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HALLITUKSEN KOKOUS 11/2017 

Aika: Keskiviikko 20.9.2017 klo 17:45 

Paikka: Radikaalin Koppi 

Läsnä:  

Josefiina Hukari puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Aku Lampinen 

Anssi Rajala 

Essi Barkas 

Henri Kaaripuro 

Janne Sarkkinen 

Johanna Rättilä 

Meeri Rantanen 

Niko Sihvo 

Sylva Larsson 

Toni Tikkanen 

Aino Rolig 

Alli Raittinen 

Paula Sarkkinen 

 

Liite: Talouskatsaus 20.9.2017 (liite A) 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:57 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus 

Aino Roligille, Alli Raittiselle ja Paula Sarkkiselle. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 

o Muutettiin EVHVL kohdasta 8 kohdaksi 6 

o Muutettiin Media-asiat kohdasta 6 kohdaksi 7 

o Muutettiin Hallintoasiat kohdasta 7 kohdaksi 8 

o Muutettiin kohta 9.2 muotoon ”Fuksisitsit” 

o Lisättiin kohta 8.4 ”Haalarimerkkien tilaus” ja siirrettiin myöhempiä kohtia eteenpäin 
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4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirjat 9/17 ja 10/17 

 

5. Ilmoitusasiat 

 

5.1. Järjestöaamiainen 

 Pidetään 21.9. klo 8.30–10.30. Ilmoittautuminen on sulkeutunut, mutta yrittää voi vielä 

 

5.2. Järjestön ylimääräinen kokous 

 Radikaalin ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestettiin 5.9.2017. Vapautuneet 

hallituspaikat jaettiin seuraavasti: puheenjohtaja Josefiina Hukari, taloudenhoitaja 

Johanna Rättilä, liikuntavastaava Toni Tikkanen ja mediavastaava Meeri Rantanen 

 

5.3. Muut 

 Radikaali esittäytyi fukseille 31.8. pidetyssä infossa. Edustamassa olivat Lampinen ja 

Hukari 

 

 

6. EVHVL 

 

6.1. Edunvalvonta 

 Uudet, yhtenäisemmät työselostusten tarkastusohjeet ovat ilmeisesti loppusuoralla 

 SMB-kokonaisuuden kokoamiseen liittyvää ongelmaa selvittelee tällä hetkellä biologian 

laitos, odotamme lisätietoja 

 

6.2. Fuksikyselyn satoa ja joulukuun palautepäivä 

 Fuksikysely sulkeutuu syyskuun lopussa ja tuloksia saadaan lokakuun puolella 

 

6.3. Opetuksen kehitystyöryhmän kokous 

 Kehitystyöryhmä kokousti pe 9.9. ja Radikaalia edusti Rajala. Kokouksessa käsiteltiin 

mm. maistereiden uraseurantaa, kemian valintaperusteita ja osaamisen kohdentamista 

työelämän tarpeisiin. 

o Valintakoe pyritään säilyttämään, jotta kaikille halukkaille olisi yleinen pääsyreitti 

opiskelemaan kemiaa, jos heillä ei ole muita mahdollisuuksia tulla valituiksi 

 

o Osaamisen kohdentamista käsiteltiin yleisellä tasolla ja todettiin, että esimerkiksi 

teoreettisen tiedon osaamisen osalta tilanne oli hyvä, mutta esim. esimiestaitojen, 

projektinhallintataitojen ja stressinsiedon osalta vastaavuus ei ole niin hyvä. Toisaalta 

ongelma-alueet ovat osin sellaisia, jotka ovat kemianopetuksessa hankalia kohdentaa 

 

o  Radikaalin osalta esille nostettiin ratkomotoiminta, jonka osalta henkilökunta ehdotti 

toiminnan liittämistä aluksi jonkun kurssin yhteyteen. Asiaa pidetään vireillä 

 

o Molekyylimalliseteistä käytiin myös lyhyt keskustelu ja idea nähtiin hyvänä. 

Tarkkailemme yhä hyviä tilausmahdollisuuksia 
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6.4. Laitoskokous 

 Järjestettiin ma 17.9. ja keskusteluissa oli mm. Kemian laitoksen edustus JYU 

kollegiossa ja tiedekuntaneuvostossa, tilojen vuokraamisperiaatteista sekä tiedekunnan ja 

laitoksen johtajanpaikoista 

 Uusi johtaja tulee päättämään tilojen kohtalosta, mutta tällä hetkellä laitos ei suoraan 

hyötyisi niiden luovuttamisesta. Uusi laitoksen johtaja valitaan avoimella haulla 

loppuvuodesta 

 Syksyn mittaan on tarkoitus asentaa osaan rakennuksista uusia sähkölukkoja, joiden 

avaamiseen tarvitaan erilliset kulkukortit. Opiskelijoiden kortit olisivat voimassa klo 8-18  

 

6.5. Liikunta 

 Radikaalin liikuntavuoroja on järjestetty viimeksi Vivecalla. Liikkujia on ollut 

ultimatekokeilua lukuun ottamatta kohtalaisesti. Liikkujia pyritään jatkossa 

kalastelemaan lisää ja pohdittiin myöskin mahdollista kyselyä liikuntavuoron parhaasta 

käyttötavasta 

 Syysvaellus Kolille on tulossa 22–24.9. Budjetoidaan 10 € (lättytaikina ja kahvi). 

Lähtijöitä on tällä hetkellä 16 hlö ja JYYn avustuksia on haettu 5 €/jäsen 

 25.9. Ultimateturnaus 

 2-3.10. Futispuulaaki klo 15–18 

 Aiemmin suunniteltu jousiammuntakokeilu ei onnistu talvella, joten uusi laji on 

etsinnässä. Kokouksessa ehdotettiin historiallista miekkailua, mukaan mahtuisi 15 hlö ja 

hinta olisi n. 5 €/osallistuja. 

 

 

7. Media-asiat 

 

7.1. Ruisku 

 Mäntä on jälleen alkanut painua ja on pohjassa 30.11., luonnontieteilijöiden 

pikkujouluristeilybussissa. 

 Viimeinen päivä lähettää juttuja on 15.10., koska taitossa menee oma aikansa 

 

7.2. Ruiskutiimi 

 Tiimit täyttyivät nopeasti ja ovat lähteneet hyvin käyntiin 

o Taittotiimi: Sylva Larsson vetää, mukana Essi Manninen, Matti Salmela, Nea 

Marjavaara, Anni Manninen, Meeri Rantanen ja Santtu Heinonen 

 

o Tuottajatiimi: Essi Barkas vetää, mukana Johanna Rättilä ja Janne Nykänen 

 

o Produktiotiimi: Meeri Rantanen vetää, mukana Janne Sarkkinen, Paula Sarkkinen, 

Salla Heinonen, Liisi Nieminen 

 

 Hyväksytään tiimien välipalamenot 15,22 € 

 

7.3. Fuksipassi 

 Hinnaksi muodostui lopulta 105,14 €, jossa on 5,14 € enemmän kuin alun perin 

budjetoitiin. Hallitus päätti hyväksyä ylityksen, joka johtui postikuluista. 

 Passissa oli mainoksia 2 sivua (50 €/sivu) ja mainostajat olivat Radikaalin 

yritysyhteistyökumppanit Ravintola Herkku ja Bra
2
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7.4. Viikotiedote 

 Viikkotiedote oli koekäytössä alkuvuodesta ja se sai hyvää palautetta. Nyt tiedotteen 

julkaisua jatketaan ja se tullaan lähettämään sekä Facebook-ryhmään että sähköpostitse 

 

7.5. Paitatilaus 

 Tullaan luultavasti tilaamaan lisää Rdk-paitoja loppuvuodesta (Scala Collection) 

samassa tilauksessa kuin uusia hallituspaitoja. Tulevaisuudessa tilauksen hoitaa 

yritysvastaava, tällä erää Sihvo 

 

7.6. Laulukirja 

 Radikaali on alustavasti kiinnostunut tilaamaan matlun ainejärjestöjen yhteisiä 

laulukirjoja arviolta 300 kpl, kunhan tarkempi hinta-arvio valmistuu ja asiasta saadaan 

lisätietoja 

 Tässä vaiheessa hallitus budjetoi 75 € laulukirjan valmistelukustannuksia (25 € kanteen 

ja 50 € taittoon) 

 Seuraavan kerran kirjoja tullaan tilaamaan noin viiden vuoden kuluttua eli kirjoja tulee 

ostaa varastoon 

 

7.7. Markkinointikanavat 

 Radikaalin LinkedIn-tilin adminoikeudet siirretään toistaiseksi Lampiselle ja Larssonille, 

jatkosta päätetään myöhemmin 

 Kuukausitiedote tulee jatkumaan entisenlaisena 

 

7.8. Tiedotustehtävien jako 

 Hallitus valitsee entisen media- ja julkaisuvastaava Ivan Peshevin mediarukkaseksi ja 

ulkoistaa tälle nettisivujen moderoinnin ja sähköpostilistan ylläpidon aiemman 

kokemuksen vuoksi 

 Tulevaisuudessa julkaisu- ja tiedotusvastaavien työtaakkaa pyritään jakamaan uudella 

tavalla 

 

7.9. Muut 

 Molekyylimallinnus 

o Kyselyn perusteella hintaluokka keskittyisi ~25 € paikkeille ja että laatu on tärkeä 

määrittävä tekijä ostopäätöksen kannalta 

o Rajala alkaa tutkia mahdollisuuksia kyselyn ja kokouksessa käydyn keskustelun 

valossa 

 

 Kopin parannusehdotuksia kartoitetaan meneillään olevan kyselyn avulla. Harkitaan 

erillistä sähköistä kyselyä, jonka avulla voitaisiin tarkentaa jo saatuja vastauksia/ideoita 

 Kandi/gradupaja etenee edelleen, mutta esimerkiksi mahdollisen ohjaajan palkkaus on 

vielä avoinna. Rajala tutkii mahdollisuuksia myös tämän asian suhteen 
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8. Hallintoasiat  

 

8.1. Taloustilanne 

 Tilillä 6086,31 € + käteiskassassa ~57€ 

 Entinen taloudenhoitaja Hukari esitteli talouskatsauksen (liite A) 

~Pidettiin kokoustauko 19.18-19.26~ 

~Tauon aikana oli mahdollista tutustua tarkemmin talouskatsaukseen~ 

 Budjetointeja 

o Syysvaellus 10 € (lättytaikina ja kahvi) 

o Hyväksyttiin 15,22 € (Ruisku-tiimien välipalamenot) 

o Hyväksyttiin 5,15 € ylitys fuksipassikuluissa (postimaksuja) 

o Laulukirjan valmistelukustannuksia 75 € (25 € kanteen ja 50 € taittoon) 

o Takkien lisätilaus 1000 € 

o Merkkien lisätilaus 600 € (merkit ja postikulut) 

o Fuksisitsit 20 € (tulostuskuluja) 

o Fuksiaiset 526,88 € (haalarimerkit 466,88 €, joista RDK osuus on 99,21 €; viinit 20 €; 

palkinnot 20 € ja rastitarvikkeet 20 €) 

o KKLL 170 € (120 € sauna, 50 € ruoka) 

 

 

8.2. Inventaario 

 Hammarström ja Rättilä esittelivät tekemänsä inventaarion, jonka pohjalta tarkennettiin 

seuraavien kohtien esityksiä lisätilauksista takkien ja merkkien osalta 

 

8.3. Lisätilaus takeille 

 Hukari esitteli takkienmyyntitaulukon, jonka perusteella budjetoidaan 1000 € takkien 

lisätilaukseen 

 

8.4. Haalarimerkkien tilaus 

 Inventaarion perusteella todettiin, että RDK-haalarimerkkejä on enää 17 kpl ja päätettiin 

tehdä lisätilaus myös Timanttimerkkien osalta, sillä niille on ollut kysyntää Jyväskylän 

ulkopuolelta asti 

 

 Budjetoidaan 600 € lisätilausta varten ja tilataan siis seuraavasti 

o Timantti – 200 kpl 

o RDK – 500 kpl 
 

 

8.5. Karonkka 

 Ei pidetä erillistä karonkkaa ennen hallituksenvaihtokaronkkaa, mutta pyritään 

järjestämään hallitukselle yhteinen ryhmäytymistapahtuma. TYHY-rahoja on vielä 

runsaahkosti käyttämättä 

 

8.6. Muut 

 Tullaan hakemaan uusia kulkulätkiä ainakin uusille hallituslaisille 

 Tarkastetaan moderaattorioikeudet ja muut oikeudet hallituksen järjestelmissä 
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9. Projektiasiat 

 

9.1. Menneet 

 29.8. Kampuskisa 

o KSKS:n rastilla ohjeistuksen lukeminen epäonnistui, joten rastirata venähti pahasti. 

Yritetään huomioida jatkossa paremmin 

 

 Fuksiviikko 

o Myöhä-ilta, Uusien ilta, Peli-ilta ja Coffari kaikki yleisesti hyvin menneitä ja 

osallistujia oli runsaasti 

 

 7.9. Speedfriending 

o Sai todella paljon positiivista palautetta järjestelyistä ja hyvästä konseptista ylipäätään.  

 

 13.9. Baarikierros & Luonnontieteelliset syyskauden avajaiset 

o Lipputuloja odotellaan vielä, mutta yli 600€ pitäisi olla tulossa. Tapahtuma oli hyvin 

onnistunut ja väliohjelmastakin ilmeisesti pidettiin 

 

 

9.2. Fuksisitsit 

 Järjestetään 21.9. ja toustaajina toimivat Henri Kaaripuro ja Matti Salmela 

 Budjetoidaan 20 € (tulostuskuluihin) 

 

9.3. Excursio 

 Tarkentuu syyskuun loppuun mennessä. Majoitusta hoitaa Inkubio ja kyyditykseen 

haetaan tukea laitokselta 

 

 Vierailukohteita:  

o Mobidiag, jonne mahtuu n. 30 henkeä 

o mahdollisesti Ramboll Lahdessa,  

o Paulig (vaihtoehto Rambolle) 

o mahdollisesti Loimun toimisto 

o Heureka/Fazer 

 

 

9.4. Risteily 

 Ilmoittautujia tullut ihan hyvin, mutta vapaana on ainakin 5 kpl / 2 hlö -hyttejä ja  

1 kpl / 4 hlö -hyttejä 

 Risteilybussiyhtiönä toimii Pohjolan matkat 

 

9.5. Haalarikastajaiset 

 Haalareiden tilausta varten ollaan parhaillaan tekemässä mallivedosta, mutta 

saapumisesta ei vielä ole tietoa. Haalarikastajaiset suunnitellaan kun haalareiden 

saapumisaika varmistuu 

 Haalareita tilattiin 53 kpl ja niiden hinnaksi arvioitiin 20 euroa 
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9.6. Pikkujoulut 

 Järjestetään 23.11. klo 19–23 Lea Pulkkisen salissa Agoralla. Jatkot pidetään Bra
2
ssa 

 Paljon innokkaita fukseja on mukana järjestelyissä ja hyvää ohjelmaa tulossa  

 

9.7. Muut 

 27.9. Fuksiaiset 

o Budjetoidaan 526,88 € (haalarimerkit 466,88 €, joista RDK osuus on 99,21 €; viinit 20 

€; palkinnot 20 € ja rastitarvikkeet 20 €) 

 

 11.10. Kaikki kaverit lähti lääkikseen 

o Budjetoidaan 170 € (120 € sauna, 50 € ruoka) 

 

 11.10. Kaikki kaverit lähti lääkiksen -jatkot: Bucket list-bileet feat. Sane, Fokus, 

Varkaat, Tosine 

 

 19.10. Peli-ilta ravintola Herkussa 

 

 Tulossa lisäksi 

o 26.10. MatLu Beerpong 

o 1.11. MatLu OPM sitsit 

o 16.11. Syyskokous ja baaribileet 

o Megazone 

o mahdollisesti 17–19.11. MatLu suurlanit 

 

 27.10. Janon 30-vuosijuhlat, kutsu tulossa. Arviolta 50 € / hlö 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Keskusteltiin mahdollisuudesta anoa kiintiötön tulostusoikeus taloudenhoitajalle, 

sihteerille ja puheenjohtajalle laitokselta 

 Muistutettiin hallituslaisia siitä, että pöytäkirjojen laajemmat keskusteluversiot löytyvät 

hallituksen Drivestä ”Paperikori”-kansiosta 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Ke 4.10. klo 18, paikka avoin 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.14 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Josefiina Hukari, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 



Jyväskylän Yliopiston Kemistit ry:n talousarvio vuodelle 2017

VARSINAINEN TOIMINTA TOTEUTUMA 20.9.2017 Juttuja joita e oo About tän 
Tuotot vielä laskettu hetkn tilanne

Tuotot lipunmyynnistä 1500 247 600 847
Muut tuotot 100 0

Tuotot yhteensä 1600

Kulut
Tila-/saunavuokrat -800 -480 -120 -600
Viihdetoimintakulut -1200 -992 -100 -1092
Opintomatkat -200 0
Tapahtumien sponsorointi -200 0
Liikuntatoiminta -300 -149
TYHY -500 -298
Muut varsinaisen toiminnan kulut

Konttoritarvikkeet -30 -2.95
Ympäristö- ja hyväntekeväisyystoiminta -50 0
Kopiointikulut -30 -15
Pankkikulut -130 -86
Hankinnat -100 0
Muut toiminnankulut -50 0

Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -390

Kulut yhteensä -3590

Varsinainen toiminta yht. -1990 -1775.95 -1395.95

VARAINHANKINTA
Tuotot

Jäsenmaksutuotot 400 308
Mainostuotot 400 205
Myyntituotot 4050 3467 199 haalareista

Tuotot yhteensä 4850
Kulut

Painokulut -600 -271
Tuoteostokulut -2700 -1750
Kulut yhteensä -3300

Varainhankinta yhteensä 1550

YLEISAVUSTUKSET
JYY-avustukset 305 343
Projektiavustus 135 88

Avustukset yhteensä 440

Tilikauden yli-/alijäämä 0 586

Josefiina Hukari Jyväskylässä 17.10.2016
taloudenhoitaja Välitarkastelu 20.9.2017


