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Aika: 31.01.2019 klo 08:00 

Paikka: Kemistikillan kiltahuone 

Läsnä: Aleksi Heikkinen puheenjohtaja 
Ville Ukkonen  tiedottaja-sihteeri 
Pekka Perkiö  rahastonhoitaja  
Jakke Anttila  isäntä 
Nea Möttönen emäntä  
Tytti Jämsä  yrityssuhdevastaava 
Damla Serper  Kv- ja maisterivastaava poistui kohdassa 10 
Kim Eklund  opintovastaava 
 

Muut: Marianne Honkasaari poistui kohdassa 12 
 Lotta Wallinmaa poistui kohdassa 12 

     
 
 

1. Kokouksen avaus 
Kemistikillan puheenjohtaja Aleksi Heikkinen avasi kokouksen kello 08:00. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen asialistaksi 
Hyväksyttiin työjärjestys asialistaksi. 

4. Kokouksen järjestäytyminen 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aleksi Heikkinen ja sihteeriksi Ville Ukkonen. 

5. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen 
Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja. 

6. Puheoikeuden myöntäminen 
• Myönnettiin puheoikeus kokouksissa Heidi Vehviläiselle Damla Serperin vaihdon ajaksi. 
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7. Ilmoitusasiat 
• Jäjä 6.2 

• KvTMK International Sitsit ja Sillis 22.02-23.02 

8. Kuulumiskierros 
Vaihdettiin kuulumisia kokoukseen osallistuneiden kanssa. 

9. Killan TEK-yhdyshenkilön vierailu 
• Keskusteltiin TEK-yhdyshenkilön kanssa killan ja TEK:n välisestä yhteistyöstä. TEK haluaisi listan 

vuoden tapahtumista, joihin TEK voisi osallistua sponssaamalla. Ura-tapahtumat ja excursiot olisivat 
etusijalla sekä vuosijuhlia sponssattaisiin vain pyöreillä ja puolipyöreillä.  

10. AYY:n Hallituskummin vierailu 
• Marianne Honkasaari toimii tämän vuoden Kemistikillan hallituskummina. Hallituskummi toimii killan 

apuna ja yhdyssiteenä  AYY:n ja killan välillä. 

• Keskusteltiin hallituskummin kanssa toiminnasta ja yleisistä asioista. Kilta haluaisi ainakin olla 
paremmin ajan tasalla AYY:n yhteisörakenneprojektista. 

• Seuraava hallituskummin vierailu voisi olla kuukauden päästä 

• Damla Serper poistui 8:30 

11. Posti 
Käytiin läpi killalle tulleita posteja: 

• Rakennusinsinöörikillan hallitusläsy 2019 

• Tekijä 01/2019 

• Tekniikka&Talous 3/2019 

12. Raha-asiat
• Käytiin läpi killan budjettiehdotusta:

▪ PRH-kuluja tulee sääntömuutoksen takia
▪ PRTK:n lopettaminen tuo lisää byrokratiakuluja ja mahdolliset tulot korvamerkataan 

ulkoexcuun ja muuhun PRTK:n aikaisemmin järjestämään toimintaan
▪ Marianne Honkasaari poistui 8:53
▪ Liikunta- ja kulttuurivastaaville tehdään omat osuudet budjettiin. Toiminta on ennen ollut

yhtenäistä mutta nykyään se on erillistä, joten erilliset osuudet selkeyttävät toimintaa. 
▪ Ennen ollut yhtenäisenä toimintana, nyt omina

▪ Lotta Wallinmaa poistui 9:13
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13. Ulkoasiaintoimikunta 
• Killalle voitaisiin perustaa LinkedIn-ryhmä. Viikkotiedotteeseen laitetaan mainosta, kunhan ryhmä 

on perustettu. 

• International tutor rekry on suunniteltu tehtävän isorekryn jälkeen, mikä on 4.2. 

14. Sisäasiaintoimikunta 
• Neluricup pitäisi järjestää 

• Kotikeittokisaa pitäisi mainostaa viikkotiedotteessa. 

15. Opintotoimikunta 
• Killan tenttiarkisto on päivitetty 

• Tenttien palauttamisesta voisi suunnitella joitain palkintoa tai arvontaa. 

16. Tiedotustoimikunta 
• Kemistikilta.kuvat.fi tilaus pitäisi päivittää. Ville Ukkonen hoitaa tilauksen päivittämisen. 

• Keskusteltiin Kemiat Kohtaa-tapahtuman mainostamisesta 

• Kemiat Kohtaa mainostukseen otetaan vastaan hyviä ideoita. Mainoksissa olisi hyvä mainita muun 
muassa, että kyseessä on tapahtuman 10. juhlavuosi, tapahtuma on kerran opiskeluaikana 
Otaniemessä ja paikkojen rajattu määrä 

• Jos on tullut uusia toimareita niin ilmoittakaa heistä, että nimiä voidaan päivittää killan nettisivuille 

17. Kunnia- ja ansiomerkkiohjesäännön muutosehdotus vuosikokoukseen 
• Muutosehdotuksen ideana olisi muuttaa toimikunnan pääsykriteeri kolmeen lukukauteen viidestä 

lukukaudesta 

• Nykyisessä tilanteessa viisi lukukautta on aivan liian pitkä aika. Kaikki killan jäsenet eivät 
välttämättä ole fukseista lähtien killan jäseniä, jolloin viiden lukukauden vaatimus aivan liian pitkä. 

• Mahdollisesti voitaisiin valita toimikuntaan myös kolmannen lukuvuoden aikana 

• Aleksi Heikkinen tekee muutosehdotuksen ja käyttää sen läpi hallituslaisilla 

18. Muut esille tulevat asiat 
• Keskusteltiin miten Neste Engineering Solutionsin kesätyöpaikka-diili hoidetaan 

• Airuet tarvittaisiin Kondensatioon. Tupsufukseja, kolmannen vuoden opiskelijoita ja vanhoja 
raatilaisia olisi hyvä pyytää airueisiin. 

• Keskusteltiin räätihärpäkkeen valinnasta. Aleksi Heikkinen tekee Google Formsin äänestystä varten, 
äänestys on viikon verran auki. 

• Doodlatkaa Kemiat Kohtaa-kokoukseen osallistumisenne, mikäli aiotte osallistua 

• Keskusteltiin Kemiat Kohtaa-sitsien koristelusta. Koristeista tarvittaisiin vielä pöytäkoristeet ja 
Smökin takaseinälle seinäkoriste. 

• Löydettiin vanhoja kultaisia killan logo-haalarimerkkejä, käytetään niitä raadin haalarimerkkinä tänä 
vuonna 

• Keskusteltiin kokousten sakkokäytännöistä 
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19. Seuraava kokous 
Seuraava kokous järjestetään Kemistikillan kiltahuoneella 5.2.2019 klo 10:00. 

20. Kokouksen päättäminen 
Kemistikillan puheenjohtaja Aleksi Heikkinen päätti kokouksen 10:15.  

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Aleksi Heikkinen  Ville Ukkonen 
puheenjohtaja  tiedottaja-sihteeri 
 


