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HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015

Aika: Maanantai 31.08.2015 klo 16.15

Paikka: Radikaalin koppi

Läsnä: Tuomas Nurmi puheenjohtaja
Jonas Hammarström sihteeri
Santeri Salovaara
Toni Väisänen (poistui 18.00)
Toni Lamminaho (poistui 18.00)
Petra Peltonen
Sara Vähätalo
Annu Nurmela
Sampo Pakkanen
Santeri Kärkkäinen
Janne Sarkkinen (läsnäolo- ja puheoikeus)

 1 Kokouksen avaaminen
○ Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
○ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Janne 

Sarkkiselle.

 3 Esityslistan hyväksyminen ja edelliset pöytäkirjat
○ Lisättiin esityslistaan 5.1.4 Approliput, 5.2.2 Tulevat kuviokellunnat, 5.2.5 Uusi opinto-

opas, yhdistettiin kohdat 5.3.3 Uusien sauna ja 5.3.4 Uusien bileet ja tulevat, ;  Muut kohdat 
siirtyivät järjestyksessä eteenpäin/taaksepäin ja esityslista hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestykseksi. Hyväksyttiin pöytäkirja 6/15.

 4 Ilmoitusasiat
 4.1 Rikosilmoitus tekeillä

■ Kopilla rikottu laatikko, mutta mitään ei kai ole hävinnyt. Täytetään kokouksen jälkeen.
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 4.2 Lopettavalle GM:lle annettiin t-paita. 
■ Iloa ja riemua kyynelten kera

 4.3 Solmittiin 1,5a yhteistyösopimus Keskimaan kanssa
■ Jyväshovi lopettaa ja samalla osa saman rakennuksen muista liikkeistä. Seurailemme 

muutoksia yhteistyökumppanimme suhteen ja reagoimme tarvittaessa sen mukaan kuin 
natrium ja vesi. Parempi ilmoitus saatavilla olevista tarjouksista esim. 
kuukausitiedotteeseen ja nettisivuille.

 4.4 Takkeja ja laseja on tilattu
■ Laseja tullut hyvin, pieniä epäselvyyksiä, mutta yleisesti homma sujui hyvin. Takkeja 

tuli yksi liikaa.

 4.5 VOpas toimitettiin kasaan
■ Internetjulkaisu, ei paperiversiota tällä kertaa. 
■ Saatiin hyvin täydennyksiä muiltakin järjestöiltä. Palautetta toivotaan, kuten aina.

 4.6 Risteilykutsu tuli
■ Huomioitu

 4.7 Muut
■ Koppipässit

● Syyskuussa joka viikko, sitten 2vk välein. Sumplintaa tulossa.
● Labratakkien sovituskoot sinisessä kaapissa Kopilla.

■ Otaniemen kemiantekniikka tulossa vierailulle ti 22.09.15
● Selvitellään majoitusmahdollisuuksia

 5 Bisnekset
 5.1 Hallintobisnes

 5.1.1 Taloustilanne
● Tilillä 5020,68€ ja laskujen jälkeen 3656,16€
● GM:ltä loputkin saatavat saatiin kesä-syksyn aikana.

 5.1.2 Takkien lainaus
● Aiheesta jatketaan jälleen myöhemmin
● Kootaan mahdollisesti työryhmä
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 5.1.3 Yhteistyösopimus: LAL
● Todetaan allekirjoitetuksi toukokuun alussa. Ilmoittivat myös halunsa mainostaa 

fuksipassissa.

 5.1.4 Kauppakadun approliput
● Ryhmälipunmyynti alkaa 8.9. klo 10. Annu ja Toni hoitavat hankinnan alustavasti. 

Varataan heille myös nakitusoikeus.
● Hankitaan 50 kpl lippuja (25+25) eri lähtöihin, 16.30/17.30 yritys.
● Yhteiset jatkot Pavilijongissa, vain lähtöajat varioivat.

 5.2 EVHVL-bisnes
 5.2.1 Kesän jalkapallokuviot ja muut menneet

● Palloa potkittiin, mutta hieman heikolla menestyksellä. Pohdittiin, että jatkossa voisi 
tehdä ennen kesää erillisen (facebook)ryhmän tätä varten.

 5.2.2 Tulevat kuviokellunnat
● Liikuntavuoroa haettu ti ja ke-päiville. Toivotaan saatavaksi klo19-20 alkava vuoro.
● Salminen ja Sarkkinen: Vaellus suunnitteilla syyskuun viimeiselle vknlopulle. 

Kohteena Repoveden kansallispuisto (Kouvolan suunnalla) ja matkana noin 25-
30km. Alkutapaaminen viikkoa ennen lähtöä, jolloin kerrotaan mm. tarvikkeista.
○ Mainostus suotavaa ja pakollista, koska aikataulu on tiukahko avustusten 

hankinta-ajan vuoksi (11.9). 
● Uusista liikuntakokeiluista lisätietoa ja pohdintaa lähempänä joulua

 5.2.3 Tuutorit ja fuksit ja Alkukeitos ja Radikaalin opinto-ohjausluento Alkukeitoksessa
● Perinteinen Radikaalin "opiskelu ja elämä"-esitys Alkukeitokseen (KEM4 torstaina 

3.9. 10.30-11.00).
● (Annu), (Toni), (Petra), Tuomas, (Jonas), Sampo
● Fukseja tulee ~58hlö, tutoreita on 8. Yksi fuksi saapuu vielä 14.9.
● Työelämäpäivän infoihin vapaa pääsy myös vanhoille opiskelijoille

 5.2.4 Lukuvuoden ensimmäinen peli-ilta
● Tulossa ja pohdinnassa
● L. Mattila ehdottaa: 

○ 19.10 (kandi), 
○ 11.1 (työpaikan halku, Vaisalan esittely), 
○ 25.4. (aihe vapaa, haluaisitteko keksiä?) 
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 5.2.5 Uusi opinto-opas
● Kerätään näkemyksiä ja annetaan palautetta uudesta internetopinto-

opaskokonaisuudesta. Santeri Salovaara kerää kauniin ryhmän.
● Erityisesti vanhoille pitäisi kertoa tästä muutoksesta, koska fuksit kykenevät 

sopeutumaan uudistukseen ilman muutosvastarintaa. 

 5.2.6 Muuta
● ---

 5.3 Projektibisnes
 5.3.1 Menneet: Loppuvappu, toukokuun Megazone, kesätapaamiset

● Vappu, ei liian tarkkoja muistikuvia. 
○ Sumarissa satoi kauniisti lunta. Kokous suunnitteli Sumarin tulevaisuuden 

kuvioita alustavasti. 
○ Vappusitsit pyörivät teemalla "Lapsuuden sankarit" ja ne menivät hyvin. 
○ Harjun ja Kirkkopuiston vappuilut onnistuivat myös hyvin!
○ Vappu huipentui GM:n lopettajaisiin, joissa surullista, mutta upeaa!

● Megazone meni mukavasti, alennuksen kautta saadut ylijäämät tulossa jakoon. 
Ensikerralla pyritään saamaan Megazonelta jo etukäteen tarkka hinta, jotta vältytään 
säädöltä. Tutkitaan mahdollista jatkoa.

● Kesätapaamiset olivat kiintoisa poikkeus kesän säässä. Porukkaa oli ekassa ~50hlö, 
toisessa ~40hlö. Eli erittäin mukavasti porukkaa! Pesä- ja jalkapalloiltiinkin kivasti.

 5.3.2 Kampuskisa
● Varmistettiin, että rasteille on ihmisiä ja päätettiin viilata vielä yksityiskohtia (takit, 

jäsenrekisteri, haalarinsovitus, yms) kisapäivänä aamusta.
● Rastinpitäjät saaneet ohjeistuksen.
● Mattilanniemessä ei rasteja tänä vuonna.
● Aikataulussa pysyminen on _kaikkien_ vastuulla. 
● Viimeinen rasti KEM1:ssä. Kaikki kerääntyvät tänne yhtäaikaa ja fuksipassit 

jaetaan.
● Rekisteröidään vihkoon uudet jäsenet takkisovituksen yhteydessä.
● Yhteensä 9 rastia ja 10-rasti yhteinen.
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 5.3.3 Uusien sauna ja uusien bileet
● Opinkivellä 2.9, budjetoidaan 100€.

○ Jaotellaan saunaillan kulku seuraavasti: 
■ klo18 hallitus, tutorit ja fuksit 
■ klo20 vanhat 
■ klo23 => Bra

○ Hallitus esittäytyy täällä
○ Tavoite: pohditaan haalaritiimiä (jatkuu syyskuussa), koetetaan Ruisku-tiimin 

kokoamista ja kootaan pikkujoulutiimi
○ Brassa ilmainen sisäänpääsy jäsenille; Otetaan tarraliuska ja rekisteri mukaan 

saunalle ja jaetaan kortillisille (jäsenmaksun maksaneille)

 5.3.4 Muu Alkukeitoksen aikainen
● Lisäksi loppukeitoksessa lienee ohjelmanumerolle taas tarve?

○ Viime vuonna ohjelmana oli "tuo minulle... professori"
● Tiistaina Jaloon klo 20, Aleksandrian alakerrassa

 5.3.5 Seuraava saunailta
● Lokakuun alkupuolella keskiviikko- tai tiistaisauna, 6-7.10. Teemana "Kaikki mun 

kaverit lähti _taas_ lääkikseen". Pyritään saamaan Nanosauna, budjetointi tehdään 
myöhemmin.

 5.3.6 Muut tuleva
● Syyskokous 29.10, sauna pitäisi varata. Halloween-pippalot voitaisiin järjestää 

samalla ja siirtyä jatkoille Brahan tai Freetimeen.
● Sitsit ovat vaiheessa, mutta niitä ei pidettäne syyskuussa, eikä lokakuussa.
● Mm. Antishop on ilmaissut mielenkiintonsa sponsoroida isompia tapahtumia

○ Onko meillä tarpeeksi suuria? Laskiaiset?
○ Muita ideoita tai sponsoriehdokkaita?

● Fuksiaiset 16.9
○ Agentti-vakoojateema. Kyykkärasti uudistetaan ja tulossa on myös teemaan 

liittyvä lisätehtävä
○ Budjetoidaan 100€
○ Merkkejä tilattu yhteistyössä MatLu:n kanssa 400kpl, meille 100kpl
○ Juuso hoitaa julisteet jatkopaikan eli Bran kanssa
○ Rastinpitäjiä ja ryhmänvetäjiä tullaan luultavimmin saamaan tänäkin vuonna 

tarvittava määrä



Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja 6/6
31.08.2015

 5.4 Mediabisnes
 5.4.1 Ruisku

● Pohdintavaiheessa, materiaalia ja ehdotuksia saa jo lähettää media- ja 
julkaisuvastaavalle

● Aktivoidaan erityisesti fukseja mm. tulevassa saunaillassa ja Ruiskurastilla
● Saatetaan ehdottaa erinäisille yrityksille yhteistyöjuttua. 

○ Esim. artikkeli, kesätyömainos,... tms. Ehdotuksia otetaan vastaan!

 5.4.2 Syyskuun kuukausitiedote
● Uudistunut opinto-opas
● Jatkavien infon aikataulu
● Radikaalin tarralla saatavia alennuksia
● Mainostusta vaelluksesta (aikataulu pikainen avustusten takia)
● Fuksipassien suorituksia saavat kuitata kaikki vanhat jäsenet etunimellään. 

_Selkeästi_
● Tiedote pyritään kasaamaan tulevan viikonlopun aikana

 5.4.3 Fuksipassi
● Todettiin kauniiksi, mutta sen toimivuudesta halutaan palautetta.

 6 Muita esille tuotavia & esiin tulevia asioita (METETETA)
○ Ravikerho laukkaa jälleen tai ainakin uudet aikataulut on tulostettu seinälle...

 7 Seuraava kokous
○ Seuraava kokous 14.09. klo 16.15.

 8 Kokouksen päättäminen
○ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

____/____/______ ____/____/______

___________________________ _____________________________

Tuomas Nurmi, puheenjohtaja Jonas Hammarström, sihteeri


