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Aika: 04.02.2014 10:15 

Paikka: Kemistikillan kiltahuone 

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

 Iiro Perttula, rahastonhoitaja, vpj. 
 Mika Asikainen, isäntä 

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

  
 
 

1. Kokouksen avaus 

Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen avasi kokouksen kello 10:12. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 

4. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirja 4/2014 

 

5. Kuulumiskierros 

Vaihdettiin raatilaisten kanssa kuulumisia. 

 

6. Ilmoitusasiat 
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 Vuosikokous järjestetään ensi maanantaina 10.2. kello 16.15. Hilja ja Artturi hoitavat ruokatarjoilun 
kokoukseen. 

 21.2. kello 17.15 järjestetään PrTK:n ehdottama kokous yhdessä Kemistikillan raadin kanssa. 

 Kaikilla Raadin jäsenillä on nyt killan nimenkirjoitusoikeus. 

 Toimintasuunnitelma on kommentoitavana kk-aktiivit listalla. Suunnitelmiin tehdään tarvittaessa 
korjauksia. 

 

7. Posti 

Käytiin läpi killalle tulleita posteja 
 

 HYK 87. vuosijuhlakutsu 

 Fyysikkokillan Fuusio 67 vuosijuhlakutsu 

 Inkubion Apoptoosi X -vuosijuhlakutsu 

 Puunjalostajakillan hallitusläsy 2014 

 Rakennusinsinöörikillan hallitusläsy 2014 

 Danske Bankilta omistuskatsaus 

 Juopuu 1/2014 

 Aku Ankka 5/2014 

 Ultra 2/2014 

 Ahjo 2/2014 

 KY:lta onnittelukirje Kemistikillalle 
 

 

8. Raha-asiat 

XXXXXXX 
 

9. Ulkoasiaintoimikunta 

 Fuksiexcursio prosessiteekkarifukseille järjestetään Borealikselle alustavasti 27.3. Sakari tarkistaa 
vielä ajankohdan sopivuuden Prosessiteekkareilta. Excursiolle on yhteensä 30 paikkaa. Jos 
tilausajobussien kustannukset ovat alle 500 e, voidaan ne maksaa Korkeakoululta saadusta 3000 e 
tuesta.  

 Kulttuurivastaava ostaa huomenna 25 lippua Teekkarispeksin 23.3. klo 19.00 näytökseen. 
Kulttuuribudjetista tuetaan lippujen hintaa 2 eurolla. Kemistikillan jäsenet voivat ostaa lippuja 12 e 
hintaan. Hilja tiedottaa tänään Facebookissa ilmoittautumisen aukeavan maanantaina 10.2. 

 Hilja selvittää Jukan kanssa voidaanko preWappu järjestää yhteistyössä Julkun kanssa. PreWappu 
voisi toimia Julkun julkaisun virallisina jatkoina. 

 Kondisbileille tehtiin eilen Facebook-event ja Artturi käänsi tapahtumakuvauksen englanniksi. Hilja 
hoitaa The Tigerin kanssa sopimuksen allekirjoituksen ja hakee yökerhon tarjoamat julisteet. 

 TEK osallistuu Urailtaan ja maksaa Tietosaunan tilavuokran. Hilja selvittää saadaanko tukea myös 
ruokaan. Jos tukea ei saada, voidaan käyttää noin 50e korkeakoulutuesta. 
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10. Sisäasiaintoimikunta 

 Neluricupin ilmoittautuminen on auki Kiltahuoneella. 

 Reetta hoitaa Rantasaunan tilavuokran perumisen Kondensation osalta.  

 Reetta varaa AYY:lta airuenauhat lainaan Kondensatiota varten. 

 Reetta selvittää vahtimestarilta saadaanko valkokangas lainaan Ystävänpäiväkivaa varten. 
Videotykki saadaan lainaan jääkiekkopeliä varten. Ystävänpäiväkivan suunnittelu sujuu hyvin. Kaikki 
raadin jäsenet kutsuvat lisää kavereita Facebook-eventiin.  

 Mika hoitaa kiltahuoneen vanhan tv-tason hävittämisen. 

 Varaston vuokrasopimuksen uusiminen on allekirjoitusta vaille valmis. Artturi selvittää milloin 
allekirjoitus suoritetaan. 

 Reetta selvittää AYY:lta saadaanko varastoon toinen avain.  
 

 

11. Opintotoimikunta 

 Markus ja Hilja olivat paikalla 29.1. pidetyssä historiikkikokouksessa. Kokouksessa käsiteltiin 125-
vuotishistoriikin etenemistä. Riina lupasi tulla raadin kokoukseen esittelemään historiikkitoimintaa. 
Historiikille on valittu vastuuhenkilöt. Aikataulutus kuulostaa hyvältä. Keväällä 2015 saadaan 
sponsorit, materiaalit laitetaan syksyllä 2015 taittoon ja vuoden loppupuolella painoon. 
Tammikuussa 2016 historiikki on valmis. Andtsjö tekee arvion budjetista. Haetaan tukea TTER:lta 
arkistomateriaalin digitointiin. Käyntikortteja saatetaan tarvita tilata lisää. Historiikkitoimikunta 
selvittää saadaanko historiikille mainostilaa Kondensatioon esimerkiksi läsyyn.  

 Tänään pidetään KTAK:n toinen kokous (2/2014). Kokouksessa otetaan esille muun muassa 
tilannekatsaus koulutusohjelmien uudistamisesta.  

 
 

12. Tiedotustoimikunta 

 CHEM-international postilista on perustettu. Puunjalostajakillan ulkovastaava Nanna lähettää 9.2. 
listalle lisätyille infoviestin, jossa kerrotaan miten lista tulee jatkossa toimimaan. Niklas lähettää 
16.2. ensimmäisen kootun viikkotiedotteen listalle.  

 Kemistikillan viikkotiedotusta käännetään englanniksi helmikuun loppuun asti, jonka jälkeen sitä ei 
enää käännetä killan omaan tiedotteeseen. Killan tiedotukset julkaistaan jatkossa englanniksi 
chem-international postilistalla.  

 Emilia tiedottaa paparazzeja toimareiden kuvauksesta. Kuvaukset aloitetaan viikolla 7 ja 
kuvauspaikkana toimii kiltahuone.  

 Jatkossa pöytäkirjaan tehdään kohta Ilmoitusasiat, johon tulee kaikki ilmoitusluontoiset asiat. 
Pöytäkirjan Muut esille tulevat asiat -kohdan asiat pyritään parhaan mukaan lisäämään muiden 
kohtien alle. 
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13. Muut esille tulevat asiat 

 Raadin jäsenet, jotka eivät ole vielä saaneet kiltapinssejä ja historiikkeja, saavat ne tänään 
raadinkokouksen jälkeen. 

 
 
 
 
 

14. Kokouksen päättäminen 

Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen päätti kokouksen kello 11:28. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Artturi Ropponen  Emilia Ronkainen 
puheenjohtaja  tiedottaja-sihteeri 
 


