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Aika: 02.10.2015 14:30 

Paikka: Kemistikillan kiltahuone 

Läsnä: Reetta Hassinen, puheenjohtaja 
Riikka Virtanen, tiedottaja-sihteeri 
Marco Meier, ulkovastaava  
Tiia-Mari Rantakylä, opintovastaava  
Jasmina Aouni, yrityssuhdevastaava  
Iiris Hakaste, isäntä, vpj  
Hilja Korhonen, emäntä 
Emilia Ronkainen, KV- ja maisterivastaava 

 
Poissa: Riku Montonen, rahastonhoitaja  
 
 

1. Kokouksen avaus 

Kemistikillan puheenjohtaja Reetta Hassinen avasi kokouksen kello 14:28. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 

4. Kuulumiskierros 

Vaihdettiin raatilaisten kanssa kuulumisia. 

 

5. Posti 

 Ahjo numero 12 

 Alkemia 2015 
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6. Raha-asiat 

XXXX 

7. Ulkoasiaintoimikunta 

 Pohdittiin, saammeko Fyysikkokillan Mielenpuhaltaja-speksiin kemistikasan. 
 11.10. kello 16 olisi näytös Louhisalissa. 
 Reetta hoitaa asiaa Fyysikkokillan edustajien kanssa. 
 Marco hoitaa lipunmyyntiä asian tiimoilta 

 pHuksiexcursiolle tulee myös erillinen kiintiö kiltalaisille tai tutoreille. 

 DuPontille järjestetään excursio marras-joulukuun vaihteessa. Pohdittiin mikä olisi paras 
ajankohta excursiolle. 

 Marco järjestää Kemistkilta goes KHL -tapahtumaa: 
 Tapahtuma järjestetään 24.11. 
 Kansainvälisille opiskelijoille varataan myös paikkoja. 
 Pohdittiin kulttuuribudjetin käyttämistä tapahtumaan. Päätettiin, että tapahtumaan 

voi käyttää 100 euroa kulttuuribudjetin rahoja. 

 Emilia muistutti että CHEM International -sitsien ilmoittautuminen on auki. Tapahtumaan 
toivotaan lisää suomalaisia opiskelijoita. 

 Emilia kertoi, että Prosessiteekkareiden fuksipäälliköt sekä kemian tekniikan korkeakoulun 
kiltojen puheenjohtajat ja kansainvälis-maisteri -vastaavat kokoustivat. Emilia kertoi 
kokouksen pääkohdista. 

 Prosessiteekkareille tilataan 100 kappaletta ylimääräisiä haalareita, jotka killat 
lunastavat kansainvälis- ja maisteriopiskelijoilleen. 

 Kukin kilta ostaa 30 kappaletta.  

 Haalarit täytyy maksaa etukäteen. 
 Jatkossa kiltojen ja Prosessiteekkareiden tapahtumissa on ilmoitettava, mikäli 

osallistuminen edellyttää jäsenyyttä. Tällä järjestelyllä pyritään tasa-arvoisuuteen; 
Prosessiteekkareiden opiskelijoilla ja vaihto-opiskelijoilla oltava yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistua tapahtumiin. 

 Neon Rave järjestetään 23.10.: 
 Viimeinen kokous on tulossa. Luultavasti myöhemmin järjestetään kuitenkin vielä 

yksi kokous. 

 

8. Sisäasiaintoimikunta 

 Korkeakoulusitsit: 
 Jasmina ja Tiia-Mari pääsevät auttamaan. Riikka selvittää pääseekö hän auttamaan. 
 Maisteriopiskelija Tino Koponen tulee myös auttamaan. 

 Juhlavuosi/Kondensatio 125 -toimikunta: 
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 Pyydetään Mikko Peuraa ja Miikka Tammista piirtämään sarjakuva TammiPeuraa 
juhlavuoden kunniaksi. 

 Kaverisitsit järjestetään 21.11. 

 

9. Opintotoimikunta 

 Reetta Hassinen on valittu Hallopediksi Kemian tekniikan akateemiseen komiteaan (KTAK). 

 Tehdään yhdessä Kemian tekniikan korkeakoulun kanssa uuden maisteriohjelman 
tyytyväisyyskysely. Tiia-Mari hoitaa asiaa 

 Tiia-Mari kertoi, että Life Science Technologies koulutusohjelman toimikunnan 
kokouksessa oli ollut puhetta, että professorit alkaisivat ottaa palautetta kursseilta. 
Pohdimme kuitenkin, että kynnys palautteen antamisesta suoraan professoreille on turhan 
korkea. 

 Pohdittiin, että palautteen antaminen kurssien jälkeen pitäisi tehdä mielekkäämmäksi tai 
jopa pakolliseksi. 

 

10. Tiedotustoimikunta 

 Riikka muistuttaa Tisleen päätoimittaja Kia Lehteä, että lehden painomääriä pudotetaan 
75:stä 50:een. 

 Riikka pyytää Rikulta viitenumeron, jotta Teekkaritoiminnan edistämisrahaston (TTER) 
mainos Tisleeseen saataisiin maksuun. 

 Killan sivuja pitäisi päivittää. Selvitetään asiaa www-vastaavan kanssa. 
 

11. Muut esille tulevat asiat 

 Raadilla on google-kalenteri, johon Reetta on kutsunut kaikki raadin jäsenet. Sinne lisätään 
tapahtumia. 

 Päätettiin, että NKK:lle meneville myönnetään ulkopaikkakunnan edustustukea sekä 
vuosijuhlalahjatukea yhteensä 35 euroa. 

 16.10 on vuosijuhlatapaaminen, johon olemme ainoastaan varanneet tilan. Lasku 
lähetetään eteenpäin.  

 Raadin virkistymislauantai järjestetään Iiriksellä 3.10.n kello 19. 

 Pohdittiin milloin ja millä konseptilla Nakkirieha järjestetään. 
 Pohdittiin, mitä nakkeja säilytetään. 
 Rieha järjestetään marraskuun alussa. 
 Konseptia hiotaan. 
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12. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirjat 10/2015, 14/2015 ja 15/2015 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Kemistikillan puheenjohtaja Reetta Hassinen päätti kokouksen kello 15:40. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Reetta Hassinen  Riikka Virtanen 
puheenjohtaja  tiedottaja-sihteeri 
 

 

 

 


