
Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja 1/4
27.04.2015

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015

Aika: Perjantai 27.04.2015 klo 14.04

Paikka: Radikaalin koppi

Läsnä: Tuomas Nurmi puheenjohtaja
Jonas Hammarström sihteeri
Toni Väisänen
Sara Turunen
Santtu Kärkkäinen
Juuso Sääksvuori
Santeri Salovaara
Petra Peltonen
Sara Vähätalo
Toni Lamminaho
Teppo Salminen (läsnäolo- ja puheoikeus)
Anssi Rajala (läsnäolo- ja puheoikeus)
Janne Sarkkinen (läsnäolo- ja puheoikeus)

 1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:04.

 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Teppo 
Salmiselle, Anssi Rajalalle ja Janne Sarkkiselle.

 3 Esityslistan hyväksyminen ja edelliset pöytäkirjat
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin pöytäkirjat 4/15 ja 5/15.

 4 Ilmoitusasiat
 4.1 Tutor-koulutus:

Koulutusta pidettiin hyvänä ja osallistujat kokivat myös saaneensa hieman verkostoiduttua 
keskenään.

 4.2 Avaimet
Hallitus on saanut käyttöönsä kaksi uutta avainta, yhteensä 30€.

 5 Bisnekset
 5.1 Hallintobisnes

 5.1.1 Taloustilanne
Tilillä on ~3900 €
Maksamatta: sitsit.
Taloudenhoitaja toivoo jatkossa aiempaa tarkempaa etukäteisbudjetointia, jotta 
rahavirtojen tarkkailu helpottuisi.

 5.1.2 Takkien lainaus
Pyritään saamaan toimintaan syksyyn mennessä. Täysvarman kirjanpidon kehittely vielä
vaiheessa.
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 5.1.3 Yhteistyösopimus: LAL
Asia on yhä käsittelyssä. LAL:tä ei ollut saatu vastausta kokoukseen mennessä.

 5.1.4 Kevätkokouksen sääntömuutokset
Asia yhä käsittelyssä, mutta etenee aiempien päätösten mukaisesti.

 5.1.5 Muut
-

 5.2 EVHVL-bisnes
 5.2.1 Sählyt ja muut menneet

Sählyturnauksessa Radikaali teki Tapparat (2015). Radikaali hakee JYY:ltä avustusta 
sählyn osalta.

 5.2.2 Vapun pesäpallo
Perjantain sää oli nk. mielenkiintoinen, lauantaina keli oli onneksi mukavampi.

 5.2.3 Jalkapalloa: Radikaali-Ynnä
Ainejärjestöjen välinen ystävyysottelu toteutetaan torstaina 13.5. 
Lisäksi pohdittiin kerran viikossa yhteistyössä toteutettavaksi Linkki-Ynnä-Radikaali 
jalkapallovuoroa kesäkuukausien ajaksi.

 5.2.4 Muut
• Huomenna (28.4) retki Laajavuoreen klo 16. Lisätietoja Radikaalin sivulla 

facebookissa ja Wappuviikko-tapahtumassa. 
Budjetoidaan 10€ lättytaikinaan ja hillopurkkiin.

• Radikaali kerää Ylistön edessä rahaa Unicefille. Jonas ja Juuso klo 11, Santeri & 
ToniV klo 12, SaraV & SaraT klo 13.

• Radikaali on ollut edustettuina valiokunnissa, mutta tällä erää ei raportoitavaa.
• Hallintopuolella olisi vielä opiskelijoille paikkoja avoinna (mm. MatLun 

tiedekuntaneuvostoon).
• Palaute: Hallitus ei näe tarpeelliseksi kerätä tässä vaiheessa uutta palautetta. 

Palautekeräys järjestettänee uudelleen syksyllä.
• Pyritään tulevaisuudessa muuttamaan hieman Radikaalin kokouskulttuuria: 

Pohdittiin jatkossa pidettäväksi noin parin kk:n välein hallituksen tyhy-ilta, jotta 
asioiden käsittely ja sisäinen palaute ei kaatuisi turhaan pelkästään kokousten sisälle.

 5.3 Projektibisnes
 5.3.1 Menneet: Excursio, sitsit & jatkot, Lillukka & tilaussauna, muuta?

• Hyvä reissu, lahjaksi saadut liinat saakoot erityismaininnan. Kaikki excursio-kohteet
olivat hyviä ja ihmiset olivat niihin tyytyväisiä. Annoimme lahjaksi Radikaalin 
paitoja (3kpl) ja Ruisku-lehtiä, joista kaikista pidettiin kovasti. Vastalahjaksi saimme
mm. sytytyslankaa. Lisäksi teimme vahingossa jopa hieman voittoa.

• Sitsit menivät hyvin. Toastmasterit olivat osallistujien mielestä hyvät. Porukkaa oli 
kivasti, mutta lisääkin mahtuu. Seuraavilla sitseillä tullaan jatkossakin pitämään 
jatkot, riippumatta muista tapahtumista. Hyväksyttiin ~10€ budjetti sitsien osalta.

• Lillukka & tilaussauna olivat hyvää esivappuista ohjelmaa. Saunat havaitiin 
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miellyttävän kuumiksi. Myös osallistujia oli mukavasti säästä riippumatta tai ehkä 
juuri siitä johtuen. Budjetoitiin ~50€ kuluihin.

 5.3.2 Vappu
• 27.4 peli-ilta laitoksella. Toivotaan runsaasti osallistujia!
• 28.4 päiväretki Laajavuoreen kera lettujen.
• 29.4 sumusuunnistus Stimuluksen kanssa, sekä sauna Opinkivellä ja jatkot 

anniskeluravintola Helmessä. Voittajalle tarjotaan virvokepullo, jonka hinta on noin 
10 €. Budjetoitiin edellisessä kokouksessa 70 € saunoineen.

• 30.4 perinteinen kemistipiknik Kirkkopuistossa ja vappupäivänä Harjunrinteessä.

 5.3.3 Toukokuun Megazone
Järjestetään 5.5, klo: 17-18. Lähtijöitä on noin 21-22hlö. JYY:n avustuksella 
maksettavaksi tulee ~20€/hlö tai ilman 23€/hlö näillä lähtijämäärillä. Osallistujien 
toivotaan saapuvan paikalle noin vartin verran etukäteen. Kuitti tulee mieluusti ottaa 
mukaan varmuuden vuoksi.

 5.3.4 Kesä
Kesätapaamisten ajankohdaksi tarkentuivat viikonloput 4.7 ja 1.8. 
Ensimmäiseen kesätapaamiseen kaavailtiin järjestettäväksi toogasitsit GM:n terassille.
Opinkivi puolestaan pyritään varaamaan elokuun tapaamiselle. Juuso hoitaa varauksen. 
Lisäksi molemmille päiville on suunniteltu enemmän tai vähemmän järjestetysti 
auringonottoa rannalla Mattilanniemessä ja lähialueilla.

 5.3.5 Syksy(n alku)
• 1.9 Illanvietto Sohwissa tai muussa ravintolassa. 
• 1.9. Pyritään saamaan haalarit kampuskisaan sovitettavaksi.
• 2.9 Opinkivellä uusien sauna.
• 3.9 bileet GM:ssä. 
• Loppukeitoksen päivänmäärä vielä hieman avoin.
• Kolmannella syysviikolla on alustavasti syksyn ensimmäinen peli-ilta
• 16.9 ke Luonnontieteelliset fuksiaiset Ynnän johdolla & päätöspaikkana 

todennäköisesti ESC:ssä. Vastavuoroisuutta paikkojen suhteen toivottaisiin jatkossa 
enemmän. Fuksien kannalta tosin olisi miellyttävämpää, että kaikki uudet opiskelijat
olisivat samoilla paikoilla juhlimassa ensimmäisten yhteisbileiden osalta.

 5.3.6 Muut
• Keskustelua yhtenäisen linjan muodostamisesta tapahtumailmoittautumisten 

perumisen suhteen: Ilmoittautumiset ovat sitovia. Tätä tullaan jatkossa 
painottamaan. Hallitus pohtii nk. mustan listan muodostamista.

• Kevään takkisiivous meneillään. Takkeja on lisäksi tilattava lisää ennen syksyä, 
luultavasti loppukesällä.

 5.4 Mediabisnes
 5.4.1 Ruisku

• Valmis 28. tai 29.4. Pohdittiin julkistamistilaisuuden järjestelyitä. Budjetoidaan 10€ 
Ruiskutyöskentelyssä kunnostautuneiden palkitsemiseen.
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 5.4.2 Toukokuun kuukausitiedote
Lähetetään viikonloppuna toukokuun alussa.

 5.4.3 Paitoja vastaisuudessakin exculahjoiksi!
Todettiin jo kohdassa 5.3.1.

 5.4.4 FB-sivu ja fuksipassin suunnittelu excubussissa
• Tehdään jatkossa erilliset tapahtumat Radikaalin sivun kautta.
• Fuksipassiin on tällä hetkellä tulossa kolme tasoa: Perustaso, aineopintotaso ja 

syventävä. Perustason tehtävät tulevat olemaan helpon tason tehtäviä, kuten: tykkää 
Fb-sivusta, liity s-postilistalle, jne. ; Lisää aineistoa/ehdotuksia saa keksiä ja myös 
muualta kuin yliopistojutuista.

• Haaveiltiin myös fuksipassin lievästä poikkitieteellistämisestä. Saatetaan siis hieman
mainostaa muitakin järjestöjä, jos saadaan heitä mukaan idean taakse.

 5.4.5 Vopas ja muu fukseille menevä materiaali sekä koottu fuksi-info sivuille
• Tutorien esittely on tulossa.
• Jakelutapa vielä avoin.
• Fuksi-infosta tulee tiivistetty (~A4-kokoa) versio Radikaalin sivuille.
• Uusien opiskelijoiden kirjeeseen tulee pieniä muutoksia ja muistutuksia.

• Muita esille tuotavia & esiin tulevia asioita (METETETA)
◦ Ravikerhon tietojen mukaan vapun ravit ovat luuskille. Katsellaan toiveikkaana 

tulevaisuuteen.
◦ Kopin kevätsiivous tapahtuu viikon 19 aikana.

 6 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tarvittaessa Hallituksen VaSa (Vapaa sana)-brunssin yhteydessä.

 7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:33.

____/____/______ ____/____/______

___________________________ _____________________________

Tuomas Nurmi, puheenjohtaja Jonas Hammarström, sihteeri


