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HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 

Aika: Maanantai 29.03.2016 klo 18:00 

Paikka: Radikaalin Koppi 

Läsnä:  

Toni Lamminaho  puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Sara Turunen  

Petra Peltonen 

Aku Lampinen 

Juuso Hänninen 

Emilia Uurasjärvi 

Janne Sarkkinen 

Josefiina Hukari 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirjat 1-3/16 

5. Ilmoitusasiat 

 Peltosen ei välttämättä ole syksyllä mahdollista jatkaa tehtävässään ja ne päätettiin jakaa 

hallituksen muiden jäsenten kesken 

 30.03. Jylkkärin yhteinen palaveri ainejärjestöille Ylä-Ruthissa 

 Radikaali osallistuu tänäkin vuonna Unicefin Jano-keräykseen. Sihvo vastuuhenkilönä 

6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 8262,28€ 

 Tulevia menoja 4862,20€ 

o Kulukorvauksia, tilavuokria ja Ynnä ry:lle kuuluvaa valuuttaa 

 Todettiin 7,50€ uutta muistitikkua varten taloudenhoitajalle ja 3,60€ haalarimerkkien 

postimyynnissä vaadittuihin postimerkkeihin 

 



Jyväskylän yliopiston kemistit ry   Pöytäkirja  Sivu 2 / 4 
     29.03.2016 

7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 JYYn OPS-työpajassa oli Radikaalilta useampikin edustaja paikalla 

 

7.2. Liikunta 

 Syksystä lähtien U2-sali saattaa olla ainut ainejärjestöjen käytössä oleva liikuntasali, 

mikä voi vaikeuttaa liikuntavuorojen järjestelyjä 

 Vaellusta ei saatu tänä keväänä järjestettyä 

 Tulevana viikonloppuna järjestetään sählyturnaus Vierunmäellä. Osallistujia on 14 ja 

kuluja syntynee mm. yöpymisestä. 

o JYYltä on haettu avustuksia 

o Budjetoidaan 30€ Radikaalin osalta 

 

 12.4. Ultimateturnaus Kampuksen kentällä 

 Päiväretki tulee tällä tietoa osumaan tiistaille, 26.4. 

 

8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 

 Kostajaiset 

o Kivaa oli, mutta jonkinlainen lasku lienee tulossa. Tästä lisää seuraavassa kokouksessa 

 

8.2. Kevään excursio 

 Laitos on luvannut korvata bussit 

 Kaikki 30 paikkaa täynnä, kaksi on jäänyt vielä varasijoille 

 LAL ei ole vielä vastannut avustuspyynnön osalta 

 

8.3. Speedfriending 

 Ilmoittautuneita ainakin 18 hlö + järjestäjät 

 Jälkikäteen myös tietovisa 

 

8.4. Vappu 

 21.4. vapunaloittajaiset, jossa jaetaan myös fuksipassipalkinto. Ohjelma osin vielä avoin 

 

8.5. Muut 

 Sauna saadaan vain toiseen kesätapaamisista ja hallitus valitsi sille sopivimmaksi 

ensimmäisen kesätapaamisen 

 19.4. järjestetään muiden ainejärjestöjen kanssa Merkkimarkkinat Agoralla 

o Hammarström, Sarkkinen ja Peltonen alustavasti myyjinä 

 PaintBallia 23.04. Hallitus päätti jättää mahdollisen avustusbudjetoinnin seuraavaan 

kokoukseen 
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9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Ruiskun mäntä lienee jo melkein pohjassa 

9.2. Kuukausitiedote 

 Ei lisättävää, lähtee ajallaan 

 

9.3. Fuksipassi 

 Parhaat on valittu ja heidät tullaan palkitsemaan sekä palkinnoin että kunniakirjoin 

 Peshev laittaa Fuksipassin osalta palautekyselyn liikkeelle 

 

9.4. Muut 

o Vaatetilauksesta tullaan ehkä tekemään kysely jo nyt keväällä tai mahdollisesti vasta 

syksyllä 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Tulevat päivystysajat ja päivystäjät valitaan mahdollisimman pian 

 Inventoidaan huhti-toukokuuvaiheessa labratakit ja lasit 

 

11. Seuraava kokous 

 

 20.04.2016 klo 16.15, Kopilla 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:59 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Toni Lamminaho, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 
 


