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HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015

Aika: Maanantai 05.10.2015 klo 16.10

Paikka: Radikaalin koppi

Läsnä: Tuomas Nurmi puheenjohtaja
Jonas Hammarström sihteeri
Toni Lamminaho
Petra Peltonen (poistui 17.22)
Sara Turunen
Sara Vähätalo
Annu Nurmela
Juuso Sääksvuori
Santtu Kärkkäinen
Santeri Salovaara
Sampo Pakkanen
Teppo Salminen (läsnäolo- ja puheoikeus) 
Janne Sarkkinen (läsnäolo- ja puheoikeus) (poistui 17.18)
Anssi Rajala (läsnäolo- ja puheoikeus) (saapui 16.28, poistui 16.42)

 1 Kokouksen avaaminen

○ Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.

 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

 3 Esityslistan hyväksyminen ja edelliset pöytäkirjat

○ Lisäyksiä: Ilmoitusasiat eroteltu omiksi alakohdikseen 4.1-4.8 ja EVHVL:ään lisätty kohta 
5.2.3 Muuta. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin pöytäkirja 
8/15 liitteineen.

 4 Ilmoitusasiat
 4.1 Kauppakadun appro

■ Kaikki ostetut liput saatiin myydyksi (50 kpl) ja appro itsessään oli onnistunut.

■ Jatkon osalta pohdittiin approlippujen varaamista s-postin välityksellä tai vähintäänkin 
varausten kirjoittamista tietokoneavusteisesti epäselvyyksien välttämiseksi. Lisäksi 
keskusteltiin ryhmälipunmyynnin mielekkyydestä ylipäätään.

 4.2 Palautekyselyn läpikäynti

■ Onnistui suunnitellusti.

 4.3 Bran sulkeminen 

■ Bra sulkee ovensa tällä tietoa 12.03.15 ja Jyväshovi jo uutenavuotena. Tapahtumat 
siirtyvät jatkossa Freetimeen ja sopimus jatkuu entisellään. Hallitus seuraa tilannetta.
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 4.4 LAO:n syyskokous

■ Opinkivellä 6.10 klo 18.

 4.5 Haalarit tilattu ja laskut lähetetty

■ 54kpl tilattu. Toimituksessa menee n. 1kk eli jako tapahtuu aikaisintaan lokakuun 
lopulla. 

■ Hinnaksi muodostui 23,10€/kpl.

 4.6 Haalarirasti

■ Appro-kohdassa esitetyn mukaisesti myös haalarirastille pyritään jatkossa saamaan 
tietokone.

 4.7 Syyskuun kemiaa kaikille luento 

■ KSKS ei ilmeisesti ollut saanut yhteyttä hallitukseen, jonka vuoksi kahvitusta ei 
järjestetty. Hallitus pyrkii selvittämään tiedonkulkuongelman syyn.

 4.8 Baarisopimusasiaa: 

■ Bran kanssa on sovittu tietystä merkkimäärästä ja hallitus selvittää, paljonko tästä on 
jäljellä, jotta merkeistä ei jatkon kannalta synny yllättävää ylimääräistä kuluerää.

■ Hallitus keskusteli myös siitä, kumpi on jatkon kannalta järkevämpää: kirjata 
sopimukseen tarkka merkkimäärä vai rahasumma merkkejä varten?

 5 Bisnekset
 5.1 Hallintobisnes

 5.1.1 Taloustilanne

● Tilillä 5154,84€ ja kokoukseen mennessä saadut laskut on maksettu. 

 5.1.2 Takkien lainaus

● Jäissä. Ongelmana kirjauskäytänteet.

 5.1.3 Takkien ja lasien täydennys

● Tilaus tehdään lokakuun puolivälin paikkeilla
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 5.1.4 Luonnontieteilijöiden edustajistoryhmän avustustoive

● Koostuu pitkälti MatLu-taustaisista ja myös radikaalin jäseniä on paljon ehdolla.

● Rahat käytetään julisteisiin, ständäykseen ja rekrytointisaunaan.

● Toni Lamminaho ja Sampo Pakkanen poistuivat keskustelun ajaksi. Avattiin 
keskustelu.

○ Kokouksen esitys: avustetaan pyydetyn mukaisesti 50€

■ Kannatettiin ilman vastaesityksiä

● Keskustelu päättyi

● Budjetoidaan 50€

 5.2 EVHVL-bisnes
 5.2.1 Peli-illat

● Syksyn ensimmäinen peli-ilta pidetään 19.10 Ylistön kirjaston aulassa klo 14-18

● Ennen peli-iltaa kandi-info KEM1:ssä klo 12-14

 5.2.2 Vaellus

● Meni hyvin! Kaikki eksyneetkin löydettiin ja sää suosi vaeltajia. Osallistujia oli 
lopulta17 hlö. JYYltä saatiin 60€ avustusta.

● Hallitus pohti aktiivisille vaeltajille omaa haalarimerkkiä ja #Eräjorma-stipendiä

○ Merkin saaminen edellyttäisi ainakin 1 päiväretkeä ja 2 vaellusta

○ Siirtyy jatkopohdintaan

 5.2.3 Muuta

● Santeri Salovaara valittu MatLu:n opetuksenkehitysryhmään

● Lamminaho: Palautetulokset on koottu nettisivuille.

○ Tuloksista nousi erityisesti esille vastanneiden toive lisäinfosta työelämätaitojen 
suhteen tai jopa niihin keskittyvästä kurssista

○ Halloped-haut:

■ Jokainen ainejärjestö voi ehdottaa omaa edustajaansa: 

● Opiskelijoille on varattu 4 paikkaa, jotka periaatteessa jaetaan 4 
tiedekunnan kesken. 

● Yleensä ongelmana on kuitenkin liian vähäinen hakijamäärä eli 
kiintiöihin asti ei luultavasti mennä tälläkään kertaa.

○ Akvaattisten tieteiden ”johdatus oman alan tutkimukseen”-kurssi herätti 
keskustelua soveltamismielessä

■ Tarkoituksena olisi tuoda tutkijat esittelemään tekemäänsä tutkimustyötä 
maisterivaiheen opiskelijoille ja samalla mainostaa gradumahdollisuuksia.
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● Anssi Rajala: Kuoro suoritti pyydetyn ilmoituksen hallitukselle rahaliikenteensä 
eriyttämisestä Radikaalista. Kuoro toimii jatkossa omana erillisenä toimijana. 

● Tiedekunnan, dekaanin ja Radikaalin vastaavien kanssa käydyssä keskusteluissa oli 
ollut positiivinen pohjavire.  Mm. opetuksen kehitysryhmään saadaan jatkossa 1 
edustaja jokaiselta laitokselta (aiemmin edustajia on ollut kokonaisuudessaan 2).

 5.3 Projektibisnes
 5.3.1 Menneet: Fuksiaiset

● Palaute on ollut hyvää, mutta kehitysehdotuksia toivottaisiin silti.

● Haalarimerkkejä jäi < 20. Järjestäjille merkit jaettiin jo ennen tapahtuman alkua ja 
jatkossakin tehdään näin väärinkäytösten välttämiseksi.

● Myös jatkot menivät hyvin: lipputuloja tuli sopivasti.

○ Kävijämäärä on ikävä kyllä epäselvä, koska lipunmyyjät oli järjestetty Bran 
puolesta.

 5.3.2 Kaverit lähti lääkikseen

● Keskiviikkona 7.10 Nanosaunalla.

● Viime kokouksessa budjetoitiin 75€. JYY Cooperista suoraan saunaan!

● Porukkaa ilmoittautunut kivasti Fb-tapahtumaan

 5.3.3 Risteily

● Luonnontieteilijöiden jouluristeilu 26-27.11

● Radikaalilla oli 64 paikkaa, pari jäi tälläkin kertaa yli.

● Laskut lähtevät viikolla 4.

● Bussit lähtevät 12.30 ja 13.00, Radikaalin bussi lienee myöhempi.

● Seuratkaa ilmoittelua!

● Vastuuhenkilöinä toimivat Toni Väisänen ja Ella Immonen.

 5.3.4  Muu tuleva

● Syyskokous 29.10 Opinkivessä klo 18 alkaen ja jatkot Brassa halloweenteemalla. 

● Jatkojen liput 2€ Radikaalin jäsenille, muille 3€. Bra hoitaa lipunmyynnin ja 
julisteet. Merkkejä jaossa 100:lle ensimmäiselle.

● Alkuasukas-sitsit 21.10 Jyväshovissa 18-22. Jatkot Brassa, jossa spesiaali-ilta, 
sitsaajille kuitenkin ilmainen. Ja ilman sanomistakin: Hyvällä maulla. 
16€/14€/sitsaaja

○ Toastit olivat vielä kokouksen aikaan haussa.

● 3.11. MLTK 50-v iltajuhla Lutakossa



Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja 5/5
05.10.2015

● 18.11 Rdk:n pikkujoulut Lillukassa

○ Budjetoidaan 250€ kokonaisuudessaan, pyritään kuitenkin < 220€ käyttöön

○ Bran jatkot 2€ muille kuin Radille. Radikaalilaisille ilmainen

● Excursio Ouluun à la Ynnä

○ Lähtö to 12.11 ja paluu pe 13.11

○ Kohteet alustavasti ZEF, Genelec Oy ja Olvi Oyj

○ Majoitus hoidettu

○ Lisäinfoa saatavissa Ynnä ry:n kotisivuilta

● 03.12 to Hallituksen pikkujoulut

○ Pidetään Bra:ssa, klo 21-23

 5.4 Mediabisnes
 5.4.1 Ruisku

● Vaiheessa, mutta tulossa. 

● Juttuja saa lähettää edelleen mediavastaavalle, Sampolle!

● Jaetaan risteilybussissa eli valmiiksi painettuna 26.11.

● Leikataan hieman sivumäärää, mutta väreistä pyritään pitämään kiinni

● Uusia sponsoreita ei tällä hetkellä ole, mutta pyritään hankkimaan.

 5.4.2 Lokakuun kuukausitiedote

● Lähetetty 04.10.

 6 Muita esille tuotavia & esiin tulevia asioita (METETETA)

○ Vapaan Sanan (VaSa) kokous tulossa 06.10.2015.

 7 Seuraava kokous

○ Seuraava kokous ma 26.10. klo 16.15.

 8 Kokouksen päättäminen

○ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36.

____/____/______ ____/____/______

___________________________ _____________________________

Tuomas Nurmi, puheenjohtaja Jonas Hammarström, sihteeri


