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Aika: 06.03.2014 16:00 

Paikka: Kemistikillan kiltahuone 

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

 Iiro Perttula, rahastonhoitaja, vpj., poistui 17:26 
 Mika Asikainen, isäntä 

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

 
Muut: Sakari Poikkimäki 

Janne Andtsjö saapui 16:07 
 
 

1. Kokouksen avaus 

Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen avasi kokouksen kello 15:58. 

 

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 
 

 12.3. järjestetään Raadin virkistysilta Sakarin luona. 
 

7. Posti 

Käytiin läpi killalle tulleita posteja 

 Arkkitehtikillan raatiläsy 

 Insinöörikillan 101. Hermannisitsit -vuosijuhlakutsu 

 Aku Ankka 10/2014 

 S’napsi 1/2014 

 Cuba Night 99 -kutsu sähköpostissa 

 Satakuntalainen Osakunta  360. vuosijuhlakutsu 
 

8. Raha-asiat 

XXXXXXX 
 
 

9. Ulkoasiaintoimikunta 

 Sakari selvittää yhteistyötä Universum-opiskelijatutkimuksen kanssa. Kemistikilta lähtee 
mukaan tutkimukseen korvausta vastaan. 

 Uraillan järjestetään 10.3. kello 18.00. TEK:n 300 euron tuella maksetaan tilavuokra ja 
ruokatarjoilut. Hilja on yhteydessä puhujiin Pekka Nurmeen, Anne-Maria Lahesmaa-
Korpeen ja Minni Pirttimaahan sekä TEK:n edustajaan Lauri Ikoseen. 

 Vuorimies- ja kemistikillan yhteisbileiden Facebook-event on tehty. Hilja selkeyttää vielä 
tapahtumakuvausta, jotta siitä käy paremmin ilmi, että tapahtuma on avoin koko 
korkeakoululle. Hilja sopii tarkemmin vuorimieskillan IE:n kanssa juhlien tarjoiluista. 
Pääsylippujen tulot puolitetaan. 

 Pohdittiin pidetäänkö preWappu yhteistyössä Julkun kanssa vai siirretäänkö preWappu 
perjantaille Helsinginkadun appron takia. Puhetta oli myös yhteistyöstä Aavan kanssa 
Akateemisen Wartin virallisina jatkoina. Hilja selvittää tilannetta bilehileiden kanssa. Hilja 
on myös yhteydessä Jukkaan Julkku-yhteistyön kannalta. Iiris on laittanut jo sähköpostia 
yökerho Bada Bingiin ja asia on sieltä suunnalta jo hoidossa. 

 Hilja oli paikalla KKlubin Afterwork-illassa Helsingissä ja siellä keskusteltiin saunaillasta 
yhdessä alumnien kanssa. Alumnien saunailta yhdistetään toukokuun pesissaunaan. Illaksi 
on ehdotettu 9.5. Hilja hoitaa Roviosaunan tilavarauksen. 

 Hilja ottaa yhteyttä Prodekon nykyiseen fuksikapteeniin Wappulaivan tiimoilta. Sakari 
huolehtii ajoissa laivan varauksen noin 120 hengelle. 
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 Sakari selvittää hyvää ajankohtaa ja sisältöä excursiolle Thermo Fisherille. 
 

 

10. Sisäasiaintoimikunta 

 Reetta tekee doodlen, jolla päätetään kiltahuoneen siivouspäivä.  

 Artturi hankkii ”Muutun kiltismukiksi” -rannekkeet kiltahuoneen kahvimukeihin. Kahvimukit 
laputetaan ensi viikolla. 

 ST pohtii hankitaanko kiltahuoneelle mahdollinen whiteboard. 

 

11. Opintotoimikunta 

 Markus oli paikalla KTAK 3/2014 kokouksessa, jossa vanhat kurssit poistettiin. Poistuneilla kursseille 
yritetään hakea korvaavuuksia. Sakari Poikkimäki kertoi, että jatkossakin moduulikohtaiset opinnot 
ja oppimistavoitteet täyttyvät. Opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin 
opettajien kanssa. Jatkossa Markus lähettää raadille tiivistelmän pääpointeista kokouksissa 
käsitellyistä asioista. 

 Markus ja Artturi olivat paikalla 5.3. järjestetyssä opiskelukyky- ja yhdenvertaisuuskoulutuksessa. 
Koulutuksessa käytiin hyvää keskustelua syrjinnän, tasa-arvon, innokkuuden ja motivaation 
vaikutuksesta opiskeluun. Keskustelua käytiin myös asioista, jotka vaikuttavat myönteisesti 
opintojen etenemiseen. Koulutuksen lopuksi pidettiin Kemian tekniikan korkeakoulun yhteinen 
workshop, jossa puhuttiin korkeakoulun ongelmista, opintojen etenemisestä, asenneongelmista, 
huonosta infosta ja epäselvyyksistä. Huonoon keskusteluyhteyteen yritettiin löytää ratkaisua 
esimerkiksi hallopedien kautta. Keskusteltiin myös korkeakoulun rahoitukseen liittyvästä 55 
opintopisteen rajasta. Kemian tekniikan korkeakoulun puheenjohtajat aikovat kokoustaa keskenään 
ensi viikolla.  

 Markus hoitaa yhdessä Puunjalostajakillan opintovastaavan kanssa CHEM:n yhteistä kirjamarkettia. 
Puunjalostajakillan opintovastaava ehdotti myös opintokyselyä. Markus selvittää kyselyn tilannetta. 

 Markus puhuu Oton kanssa tenttiarkiston päivittämisestä, koska tenttejä ei näy killan sivuilla. 

 Janne Andtsjö saapui kertomaan historiikin tilanteesta. Kahden vuoden päästä on tarkoituksena 
saada koko historiikki kasaan eri aihealueittain. Tässä kuussa pidetään kokous kuka on vastuussakin 
mistäkin osa-alueesta, jonka jälkeen itse historiikkia aletaan kirjoittaa. Historiikin tavoitteena on 
olla vuodessa valmis, jotta se saadaan ajoissa painoon. Sponsoreiden avulla maksetaan painokulut 
ja sponsoreita aletaan miettiä loppuvuodesta. Aikaisempina vuosia historiikkeja on painettu aivan 
liikaa, joten seuraavaa painetaan maksimissaan 500 painosta. Janne lupasi myös esitellä arkiston 
raadille. Artturi tekee doodlen arkistokäyntiä varten. 
 

 

12. Tiedotustoimikunta 

 Emilia on tällä viikolla yhteydessä paparazzeihin toimarikuvauksesta.  

 Emilia muuttaa viikkotiedotteen jaottelua selkeämmäksi Artturin ehdotuksesta. 
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13. Muut esille tulevat asiat 

 Valittiin Iiro raatihärpäkkeen vastuuhenkilöksi. 

 Iiro tekee Kemistikillan puolesta virallisen kiitoksen ja suosituksen Kondensation silliksellä 
esiintyneelle taikurille. 
 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen päätti kokouksen kello 17:28. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Artturi Ropponen  Emilia Ronkainen 
puheenjohtaja  tiedottaja-sihteeri 
 


