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HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015

Aika: Maanantai 26.10.2015 klo 16.15

Paikka: Radikaalin koppi

Läsnä: Tuomas Nurmi puheenjohtaja
Jonas Hammarström sihteeri
Annu Nurmela (poistui 17.16)
Juuso Sääksvuori
Sampo Pakkanen
Toni Väisänen
Sara Turunen
Santtu Kärkkäinen (poistui 17.18)
Santeri Salovaara
Toni Lamminaho
Janne Sarkkinen (läsnäolo- ja puheoikeus)
Anssi Rajala (läsnäolo- ja puheoikeus, poistui 17.24)
Elisa Salmivirta (läsnäolo- ja puheoikeus, poistui 17.36, palasi 17.43)
Nea Marjavaara (läsnäolo- ja puheoikeus, saapui 16.25, poistui 17.36, palasi 17.43)

Liitteet: Talousarvio 2016 (Liite A)
Toimintasuunnitelma 2016 (Liite B)

 1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13.

 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja tarvittavat kokousvirkailijat
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus: Elisa 
Salmivirralle, Janne Sarkkiselle ja Anssi Rajalalle sekä (16.25) Nea Marjavaaralle.

 3 Esityslistan hyväksyminen ja edelliset pöytäkirjat
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisättiin kohdat 
5.2.3 Hyvinvointiasiaa, 5.2.4 Päiväretki, 5.4.3 KSKS-retki, 5.4.4 Vuoden Niilo/Niilotar ja 
alakohtia tarvittaessa.

 4 Ilmoitusasiat
○ Haalarit on tilattu ja toimituksessa. Melkein kaikki maksut olivat kokoukseen mennessä 

tulleet.
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○ Labratakki-inventaario tehty tilausta varten ennen kokousta, osa takeista on tällä hetkellä 
lopussa.

 5 Bisnekset
 5.1 Hallintobisnes

 5.1.1 Talous ja taloustilanne
● Yleisesti hyvä.
● Haalarirahat, pikkujoulut, jne maksuja on vielä tulossa. Hallitus seuraa loppuvuoden 

kehitystä kulujen osalta.

 5.1.2 Takkien lainaus
● Jäissä, mutta pyritään toteuttamaan tulevaisuudessa.

 5.1.3 Takkien täydennys ennen lokakuun loppua (+lasit)
● Tilaus tehdään mahdollisimman pian. Lasien osalta tehdään myöskin inventaario.

 5.1.4 Syyskokous
● Hallituksen esitys talousarvioksi syyskokoukseen (Liite A):

○ Viihdetoimintakulut budjetoitu suuremmiksi kuin kuluvan vuoden tähänastinen 
talouskehitys antaisi suuntaa, mutta taustalla on arvion pohjana käytettävä 
budjetti vuodelta 2014.

○ Hallituksenvaihtokaronkan kulujen siirtäminen viihdetoimintakuluista Tyhyyn 
herätti keskustelua. Käsiäänestyksen pohjalta siirto päätettiin tehdä. Summa 
pysyy 500€.

○ Talousarviossa opintomatkat = excut + muut vastaavat matkat
○ Tilavuokrat-kohdan 800€ antaa mahdollisuuden n. 10 saunaan/vuosi. Esityksessä 

400€ vähennetty aiempaan verrattuna, koska nykyisen kehityksen valossa se 
nähtiin järkeväksi.

○ Hankinnat-kohta on uusi. Hankinoihin vuodelle 2016 esitetään varattavaksi 
100€.

○ Mainostulot (400€) = Ruisku/Fuksipassi, ainakin suurimmaksi osaksi. Ruiskun 
kustannusten olisi hyvä pyrkiä olemaan katettavissa mainostuloilla.

○ Talousarvio hyväksyttiin esitettäväksi syyskokouksessa.

● Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (Liite B) esitykseksi 
syyskokoukseen.
○ Kirjattiin toimintasuunnitelmaan Ruiskun tason ylläpitämiseksi mainostuottojen 

hankkiminen. Lisäksi lisättiin sitsien lauluvihon kehittäminen.



Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja 3/6
26.10.2015

 5.2 EVHVL-bisnes
 5.2.1 Peli-illat: mennyt 19.10., seuraava meidän oma?

● Peli-illan osallistujamäärä ei vastannut odotuksia, mutta asia pyritään korjaamaan 
seuraavassa peli-illassa ylittämällä odotukset.

● Seuraava peli-ilta 08.12. klo 15-19 
○ Valituspeli-ilta "Koska valitus on musiikkia korville".
○ Lamminaho ja Nurmi hoitavat tilanvarauksen ja Toni vastaa valittamisesta

■ Palautelaatikko/Taulu
○ Projektitiimi järjestää pientä purtavaa
○ Budjetoidaan 30€

 5.2.2 MatLun opiskelijajuhla 3.11. - päivä ja ilta
● Tapahtuma on ilmainen, infoa on jaettu sähköpostitse. 

○ Päivätapahtuma n. klo 11 alkaen, epämuodollinen kahvitus
○ Iltajuhla välillä 18.00-02.00, ohjelmaa tarjolla n. klo 19.00-24.00.

● Päivätapahtuma: Lakuja, kahvia ja pullaa tarjolla luultavimmin Ylistönrinteen 
kirjaston aulassa
○ Merkkejä myös myynnissä!

● Iltajuhlaan tarvitaan 5min tervehdys, jonka hoitaa luultavimmin pj.
● Lisäksi 6.11 päiväjuhla Agoralla

 5.2.3 Hyvinvointiasiaa:
● Hyvä opettaja -kilpailu avattu. Hallitus pohtii esitysvaihtoehtoja.
● Lamminaho puhuu asiasta lisää syyskokouksessa

 5.2.4 Päiväretki
● Avattu pohdintaan. Ehdotuksia?

 5.3 Projektibisnes
 5.3.1 Menneet: Kaverit läksi lekureiksi, muuta?

● Onnistunut tai ainakaan huonoa palautetta ei ole tullut! Sukupuoli- ja ikäjakauma oli 
tasa-arvoinen ja paikalla oli ylipäätään runsaahkosti porukkaa.
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 5.3.2 Menneet sitsit ja sitsitkorvauskäytännön vahvistaminen
● Sitsejä pidettiin onnistuneina ja samoin tousteja .
● Laulukirjaa tullaan muokkaamaan seuraavaa kertaa varten, sillä laulujen määrää 

pidettiin vähäisenä.
○ Esitys: Hallitus pyrkii valitsemaan tähän jonkun, joka paneutuu asiaan 

tarkemmin. Uuden hallituksen aikana voitaisiin harkita MatLun yhteistä 
sitsilaulukirjaa tai pyrtitään saamaan sitsilaulut kuntoon edes Radikaalin osalta. 

○ Internetsivu: Mitkä laulut mukaan ja generoidaan siitä laulukirja. Tällainen on 
ehkä jo olemassakin?

○ 40kpl on nykykokemuksen mukaan liian vähän laulukirjoja.
○ Ynnän laulukirja tulossa heidän VuJuilleen. Tälle pohjalle voitaisiin lähteä 

rakentamaan myös MatLu-laulukirjaa?
● Tousteille korvataan nyt ja jatkossa 10€ + 10€ materiaaleihin. Käytäntö on voimassa 

omien toustien osalta myös yhteissitseillä, joihin Radikaali osallistuu.

 5.3.3 Syyskokous ja jatkot
● Budjetoidaan 80€ ohjelmaan ja ruokaan
● Vaihto-opiskelijat ja Radikaalilaiset pääsevät sisään 2€:lla, muilta 3€.
● Merkit ovat tulleet ja ne ovat hyvälaatuisia

 5.3.4 Risteily
● Muutama hytti jäi tyhjäksi eli joudumme kirjaamaan pientä tappiota

 5.3.5 Muu tuleva
● Lanisuunnittelua:

○ Ihmiset haluavat lanittaa (~40hlö alustavasti)
○ Lillukka varattu pe 15.-16.01.16 klo 14.00-11.00 

■ Aikaa voidaan jatkossa ehkä pidentää, kunhan saadaan ensikosketus 
tapahtumaan.

■ Tapahtumaa voidaan tulevaisuudessa myös laajentaa Radikaalin ulkopuolella 
(esim. muu MatLut)

○ Sampo Pakkanen toimii vastaavana ja syyskokouksessa valittaneen myös 
Lanirukkanen

○ Tilavuokrat (35€), kytkimien lainaukset(~20€) ja pientä naposteltavaa 
(pizzatilaus? Ei hallituksen taskusta.) = budjetoidaan tällä erää 75€.

○ Kalustoa:
■ Lanipöydät (puuttuvat)
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■ Kytkimet netin jakamista varten (Linkki ilmeisesti lainaa/vuokraa näitä)
○ Lähtökohtaisesti ilmainen
○ Keväällä paljon myös muita vastaavia tapahtumia eli jatkoa kannattaa pohtia 

tarkasti.

● Excursio tmstms...
○ Excu on mahdollisesti jäämässä hieman alijäämäiseksi
○ Radikaali on hallituksen päätöksellä valmis tukemaan excua suoraan max. 150€.
○ Pyritään promoamaan vielä lisää, mutta Ynnä hoitaa varsinaisen fb-tapahtuman.

● Haalarikastajaiset
○ Odotellaan haalareita ja järjestetään mahdollisimman nopeasti, mieluiten ennen 

poikkareita
○ Pidetään Laitoksen läheisyydessä
○ Budjetoidaan 10€ kuumiin juomiin

● Karonkka
○ Pohditaan kasaan syyskokouksen jälkeen

 5.4 Mediabisnes
 5.4.1 Ruisku

● Etenee, juttuja on tullut ihan kivasti, mutta lisää kaivataan.
● Mainosmahdollisuuksia on tutkittu ja niistä odotellaan vastauksia.

 5.4.2 Marraskuun kuukausitiedote
● Viikonloppuna liikkeelle niin, että maanantaina 2.11. löytyy sähköpostista 

 5.4.3 KSKS-retki
● 18.11 retki Vesi, Ilma, Avaruus –yleisötilaisuuteen Kuopioon.
● Aiheesta lisää marraskuun kuukausitiedotteessa

 5.4.4 Vuoden Niilo/Niilotar
● Eniten ääniä saanut ja parhaat perustelut saanut
● Budjetoidaan 10€ palkintoa/palkintoja varten

 6 Muita esille tuotavia & esiin tulevia asioita (METETETA)
○ Fuksiaispalkinnosta jatketaan seuraavassa kokouksesta
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 7 Seuraava kokous
Seuraava kokous 16.11. klo 16.15 Kopilla.

 8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.01.

____/____/______ ____/____/______

___________________________ _____________________________

Tuomas Nurmi, puheenjohtaja Jonas Hammarström, sihteeri



Jyväskylän Yliopiston Kemistit ry:n talousarvio vuodelle 2016

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Tuotot lipunmyynnistä 3000,00

Muut tuotot 150,00

Tuotot yhteensä 3150,00

Kulut

Tila-/saunavuokrat -800,00

Viihdetoimintakulut -3000,00

Opintomatkat -200,00

Tapahtumien sponsorointi -200,00

Liikuntatoiminta -200,00

TYHY -500,00

Muut varsinaisen toiminnan kulut

Konttoritarvikkeet -30,00

Ympäristö- ja hyväntekeväisyystoiminta -50,00

Kopiointikulut -30,00

Pankkikulut -130,00

Hankinnat -100,00

Muut toiminnankulut -50,00

Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -390,00

Kulut yhteensä -5290,00

Varsinainen toiminta yht. -2140,00

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsenmaksutuotot 450,00

Mainostuotot 400,00

Myyntituotot 4400,00

Tuotot yhteensä 5250,00

Kulut

Järjestölehden painokulut -600,00

Tuoteostokulut -3000,00

Kulut yhteensä -3600,00

Varainhankinta yhteensä 1650,00

YLEISAVUSTUKSET

JYY-avustukset 340,00

Projektiavustus 150,00

Avustukset yhteensä 490,00

Tilikauden yli-/alijäämä 0,00

Toni Väisänen Jyväskylässä 26.10.2015

taloudenhoitaja



Jyväskylän yliopiston kemistit ry
Survontie 9; 40500 Jyväskylä

Jyväskylän yliopiston kemistit ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Jyväskylän  yliopiston  kemistit  ry  (tästä  eteenpäin  Radikaali)  jatkaa  vuonna  2016
toimintaansa  Jyväskylän  yliopiston  kemian  opiskelijoiden  etujärjestönä.  Radikaalin
tärkein tehtävä on jäsenistönsä edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Edunvalvonta ja siihen rinnastettava toiminta

Radikaalin  tärkein  yhteistyökumppani  edunvalvontatyössä  on  Kemian  laitos.  Hallitus
pyrkii  pitämään  hyvät  ja  aktiiviset  välit  niin  laitoksen  opetushenkilökuntaan  kuin
johtoonkin keskustelemalla näiden tahojen kanssa ajankohtaisista asioista.  Hallituksen
edustajat  osallistuvat  myös  Kemian  laitoksen  laitoskokouksiin.  Radikaali  ottaa
aktiivisesti  kantaa  opetukseen  ja  sen  tasoon  liittyvissä  seikoissa  ja  puolustaa
opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Radikaali pyrkii järjestämään hallituksestaan edustajan
Kemian laitoksen opetuksen kehitysryhmään.

Radikaali  järjestää  hallituskauden  aikana  vähintään  yhden  "valituspäivän",  jolloin
hallitus  kerää  palautetta  opiskelijoilta  koskien  Kemian laitoksen ja  yhdistyksen omaa
toimintaa. Laitosta koskeva palaute välitetään kootusti laitoksen henkilökunnalle.

Toimikaudella 2016 edunvalvontatyössä jatketaan panostusta yhteisöllisen osallistumisen
kynnyksen madaltamiseen. Aktiiviseen mukanatoimimiseen pyritään tarjomaan runsaasti
mahdollisuuksia, ja ainejärjestötilan edelleen kohonnutta funktionaalista arvoa pyritään
pitämään yllä. Huomiota kiinnitetään myös edunvalvontatyöhön opiskelun ja työelämän
rajapinnassa yhteistyössä LAL:n ja LAO Jyväskylän kanssa. Yhteistyötä tehdään myös
Jyväskylän  yliopiston  ylioppilaskunnan,  yliopistohallinnon  opiskelijaedustajien,
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtoryhmän ja muiden luonnontieteellisten
ainejärjestöjen  hallitusten  kanssa.  Valtakunnallista  edunvalvontaa  toteutetaan  muiden
Suomen  yliopistojen  kemian  ainejärjestöjen  kanssa  esimerkiksi  LAL:n  järjestämissä
ainejärjestötapaamisissa.

Radikaali  ottaa  osaa  Alkukeitos-intensiivikurssin  järjestelyihin  yhteistyössä  Kemian
laitoksen  kanssa.  Hallitus  toteuttaa  Kampuskisan  ja  työtakkien  sekä  suojalasien
hankinnan  uusille  opiskelijoille.  Hallitus  pyrkii  myös  pitämään  luennon  uusille
opiskelijoille koskien vapaa-ajan toimintaa ja sosiaalistumista opintojen alkuvaiheessa.
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Tapahtumat ja niihin rinnastettava toiminta

Tapahtumien  rungon  muodostavat  kronologisesti  vuoden  alusta  Luonnontieteellinen
laskiainen,  yhdistyksen  kevätkokous,  Kemistivappu,  kesätapaamiset,  uusien  ilta,
fuksiaiset,  yhdistyksen  syyskokous  ja  pikkujoulut.  Radikaali  järjestää  jäsenistölleen
mahdollisuuden osallistua Luonnontieteelliselle jouluristeilylle. Vuoden aikana pyritään
myös  toteuttamaan  vähintään  yksi  excursio.  Excursio  voidaan  toteuttaa  yhteistyössä
Kemian laitoksen, muiden ainejärjestöjen,  Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
ja/tai LAO Jyväskylän kanssa.

Näiden tapahtumien lisäksi  yhdistys  pyrkii  järjestämään monipuolista  toimintaa,  joka
tavoittaa jäseniä mahdollisimman kattavasti. Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä
muiden ainejärjestöjen kanssa poikkitieteellisyyden ylläpitämiseksi.  Edellisten vuosien
tapaan Radikaali järjestää suurta suosiota saavuttaneita matalan osallistumiskynnyksen
liikuntatapahtumia,  kuten  luontoretkiä  ja  pesäpallonpeluuta.  Radikaalin  viikottaista
sählyvuoroa  jatketaan  mahdollisuuksien  mukaan.  Tapahtumia  pyritään  myös
järjestämään yhdessä Kemian laitoksen ja sen henkilökunnan kanssa, kuten säännöllisesti
jatkuneet,  laitoksen pääjärjestämät  henkilökunnan ja  opiskelijoiden peli-illat.  Keväinä
2013 ja 2015 nähdyt Kemian laitoksen kisat järjestettäneen seuraavan kerran keväällä
2017.  Mahdollisuuksien  mukaan  toimintaa  järjestetään  myös  yhteistyössä  LAO
Jyväskylän ja Keski-Suomen kemistiseuran kanssa.

Yritysyhteistyö

Kesällä 2015 neuvoteltu puolitoistavuotinen yhteistyösopimus Keskimaan kanssa jatkuu
vuoden  2016.  Yhteistyötä  pidetään  yllä  järjestämällä  bileitä  ja  muita  tapahtumia.
Hallituskauden aikana pyritään luomaan kontakteja myös kemian alan ja Keski-Suomen
yrityksiin.

Media ja viestintä

Radikaali  jatkaa  yhdistyksen  jäsenistön  tiedottamista  toiminnastaan  ja  kemian
opiskelijoita  koskevista  ajankohtaisista  asioista.  Pääasiallinen  tiedotuskanava  on
Radikaalin sähköpostilista. Toissijaisia tiedotuskanavia ovat mm. Radikaalin Facebook-
ryhmä  ja  Radikaalin  www-sivut.  Lukuvuoden  aikana  kuukausittain  sähköpostilistalle
lähetettävä tiedote koostaa keskeisiä tapahtumia ja tietoja.

Tärkeä osa yhdistyksen mediatoimintaa on Ruisku-lehden julkaiseminen. Lehti pyritään
julkaisemaan  sekä  kevät-  että  syyslukukaudella,  ja  viime  saavutettu  aiempaa
laadukkaampi  olemus  pyritään  säilyttämään.  Lehden  painokulut  pyritään  kattamaan
mainosmyynnillä.  Syksyllä  2015 pilotoidun fuksipassin  onnistumista  ja  suosiota  sekä
perinteen  jatkamista  tarkastellaan  keväällä.  Perinteinen  t-paitatilaus  ja  mahdollisesti
muita  vastaavia  oheistuotetilauksia  voidaan  toteuttaa  uudelleen  kysynnän  mukaan.
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Erilaisia  lauluvihkon  parantamisen  ja  lauluvihkonkasausprosessien  kehittämisen
mahdollisuuksia  tarkastellaan aktiivisesti. Lisäksi seurataan muiden läheisten järjestöjen
vastaavia hankkeita mahdollisten synergiaetujen löytämiseksi.

Takkimyynti ja päivystys

Radikaalin hallitus pitää yhdistyksen ainejärjestötilassa päivystysvuoroja, joiden aikana
jäsenistön  ja  muiden  opiskelijoiden  on  mahdollista  lunastaa  ostamiaan  jäsenyyksiä,
työtakkeja, suojalaseja ja haalarimerkkejä sekä muita oheistuotteita. Tuotteet maksetaan
yhdistyksen tilille etukäteen ja tuotteet luovutetaan maksukuittia vastaan. Päivystykset
järjestetään  alkusyksystä  joka  viikko  ja  myöhemmin  lukuvuonna  joka  toinen  viikko.
Tarvittaessa voidaan järjestää myös ylimääräisiä päivystyksiä. 

Ympäristö ja yleishyödyllinen toiminta

Radikaali  pyrkii  kaikessa  toiminnassaan  ottamaan  ympäristön  huomioon.
Ympäristönäkökulmien  huomioimisen  ensisijaisena  tarkoituksena  on  aito  ympäristön
kuormituksen  vähentäminen.  Tämän  saavuttamiseen  auttavat  ensisijaisesti  aidosti
toimivaksi  todetut  faktapohjaiset  toimet.  Ympäristön  kuormitus  pyritään  toiminnassa
minimoimaan siinä määrin, kuin siitä aiheutuvaa työpanosta ja taloudellisia kustannuksia
voidaan pitää kohtuullisina. Keväällä Radikaali ottaa osaa Unicefin Jano-keräykseen.



Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja 1/1
26.10.2015

Molotov-Ribbentrop-jälkimuistio

● Toteutetaan Niilostelu syyskokouksen aikana.

● Työrukkaset: 
○ Jokainen työrukkanen sitoututetaan tiettyihin hallituslaisiin, jotka ohjaavat. Alustavasti vain 

nimi paperiin "Olen kiinnostunut".
○ Hallitus kutsuu tarvittaessa rukkaset toimintaan

■ Excu, lani, haalari, toimittajatiimi, lautapeli-työrukkanen
○ Toimikauden aikana tarvittaessa lisää


