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Aika: 13.03.2014 16:00 

Paikka: Kemistikillan kiltahuone 

Läsnä: Artturi Ropponen, puheenjohtaja  
Emilia Ronkainen, tiedottajasihteeri 
Iiro Perttula, rahastonhoitaja, vpj. 

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

 
Muut: Niklas Ilkka, saapui 16:08 
 
 
 

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 

 Ei ilmoitusasioita 
 
 

7. Posti 

Käytiin läpi killalle tulleita posteja 
 

 Aku Ankka 11/2014 

 Vuorimieskillan raatiläsy 

 Hiukkasen hallitus- ja toimariläsy 

 Liaani nro 0.000496524329 (1/2014) ja vastauspyyntö, jonka Emilia hoitaa 

 Juopuu 2/2014 Sillisnumero 

 Cuba Night 99 -kutsu 
 
 

8. Raha-asiat 

XXXXXXX 
 

9. Ulkoasiaintoimikunta 

 Niklas Ilkka tuli kertomaan kv-asioista. Kymmenen on ilmoittautunut kv-ISOksi. Tavoite oli saada 20 
kv-ISOa mukaan toimintaan, mutta kymmenellä ISOlla pärjätään. Syksyn vaihto-oppilaiden tarkkaa 
määrää ei vielä tiedetä, mutta oletetaan saapuvan noin 50 henkeä.  Kiltojen on syytä suunnitella 
osallistumistaan vaihto-opiskelijoiden vastaanottoon orientaatioviikolla Kemistikillan haalareita 
voidaan myydä vaihto-oppilaille, jos niitä on vielä jäljellä. Kiltahuoneiden etuja yritetään tuoda 
paremmin esille vaihto-oppilaille esim. kahvipiikki. Panostetaan myös enemmän englanninkieliseen 
viikkotiedotteeseen.  

 Vaihto-oppilas Anders voi suorittaa työpisteen Kemistikillan Lumisotasitseillä. Reetta on yhteydessä 
Andersiin.  

 Wappulaiva järjestetään yhdessä Prodekon kanssa. Sakari hoitaa laivan tilauksen.  

 ZOO party by VK&KK on hyvin hoidossa. Eeron valot saadaan killan käyttöön juhlien ajaksi. Kulut 
jaetaan puoliksi Vuorimieskillan kanssa. 

 Sakari on varannut bussin Borealiksen fuksiexcursiolle 27.3. Sakari tekee ilmon 30 hengelle, joka 
aukeaa seuraavana sunnuntaina.  

 Prewappu järjestetään yhteistyössä Aavan kanssa Akateemisen Wartin jatkoina 22.4. Hilja hoitaa 
juhlien järjestämistä. Artturi tekee julisteen. Amanda hoitaa haalarimerkin suunnittelun. 
Kondisbileiden julisteet saatiin yökerho The Tigerin piikkiin, joten käytetään niihin budjetoidut 
rahat preWapun haalarimerkkeihin.   

 Sakari yrittää hoitaa mahdollisen sponssin Kemistikillan viikkotiedotteeseen. 
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10. Sisäasiaintoimikunta 

 Mika lähettää Kondensatioon osallistuneille sähköpostia löytötavaroista. 

 Artturi tilaa rannekkeet kiltahuoneen unohdettujen kahvimukien laputusprojektia varten. 

 Muuten-vaan-sillis järjestetään OK20:n isolla puolella. Sitsikeittiö on varattu lauantaille, mutta 
Reetta varaa tilan myös sunnuntaille. Sitsikeittiö jaetaan puoliksi Puunjalostajakillan kanssa. Reetta 
hoitaa tilojen varaukset ja tapahtuman ilmoittautumisen. 

 Huomenna järjestetään kello 8.30 kiltahuoneen siivouspäivä, johon koko raati osallistuu. 
 
 

11. Opintotoimikunta 

 CHEM kirjamarketti on nyt tehty ja Markus hoitaa linkin kemistikillan nettisivuille. Markus tekee 
infotekstin myös viikkotiedotteeseen. 

 Puunjalostajakillan opintovastaavan ehdottama opintokysely on vielä ideointivaiheessa. 

 Markus käy vielä läpi viime vuonna tehdyn vetoomuksen kandiuudistuksesta ja tuo sen 
henkilökunnalle esille kannanottona.   
 
 

12. Tiedotustoimikunta 

 Emilia lisää jatkossa viikkotiedotteisiin tapahtumien Facebook-linkit. 

 Emilia tilaa toimarikuvat. 
 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 Raadin kesken tehdään suunnitelma mihin käytetään Korkeakoululta saatua tukea. Tukea voidaan 
käyttää muun muassa excursioiden bussikuluihin ja Harkkasaunaan. Artturi jakaa raadille viime 
vuoden suunnitelman, jonka pohjalta voidaan tehdä uusi.  

 
 

 
 

14. Kokouksen päättäminen 

Kemistikillan puheenjohtaja Artturi Ropponen päätti kokouksen kello 17:00. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
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Artturi Ropponen  Emilia Ronkainen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 


