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Aika: 17.11.2015 10:00 

Paikka: Kemistikillan kiltahuone 

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

 
Poissa:  Jasmina Aouni, yrityssuhdevastaava  
 
Muut: Markus Ronkainen  
 

1. Kokouksen avaus 

Kemistikillan puheenjohtaja Reetta Hassinen avasi kokouksen kello 10:08. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 

4. Kuulumiskierros 

Vaihdettiin raatilaisten kanssa kuulumisia. 

 

5. Posti 

 Tekniikka ja talous numero 37 

 Kemia-lehti 7/2015 

 Kolehti 3/2015 
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6. Raha-asiat 

XXXX 

7. Vaalikokous 

 Vaalikokous järjestetään 26.11. klo 16.30 alustavasti salissa Ke2. 

 Järjestelyt 
 Reetta hoitaa kokouskutsun lähettämisen. 
 IE hoitaa tarjoilut. 
 Saliin pääsee sisään kello 16:00 alkaen, jolloin Riku on valmiina tarkistamassa jäsenyydet ja 

tarjoilut ovat valmiina. 

 Nettisivujen tilanne: 
 Emilia ja Riikka laittavat sivuja kuntoon.  
 Myös www-vastaava on hoitanut sivuille esimerkiksi vaalit-painikkeen. 

 

8. Ulkoasiaintoimikunta 

 Maistereiden haalareita juhlistetaan maistereiden Haalarigaalassa. 

 Hyvinvointi-kilpailun sulkapallo-tapahtuma järjestetään keskiviikkona 25.11. 
 Peli kestää 125 minuuttia ja siitä saa 3 pistettä. 
 Pohdittiin, järjestetäänkö tapahtuma turnauksena vai jollain muulla tavalla. Päätettiin 

toimia osallistujamäärän mukaan. 
 Tapahtumasta laitetaan lisää infoa viikkotiedotteeseen ja tapahtumasta tehdään 

ilmoittautumislomake. 

 Neon Rave -kaato: 
 Kilta maksaa tapahtumaan tilan, esimerkiksi Gorsun. 
 Tapahtuma järjestetään aikaisintaan joulukuussa. 

 Kemiallisteknillinen yhdistys (KTY) 
 Kemiallisteknilliselle yhdistykselle KTY ry:lle kerrottiin Kemistikillan muuttuvasta tilanteesta 

aiemmin tällä viikolla KTY:n hallituksen sähköpostilistalla; Ulkovastaavan tehtävän jäädessä 
killan raadista pois, Kemistikillasta ei tule enää edustusta Kemiallisteknilliseen yhdistyksen 
hallitukseen. Perusteina ovat muiden raadin jäsenten kuormittavat tehtävät sekä se, ettei 
Kemiallisteknillisen yhdistyksen hallituksen jäsenyydellä ole todettu olevan juurikaan 
hyöytyä killalle useamman vuoden aikana. Kemistikilta haluaa pysyä jatkossakin avoimena 
yhteistyölle Kemiallisteknillisen yhdistyksen kanssa. 

 Hilja kertoi, että KTY:n nykyinen hallitus suhtautui asiaan positiivisesti. 

 Suomen Kemistien Seura (SKS) -sitsien tilalla on suunniteltu jotain muuta, esimerkiksi Megazone- 
tai Paintball-peliä yhdistettynä saunaan. 

 Otaniemestä voidaan tarvittaessa vuokrata saunatila. 
 Hesingin yliopiston kemistit (HYK) hoitavat tapahtuman järjestelyt, sillä Kemistikilta hoiti 

keväällä SKS-sitsit. 
 Tapahtuma järjestetään alustavasti joulukuun alussa. 
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 Marco hoitaa tapahtumaa HYK:n hallituksen kanssa edelleen. 

 

9. Sisäasiaintoimikunta 

 Kaverisitsit järjestetään 21.11. 
 Emilia tulee auttamaan järjestelyissä ja tarjoiluissa. 

 PiKKujoulut järjestetään 4.12. 
 Kaikki raatilaiset ovat tapahtumassa töissä. 
 Tapahtumasta tehdään teksti viikkotiedotteeseen, tapahtuma Facebookiin ja 

ilmoittautuminen killan sivuille. 

 Corona-cup pelit on pelattu. Jatkopelit ja finaalit pelataan risteilyn jälkeen. 

 

10. Opintotoimikunta 

 Opintotoimikunnalla ei ollut käsiteltäviä asioita. 

 

11. Tiedotustoimikunta 

 Tiedotustoimikunnalla ei ollut käsiteltäviä asioita. 
 

12. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirjat 18/2015 ja 21/2015. 
 

13. Muut esille tulevat asiat 

 Toimihenkilöille järjestetään silliaamiainen ja saunamahdollisuus kiitoksena työpanoksistaan killan 
eteen 13.12. Roviosaunalla.  

 Kaikki raatilaiset osallistuvat järjestelyihin. 
 Reetta tekee tapahtumasta tekstin, joka laitetaan sähköpostilla toimihenkilöille. 

 Urafoorumi: 
 Jasmina ja Kia Lehti ovat Urafoorumissa 4.12. panelistina.  
 Reetta ja Emilia voivat mennä töihin tapahtumaan. 

 Emilia menee esittelemään Kemistikillan haalareita Maanmittarikillan haalarigaalaan Pelitilaan 
24.11. klo 17. 

 Muita jouluasioita: 
 Marco ideoi joulukortit killoille. 
 IE hoitaa killan joulukukkatervehdykset professoreille. 
 Killan XX -ilmoittautuminen laitetaan viikkotiedotteeseen. 

 Tilakähmyjen varaukset alkavat 30.11. 
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 Vanha hallitus varaa joitain tiloja, mutta uusi hallitus hoitaa muut varaukset. 

 Seuraava kokous pidetään maanantaina 23.11. klo 18. 
 

14. Kokouksen päättäminen 

Kemistikillan puheenjohtaja Reetta Hassinen päätti kokouksen kello 11:12. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Reetta Hassinen  Riikka Virtanen 
puheenjohtaja  tiedottaja-sihteeri 
 

 


