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7.2.18. AgC222 klo 16:15 
Jyväskylän yliopiston kemistit ry - hallituksen kokous 2/18 
 
Läsnä: 
Aku Lampinen puheenjohtaja 
Josefiina Hukari sihteeri 
Arttu Lehikoinen 
Johanna Rättilä 
Matti Salmela 
Meeri Rantanen 
Essi Manninen 
Janne Nykänen 
Toni Tikkanen 
Janne Sarkkinen 
Paula Sarkkinen 
Henri Kaaripuro 
Essi Barkas 
Alli Raittinen 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 

● Avattiin kokous 16.15. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

● Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

● Lisättiin hallintoon kohta 6.6. Pankki ja seuraavia siirrettiin. Lisättiin kohta 9.2. 
Ystävänpalat ja seuraavia siirrettiin. 
 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 
 

● Siirretään pöytäkirjojen 15/17 ja 1/18 hyväksyminen seuraavaan kokoukseen. 
 

5. Ilmoitusasiat 
 

● Seuraavat hallituskahvit: 
○ 14.2. Sisältää myös VuJu-suunnitelmia (mm. Ruisku/Historiikkiesittely). 
○ 28.2. - Vujutiimin kanssa tapaaminen. 
○ 31.1. Oli jo, muistio drivessa: Palautelinkki/-boksi sivuille ja 

Järjestöseminaarista keskusteltu. 
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5.1. Kulkuavaimet 
● Koottu avainhakemus on toimitettu. (pvm. 24.01) 

Kulkuoikeudet myönnetty hakemuksen mukaan (26.01) 
Avaimet voi hakea T-rakennuksesta helmikuun aikana.  

5.2. Tulostuskiintiöt 
● Puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle on myönnetty 26.1. 

rajattomat tulostuskiintiöt, joita saa käyttää vain Radikaalin asioiden hoitoon. 
Muutos tuli voimaan 29.1. 

5.3. Laulukirja 
● Käsitellään kohdassa 8.4. 

 
6. Hallintoasiat 

6.1. Taloustilanne 
Tilanne tilillä: 4583,26 €  
Kassassa: 176€ 
Kulukorvauksia ei ole vielä maksettu. Kassa viedään pankkiin mahdollisimman pian. 
6.2. Hankinnat 
Ehdotus: Budjetoidaan 15€ liikuntavuoron EA-laukkuun. Työkalupakista keskusteluai: 
Budjetoidaan myöhemmin, jos sopiva työkalupakki tulee vastaan. Haalarimerkkien 
säilytykseen ja kuljetukseen. 
Päätös: Hieman korjatun ehdotuksen mukaan. 
6.3. Merkkien myynti 
Merkkien myyntiin pohja merkinnöille olisi kaivattu Merkkimarkkinoille ja tulisiko 
myyntiä tehdä myös muihin kaupunkeihin? 
 
Sarkkinen tekee tälläisen pohjan ja ilmoittaa sen valmistumisesta, aletaan kartoittaa 
mahdollisuutta myydä merkkejä muissa kaupungeissa. 
 
6.4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 
Ehdotus: Hyväksytään edellisillä hallituskahveilla läpi käyty toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelle 2017, jotka Johanna toimittaa viime vuoden toiminnan 
tarkastajille: Janne Arkke ja Santtu Kärkkäinen. Varatoiminnantarkastajat: Marttin 
Peitsara ja Suvi-Tuuli Akkanen. 
 

7. Pankki 
Meidän nykyinen pankki (Danske bank) on semi kallis ja kuulemma kannattaisi kilpailuttaa. 

● Päätetään, että Johanna jatkaa pankkien kilpailuttamista ja ilmoittaa hallitukselle, kun 
kilpailutus on tehty. Tämän jälkeen hän on valtuutettu allekirjoittamaan uuden 
sopimuksen uuden pankin kanssa toisen nimenkirjoitusoikeudellisen kanssa. 
 
7.1. Radikaalin ainejärjestönauha 
Jossu selvitellyt, kiinnostusta nopealla otannalla löytyi. Mahdollinen myyntituote, jolla 
tuottoakin. Kopin seinällä ehdotus, hintatiedot Jossu esittelee kahveilla. 
 
Ehdotus: Lähdetään kartoittamaan jäsenistön kiinnostusta ainejärjestönauhoihin 
viikkotiedotteen yhteydessä.  
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Päätös: Käsiäänestyksellä todettiin, että luodaan ainejärjestönauhaa valmisteleva 
ryhmä, joka tuo esityksenä hallitukselle seuraavaan kokoukseen. Josefiina kysyy 
hallituksen ulkopuolista valmistelijaa, joka tekee äänestettävät ehdotukset. 
Media/tiedotus toteuttaa kyselyn. 
 
7.2. JYY:n yritysyhteistyökoulutus 
Ehdotus: Ilmoitetaan JYY:lle, että ollaan kiinnostuneita asiasta ja sovitaan heidän 
kanssa päivämäärä koulutukselle. 
Päätös: Janne N. sopii päivämäärän yhteistyössä Antin kanssa ja huolehtii 
tiedotuksesta kaikille tiimeille. 
 

8. Yritysyhteistyö 
8.1. Bra 
Ehdotus: Todetaan, että Bran ravintolapäälikkö on lähtenyt kuherruskuukaudelle 
uuden vaimonsa kanssa ja palaa Suomeen 14.2., johon asti homma seisoo 
paikoillaan. 7.2. saatiin yhteys ravintolapäällikköön ja neuvotteluja jatketaan tarpeen 
mukaan sijaisen tai päällikön kanssa. Esiteltiin sopimuspohja. 
Päätös: Jatketaan sopimuksen valmistelua sekä sopimuksen kirjoittamista. Hallitus 
toteaa muutoksena, että drinkkilippujen määrä lipunmyyjille sidotaan sopimukseen. 
Sitsishottien sisällön tarkennuksesta äänestettiin, enemmistöllä hylättiin 
muutosehdotuksen harkinta. Aku laittaa Driveen sopimuksen ja pitää hallitusta 
ajantasalla sopimuksen kulusta. 
 
8.2. JES ry 
JES ry on ottanut yhteyttä Radikaaliin ja toivoo yhteistyötä, eli että välittäisimme 
heidän tapahtumistamme tietoa Radikaalin jäsenistölle. JES tarjoaa asiatapahtumia 
(konferensseja, workshoppeja, puhujia yms) ja mahdollisuuden tutustua uusiin 
ihmisiin ja kehittää omia työelämätaitoja. Tapahtumia on käytännössä viikoittain ja 
kerran vuodessa suurempi Spotlight -tapahtuma 
 
Esitys: Radikaali antaa JES ry:lle luvan lähettää Radikaalin postituslistalle 
kuukausitiedotteensa. 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
8.3. Muut 
Sohwin kanssa sopimusneuvottelutapaaminen ensiviikolla. Kartoitetaan etuja 
Radikaalin tapahtumiin ja hallituskahveihin. 
Myöhän kanssa ei ole vielä keskusteltu, hoidetaan seuraavaan kokoukseen 
mennessä. 
Ravintola Herkun kanssa ei jatketa sopimusta. Revolutionin kanssa suunnitellaan 
peli-iltoja, otetaan huomioon sopimusneuvotteluissa Bran kanssa. 

 
kokoustauko 17.05-17.14 
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9. Media-asiat 
9.1. Ruisku 
Ilmestymisaikataulua: Mäntä on alkanut painumaan. Vappuviikolla ilmestyy. 
Ruiskuinfot oli, tuottajatiimiin 2 uutta jäsentä (Aino Rolig ja Samppa Lahdenmäki), 
taittotiimiin 2 jäsentä(Joona Kyrö ja Rasmus Ikonen). Tuottajatiimi ja haalaritiimi 
tekee vahvaa yhteistyötä. S-postiin laitettu juttuhaku jäsenille. Myös ulkopuolisia 
juttuja tullut. Dedis 22.2. 
 
9.2. Nettisivut 
Alli on saanut adminit. Nettisivujen kanssa yhä ongelmia, mutta hoidossa. 
Hallitusesittelyt ovat tällä hetkellä retuperällä. 
 
9.3. Laulukirja 
Viimeisin näköhavainto on 23.1., jolloin homma on seissyt paikoillaan ja ollaan 
odotettu mallivedosta. Taittaja sanoi itsensä irti, joten uusi taittaja hankittiin. Taitettu, 
melkein ainakin kokonaan. Painon hinta-arvio/kirja ois noin 10,63€. Hinta on noussut 
viime arviosta, sillä sivumäärä kasvoi arvioidusta. Todetaan, että hinta ei saisi nousta 
yli kymppiin ja mallivedoksen perusteella todetaan, että kirja näyttäisi hyvälle 
tiiviimpänäkin. 
 
9.4. Muut 
Ei muuta. 
 

10. EVHVL 
10.1. Edunvalvonta 
Suunnitteilla laitoksen kanssa EVHV-elin, joka olisi hallituksen koordinoima ja kävisi 
systemaattisesti kursseja läpi antaen palautetta suoraan luennoitsijoille. 
Tätä ei kuitenkaan voida toteuttaa laillisuusongelman takia. Opiskelijat eivät saa 
kerätä tai käsitellä palautetta. 
 
Opinnäytepajasta ollaan aiheissa alkaa taas juttelemaan Kemian Laitoksen kanssa ja 
kyselyä tulossa. Matti hoitaa. 
 
10.2. Ystäväpalat 
Budjetoidaan leivontatarvikkeisiin 20 euroa. Mokkapaloja jaetaan 14.2. klo 11-13. 
Paikalle saapuu aluksi Henri ja Janne S, loppuajaksi Essi B, Arttu, Essi M, Meeri. 
Tehdään myös gluteeniton ja vegaaninen. Tiedotus viikkotiedotteen kautta, lisäksi 
Arttu lähettää erillisen sähköpostin, jossa on myös ystävänpäiväruno. <3 
Ystävänpäiväkortit tehdään huomenna, Matti organisoi lähetykset 
sisarainejärjestöille, Aku hoitaa massajakoa muille. 
 
10.3. Liikunta 
Olympialaiset alkaa, I <3 Korkeakoululiikuntaa mainostettu, liikuntavuoro pyörii. 
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11. Projektiasiat 
11.1. Menneet 
 

● Karonkka 
Hyvin meni. Sarkkinen tekee kulukorvauslapun huomenna. 
Keskustelua mitä mieltä tällaisesta toteutuksesta. 

 
● Lautapeli-ilta 

Porukkaa oli paikalla, mutta enemmänkin olisi voinut olla. Tarjoilujen 
puuttumista ihmeteltiin. 
 

● Kinkkusauna 
Mukavasti porukkaa paikalla ja hommat toimi. Ruokaa riitti ja saunat 

olivat hyvällä käyttöasteella. Saunajärjestely koettiin toimivaksi. Apuja saatiin 
kauppareissulle ja siivoukseen. 
 

● Baarikierros&Jatkot 
Lähdössä n. 30 henkilöä ja vikoilla rasteilla lähemmäs 100. Jatkoille 

Brahan eksyi lopulta hyvin vähän porukkaa. Raheja odotellessa. 
 

● Pipolätkä 
Sarkkinen oli yksin paikalla (En luistellut, kun jäällä 10cm lunta) 

 
11.2. Tulevat 
 

● Kyykkäetkot 8.2.  
Budjetoidaan 5e lämpimiin juomiin. 

● MM-kyykkä 10.2. 
Ei yhteisiä busseja 

● TGPLFS 17.2. (Talvinen grillipicknick, sauna ja lumifudis) 
50e tarjoiluihin saunalle. Nanosauna 17 eteenpäin. Päivällä 
Mattilanniemessä piknik, grilli ja lumifudista. 

● Laskiainen 22.2. 
Ei pitäisi tulla kuluja. Ilmot aukee huomenna 8.2. klo 15.00. Samalla 
kaavalla kuin ennenkin. Esciin tarvitaan 2 lipunmyyjää: Josefiina ja 
toinen kysytään hallituksen ulkopuolelta. 

● Kemiat kohtaa 22.-24.2. 
Jäsenistöä infottu ja ilmottautumistohjeet lähetetty. Sarkkinen kerää 
osallistujat yhteen porukkaan, jotta osaavat sumplia kyydit. 

● Sitsit sekä Bran sopimuskauden avajaiset 28.2. 
Vuoden ensimmäiset sitsit Brassa. Kaverisitsit -teema. Toastina 
todennäköisesti Antti Leppänen ja Arttu Lehikoinen? Budjetoidaan 36e 
(13+13 tousteihin ja 10 muuhun) sekä 20e lauluvihkoihin. 
Jatkoina uuden sopparin avajaiset. Ideoita ohjelmaksi? Lipunmyynti ja 
3e baariin. 
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11.3. Yleiset käytänteet 
Tämän vuoden toastmastereiden korvauksista ei ole vielä keskusteltu. Aikaisempina 
vuosina käytänteenä on ollut, että toasteille korvataan alkoholittoman sitsipaketin 
hinta + 10€ tarvikkeisiin. 
 
Jatketaan aikaisempien vuosien mukaisella käytänteellä. 
 
 

12. Muita esille tulevia asioita 
Kahvit + kokous toimii hyvin. Palautekysely tulille heti, kun nettisivut toimii. Vilkuilkaa muiden 
paikkakuntien merkkimarkkinoita. Merkeille Johanna muistaa tehdä myyntituotelistan. 
 
13. Seuraava kokous 
7.3. klo 16:15 @AgD213.1. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous 17.59. 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 
Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 
 
 
____/____/_____                                                        _____/____/______ 
 
 
 
_________________________                                  _______________________________ 
Aku Lampinen, puheenjohtaja 2018                            Josefiina Hukari, sihteeri 2018 
 


