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HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 

Aika: Keskiviikko 30.08.2016 klo 18:00 

Paikka: Ravintola Myöhä 

Läsnä:  

Toni Lamminaho  puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Sara Turunen  

Petra Peltonen 

Juuso Hänninen   (poistui 19.07, palasi 19.10) 

Emilia Uurasjärvi 

Janne Sarkkinen 

Ivan Peshev 

Aku Lampinen     (poistui 18.49) 

Niko Sihvo 

Josefiina Hukari (saapui 18.04) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 6/16 

 

5. Ilmoitusasiat 

 Päivystysvuorot alkavat 7.9. ja jatkuvat noin kuukauden verran joka keskiviikko. 

Lokakuussa siirryttäneen normaaliin kerran kahdessa viikossa pidettävään 

päivystykseen. Päivystäjän avaimet toistaiseksi sihteerillä 

 Peltonen lähtee vaihtoon ja hänen Hallitustehtävänsä siirtyvät pääosin Sarkkiselle 

 Päätettiin osallistua ravintola Myöhän syntymäpäiville ja mainostaa tapahtumaa myös 

jäsenistölle 
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6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 3580,06€ + käteiskassassa ~10€ 

 Maksettavaa: hallituksen t-paidat 

 Tuloja: tuotemyyntiä (lasit/jäsenyys/labratakki) 1749 € (-1715,85€ hankintakuluja) 

 Kirjanpito on viimeksi ajantasaistettu heinäkuussa 

 

 

6.2. Labratakit 

 Uudet labratakit ja -lasit ovat tulleet ja moni tuleva kemian opiskelija on jo ehtinytkin 

maksaa ko. varusteet ennakkoon. Sovitukset ja jako tehdään kampuskisan yhteydessä 

 

7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 Opetuksen kehittämistyöryhmän ensimmäinen kokous pääsi livahtamaan ohitse 29.8. 

mutta pöytäkirja saatu ja toimenpiteitä vastaavan välttämiseksi tehty 

 Radikaalin (Jyväskylän yliopiston kemistit ry:n) veriryhmä on jo nyt saavuttanut 

hopeatason tämän vuoden osalta  

 

 

7.2. Liikunta 

 Yhteistä liikuntavuoroa on haettu yhteistyössä Syrinxin kanssa. Alustavasti ke klo 19-20, 

mutta ajankohta on toistaiseksi avoin 

 Lokakuussa (18.10. Kampuksen kentällä) järjestetään mahdollisesti VuJu-pesäpalloa 

yhteistyössä Ynnän ja Syrinxin kanssa. ~10hlö joukkue tulisi saada kasaan. Päävastuu 

järjestämisestä Syrinxillä. 

 Radikaalin toimesta pesäpalloa pelataan 13.9. klo 15 Kampuksen kentällä 

 Liikuntakokeilu on jälleen tulossa ja se järjestetään luultavasti syksyn aikana. Lajina on 

alustavasti sirkus- ja parkour-koulu. 

 Syysvaellus (30.09-02.10.) suuntautuu Helvetinjärvelle 

 

 
7.3. Tuutorit ja fuksit ja Alkukeitos ja Radikaalin opinto-ohjausluento Alkukeitoksessa 5.9. klo 13 

 Alkukeitos: Budjetoidaan 50€ tuutoreiden järjestämään fuksipiknik-tapahtumaan  

(03.09. Mattilanniemessä). 

 Opinto-ohjausluennolla esitellään Radikaali järjestötasolla Lamminahon toimesta 

 Uusien ilta pidetään Opinkivellä 07.09. noin klo 18 alkaen 

 Loppukeitosta varten tulisi valmistella hallituksen ohjelmanumero 
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8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Ensimmäiseen kesätapaamiseen (sauna ja/tai Myöhä) osallistui noin 30-40hlö 

 Toisessa kesätapaamisessa pelattiin pesäpalloa Kortepohjassa. Sen jälkeiseen 

Myöhäilyyn osallistui arviolta 20-30hlö 

 

 

8.2. Kampuskisa 

 Järjestetään 1.9. Klo 13.15-15. Rastien kesto saa olla max 10min. Rastinpitäjillä 

asusteena mieluiten haalarit 

 

 

8.3. Ensimmäiset 2 viikkoa 

 Fuksipiknik tuutoreiden toimesta tulevana lauantaina 

 Ti 06.09. Myöhän syyskauden avajaiset 

 Ke 07.09. Uusien ilta Opinkiven saunalla (klo 18 fuksit, hallitus ja tuutorit; klo 20 muut) 

Budjetoidaan: 100€ + 50€ (sauna & ruoka)  

 To 08.09. Loppukeitos klo 18.30 alkaen. Hallituksen ohjelmanumero lienee perinteinen 

“Tuo minulle…” 

 Ma 12.09. Laitoksen peli-ilta 

 Ti 13.09. Pesistä omalla porukalla. Jatkot ravintola Myöhässä 

 Ke 14.09. Baarikierros ja Syyskauden avajaiset feat. Ynnä ja Syrinx Freetimessä 

 

 

8.4. Fuksiaiset 

 Järjestetään 21.09. klo 17.30 alkaen yhtäaikaisesti Ynnän ja Syrinxin. Kartta on sama 

kuin aiemmin ja vuoden teemana ovat olympialaiset. 

o Fukseista ~6 ryhmää. 

o Merkit on tilattu.  

 Jatkot Escapessa klo 22 alkaen koko porukalla.  

 Budjetoidaan 120 € (rastitarvikkeet, viinit ja merkit) 

 

 

8.5. Approliput 

 Tilataan ennakkotilauksena 25 lippua lähtöön 16.30 ja 25 lippua lähtöön 18.00 eli 

yhteensä 50 lippua aiempien vuosien mukaisesti 

 

8.6. Muut 

 Ei muita asioita 
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9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Mäntä on taas lähtenyt painumaan! 

9.2. Fuksipassi 

 Siirrettiin budjetointi seuraavaan kokoukseen 

 

9.3. Muut 

 T-paitatilaus lähtee liikkeelle parin viikon sisään. Sovituspaidat tulivat hallituspaitojen 

kanssa 

o Myös huppareita voi tilata, mutta sovituskappaleita ei ole 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Takkien siivous on hyvin kesken, koska niitä jäi useampi kymmenen naulakkoihin 

o Hallitus päätti antaa syyskuun loppuun asti aikaa hakea omansa pois 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Ti 20.09. Radikaalin Kopilla klo 18.15 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:15 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Toni Lamminaho, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


