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Aika: 20.03.2014 16:00 

Paikka: Kemistikillan kiltahuone 

Läsnä: Artturi Ropponen, puheenjohtaja 
Emilia Ronkainen, tiedottaja-sihteeri 

 Mika Asikainen, isäntä 
Reetta Hassinen, emäntä 
Markus Hovi, opintovastaava 
Hilja Korhonen, ulkovastaava 
Sakari Hiidenheimo, yrityssuhdevastaava 
 

Poissa: Iiro Perttula, rahastonhoitaja, vpj. 
 
 
Muut: Sakari Poikkimäki 
 
 

1. Kokouksen avaus 

Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen avasi kokouksen kello 16:00. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 

4. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen 

Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja 

 

5. Kuulumiskierros 

Vaihdettiin raatilaisten kanssa kuulumisia. 
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6. Ilmoitusasiat 

 Huomenna järjestetään Uudelleenkiteytys klo 16 Micronovalla. 

 Dekaani Janne Laine tulee käymään ensi viikon kokouksessa 27.3. 

 

7. Posti 

Käytiin läpi killalle tulleita posteja 
 

 Aku Ankka 12/2014 

 Ahjo 4/2014 
 
 

8. Raha-asiat 

XXXXXXX 
 

9. Ulkoasiaintoimikunta 

 Artturi poistaa Kian ja Sakarin Ruukki XQ:n ilmoittautumislistasta. Jos osallistuneissa ei ole tarpeeksi 
VK:laisia, pääsee kemistikiltalaisia heidän tilalle. Sakari selvittää saadaanko excursiolle 
lakinkäyttölupa. 

 Prosessiteekkareiden fuksiexcursio Borealikselle on täynnä. Sakari on hoitanut myös bussit. 

 Kemistikilta on antanut osan yrityskontakteista Prosessiteekkareiden yrityssuhdevastaavalle 
Laurille, joka yrittää hoitaa Prosessiteekkareille omaa telttaa. Kemistikilta ei aio hankkia omaa 
telttaa tänä vuonna.  

 PreWapun haalarimerkki laitetaan tilaukseen tällä viikolla. Artturi selvittää tilausaikaa ja kerkeääkö 
merkit lipunmyyntiin. Artturi hoitaa myös julisteet tilaukseen. Iiris hoitaa infotekstin 
prePenkkiXQ:sta preWapun Facebook-eventtiin 

 Hilja oli paikalla KKlubin toisessa kokouksessa. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa syksyllä 
järjestettävää KKlubin 15-vuotisjuhlaa. KKlubin viikkotiedotteessa on myös ollut infoa kemistikillan 
kannatusjäsenyydestä. 

 Pesissaunan ajankohdaksi on vaihdettu 9.5. Hilja hoitaa tilamuutoksen. 

 17.4. järjestetään suunnittelukokous syksyllä järjestettävästä CHEMin omasta 
rekrytointitapahtumasta. Suunnittelukokouksessa on paikalla kiltojen ja yhdistyksen 
puheenjohtajia, ulkovastaavia ja yrityssuhdevastaavia.  

 Korkeakoululta saatua tukea voidaan käyttää kv-ISOjen virkistäytymiseen ja koulutustapahtumiin. 
Hilja ottaa selvää CHEMin ulkovastaavilta ja puheenjohtajilta kuinka kv-kulut jaetaan kiltojen 
kesken. 

 Keväällä järjestetään mahdollisesti kauhuelokuvailta Kinopolissa. Hilja on yhteydessä 
kulttuurivastaavan Susanneen. 
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10. Sisäasiaintoimikunta 

 Kahvimukien rannekkeet ovat saapuneet. Laputetaan mukit ensi viikolla ja laitetaan niihin 
päivämääräksi 15.9., jonka jälkeen muki muuttuu kiltismukiksi. Mika tekee infotekstin seuraavaan 
viikkotiedotteeseen.  

 Vuosijuhlalahjaksi saadusta ständistä tehdään infoständi kiltahuoneelle. 

 Lumisotasitsit järjestetään ensi viikolla 25.3. 

 Isäntä toi ehdotuksen esille peli-illasta, jossa pelattaisiin pokeria ja nautittaisiin virvokkeita. Mika 
hoitaa tapahtuman ideoinnin. 
 

 

11. Opintotoimikunta 

 Markus laittoi tänään hyvän sähköpostin killan jäsenille koskien tenttikäyttäytymistä. 

 Www-vastaavan kisälli Juho laittaa CHEM-kirjamarketin killan nettisivuille. 
 

 

12. Tiedotustoimikunta 

 Emilia päivittää killan nettisivujen tapahtumakalenterin ja Hilja wappu.fi -sivustolle preWapun. 

 Otolla on nyt tenttiarkistonhoitajan sähköpostin tunnukset. 

 Toimarikuvat on tilattu. Kuvat askarrellaan seuraavan kokouksen jälkeen. Emilia hoitaa askartelua 
varten pahveja ja liimapuikon. 
 
 

13. Muut esille tulevat asiat 

 Fuksijäynäpäivänä pidetään kiltahuoneella rasti, jossa esitellään Kemistikiltaa. Artturi, Iiro ja Markus 
lupasivat olla paikalla. 

 Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen ja yhdistysten puheenjohtajat kokoustavat 28.4. Vapun 
jälkeen järjestetään korkeakoulun hallitusten kesken workshop, jossa käsitellään kiltojen 
tulevaisuutta kandiuudistuksen myötä.  

 Artturi hoitaa Kemistikillan Julkkudiilin. Artturi selvittää tehdäänkö korkeakoulun kesken diili vai 
Kemistikillan oma Julkkudiili. 

 
 
 

14. Kokouksen päättäminen 

Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen päätti kokouksen kello 17:18. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
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Artturi Ropponen  Emilia Ronkainen 
puheenjohtaja  tiedottaja-sihteeri 
 


