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Aika: 27.02.2014 16:00 

Paikka: Kemistikillan kiltahuone 

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

 Iiro Perttula, rahastonhoitaja, vpj. 
 Mika Asikainen, isäntä, saapui 16:05 

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

 
Muut: Pietari Keskinen, saapui 16:07 
 
 

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 

Hyväksyttiin pöytäkirjat 3/2014, 5/2014 ja 6/2014 

 

5. Kuulumiskierros 

Vaihdettiin raatilaisten kanssa kuulumisia. 
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6. Ilmoitusasiat 

 Mika hoitaa Estrellalta saatujen sipsipussien noutamisen sillikselle.  

 Reetta pyytää raadin jäseniä jäämään kokouksen jälkeen keskustelemaan vastuutehtävistä 
Kondensatiota varten. 
 
 

7. Posti 

Käytiin läpi killalle tulleita posteja 
 

 Maanmittarikillan hallitusläsy 

 Athenen hallitusläsy 

 Fyysikkokillan hallitusläsy 

 Aku Ankka 7, 8 ja 9/2014 

 Finntesting kannatuspalkinnon saajan ehdottaminen 

 Ystävänpäiväkortti PJK:lta ja Athenelta 

 Prosessikillan 53. vuosijuhlakutsu ja hallitusläsy 

 Wuorikautiset 1/2014 ja ISW Helsinki 2014 –numero 

 Ahjo 3/2014 

 Ketekin 38. vuosijuhlakutsu 

 Radikaalin 45. vuosijuhlakutsu 

 Materiaali-insinöörikillan 21-vuotissitsikutsu + kaksi tikkaria 

 Kylteri 1/2014 

 113. Kevätpäiväntasaus -kutsu 
 
 

8. Raha-asiat 

XXXXXXX 
 

9. Ulkoasiaintoimikunta 

 Hilja ja Vuorimieskillan emäntä Ronja järjestävät Kemistikillan ja Vuorimieskillan yhteiset bileet 
19.3. OK20:ssä. VK:lla on kyseisenä päivänä vieraita Mikkelistä. Bileiden teemana on eläintarha ja 
sisäänpääsymaksu 2 e. Jos haluaa ruokailla sillis tyyppisesti, sisäänpääsymaksu on 6e. Hilja hoitaa 
infotekstit Kemian tekniikan korkeakoulun tiedottajille. 

 Hilja on suunnitellut saunailtaa yhdessä alumnien kanssa. KKlubi voisi maksaa ruuat ja juomat. Hilja 
kysyy tukea myös tilavuokraan ja selvittää tapahtumalle sopivaa perjantaita. 

 Neste Jacobs ei lähtenyt tukemaan Kemistikillan vuosijuhlia. Yritys on kuitenkin kiinnostunut 
kaikesta muusta yhteistyöstä esimerkiksi yritysluennoista ja excursioista. Sakari selvittää yrityksen 
kanssa sopivaa yhteistyötä. 

 PrTK ja KK tapasivat viime perjantaina. Keskusteltiin yhteisestä kesätyötapahtumasta. Tapahtuman 
ajankohdaksi päätettiin alustavasti syyskuun ensimmäinen kouluviikko. Tapahtuman luonteeksi 
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suunniteltiin joko yritysbrunssia tai yritysillallista. Tapahtuma yritetään toteuttaa yhteistyössä 
yrityksien Neste Jacobs, Valio ja Orion kanssa. Tapahtuma olisi avoin myös prosessiteekkareille. 

 Hilja hoitaa ulkopaikkakuntalaisten vastaanoton ja tilat lauantaina Kondensatiota varten. 
 

 

10. Sisäasiaintoimikunta 

 Smökissä järjestetään 23.3. Kumpulan yhteissitsit, joihin on pyydetty avuksi keittiökoulutettua 
henkilöä. Mika selvittää kuka pääsisi avuksi.  Tapahtumaan lainataan myös kemistikillan gongia. 

 Uudet käytännöt tulevat voimaan maaliskuun alussa koskien AYY:n tiloja. Reetta muistuttaa kaikkia 
tarkistuslistojen tarkkuudesta. Kemistikillan kiltakummi Pietari kertoo myös, että jatkossa 
unohduksista ja laiminlyönneistä ollaan tarkempia ja sakotetaan. 

 Sitsikeittiö jaetaan yhdessä SIK:n kanssa perjantaina 28.2. Kilta maksaa puolet tilavuokrasta SIK:lle. 

 Kondensatioon tarjottu illalliskortti myönnettiin IE:n käyttöön. 

 Kaikki raadin jäsenet auttavat silliksen siivouksessa. 
 

 

11. Opintotoimikunta 

 Markus oli paikalla OAT-kokouksessa. Markus laittaa jatkossa raadille koosteen kokouksissa 
käsitellyistä asioista. 

 Markus laittaa kk-info listalle vielä muistutuksen 7.3. järjestettävästä infotilaisuudesta. 
 

12. Tiedotustoimikunta 

 Emilia päivittää muuttuneen kokousajan viikkotiedotteeseen. 

 Emilia on yhteydessä www-vastaavan kisälliin Juhoon, joka hoitaa Facebookissa olevien kuvien 
siirron kemistikillan kuvasivustolle.  

 Emilia ostaa killan kuvasivustolle lisää käyttöaikaa.  

 Tisle 1/2014 ilmestyy Kondensatio sillikselle. 
 

 

13. Kiltakummin tervehdys 

 Kemistikillan kiltakummi Pietari Keskinen oli seuraamassa raadin kokousta. Pietari kertoi raadille 
kiltakummin tehtävistä ja AYY:n kuulumisia. Hän kertoi muun muassa AYY:n tilojen tilavuokriin 
tulevista muutoksista.  
 
 

14.  Airueiden ja lipunkantajien valinta Kondensatioon 

 Valittiin killan lipun lipunkantajaksi Severi Vapalahti ja Suomen lipun lipunkantajaksi Tapio Nevala. 



KEMISTIKILTA Ry  4 (5) RAADIN KOKOUS 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta   PÖYTÄKIRJA 7/2014 
PL 69 
02151 Espoo 
www.kemistikilta.fi 

 

 Valittiin killan lipun lippuairueiksi Susanna Tamminen ja Tiia-Mari Rantakylä sekä Suomen lipun 
lippuairueiksi Susanne Lindholm ja Pia Silventoinen. 

 Valittiin varahenkilöiksi kolme raadin jäsentä: Iiro Perttula, Markus Hovi ja Sakari Hiidenheimo 
 
 

15.  Muut esille tulevat asiat 

 Emilia lähettää kk-info ja kk-toimarit listoille kutsun kiltalaisille edustamaan vuosijuhliin Ouluun ja 
Lappeenrantaan. 

 Artturi oli paikalla eilen järjestetyssä hyvinvointitilaisuudessa, jossa workshopattiin 
puheenjohtajien, pHuksikapteenien, isovastaavien ja Aallon henkilökunnan kesken hyvinvoinnista. 
Tilaisuudessa tuli esille monia hyviä kohtia hyvinvoinnin edistämiseksi. Prosessiteekkarit ovat muun 
muassa keksineet stipendin tapahtumaan varten, jonka voi järjestää kuka vain yhdistyksen jäsen. 
Stipendin kautta pyritään madaltamaan kynnystä osallistua tapahtumiin, kun jäsenet voivat 
järjestää omanlaisiaan tapahtumia vanhojen tuttujen tapahtumatyyppien sijaan. 
 
 

15. Kokouksen päättäminen 

Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen päätti kokouksen kello 17:03. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Artturi Ropponen  Emilia Ronkainen 
puheenjohtaja  tiedottaja-sihteeri 
 


