokous keskusteli asiasta. 

 Kemistikillan kultaisen ansiomerkin saajaksi päätettiin Victor Heinänen. 
 

 Lisäksi keskusteltiin Kunniajäsenyyksistä. Killan kunniajäseneksi voi killan kokous vähintään kahden 
kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut 
killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi 
kutsumisesta tekee killan raati tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä. Killalla voi 
samanaikaisesti olla korkeintaan kymmenen (10) kunniajäsentä. Kunniajäsenyys on elinikäinen. 

 Tähän mennessä kunniajäsenyyksiä on myönnetty kaksi, Eine Vuoriselle ja Gustaf Kompalle. 

 Kemistikillan jäsenet Elina Honkanen, Outi Härkönen, Matias Hätönen, Anni Karjalainen, Antti 
Karkola, Mikko Laine, Jukka Lommi, Joonas Paavola, Emilia Stenman ja Lotta Vuolamo ehdottivat 
Kemistikilta ry:n kunniajäseniksi Kemian tekniikan rakennuksen vahtimestareita Matti Kivistä ja 
Taisto Honkolaa. Matti Kivinen on ollut tehtävässään vuodesta 1977 lähtien ja Taisto Honkola 
vuodesta 1987 lähtien. Perusteluina kunniajäsenyyksille olivat muun muassa avuliaisuus 
opiskelijoiden auttamisessa, esimerkiksi vuosijuhlalahjojen hankkimisessa ja muissa kiltalaisten 
arkipäiviä helpottavissa asioissa. 

 Kokous keskusteli aiheesta. Asiasta ei äänestetty.  

 Päätettiin, että kutsutaan Kemistikilta ry:n kunniajäseniksi Matti Kivinen ja Taisto Honkola. 
 

 Ansiomerkkitoimikunnan ja 10 henkisen ryhmän ehdotukset on esitetty liitteessä 3. 
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8. Toimintakertomus vuodelta 2012 

 Kemistikilta ry:n vuoden 2012 puheenjohtaja Jukka Lommi esitteli vuoden 2012 
toimintakertomuksen ja painotti esittelyssä edellisvuodesta poikkeavia kohtia. Hän mainitsi mm. 
PR-vastaavan nimikkeen muuttamisen yrityssuhdevastaavaksi, NKK- ja Historiikkitoimikuntien 
perustamisen, uuden sidosryhmän, Prosessiteekkareiden, perustamisen, sekä 
kandidaattiuudistuksen. Lisäksi Jukka kertoi uudesta tapahtumakonseptista, CHEM-kivasta, sekä 
kiltahuoneelle tehdyistä kahvimuki- ja sohvapöytähankinnoista. 

o NKK järjestetään tänä vuonna Otaniemessä. 
o Valtuutettiin Jukka Lommi muotoilemaan Biopolttoainepäivään liittyvä puuttuva kuvaus 

toimintakertomukseen. 

 Toimintakertomus on esitetty liitteessä 4. 

 

9. Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 

 Paavo Mälkönen esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen vertailemalla tuloslaskelmaa ja budjettia.  
o Keskusteltiin myös laboratoriotakeista ja -laseista, joiden hankkiminen uusille opiskelijoille 

ei enää jatkossa ole Kemistikillan tehtävä. 
o Antti Karkola täsmensi, että varauksia tulee käyttää syntyneisiin tappioihin, eikä voittoja 

saisi lisätä sinne. 

 Tuloslaskelma on esitetty liitteessä 5. 



 

10. Toiminnantarkastajien lausunto 

 Janne Andtsjö ja Mikko Peura lukivat toiminnantarkastuskertomuksen. Tilikausi, talous ja hallinto 
sekä tilinpäätös olennaisilta osin on tarkastettu, ja näin ollen toiminnantarkastus on suoritettu. 
Yhdistyslain ja killan sääntöjen perusteella tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää.  
Lausunto on esitetty liitteessä 6. 

 

11. Tilinpäätöksen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012. 
 
 

12. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

 Toiminnantarkastajien lausunnon perusteella myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2012 
tilivelvollisille (Kemistikillan raati 2012). 
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13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 



 Kemistikillan puheenjohtaja Elina Honkanen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2013.
o Toimintasuunnitelma on ollut kommentoitavana kk-aktiivit sähköpostilistalla neljän päivän 

ajan.
o Käytiin läpi kk-aktiivit sähköpostilistalla esille tulleita muutosehdotuksia ja näiden pohjalta 

tehtyjä muutoksia.
o Keskusteltiin mm. sääntömuutoksista, koska niitä ei ollut merkitty toimintasuunnitelmaan. 

Lisättiin toimintasuunnitelman alkuun, että killan säännöstöä päivitetään vastaamaan 
muuttuvaa toimintaympäristöä. Lisäksi kertomusta paranneltiin sisäasiaintoimikunnan 
osalta. Lisättiin toimintasuunnitelmaan tieto NKK:n järjestämisestä Otaniemessä syksyllä 
2013 ja valtuutettiin Elina Honkanen muokkaamaan tämä asiasisällöllinen kohta 
toimintasuunnitelmaan. Lisättiin kannatusjäsenyyden mainostaminen 
toimintasuunnitelmaan. Lisäksi korjattiin pieniä asiasisällöllisiä kohtia ja kirjoitusvirheitä

 Hyväksyttiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma.

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 on esitetty liitteessä 7.



 

14. Talousarvio vuodelle 2013 

 Artturi Ropponen esitteli vuoden 2013 talousarvion. 
o Kokous esitti kysymyksiä ja kommentoi talousarviota.  
o Keskusteltiin Prosessiteekkareiden fuksiekskursioiden rahoituksesta. On sovittu, että 

jokainen kilta tarjoaa 50 fuksille ekskursion ja kaikilta kolmelta killalta (Kemistikilta, 
Puunjalostajakilta ja Vuorimieskilta) toivotaan siis yhtä yritysvierailua syksyllä ja yhtä 
keväällä. 

o Keskusteltiin mm. AYY:n ja TTER:n toiminta-avustuksista. Todettiin, että AYY:n avustukset 
varmasti laskevat, mutta kilta voi tehdä hieman tappiotakin. 

o Keskusteltiin myös sponsoritukien hankinnasta ja tutkittiin niiden näkyvyyttä 
talousarviossa. 

 Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2013. 

 Talousarvio vuodelle 2013 on esitetty liitteessä 8. 

 

15. Jäsenmaksun ja eräpäivän päättäminen lukuvuodelle 2013-2014 

 Päätettiin Kemistikilta ry:n jäsenmaksun suuruudeksi lukuvuodelle 2013-2014 varsinaisille jäsenille 
ja ulkojäsenille 8,00 €  sekä kannatusjäsenille 25,00 €. 

o Käytiin keskustelua kannatusjäsenten jäsenmaksun eräpäivästä. Jukka Lommi ehdotti 
kannatusjäsenten eräpäiväksi helmikuun puoltaväliä, jotta jäsenmaksukausi olisi yhtenevä 
ilmestyvien Tisle -lehtien kauden kanssa.  

 Päätettiin kaikkien Kemistikilta ry:n jäsenten jäsenmaksujen eräpäiväksi yhtenevä päivä AYY:n 
jäsenmaksun eräpäivän kanssa. 
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16. Muut esille tulevat asiat 

 Kemistkilta ry:n kiltakummi Tuisku Suomala esittäytyi. Hän kertoi tavoitteistaan olla mukana killan 
tapahtumissa ja oppia tuntemaan kiltalaisia, sekä saada suoraa palautetta kiltalaisilta mm. AYY:n 
toiminnasta. 

 Keskusteltiin lyhyesti myös Borealiksen avoimesta kesätyöhausta, sekä Kondensatiobileistä ja 
muista killan vuosijuhlaviikon tapahtumista. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja Elina Honkanen päätti kokouksen kello 18:15. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Elina Honkanen  Pia Silventoinen 
kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
 
 
 
Sakari Poikkimäki  Simo Kyllönen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 


