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Aika:

3.1.2018
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Paikka:

Otakaari 4
02150, Espoo
Huone 149

PÖYTÄKIRJA

Raadin kokous 1/2018

Läsnäolijat: Silja Yli-Juuti, puheenjohtaja
Atte Ahti, sihteeri
Mikael Väisänen
Katarina Varteva
Visa Simola
Mia Roslund
Sara Kasanen
Susanna Karlqvist
Tuukka Harvela
Nina Tanskanen
Iiro Lindgren (7.1-14.5)
1. KOKOUKSEN AVAUS
1.1 Silja Yli-Juuti julisti kokouksen avatuksi ajassa 16:02.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2.1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
3.1 Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
4.1 Ei edellistä pöytäkirjaa hyväksyttäväksi.
5. ILMOITUSASIAT
5.1 Ei ilmoitusasioita.
6. JÄSENASIAT
6.1 Uudet jäsenet.
Ei uusia jäseniä hyväksyttäväksi.
6.2 Raadin palaute.
Raati kiittää palautteesta ja ottaa sen huomioon tulevassa toiminnassaan.
Jatkossa harkitaan mm. kyselyiden vastausten julkaisemista sosiaalisessa
mediassa.
7. YLEISTÄ
7.1 Kuulumiskierros
7.1.1 Simola: ihan hyvää, vähän kipeänä mutta muuten ihan jees.
7.1.2 Ahti: harmi että joululoma meni jo.
7.1.3 Tanskanen: olen iloinen että kontinuumi meni läpi ja muutan uuteen asuntoon!
7.1.4 Väisänen: hyvää kuuluu, energiaa löytyy kun sain rentouduttua.
7.1.5 Karlqvist: kuuluu hyvää, koska kemia meni läpi mutta en päässyt kontinuumia
läpi. Pääsen kohta muuttamaan.
7.1.6 Kasanen: kuuluu ihan hyvää, unirytmit huonosti mutta muuten ok.
7.1.7 Harvela: en päässyt kontinuumia läpi, huomenna pitää herätä tosi aikaisin.
7.1.8 Varteva: ihan hyvää, sähköposti paukkuu.
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7.1.9 Roslund: ihan hyvää, olen ollut tehokas tänä vuonna.
7.1.10 Bäckström: ihan parasta, minusta tulee kummitäti!
7.1.11 Yli-Juuti: en ole nukkunut tarpeeksi.
7.2 Vakiokokousaika
Vakiokokousaika on nyt päätetty keskiviikkoisin 18:00. Myöhästymisestä tulee
sakkoja jos siitä ei ilmoita tarpeeksi aikaisin.
7.3 Varapuheenjohtajan valinta
Yli-Juuti ehdotti Soile Bäckströmiä killan varapuheenjohtajaksi. Ehdotusta
kannatettiin. Päätös: valittiin Soile Bäckström varapuheenjohtajaksi.
7.4 Sakkokeisarin valinta
Aiheesta keskustelun jälkeen valittiin Mia Roslund sakkokeisariksi. Päätös:
valittiin Mia Roslund sakkokeisariksi.
7.5 Toimihenkilövalinnat
Bäckström ehdotti Jaakko Ahoa opintotoimikuntaan ja Kasanen ehdotti Ossi
Perttua, Susanna Karlqvistia ja Matias Saikkua toimittajiksi. Ehdotuksia
kannatettiin. Päätös: valittiin Jaakko Aho opintotoimikuntaan ja Ossi Perttu,
Susanna Karlqvist ja Matias Saikku toimittajiksi.
7.6 Toimintasuunnitelmat ja budjetit
Yli-Juuti suosittelee aloittamaan budjettien suunnittelun ja haluaa ne helmikuun
alkuun mennessä. Lisäksi Yli-Juuti huomautti, että budjettien käyttökohteita voi
myös muuttaa. Jos on tarvetta esim. budjettisaunalle, sekin on mahdollista.
7.7 Kokouskäytännöt
Yli-Juuti ehdottaa, että esityslista olisi vähintään tuntia ennen kokousta valmis.
Sovittiin että edellinen pöytäkirja on valmis maanantaina ja kaikki lukevat sen
vielä ennen hyväksymistä kokouksessa.
7.8 Vuosijuhlaedustukset 2018
Kemistikillan vuosijuhlat
Kemistikillan vuosijuhlaan on tullut kutsu. Juhlat ovat 24. helmikuuta. Yli-Juuti:
muistakaa ilmoittaa halukkuutenne vuosijuhlille excelissä.
7.9 IK-Toimari 2018 haalarimerkki
Karlqvist kertoi, että merkki on suunnitteluvaiheessa. Karlqvist pistää ideat
driveen.
7.10 Talvipäivän rasti
Bäckström ilmoitti, ettei pääse pitämään rastia. Roslund ja Yli-Juuti pääsevät
rastille 14:00 eteenpäin. Simola ilmoittaa raadin rastin talvipäiville.
7.11 Raatipaidat
Simola on suunnitellut kuvaa, mutta se ei ole vielä valmis. Luultavasti tämän
kuukauden aikana saadaan tehtyä.
7.12 Muu raatihärpäke
Varteva ehdotti, että ostetaan halvat henkselit ja painatetaan Isossa-Omenassa
grafiikat henkseleihin. Tanskanen sanoi voivansa huolehtia grafiikoista. Yli-Juuti:
olisi kiva jos henkselit ehtisivät KP:lle.
7.13 Naamaläsyt
Kasasen mukaan läsy on jo lähes valmis.
7.14 Toimarisitsit 10.1.2018
Tarjoilut ovat lähes suunniteltuja. Sovittiin, että ne ketkä eivät mene Academic
Work - tapahtumaan valmistelevat tiistai-iltana jälkiruokaa. Harvela tekee
kauppalistan ja suunnittelee budjettia. Kasanen tarjoutui ideoimaan ohjelmaa
sitseille.
7.15 Kiltahuone
Anton Närekorpi on pyytänyt vanhoja raatilaisia antamaan kiltahuoneen avaimet,
ja ne annetaan raatilaisille tilanteen mukaan. Yli-Juuti muistutti, että myös raati on
erityisesti vastuussa kiltahuoneen siisteydestä ja käytöstä. Lindgren huomautti,
että myös kaikki muut kiltalaiset ovat kuitenkin yhtä oikeutettuja kiltahuoneen
käyttöön.
7.16 Nettisivut
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Yli-Juuti muistutti, että kaikki raatilaiset ovat vastuussa omasta näkyvyydestään
nettisivuilla. Käytiin keskustelua tapahtumat-sivun ulkonäöstä.
7.17 Posti
Yli-Juuti muistutti, että postia löytyy sekä AYY:n toimistolta sekä Otakaari 4:n
vahtimestarin kopista. Kasanen kysyi, mihin hän tilaa tulevat lehdet. Yli-Juuti
muistutti kaikkia hakemaan posteja aina kun ehtii.
8. SISÄASIAINTOIMIKUNTA
8.1 LuTkun edustaja
Päätös: Anton Närekorpi tulee edustamaan raksaa LuTkussa, Tanskanen
hoitaa tiedotuksen.
9. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
9.1 Avainasiakasilta
Varteva muistuttaa, että avainasiakasilta on 30.1. Radisson Blussa klo 17.
Lindgren ilmaisi halukkuutensa osallistua tapahtumaan. Päätös: kutsutaan Iiro
Lindgren avainasiakasiltaan.
9.2 Kannatusjäsenet
Päätös: kannatusjäsenyyden hinta nostetaan 250 eurosta 500 euroon.
Hinnalla saadaan mm. näkyvyyttä kiltahuoneelle jäsentaulun muodossa.
10. OPINTOTOIMIKUNTA
10.1 Kesätyösauna
Bäckström: tällä hetkellä YIT ja SITO mukana. Yli-Juuti ja Bäckström ovat
kiertäneet tervehtimässä korkeakoulun pääaineiden vastuuprofessoreja. Raadin
mahdollisesta lisäavusta tapahtumaan keskustellaan myöhemmin.
11. FUKSITOIMIKUNTA
11.1 Fuksien kuulumiset
Lindgren: fukseille kuuluu hyvää.
11.2 Fuksikapteenin kuulumiset
Lindgren tarkisti fuksipistevihot tänään. Lindgren ilmoitti lisäksi osallistuvansa
vielä virassa olevana raadin kokouksiin satunnaisesti ja toivoo apua mm.
mahdollisen wapun tapahtumiin, erityisesti päivämäärille 10.4. ja 14.4.
Tapahtumista lisää myöhemmin.
12. ULKOASIAINTOIMIKUNTA
12.1 Kvtmk kokoontui onnistuneesti ensimmäistä kertaa
Karlqvist ilmoitti, että Kvtmk kokoontui onnistuneesti ensimmäistä kertaa.
13. RUUTISET-TOIMIKUNTA
13.1 Oltermanni
Kasanen kertoi laittavansa viestiä oltermannille lähipäivinä. Yli-Juuti muistutti,
että oltermannilounas on 24.1. ja että kaikkien olisi hyvä olla paikalla. Roslund
ilmoitti, ettei pääse.

14. EXCURSIOTOIMIKUNTA
14.1 Tervehdysmailit
Roslund ilmoitti, että tervehdysmailit on lähetetty eilen ystävyysyhdistyksiin.
14.2 KP
Roslund kertoi, että ensimmäinen kokous KP:tä koskien on pidetty ja matkaa
suunniteltu. Nina Svinhufvud ja Heidi Kaukinen ovat mukana suunnittelussa, ja
mahdollisesti suunnitteluun otetaan mukaan vielä yksi henkilö.
14.3 Ulkoxq
Roslund kertoi, että ulkoexcursiota on vähän saatu mietittyä ja että sen
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ajankohtaa on vielä mietittävä Vartevan kanssa. Karlqvist on valmis ottamaan
yhteyttä kohdemaan yliopistoihin.
14.4 Helmikuun tapahtumat
14.4.1 Pikkulaskiainen
Ensi viikkotiedotteeseen tulee infoa pikkulaskiaiseen liittyen. Roslund kertoi, että
ei itse lähde mukaan tapahtumaan.
14.4.2 Enoro-excu
Roslundin mukaan excua on jonkin verran suunniteltu. Yli-Juuti muistutti
mainostamisen tärkeydestä. Roslund ilmoitti lisäksi, että Poligonin ja
Maanmittarikillan kanssa on suunniteltu jotain excua.
14.4.3 Pöyry-excu, edustajat ja hankinta
Roslund kertoi, että fukseja on tulossa mukavasti, mutta raatiedustusta tarvitaan.
Bäckström tarjoutui tapahtumaan klo 17:00 eteenpäin.
Päätös: Talkookorvauksesta saatavat rahat käytetään kameran
hankkimiseen. Karlqvist selvittää , minkälainen kamera on paras hankinta.
15. RAHA-ASIAT
15.1 Laskujen hyväksyminen
Päätös: hyväksytään Pikkulaskiaisten tapahtumalasku.’ Päätös:
rahastonhoitaja Mikael Väisänen saa maksaa AYY:n tilavuokrat 500 euroon
asti ilman raadin erillistä hyväksyntää.
15.2 Tilin oikeuksien vaihto
Väisänen ilmoitti kysyvänsä Oskar van der Weijltä että miten oikeuksien vaihto
hoidetaan.
Päätös: poistetaan Oskar van der Weijltä (081095-XXXX) tilinkäyttöoikeus
sekä verkkopankin käyttöoikeus ja Anton Närekorvelta (070194-XXXX)
tilinkäyttöoikeus. Myönnetään Mikael Väisäselle (240395-XXXX)
tilinkäyttöoikeus sekä verkkopankin käyttöoikeus ja myönnetään Silja YliJuutille (161196-XXXX) tilinkäyttöoikeus. Varteva pyysi kaikkia, keille laskuja
tulee, laittamaan ne Google Driven laskutuskansioon.

16. TIEDOTUS
16.1 Ei tiedotusasioita.

17. AYY JA ITY
17.1 Kiltakummi
17.1.1 Kiltakummi ei ole tiedossa.
18. MAIK JA AA-KERHOT
18.1 MAIK-edustajan valinta
Koska MAIK-toimihenkilöitä on jo kolme innokasta, ei valita raadista MAIKedustajaa. Päätös: raadista ei valita MAIK-edustajaa.
18.2 AA-kerhovastaava
Karlqvist tarjoutui AA-kerhovastaavaksi. Ehdotusta kannatettiin. Päätös: valitaan
Susanna Karlqvist AA-kerhovastaavaksi.
18.3 AA-kerhojen kanssa tutustumis/saunailta
Keskusteltiin tapahtuman tarpeellisuudesta. Raadilla oli yleisesti positiivinen
asenne. Ajankohta jäi vielä auki.
19. RIL JA TEK
19.1 RIL-edustus
Yli-Juuti ehdotti Mia Roslundia RIL-edustajaksi. Päätöstä kannatettiin.
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Päätös: valitaan Mia Roslund RIL-edustajaksi.
20. M.E.T.A
20.1 Ei muita esille tulleita asioita.
21. SEURAAVA KOKOUS
21.1 Sovittiin, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan whatsappin välityksellä.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
22.1 Silja Yli-Juuti päätti kokouksen ajassa 17:34.

VAKUUDEKSI

Silja Yli-Juuti
Puheenjohtaja

Atte Ahti
Kirjuri-tiedottaja
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