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HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015

Aika: Maanantai 02.02.2015 klo 16.15

Paikka: Radikaalin koppi

Läsnä: Tuomas Nurmi puheenjohtaja
Jonas Hammarström sihteeri
Toni Väisänen
Juuso Sääksvuori
Santeri Salovaara
Annu Nurmela
Sara Vähätalo (Poistui 17.15)
Sara Turunen (Poistui 17.25)
Petra Peltonen
Santtu Kärkkäinen (Poistui 18.02)
Sampo Pakkanen (Saapui 16.19)

 1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.17

 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja tarvittavat kokousvirkailijat
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 3 Esityslistan hyväksyminen ja edelliset pöytäkirjat
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 4 Ilmoitusasiat
 4.1 Kulkuavaimet, hallituksen yhteystiedot, ravintolasopimus, päivystysvuorot, 

järjestöseminaari
Kulkuavaimet on hankittu ja jaettu.
Sihteeri on kerännyt puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäajat, lähiosoitteet ja 
nimet. 
Ravintolasopimus on allekirjoitettu aiemmin sovitun mukaisesti. 
Päivystysvuoroja jatketaan vielä helmikuun loppuun viikoittain ja siitä eteenpäin kahden 
viikon välein.
Hallituksen jäsenistä suurin osa osallistui järjestöseminaariin. Seminaarista koettiin saadun 
paljon irti.

 4.2 Muut
LAO-JKL kutsui Radikaalin pelaamaan biljardia Jyvässnookeriin 5.2 klo 18. Hallitus ei 
valinnut erillistä edustajaa tapahtumaan.
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 5 Bisnekset
 5.1 Hallintobisnes

 5.1.1 Taloustilanne
Tilillä on rahaa 3940,90 €, josta tulee vielä vähentää Karonkan tilanvuokra + muita 
pieniä menoeriä (alle 100 €). Risteilylasku on kokonaisuudessaan maksettu. 
Hallitus totesi taloustilanteen olevan kaikenkaikkiaan tasapainoinen.

 5.1.2 Takkien lainaus
Hallitus valtuuttaa rahastonhoitajan hoitamaan takkien lainausbisneksen aloittamisen 
mahdollisimman nopeasti.

 5.1.3 Yhteistyösopimus: LAL
Yhteistyösopimus on tulossa. Noussee esille seuraavassa kokouksessa.

 5.1.4 KSKSn nuori jäsen
Valittiin KSKSn uudeksi nuoreksi jäseneksi yksimielisesti Santtu Kärkkäinen.

 5.1.5 Muut
Ei käsiteltäviä asioita.

 5.2 EVHVL-bisnes
 5.2.1 Kopin sisustus

Radikaali sai Juuso Vuoriselta lahjoituksena kahvikuppeja Kopille. Hallitus kiittää 
jäsenistömme puolesta.
Poikakalenteri on tulossa. ”Kemiat kohtaa”-tapahtumaan osallistuvat Radikaalin 
edustajat järjestelevät hankkimisen ja kuljetuksen.
Kopille ei vielä saatu toista naulakkoa. Etsimistä jatketaan puoliaktiivisesti 
tarpeellisuuden vuoksi. 
Jääkaappi on edelleen pohdinnassa. Hallitus palaa asiaan viimeistään tilikauden 
päätyttyä. Muut hankinnat ovat harkinnassa.

 5.2.2 Muut
Hallitus valitsi yksimielisesti edustajikseen opetuksen arviointiryhmään Santeri 
Salovaaran ja Toni Lamminahon. Santeri toimittaa tiedon eteenpäin.

Ilmoittautuminen sählyturnaukseen on avoinna. Turnaus järjestettäneen Turun excursion
jälkeen (alustavasti välillä 18-19.4). Osallistumismaksu on ~100€  ja JYY:lta on 
odotettavissa avustusta noin 0-3€/hlö, mutta avustus on saatavilla vasta takautuvasti. 
Osallistujilta tullaan keräämään innokkaiden määrästä riippuva osallistumismaksu ja 
keräyksen hoitaa Petra. Mahdolliset ylijäämävarat sijoitetaan heidän parhaakseen. 
Maksuohjeet annetaan ilmoittautumisten jälkeen. Teoreettinen tappio Radikaalille tulee 
olemaan pahimmillaan -50€. Liikunnalle on budjetoitu kaikenkaikkiaan 200€.
Joukkuetunnuksen vuoksi pelaajilla olisi toivottavaa olla Radikaalin paita. 

Hallitus harkitsee lajikokeilun tekemistä. Tarkotuksena olisi saada aktivoitua paremmin 
Radikaalin naisjäseniä liikuntatapahtumiin. Keskusteluissa ehdotettiin alustavasti mm. 
tankotanssia sekä crossfit:a. Järjestämisen kustannukset ja lajit ovat vielä täysin avoinna.
Asiaa käsiteltäneen lisää seuraavassa kokouksessa.
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Keskusteluissa nousi esille idea koota ravikerhon tapainen ryhmittymä ja lähteä 
katsomaan porukalla urheilua livenä. Asia jää toistaiseksi kehittelyvaiheeseen.

Vaellusporukan, kuoron yms. Radikaalin alaisten ryhmien sivut tullaan linkittämään 
Radikaalin omille kotisivuille. 
Jatkossa ryhmittymiä ei tulla myöskään mainitsemaan jokaisessa kuukausitiedotteessa 
erikseen, vaan vain kun aiheellista. 

Radikaali tulee järjestämään hankifutisturnauksen Syrinxin kanssa noin viikko ennen 
laskiaista eli ma 16.2. LAO on osoittanut mielenkiintoa pienten tarjoilujen ja oman 
infopisteensä järjestämiseen turnauskentän laitamille. Hallitus harkitsee ehdotettavaksi 
järjestää myös Ynnän kanssa vastaavantyyppisen ystävyysottelun kevään mittaan.

Syrinx tulee järjestämään beer bong -turnauksen. Hallitus kannattaa vastaavankaltaisia 
poikkitieteellisiä avauksia ja tapahtumia.

Kevätkokous tullaan järjestämään 4.3.

Opetuksen kehitys:
Linjaerot kemianlaitoksella tullaan tulevaisuudessa häivyttämään opinnoista kokonaan. 
Uudistus tulee koskemaan mm. maisterivaiheen töitä, jotka erotellaan 
opintopistepaketeiksi. Myös kokonaisia kursseja tullaan jakamaa erilaisiin osiin, kuten 
esimerkiksi spektroskopiakurssi, josta tulee 3op ja 6op kurssit. Toinen sopii mm. 
sivuaineopiskelijoille ja vain perustietoja tarvitseville aiempaa paremmin.

Lisäksi kieliopintoja tullaan integroimaan kandivaiheeseen. Joitan perusopintoja saattaa 
muuttua osittain ruotsinkieliseksi, kuten esimerkiksi osia laboratoriotöistä. Akademisk 
svenska tulee siis hiljalleen poistumaan.

Yliopisto halusi Radikaalin puoltamaan vaihtokohteiksi tiettyjä yliopistoja, joista 
useimpia puollettiin toiveiden mukaisesti.

Osaka on ilmoittanut, että ei enää jatkossa ota erikoistyösuorituksia.

 5.3 Projektibisnes
 5.3.1 Menneet: HV-karonkka, peli-ilta

HV-karonkka sujui hyvin. Hallitus vaihtui hyvässä yhteistyössä vanhan hallituksen 
kanssa. Kilometrikorvaus mm. tavaroiden kuljetusavun osalta on selvityksessä. Korvaus 
on arviolta noin 0,43€/km.
Tammikuussa järjestetty peli-ilta oli odotetunlainen menestys. Jatkoa on tulossa, kiitos 
aktiivisten radikaalilaisten.

 5.3.2 Kemiat kohtaa
Tapahtuma järjestetään Oulussa 4-6.2. Projektityöryhmä päättää osallistujat, teemana on 
kieltolaki. Hallitus toivoo osallistuvien tuovan tullessaan mm. jo kaivatun 
poikakalenterin, uusia suhdeverkostoja hyödynnettäväksi ja artikkelimateriaalia 
Ruiskuun sekä tekstin että kuvien muodossa.
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 5.3.3 Kinkkusauna
Hallitus päättää budjetoida saunaa varten: 100€ (kinkku + kevyet tarjoilut) + saunan 
vuokra. Kinkkusauna järjestetään 11.2 klo 18 eteenpäin.
Tuomas hoitaa kinkun oikeaoppisen kypsyttämisen.

 5.3.4 Laskiainen
Luonnontieteellinen laskiainen järjestetään Majakoskella, 26.2. Muiden ainejärjestöjen 
kanssa tullaan kokoustamaan asiasta.

Bussit toimivat samalla periaattella kuin aiemmin, jos menet ensimmäisellä, lähdet 
ensimmäisellä.GM on luvannut hoitaa DJ:n, valot ja juontajan. GM aukeaa illalla klo 21.
Narikka maksaa 2-3€, mutta laskiaishaalarimerkillä pääsee ilmaiseksi sisään. GM:ssä on
torstaisin lisäksi mukibileet.

Alkoholitonta ohjelmaa tullaan järjestämään enemmän kuin aiemmin. Hankifutista ja 
muuta mielenkiintoista leikkimielistä kilpailua tulossa. Myös beer bong -pöytiä tullaan 
tuomaan paikalle, mutta ohjattua toimintaa ei niiden yhteyteen järjestetä.
Sisätilat tullaan ”rauhoittamaan” ainakin musiikin osalta, jota on tarjolla ulkotiloissa. 
Järjestyksenvalvojat ovat vielä hankinnassa. Palkkioksi arvioitiin sopivan 
viimevuotiseen tapaan kiitospullo/hlö.

 5.3.5 Ynnän pönttöiltakutsu (11.3. keskiviikko?)
Ynnä järjestää kotiviinibileet Lillukassa. Hallitus päätti olla valitsematta virallista 
edustustoa, jos erillistä kutsuvieraspyyntöä ei tule. Osallistuminen vapaaehtoista.

 5.3.6 Excursio
Tulee suuntaumaan Hankoon, Forcitille. Sijoittunee ajallisesti mahdollisesti välille 16-
17.4. Ajankohta tarkentuu myöhemmin. Forcit tarjoaa osallistujille esittelyjen lisäksi 
lounaan. 
Hallitus määrää toivomusten mukaisesti, että osallistujien alkoholipitoiset juomat 
pysyvät menomatkalla pulloissaan. GM sponsoroi bussit. Majoitus tullaan järjestämään 
uudessa osakuntien talossa, jonne on tehty alustava varaus klo 16.30 alkaen. 

Torstai-illalla saattaa olla luvassa ohjattua toimintaa. Lisäksi Turun kemistit ovat 
ilmaisseet halunsa esitellä laitostaan. Myös itse laitos saattaisi olla kiinnostunut ainakin 
joidenkin osastojensa esittelystä. 

Perjantaina osallistujat jatkavat aamulla Kemiöön Sibelcolle. Alustavasti osallistujat 
saattavat päästä jopa itse tehtaankin puolelle. Myös Neste Oilille on oltu yhteydessä. 
Ruokailu järjestynee yliopistolla. Paluu Jyväskylään tapahtuu perjantai-iltana.

 5.3.7 Maaliskuun sitsit
Sitsit järjestetään 19.3 yhteistyössä Stimuluksen kanssa. Teemana on erotiikka. Jatkojen 
sisältö on puolestaan vielä pohdinnan alla. Yhteistyökumppaniksi tulemme pyytämään 
ainakin Antishop:n 
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Stimulus ilmoitti järjestävänsä tarvittaessa toastin, jos Radikaali kustantaa hänet. 
Hallitus päätti keskustelun jälkeen vielä neuvotella asiasta, mutta hylkäsi saadun 
ehdotuksen yksimielisesti. Radikaalin puolelta tuleva toastmaster on vielä harkinnassa, 
asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Hallitus harkitsee haalarimerkin teettämistä sitsejä varten, mutta merkin on oltava 
vähintäänkin yhtä laadukas kuin uusimmat merkit, eikä samaa tasoa kuin ennen joulua 
jaossa olleet. Merkkiä ei välttämättä teetetä lainkaan.

 5.3.8 Vappu
Toinen vappusauna on varattu Opinkivelle 29.4. Jatkot Stimuluksen toimesta Escapessa,
mutta Radikaali ei osallistu niiden järjestämiseen. Sumusuunnistus tultaneen 
toteuttamaan samana päivänä. Sauna ja tapahtuma tulevat olemaan yhteiset ainakin 
yhden, mutta mahdollisesti myös useamman ainejärjestön kanssa yhteistyössä.

22-23.4 järjestetään vappusitsit ESC:ssä. Lisätietoa saadaan myöhemmin.

Ensimmäinen vappusauna tullaan järjestämään pe 24.4. Lillukkassa. Samana päivänä tai
vknloppuna tulee olemaan tarjolla myös vappupesistä Radikaalin perinteiden 
mukaisesti.

Hallitus harkitsee vapunajalle järjestettäväksi myös Megazone-pelin. Ilmoittautumisen 
takia tapahtumaa on syytä mainostaa hyvissä ajoin etukäteen. Hallitus tunnustelee 
radikaalilaisten mielenkiintoa.

 5.3.9 Haalarikastajaiset
5.2. järjestetään haalarikastajaiset ja pulkkamäki. Hallitus budjetoi mehuun ja muuhun 
pieneen rahaa ~20€. Pulkkia lainassa Syrinxiltä, palautetaan samassa kunnossa takaisin. 
Radikaali ei tarjoa osallistujille erikseen liukureita, mutta tarjoaa jätesäkkejä 
varalasketteluvälineiksi.
Tapahtumassa tullaan myös läpikäymään hieman haalarietikettiä ja mahdollisesti 
järjestämään leikkimielisiä kisoja.

 5.3.10 Merkkimarkkinat 12.2
Merkkimarkkinat järjestetään klo 10-15. Myyjät valitaan Doodlen perusteella.
Merkkien hinnoiksi päätettiin laadukkaampien merkkien osalta 2,5€ ja hieman 
heikkolaatuisempien osalta 1,5€. Radikaalin jäsenille myönnetään 0,50€ alennus. 
Myyjiltä toivotaan haalarikoodin noudattamista ja Radikaalin lipun pitämistä korkealla.

 5.3.11 Työelämäkurssi
Hallitus merkitsee tiedoksi: metsäteollisuus kustantaa bussit paperitehtaille.

 5.3.12 ChemBio-messut
Järjestetään 18-19.3 Helsingissä. Ei järjestetä erillistä bussia, sillä hallitus katsoo 
julkisten toimivan kyseisellä välillä tarpeeksi hyvin. 
Pohditaan kimppakyytien mahdollisuutta. KSKS järjestää oman bussin.
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 5.4 Mediabisnes
 5.4.1 Ruisku

Tehdään aiemman mukaan. Ideointia tulevaa Ruiskua varten:
1. Kummeliturkat, hauskoja arvoituksia
2. Tieteellinen tutkimus uskomushoidoista
3. Artikkeli excuista, kastajaisista (Essi + haalarihankinnasta), laskiaisista (Annu), 
Kemiat kohtaa tapahtumasta (kuvajuttusarja)
4. Vaihtotarinoita
5. Viinistä/Oluesta juttu
6. Kemia-Suomi-Sanakirja (Juha?) Voppaan tyyliin.
7. Nurmelta kaksi-kolme artikkelia tulossa
8. Taikureilta jotain
9. Hammerilta jotain

Hallitus pohti jälleen Ruiskun levittämistä myös muiden kaupunkien kemisteille. 
Erityisesti niille, jotka ovat lähestyneet meitä omilla julkaisuillaan.

 5.4.2 Helmikuun kuukausitiedote
Loppuviilailu tapahtuu yhteisvoimin. Pyritään kasaamaan mahdollisimman pian.
Liikuntatiedotteeseen 4vk eteenpäin lajeja. Päivänmääriä näkyviin tapahtumien osalta.

 5.4.3 Paitatilaus
Hallitus päättää tehdä tiedusteluja sähköpostin kautta. Samanlaisia kuin vanhatkin, 
pyritään saamaan ennen sählyturnausta. Määrä vielä auki, mutta tilataan hieman myös 
varastoon. Paitojen laatu oli hyvä, mutta erilainen materiaali voisi tulla kysymykseen. 
Sampo hoitaa.

 5.4.4 Muut
Harkittiin Instagram-tilin tai #-merkin luomista Radikaalille näkyvyyden parantamiseksi
ja Radikaalin jäsenten ottamien kuvien esilletuontia varten. 
Santtu valmistelee alustavasti.

Radikaalille on perustettu Dropboxtili. Tilille on tarkoitus kerätä kattava 
materiaalipaketti vuoden aikana tarvittavista ja käytettävistä asiakirjoista.
Juuso kysyy kampuskisaa varten materiaaleja ja lisää nekin dropboxiin.
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 6 Muita esille tuotavia & esiin tulevia asioita (METETETA)
 6.1 Kuoro

Ylistön Ylläreiden toiminta jatkui ja Anssi Rajala toimii johtajana. Seuraava kokoontuminen
tulossa ja myös esiintymisiä tulossa. Jäseniä saa aina hankkia lisää.

 6.2 Muut
Hallitus keskusteli mahdollisuudesta ryhtyä valmistelemaan fuksipassia tulevaa syksyä 
silmälläpitäen. Fuksipassi sisältäisi erilaisia tehtäviä, kuten liity sähköpostilistalle, liity 
facebook-ryhmään, osallistu laitoskokoukseen, pelaa ristiseiskaa kopilla, osallistu 
liikuntavuorolle, onnistu pitämään tämä passi tallella,... jne.
Haalarimerkki tai paita tms. palkinnoksi parhaalle fuksille. Fuksipassin tarkoituksena on 
ennen kaikkea innostaa mukaan toimintaan ja helpottaa yliopistoelämään integroitumista, 
eikä niinkään pakottaa fukseja tapahtumiin. Passin tulee olla laadukas, mieluiten ehkä 
pahvinen. Ei missään nimessä A4-lappusia. 
Alustavaa valmistelua johtavat Annu ja Juuso.  

Jatkossa haalarit tullaan sovituttamaan jo kampuskisassa ja näin ollen hankintaa voidaan 
aikaistaa runsaasti.

Ravikerho kokoontuu, kun yksinäinen ratsastaja palauttaa lainaamansa hevosen.

Pyörätelineet laitoksen edustalla tullaan hallituksen saamien tietojen mukaan uusimaan 
kevään tai kesän aikana.

 7 Seuraava kokous
Seuraava kokous 23.2. klo 16.15 Kopilla.

 8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.07.

____/____/______ ____/____/______

___________________________ _____________________________

Tuomas Nurmi, puheenjohtaja Jonas Hammarström, sihteeri


