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Aika: 21.01.2014 10:15 

Paikka: Kemistikillan kiltahuone 

Läsnä: Artturi Ropponen, puheenjohtaja 
Iiro Perttula, rahastonhoitaja, vpj. 

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

Poissa: Emilia Ronkainen, tiedottaja-sihteeri 
 Hilja Korhonen, ulkovastaava 
 
Muut: Ville Alopaeus, saapui 10:17, poistui 10:45 
 
 
 

1. Kokouksen avaus 

Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen avasi kokouksen kello 10:14. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Valittiin kokouksen sihteeriksi Iiro Perttula. 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 

5. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen 

Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja. 
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6. Kuulumiskierros 

Vaihdettiin raatilaisten kanssa kuulumisia. 

 

7. Ilmoitusasiat 

 Jäärätoimikunnan tapaamisesta on käynnissä doodle (DL sunnuntai 26.1.), etukäteen voisi miettiä 
mistä keskustellaan jäärien kanssa. 

 Sähköpostia Kim Kavanderilta: ehdottaa yhteistä kokousta korkeakoulujen kiltojen ja 
ammattiaineyhdistys kesken kandiuudistuksesta ja sen vaikutuksista. 

 Budjetti täytyy viimeistellä ja toimintasuunnitelma pitää laatia vuosikokoukseen 10.2. Kaikki 
tekevät oman osuutensa ja kertomus kootaan valmiiksi yhdessä. 

 Raadinvaihto järjestetään lauantaina. 

 

8. Posti 

Käytiin läpi killalle tulleita posteja 
 

 Aku Ankka 3/2014 

 Geometres 5/2013 

 Moderni Materialisti 2 ja 3/2013 

 KY:n vuosijuhlakutsu 

 AYY:n vuosijuhlakutsu ja hallitusläsy 
 
 

9. Raha-asiat 

XXXXXXX 
 

10. Ulkoasiaintoimikunta 

 Hilja ja Sakari tapasivat alumniyhteistyökumppanin Kirsi Havun viime tiistaina. Kirsi oli tyytyväinen 
Kemistikillan aktiivisuuteen. 

 AlumniNET nosti yhdistystukea ja pyysi killan tapahtumakalenteria. AlumniNETiltä saadaan 
mahdollisesti puhujia Urailtaa. Tarjoutuivat myös tulemaan paikalle useampaan isompaan 

koulutustapahtumaan. Yrittävät järjestää korkeakoululle Contact Forumin tyyppistä tapahtumaa 
ensi syksylle. 

 Kyykkäturnauksen järkkäily on aloitettu ja infoa tapahtumasta tulee seuraavaan 
viikkotiedotteeseen. Ilmolista tulee tällä viikolla kiltikselle. 
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 Kemiat Kohtaa on jo kahden viikon päästä. Ilmoittautuneita on tässä vaiheessa vielä vähän. 
Ilmoittautuminen päättyy perjantaina. 

 

 

11. Sisäasiaintoimikunta 

 SKS-sitseille on ilmoittautunut 70 henkeä ja järjestely sujuu hyvin. 

 Ystävänpäiväkivasta on puhuttu ja pohdittu miten sitä voisi parantaa. 

 Kondensation airueet pitää päättää. Jos ei raadin sisältä löydetä kaikkia, laitetaan aktiivilistalle infoa 
asiasta. 

 

12. Opintotoimikunta 

 DI-siirtymävaiheen kannanotto on välitetty raatilaisille. 

 Rästitenttipäivistä (6.3. ja 15.4.) on uutinen INTO:ssa ja niistä laitetaan tietoa seuraavaan 
viikkotiedotteeseen. 

 

13. Tiedotustoimikunta 

 Torstaina tai perjantaina Emilia ja Hilja tai Niklas Ilkka kokoustavat muiden korkeakoulun vastaavien 
toimijoiden kesken mahdollisesta CHEM-international viikkotiedotteesta. 

 Raadin henkilökuvat on valittu, Artturi käsittelee kuvat ja laittaa ne eteenpäin Ollille killan sivuille 
laitettaviksi. 

 Toimarikuvauksesta pitää jutella paparazzien kanssa ja etsiä heille sopivat päivät, joista toimarit 
valitsevat itselleen sopivat kuvausajat. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 Killan Oltermanni tuli käymään kokouksessa ja kertoi korkeakoulun kuulumisia. 

 Raatilaisten avaimet on lähes hoidettu, Artturi, Reetta ja Iiro saavat vielä kiltahuoneen avaimet. 
Kulkulätkähakemukset täytyy tehdä tila- ja turvapalveluun. 

 Sakari ja Markus valittiin alustavasti edustajiksi HYK:n vuosijuhlille 15.2. Mikäli eivät pääsekään, 
edustuspaikoista ilmoitetaan aktiivilistalle. 

 Puhuttiin Prosessiteekkaritupsujen mahdollisesta rekrytoinnista Kemistikillan toimintaan mukaan 
ensi syksynä. Asiasta on tarkoitus kokoustaa korkeakoulun kiltojen hallituksien kesken kevään 
aikana. 

 
 
 

15. Kokouksen päättäminen 
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Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen päätti kokouksen kello 11:25. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Artturi Ropponen  Iiro Perttula 
puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
 


