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HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015

Aika: Maanantai 12.01.2015 klo 16.00

Paikka: Radikaalin koppi

Läsnä: Tuomas Nurmi puheenjohtaja
Jonas Hammarström sihteeri
Toni Lamminaho (poistui 16.45)
Toni Väisänen
Juuso Sääksvuori
Santeri Salovaara
Annu Nurmela
Sara Vähätalo
Sampo Pakkanen
Sara Turunen
Petra Peltonen
Santtu Kärkkäinen
Teppo Salminen (jäsen)
Linnea Grönroos (jäsen)

 1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.12

 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja tarvittavat kokousvirkailijat
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus 
paikalla oleville yhdistyksen jäsenille.

 3 Esityslistan hyväksyminen ja edelliset pöytäkirjat
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 4 Ilmoitusasiat
 4.1 Nimenkirjoittajat ja muu PRH-bisnes

Hoidossa. Keväällä sääntöpäivityksen yhteydessä tehdään mm. tilintarkastajan nimikkeen 
muutos toiminnantarkastajaksi. 

 4.2 JYYn järjestöseminaari 30-31.1.
Tapahtumaa mainostettu Facebookissa, s-posti tulossa ilmoittautumisesta.
Seminaarissa tarjolla tietoa järjestötoiminnasta, ruokaa, sauna ja henkilökohtaisen verkoston
laajentamista.

 4.3 Hallituksen yhteystiedot
Sihteeri kerää mahdollisimman pian ainakin puhelinnumerot ja nimet.

 4.4 Muut
Merkkejä saatu 2x300kpl, ne on haettu 12.1. Voittajasuunnittelijoille jaetaan 20kpl heidän 
suunnittelemaansa merkkiä.
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 5 Bisnekset
 5.1 Hallintobisnes

 5.1.1 Ravintolayhteistyösopimus vuodelle 2015
Gigglin Marlin on lähtettänyt sopimusehdotuksen joulukuussa. Sisältö sama kuin 
vuodentakaisessa lukuunottamatta vuosijuhlia. Tultaneen hyväksymään sellaisenaan.
Allekirjoitetaan ~13.1.2015 paikkeilla. Uuden projektityöryhmän olisi myös hyvä käydä
esittäytymässä. Tulevia tapahtumia jo suunnitteilla!

 5.1.2 Kokous- ja pöytäkirjakäytännöistä sun muusta
Hyväksytyt pöytäkirjat siirtyvät kansioon ja internettiin. Todettiin käytänteeksi jo 
vuoden 2014 aikana.
Pyritään jatkossa tiivistämään kokousten kestoa, sillä pitkät kokoukset eivät palvele 
asioiden parasta mahdollista käsittelyä.

 5.1.3 Taloustilanne
Tilillä noin 8048,00 €, josta risteilylaskun vähentämisen jälkeen jää jäljelle ~4100€.
Tilatut haalarimerkit, kuoro ja muut tiedossa olevat laskut on tiettävästi jo maksettu. 
Ainoastaan yksi sitsimaksu on jäänyt toistaiseksi odottamaan jatkotoimenpiteitä. 
Harkittiin pääsyn eväämistä tuleville sitseille ennen maksun oikeellista suorittamista.
Tulevia menoja: Karonkkaan tullaan käyttämään max 500€.

 5.1.4 Takkien lainaus
Tullaan kehittämään takkienlainaussysteemi rahastonhoitajan ehdotuksen mukaisesti. 
Maksujen hoitaminen ja merkkauskäytänteet vielä työn alla. Todettiin jälleen 
vuokratakkien olevan järkevä ja erityisesti sivuaineopiskelijoita palveleva hanke.

 5.1.5 Kulkuavaimet
Täytettiin hakemukset, jotka toimitetaan eteenpäin.
Kulkuavaimet tulevat seuraaville henkilöille: Tuomas Nurmi, Annu Nurmela, Juuso 
Sääksvuori, Sampo Pakkanen, Toni Lamminaho ja Toni Väisänen.

 5.1.6 Tulostuskiintiöt
Tulostuskiintiötä ostetaan käytöstä riippuen tarvittaessa lisää.

 5.1.7 Päivystyvuorot
Päivystykset jatkuvat keskiviikkoisin, joka toisella viikolla loma-ajat huomioiden. Parin 
ensimmäisen kuukauden ajan pidetään viikoittainen päivystys.
Päivystyslista kootaan Doodlen avulla. Kaikkien päivystäjien tulee vähintäänkin ennen 
vuoroaan lukea rahojen käsittelyohjesääntö, joka löytyy hallituksen Facebook-ryhmän 
kautta.

 5.1.8 Yhteistyösopimus: LAL
Lyödään lukkoon heti kun mahdollista. Pysyy entisenlaisena, sanamuotojen pientä 
viilausta lukuunottamatta.

 5.1.9 Kevätkokous
Opinkivi on varattu kevätkokousta varten.



Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja 3/5
12.01.2015

 5.1.10 KSKS:n nuori jäsen
Jäsenen tulisi olla mieluiten hallituksesta, jotta tiedonkulku olisi tehokkaampaa. 
Vastuutehtävä tuo mukanaan tekemismahdollisuuksia, kahvia ja pullaa sekä hyvän lisän 
CV:hen. Lisätietoja nykyiseltä nuorelta jäseneltä, Riku Heiniseltä.

 5.2 EVHVL-bisnes
 5.2.1 Valiokunnat

Ylioppilaskunnan valiokunnissa käsittelyssä Radikaaliakin kiinnostavia asioita. 
Valiokuntiin on vapaa osallistumismahdollisuus ja sitä suositellaan hyödynnettäväksi. 
Varsinkin valiokuntiin nimettyjen vastaavien tulisi osallistua kokouksiin.

 5.2.2 Kalenterit ja muu kopin sisustus
Eläinlääketieteenopiskelijoilta on saatu tyttökalenteri. Poikakalenteri vielä hieman 
hakusessa.
Kahvin- ja vedenkeittimet tulisi puhdistaa ainakin kertaalleen kunnolla kevään aikana.
Harkittiin jääkaapin vaihtamista pienempään malliin, sekä naulakon tarpeellisuutta.
Todettiin edullisten hintojen (ilmaisuuden) olevan hankintojen lähtökohtana paras. 
Mitään akuuttia tarvetta kun ei tällä hetkellä ole.

 5.2.3 Opetuksen kehitysryhmä ja laaturyhmä
Viimevuotiset edustajat jatkavat. Kehitysryhmässä Santeri Salovaara ja Toni 
Lamminaho (varaedustaja) ja laaturyhmässä Tuomas Nurmi.

 5.2.4 Kevään fuksit?
Kevällä ei ole tullut uusia fukseja, vain kaksi maisterivaiheen opiskelijaa.

 5.2.5 Veriryhmä
Toimii aktiivisesti. Mainostetaan aina, kun ryhmä on menossa. Kansiosta löytyy nimike 
Jyväskylän yliopiston kemistit ry merkkaamista varten.

 5.2.6 Muut
Peli-ilta tulossa tammikuun viimeisenä torstaina. Tulee olemaan jälleen menestyksekäs!

Vappu pohditutti ma 27.4 osalta, mutta todettiin vapun olevan vielä tarpeeksi etäällä.

Palautekeräyksen esiinostot tuottivat Laitokselta vastineen: Suurin osa (Koppi liian 
pieni, atk-tarvikkeita lisää) on tilakysymyksiä ja rahaa ei oikein löydy muutoksia varten.
Karonkassa käsiteltäneen myös Radikaalista itsestään kerättyä palautetta.

Viikoittaiseksi liikuntavuoroksi on ehdotettu keskiviikkoa 21-22. Muita vuoroja ei ole 
tarjolla, pakko hyväksyä.

LAO-JKL uudessa hallituksessa on vahva kemistiedustus. Ammattiliitollisten etujen 
voidaan siis katsoa olevan hyvässä valvonnassa.

 5.3 Projektibisnes
 5.3.1 FB:ssä linkki juomatoiveisiin. Pizza tilataan jo etukäteen asioinnin helpottamiseksi 
Mariasta. Pizzatoive tulee kirjata juomatoiveen perään. Budjetoidun rahan käyttö: pizza 
+ 10€/hlö juotavaa + ylirahalla muuta tarpeellista.
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Tarvitaan kirjekuoria ja paperia ohjelmanumeroa varten, rahastonhoitaja hoitaa.

 5.3.2 Kemiat kohtaa
Sähköpostia on tullut, tapahtuma 4-6.2. Projektityöryhmä päättää osallistujat.

 5.3.3 HYK VJ
Radikaalin hallitus on kutsuttu Helsinkiin 7.2. 88v-juhliin. Edustuskuluihin on varattu 
kaiken kaikkiaan 100€. Radikaalin hallitus päätti muistaa HYK:ta syntymäpäiväkortilla 
ja Ruiskun uusimmalla numerolla. Sampo Pakkanen hoitaa kortin.

Keskisuomalaiselta osakunnalta on myös odotettavissa juhlakutsu. Käsitellään, kun asia 
ajankohtainen.

 5.3.4 Kinkkusauna
Budjetoidaan saunaa varten: 100€ (kinkku + kevyet tarjoilut) + saunan vuokra.

 5.3.5 Laskiainen
Luonnontieteellinen laskiainen tulee luultavimmin olemaan jälleen Majakoskella, mutta 
päivä on vielä avoin. Muiden ainejärjestöjen kanssa tulisi pitää palaveri. Torstai olisi 
Radikaalin kannalta paras viikonpäivä laskiaisjuhlalle.

 5.3.6 Kevään excursio
Oletettavasti suuntautuu Hankoon, Forcitille. Sijoittunee maaliskuun loppupuolelle.

 5.3.7 Kevään baaribileet
Harkinnassa ovat ainakin laskiaisen jatkot, sitsien jatkot (vappuna) ja kevätkokouksen 
jatkot. Lisää ideoita otetaan vastaan.

 5.3.8 Vapun saunat
Toinen vappusauna on varattu Opinkivelle 29.4. Jatkot mitä luultavimmin Giggling 
marlinissa. Sumusuunnistus tultaneen toteuttamaan samana päivänä. Sauna ja tapahtuma
tulevat olemaan yhteiset yhden tai useamman muun ainejärjestön kanssa.
Ensimmäinen vappusauna tullaan järjestämään ~la 25.4. Samana päivänä tarjolla myös 
vappupesistä Radikaalin perinteiden mukaisesti.

 5.4 Mediabisnes
 5.4.1 Ruisku

Viimeisin Ruisku oli jälleen menestys. Uusi Ruisku on suunnitteilla vapuksi. Laatu 
tullaan pitämään korkealla tasolla.
Pohdittiin Ruiskun levittämistä myös muiden kaupunkien kemisteille. Erityisesti niille, 
jotka ovat lähestyneet meitä omilla julkaisuillaan.

 5.4.2 Haalarimerkkitilaus
Hinta merkeille: 2€. Asiakasystävällinen, mutta silti kulut reilusti kattava.
Merkkimarkkinoille voidaan harkita korkeampaa hintaa.

 5.4.3 Tammikuun kuukausitiedote
Jatketaan samaan malliin kuin edellisenäkin vuotena. Loppuviilailu tapahtuu 
yhteisvoimin. Pyritään kasaamaan mahdollisimman pian.



Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja 5/5
12.01.2015

 5.4.4 Henkilökunnan sähköpostilista
Tuomas Nurmi jatkaa listan tärppien kerääjänä.

 5.4.5 Paitatilaus
Vanhoja paitoja on vielä erityiskokojen osalta muutamia kaapissa. Vapautetaan nekin 
myyntiin tai mahdollisesti arvotaan sopivan tilaisuuden tullen palkintoina. Uusi tilaus 
tehdään maaliskuussa, koska menekkiä on ollut. Asiasta kysellään jäsenistöltä 
myöhemmin keväällä.

 5.4.6 Muut
-

 6 Muita esille tuotavia & esiin tulevia asioita (METETETA)
 6.1 Kuoro

Toiminta jatkuu ja Anssi Rajala toimii johtajana. Seuraava kokoontuminen tulossa.

 6.2 Muut
Ravikerho harkitsee seuraavaa kokoontumistaan. Aiempi kokoontuminen oli 
kokonaisuutena miellyttävä.

 7 Seuraava kokous
Seuraava kokous 2.2. klo 16.15 Kopilla.

 8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.16.

____/____/______ ____/____/______

___________________________ _____________________________

Tuomas Nurmi, puheenjohtaja Jonas Hammarström, sihteeri


