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Aika: 11.02.2014 10:15 

Paikka: Kemistikillan kiltahuone 

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

 Iiro Perttula, rahastonhoitaja, vpj. 
Markus Hovi, opintovastaava 
Hilja Korhonen, ulkovastaava 
Sakari Hiidenheimo, yrityssuhdevastaava 

 
Poissa: Mika Asikainen, isäntä 
 Reetta Hassinen, emäntä 
 
Muut: Eero sääski 
 Juho Vihonen, poistui 11:15  
 Mikko Laine, saapui 11:35 
  
 
 

1. Kokouksen avaus 

Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen avasi kokouksen kello 10:16. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 

4. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen 

Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja 

 

5. Kuulumiskierros 
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Vaihdettiin raatilaisten kanssa kuulumisia. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 Jäärämiitinki järjestetään 20.2. klo 17 Design Factoryn Studiossa. Jatkuvuustoimikunta esittelee 
killan toimintaa viiden vuoden takaa. Raatilaiset miettivät etukäteen asioita, joita haluavat käsitellä 
tapaamisessa. 

 Kokous PrTK:n kanssa järjestetään perjantaina 21.2. PrTK:n kerhotilassa. 

 

7. Posti 

Käytiin läpi killalle tulleita posteja 
 

 Aku Ankka 6/2014 

 Kemia 1/2014 

 TF:n vuosijuhlakutsu 

 Kuumahionta LXIX –vuosijuhlakutsu 

 Spektrum rf:n LXXXI –vuosijuhlakutsu  

 Danske Bank, arvopaperitiliote 

 EQ-pankin salkkuraportti 
 

8. Raha-asiat 

XXXXXXX 
 

9. Ulkoasiaintoimikunta 

 Kyykkäturnaus järjestetään tänään Miinusmaalla kello 16. Juteltiin kentän aurauksesta, koska yöllä 
oli satanut lunta. Hilja pyytää tarvittaessa ISS:ltä lumikolaa lainaksi. Hilja hoitaa paikalle pöydän 
tarjoiluja varten. 

 The Tigerin kanssa tehty sopimus Kondisbileitä varten on tullut allekirjoitettuna postissa.  

 Sakari ja Hilja menevät tapaamaan alumnikoordinaattori Kirsi Havua perjantaina 14.2. kello 13. 
Tapaamisessa allekirjoitetaan alumni-yhteityösopimus ja puhutaan muun muassa syksyllä 
järjestettävästä alumni-tapahtumasta.   

 Kemiat kohtaa –tapahtuma meni kaiken kaikkiaan hyvin. Tapahtuman budjetoinnissa jäätiin voiton 
puolelle. 

 Thermo Fisfer lähti mukaan tukemaan Kondensatiota. Yritys tarjosi myös excursiota Kemistikillalle 
ja toivoi Kemistikillan esittävän toiveita excursion sisällöstä. Sakari selvittää mahdollista ajankohtaa 
excursiolle. 

 

10. Sisäasiaintoimikunta 
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 Ystävänpäiväkivaan tarvitaan humppakuutio äänentoistoon. Videotykin liitäntään tarvitaan 
tavallinen VGA-kaapeli.  

 Ystävänpäiväkivaa varten tarvitaan jotain pehmeitä ja mukavia alustoja hengailua varten. Fatboyta 
ei saada lainaksi muilta killoilta, koska ne ovat rikki. Kiltikseltä voidaan lainata tyynyjä, mutta niitä 
varten tarvitaan kulkulätkä. IE selvittää saadaanko PrTK:n kerhohuoneelta sohvia lainaksi. Sakari toi 
esille, että hänellä on fatboy mitä voi mahdollisesti lainata, jos kuljetus onnistuu. Messumattoa on 
myös tarvittaessa käytössä. 

 Kondensation työfuksi-ilmo on nyt auki. Tilanne näyttää vielä huonolta. IE selvittää tilannetta 
fuksikapteenien kanssa.  
  
 

 

11. Opintotoimikunta 

 KTAK:n kokouksessa (2/2014) hyväksyttiin ehdotukset kunniatohtoreista, jotka palkitaan syksyllä. 
Fuksien koulutusohjelmaan hyväksyttiin yksi uusi kurssi. Kokouksessa käsiteltiin myös 
koulutusohjelmien tilannekatsausta ja kansainvälisiä maisteriohjelmia. Uuteen koulutusohjelmaan 
tulee karsintaa pääaineisiin. Bioinformaatioteknologian opiskelijoille luodaan oma ohjelma Kemian 
tekniikan korkeakouluun. Orgaanisen kemian professori Ari Koskinen tarjosi alan excursioita. 
Excursiolle voidaan lähteä, jos saadaan ilmaiset bussikuljetukset. Kokouksessa käsiteltiin myös 
mielipiteitä Kemian tekniikan korkeakoulussa diplomityön suorittaneiden palkanmaksusta. 
Käsiteltiin myös lopputöiden arvosanojen kriteerien tiukennusta, koska arvostelu nähdään nykyisin 
liian lepsuna.  

 Markus oli paikalla 10.2. järjestetyssä tapaamisessa koulutusohjelman johtajan Katrina 
Nordströmin ja opintojen suunnittelijan Anne Mäkilän kanssa. Tapaamisessa käsiteltiin muun 
muassa poistuvien kurssien tenttejä. Tenttejä järjestetään ainakin vuoden verran kurssin 
poistumisen jälkeen, jos opiskelija on suorittanut kyseisen kurssin. Professorit ovat hyvin 
yhteistyöhaluisia ja tarjoavat opiskelijoille apua opintojen edistymiseen. Opiskelijat saivat 
positiivista palautetta opintojen selvästä kehityksestä ja opintojen sujuvuudesta. Katrina kertoi 
myös, että kemiaa pääaineena lukevilla riskejä päällekkäisyyksille uudessa maisteritutkinnossa. 
Samansisältöisiä kursseja ei kuitenkaan tarvitse suorittaa uudestaan. Jos vanhasta kanditutkinnosta 
on suoritettu 2 opintopisteen kurssi, ja sillä on 5 opintopisteen päällekkäisyys uudessa 
maisteritutkinnossa, tarvitsee kurssi suorittaa vain 3 opintopisteen edestä. Professorit tekevät 
paljon töitä uuden koulutusohjelman eteen yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Professorit toivovat 
myös kunnioitusta opiskelijoilta esimerkiksi rästitenttejä järjestettäessä. Vanhan kanditutkinnon 
opiskelijat saavat valita, siirtyvätkö suoraan ilman karsintaa uusiin maisteriohjelmiin vai 
opiskelevatko ensin vanhaa maisteriohjelmaa, jonka jälkeen siirtyvät uuteen. Tavoitteena on myös 
vähentää kandivaiheen opiskelijoita ja lisätä maisterivaiheen opiskelijoita. Esille nousi myös 
prosessiautomaation pääaineeksi valinneiden opiskelijoiden ongelma, koska kyseiselle pääaineelle 
ei löydy vastaavuutta uudesta maisteriohjelmasta. Mahdollinen korvaavuus voisi löytyä 
automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelmasta. 

 Infotilaisuus koulutusohjelmien uudistuksesta järjestetään 7.3. Korkeakoulu lähettää tänään infoa 
opiskelijoille. Paikalle tulee kandiuudistuksesta vastuussa olevia henkilöitä. Infotilaisuuksia pyritään 
tästä eteenpäin järjestämään opiskelijoille kerran kuussa. Tilaisuuksille on varattu noin tunti aikaa 
ja niiden jälkeen on mahdollisuus jäädä keskustelemaan myös henkilökohtaisesti. Infoa 
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infotilaisuudesta lähetetään myös killan seuraavaan viikkotiedotteeseen. Opiskelijoita kehotetaan 
lähettämään kysymyksiä ja toiveita infon sisällöstä etukäteen.  

 Tekniikan edistämissäätiön hyvä opettaja –palkintoa on nyt mahdollisuus ehdottaa. Jos killan 
ehdottama opettaja saa hyvä opettaja –palkinnon, saa kilta tukea 2000e. Markus hoitaa 
ehdotusten organisointia. 

 

12. Tiedotustoimikunta 

 Sakari pyytää www-vastaavaa Ollia vaihtamaan killan nettisivuille päivitetyt yrityslogot.  

 Artturi hoitaa tällä viikolla raadin kuvat killan sivuille.  

 Sakari lähettää Emilialle Neste Oililta tulleen kesätyöhakuilmoituksen, joka laitetaan seuraavaan 
viikkotiedotteeseen. 
 

13. Muut esille tulevat asiat 

 Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen ja ammattiainekerhojen yhteistyökokous järjestettiin viime 
viikolla. Artturi ja Iiro olivat paikalla. Kokouksessa tuli esille seuraavia asioita. Vuorimieskilta ja 
metallikerho yhdistyvät lähitulevaisuudessa, koska niillä on yhteiset sponsorit. Puunjalostajakilta, 
puumekanistikerho ja ulkomaan excukerho mahdollisesti yhdistyvät myös lähitulevaisuudessa. PrTK 
ja Kemistikilta eivät näillä näkymin ole yhdistymässä, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa. Killat 
haluavat uusia jäseniä prosessiteekkareiden tupsufukseista, mutta heille ei kannata olla liian 
montaa eri vaihtoehtoa liittyä. Kiltojen rooli muuntuu todennäköisesti enemmän 
ammattiainekerhotoiminnaksi. Prosessiteekkaritupsuille järjestetään syksyllä infotilaisuuksia 
kiltojen toiminnasta ja eduista. Kiltoja ei mainosteta liikaa ja prosessiteekkareita ei painosteta 
liittymään kiltojen jäseniksi. Kannustetaan lähtemään jäseneksi ja toimijoiksi eri kiltoihin. Kyseisestä 
aiheesta järjestetään kokouksia myöhemmin kaikkien korkeakoulun hallitusten kesken. 
Kokouksessa tuotiin esille myös vaihto-oppilaiden ja maisteriopiskelijoiden huono vastaanotto. 
Maisterivaiheen opiskelijat tulevat jatkossakin suoraan eri kiltoihin. Prosessiteekkareiden 
puheenjohtaja Mikko Laine ehdotti, että kaikkien kiltojen maisteriopiskelijat laitettaisiin samaan 
fuksiryhmään orientaatioviikolla.  

 Artturi tilaa 30 kappaletta raatiläsyjä Picaset Oy:lta saa juottaa -tekstillä. 

 Raadin jäsenet, joilta puuttuu vielä killan pinssi, saavat sen tänään kokouksen jälkeen.  
 
 
 

14. Kokouksen päättäminen 

Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen päätti kokouksen kello 11:41. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
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Artturi Ropponen  Emilia Ronkainen 
puheenjohtaja  tiedottaja-sihteeri 
 


