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Jyväskylän yliopiston kemistit ry - hallituksen kokous 3/18 
 
Läsnä: 
Aku Lampinen Puheenjohtaja  (Poistui 16.47) 
Josefiina Hukari Sihteeri 
Arttu Lehikoinen Puheenjohtaja 16.47.- 
Johanna Rättilä 
Matti Salmela (Pois 17.25-17.27) 
Meeri Rantanen 
Essi Manninen 
Janne Nykänen (Pois 17.25-17.26) 
Toni Tikkanen 
Janne Sarkkinen 
Paula Sarkkinen 
Henri Kaaripuro (Pois 17.25-17.27) 
Essi Barkas (Pois 17.25-17.27) 
Alli Raittinen 
 

1. Kokouksen avaaminen 
● Avattiin kokous 16.15 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

● Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen  
● Lisätään kohta 10.3. Alkukeitos, 6.6. MobilePay, 7.3. Tilinpäätöksen 

hyväksyminen ja 7.4. Muut. 
 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 
● Hyväksyttiin pöytäkirjat 2/18, 1/18, 15/17. 

 
5. Ilmoitusasiat 

● Seuraavat hallituskahvit: 
○ 14.3. Viimeiset viilaukset ennen kevätkokousta, yleistä keskustelua, 

Trellon esittely. 
○ 4.4. Mahdollisesti Jyväskylän SETA ry tulee puhumaan 

yhdenvertaisuudesta ja palautekeskustelua. 
● Viimeiset hakekaa avaimet kopille.  
● Tapahtumavastaava Kaaripuro on valittu Lusican hallitukseen Radikaalin 

yhdyshenkilöksi. 
● 19.3. Laitoskokous, mutta PJ Lampinen on Venäjällä, joten olisi hyvä, että 

sinne joku muu pääsisi. 
● Yliopiston johto esittäytyy ja kertoo yliopiston tulosneuvotteluista 

keskustelutilaisuudessa 13.3. klo 14:15-15:00 @FYS1. Lampinen menee, 
joku muu voi lähteä mukaan.  
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● Järjestöklubi 12.3. aiheena GDPR- lakiuudistus. Mahdollisimman moni yrittää 
päästä paikalle. 

● Loimun terveiset 
○ Järjestöjen saunailta oli onnistunut.  
○ Ständiä ja kevätkokous tulossa. 
○ Uudeksi kampuspromoottoriksi on valittu Santtu Kärkkäinen. 

 
6. Hallintoasiat 

6.1. Taloustilanne 
● Tilanne tilillä: 4 969,92 € 
● Kassassa: 32 € 

 
6.2. Budjetointeja 

● Kevätkokous 15.3. Saunaan 120e ja naposteltaviin 50e. 
● Kostajaiset 22.3. Budjetoidaan viiniin 30€ ja tarvikkeisiin 20€. 
● Paitatilaus 220€. 
● Todetaan kuluja 

○ Linkin vujuille 20€ illalliskorttiin ja 10,76€ lahjaan, reilu 6,44€ HYK:n 
vujuille ylimääräisiä kuluja lahjaan. 

○ Fuksipassipalkinnon kulut 24,58€ + Loimulta ostetut dekat 13,5€. 
 

6.3. Pankin vaihto 
● Danske Bankin kanssa on pakettisopimus, joka on kilpailukykyinen. Ei siis 

vaihdeta pankkia. 
 

6.4. JYY:n järjestöavustus 
● Lampisella vastuu, Hukari hoitaa jäsenarvion. 

 
6.5. Sääntömuutokset 

● Kerätään kevätkokouksessa/sen yhteydessä valmisteluryhmä, joka 
valmistelee uudet säännöt. Lampinen, Nykänen ja Lehikoinen vetovastuussa.  
 

6.6. MobilePay 
● MobilePay olisi ilmainen tämän vuoden ajan ja sillä saisi hyvän maksutavan 

mm. haalarimerkkien myyntiin.  
● Yksimielisesti todetaan, että otetaan nyt käyttöön, pohditaan loppuvuonna 

ensivuoden osalta käyttöä, kun tulee maksettavaksi proviikka. 
 
 

7. Kevätkokous 15.3. 
● Tämän kokouksen käsittelemien asioiden jälkeen puheenjohtaja Lampinen 

kutsuu kevätkokouksen koolle. 
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7.1. Esityslista 
 

● Hyväksytään seuraavanlainen esityslista kevätkokoukseen: 
 
1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokousvirkailijoiden valinta 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Esityslistan hyväksyminen 
5. Hallituksen kuulumisia 
6. Vuoden 2017 toimintakertomus 
7. Vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2017 
9. Sääntömuutosten valmisteluryhmä 
10. Vuosijuhlien suunnitelman hyväksyminen 
11. Ilmoitettavaa 
12. Kokouksen päättäminen 
 

● Esitetään Lehikoista kokouksen puheenjohtajaksi. 
 

7.2. Vuosijuhlat 
● Edellisten kahvitteluiden yhteydessä käyty Vuosijuhlatiimin tekemä 

suunnitelma otetaan hallituksen nimiin ja esitellään sellaisenaan 
kevätkokouksessa yhdistykselle.  

● Kevätkokouksessa tullaan esittelemään myös historiikki. 
 

7.3. Tilinpäätöksen hyväksyminen 
● Edellisessä tilinpäätöksen versiossa oli virhe. Pari maksua oli merkattu 

siirtovelkaan vaikka ne oli jo maksettu. Kokouksessa esitettiin korjattu versio. 
● Hyväksytään korjattu tilinpäätös esitettäväksi kevätkokouksessa. 

 
7.4. Muut 

● Jäsenyys täytyy todistaa tarralla paikalle saapuessa, ilmoitetaan jäsenistölle 
kutsussa.  

● Paikallaololistaukseen kaksi ihmistä ja tietokoneet.  
● Kokoustauot n. 45 minuutin välein.  
● Lappuäänestys, jos tulee suljettu lippuäänestys. 

 
8. Projektiasiat 

8.1. Menneet 
● Menneet vuosijuhlat - Todetaan kuluja Linkin vujuille 20€ illalliskorttiin ja 

10,76€ lahjaan, reilu 6,44€ HYK:n vujuille ylimääräisiä kuluja lahjaan. 
● Todetaan kulut. - Kinkkusaunalla luovutetun fuksipassipalkinto 24,58€ + 

Loimulta ostetut dekat 13,5€. 
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● Kyykkäetkot 8.2. - Harjoiteltiin MM-kyykkää varten. Vähän heikosti porukkaa, 
mutta hyvät pelit saatiin. Toivottiin vastaavaa uudestaan, niin että 
aloittelijatkin voisivat osallistua. Nimestä jäi ajatus, että tapahtuma vain 
PRO-kyykkääjille, huomioidaan jatkossa tapahtuman nimeämisessä ja 
markkinoimisessa. 

● MM-kyykkä - edustusta paikalla ja menestystäkin tuli. 
● TGPLFS - Lumifudis- ja saunailta. Mukavaa pelailua ja hyvät pelit. Muutama 

vaihtopelaaja lisää ois ollu jees. Saunalla oli vähänlaisesti porukkaa, mutta 
mukava ilta.  

● Luonnontieteellinen laskiainen - Meni hyvin. Jotain ongelmia 
saunavuorojen kanssa ja EA-laukku hukassa. Tiedotus ei ilmeisesti toiminut 
niin hyvin kuin olisi voinut. Kuoro esiintyi, esiintyminen oli pidetty. (Muistetaan 
jatkossa infota, että uikkarit mukaan ja milloin saunat loppuu.) 

● Sitsit - Meni hyvin, aika moni myöhässä tai ei paikalla. Teemasta ilmeisesti 
tykätty. Paljon myös ensikertalaissitsaajia. Jatkoille ohjelmaa jatkossa, niin 
saadaan lisää kävijöitä. 
 

8.2. Tulevat 
● Peli-ilta 8.3. - Herkussa ensimmäistä kertaa tälle vuodelle. 
● Kevätkokous 15.3. - Budjetoidaan saunaan 120e ja naposteltaviin 50e 
● Kostajaiset 22.3. - Viini porisemassa, tehty vähemmän kuin viime vuosina. 

Budjetoidaan 30€. Jatkoina mahdollisesti kolmiot, YNNÄ yrittää saada 
osallistujille lippuja. Budjetoidaan tarvikkeisiin 20€. 

● VVV-risteily 8.-9.4. - 13 lähtijää eli yksi ilmainen. Budjetoidaan 771e 
läpivirtaavaa rahaa varten. Ilmaisesta risteilystä säästyvät 50 euroa lasketaan 
Radikaalille tuotoksi. 

● Vapu - Facebookkiin kattotapahtuma “Radikaalin vappu”, johon kerätään 
muut tapahtumat. Budjetoidaan tapahtumiin seuraavassa kokouksessa. 

 
○ Excu Tampereelle 19.-20.4.  - Maanantaina 12.3. ensimmäinen kokous. 

Majapaikka ja muutama kohde tiedossa. 
○ Myöhäristeily 21.-22.4. - Ei tiedossa olevia ilmoittautumisia. Jatkoi 

ilmoittautumisaikaa 9.3. asti, myös arvonnassa risteilymatka. 
○ Pesisturnaus 23.4. - Radikaali, Syrinx ja Ynnä, kampuksen kenttä varattu 

15-18.  
○ Päiväretki 24.4. - Syrren kanssa Laajavuoreen. 
○ Sumari 25.4. - Mukana Abakus, Svenska Klubben sekä Syrinx. Tiistaina 

ensimmäinen palaveri. Opinkivi varattu. Omia jatkoja ei saada Brahan. 
Samaan aikaan Nikke Ankaran keikka, jolle voidaan myydä alennuslippuja. 

○ Sitsit 26.4. - Passionissa Syrren kanssa, Syrre hoitaa. Jatkoista ei tietoa. 
○ Jyväsmetro 26.4. - Saatiin kutsu, muttei vieläkään päästä mukaan sillä 

sitsien kanssa samaan aikaan. Saimme alunperin tälle päiväksi 27.4. 
○ Välipäivä perjantai 27.4. 
○ Nano ja kyykkää 28.4. - Pesistä pelataan jo viikolla, joten poiketaan 

perinteistä ja pelaillaankin kyykkää. Paikka vielä mietinnässä. Jatkot 
Nanosaunalla. 

○ Kirkkopuisto 30.4. 
○ Harju 1.4. 
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● Myöhän festarit 17.-18.8. - Kaipaavat talkooväkeä apuun. Tiedoksi ja 
merkatkaa kalentereihinne, jaetaan myöhemmin myös jäsenistölle. 

● Syksy - Tapahtumia suunniteltu ja ensimmäisten viikkojen runko olemassa. 
Seuraavassa kokouksessa tarkemmin. 

 
-17.20-17.25 kokoustauko- 

 
9. Media-asiat 

9.1. Ruisku 
● Jutut kasassa, taitto alkaa ensi viikolla. Yritetään saada excubussiin 

julkaistavaksi. Tulossa hyvä lehti ja ei vielä stressiä. Kaikki menee hyvin. 
 

9.2. Fuksipassi 
● Suunnittelu on tällä hetkellä menossa. Pohja olemassa, keskustellaan vielä. 

Myöhä-tiistaissa mahdollisesti? Paino vasta kesällä. 
 

9.3. Haalaritiimi 
● Ei ole kerennyt nyt tapaamaan, mutta homma hoidossa. 

 
9.4. Paitatilaus 

● Tilauksia 12. Tänään laitettu eteenpäin tilaus. Tulossa lasku n. 211,80€ 
(Budjetoidaan 220€). 
 

9.5. Laulukirja 
● 23.2.: Kirja on taitettu, odotetaan, että taitettu versio lähetetään painoon. 

Sivuja reilu 130, jolloin hinnassa päästäisiin siihen tavoiteltuun hieman alle 
10€/kpl. 
 

10. EVHVL 
10.1. Tilannekatsaus 

● Opetuksenkehitysryhmä 
○ Uudistunut opiskelijavalinta, Helsinki koordinoi kemian alojen osalta. 

Ehdotukset eivät miellyttäneet ketään, joten valittiin vähiten huono. 
Kokouksessa todettiin painotukseksi kaikilta äidinkieli ja matematiikka 
ja  kemia. Parin viikon kuluttua tulossa päätöksiä.  

○ Tenttituloksia ei näytetä enää ilmoitustauluilla ja mikäli on tarpeen 
jakaa tuloksia, ne tehdään opiskelijanumerolla.  

○ Työharjoitteluopintopisteitä tullaan muokkaamaan siten, että kandi- tai 
maisterivaiheessa on mahdollista saada enemmänkin kuin 5 
opintopistettä.  

○ Keskusteltu fyskon labrojen aikaistamisesta parin vuoden sisään. 
Kaikille halutaan kandiaiheet ennen 3. vuoden joulua, jotta 
alkuvuodesta kaikki ovat samassa tilanteessa tiedonhankintakurssin 
alkaessa alkuvuodesta. 

○ Kysely opinnäytetyöpajasta vaiheessa, Matti ja Arttu hoitaa.  
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○ eEducation- kokeilua peruskursseille 1 ja 2 suunniteltu muutaman 
ihmisen toimesta. 

○ Jatkossa tiedoite koko hallitukselle tulevista OKR-kokouksista.  
● Rasismin vastainen vko 19.-25.3. puolella --> tapahtumaa/tempausta? Kuka 

tahansa voi kehitellä, infotkaa ja pyytäkää muut mukaan.  
 

10.2. Liikunta 
● Liikuntavuoro pyörii. Loppukevät sählyä, sillä muihin ei ole ollut tarpeeksi 

kiinnostuneita. 
 

10.3. Alkukeitos 
● Valitaan alkukeitoksen suunnittelu- ja toteutusryhmään 

tapahtumakoordinaattori Sarkkinen, Nykänen sekä Rantanen. Lampinen 
ilmoittaa henkilöt alkukeitoksen vastuuhenkilölle Piia Valtolle. 
 

11. Yritysyhteistyö 
11.1. Sopimusten tilanne 

● Bran kanssa tehty sopimus. Jo edeltä keskusteltujen vujuavustusten lisäksi 
saadaan Bralta baarimikko/DJ vujuille. 

● Myöhän kanssa tehty kirjallinen versio sopparista.  
● Ravintola Herkkuun tehdään huomenna sopimus, mikäli viime vuoden maksut 

saadaan samalla. 
 

12. Muita esille tulevia asioita 
● Tiedotetaan eduista jäsenistölle. Aku, Arttu ja Barkas oli edustamassa Bran 

kanssa JYPin pelissä. 
 

13. Seuraava kokous 
● 11.4. klo 16:15 @AgC222. 

 
14. Kokouksen päättäminen 

● Päätettiin kokous 17.52. 
 
 
 
Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 
Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 
 
 
____/____/_____                                                        _____/____/______ 
 
 
 
_________________________                                  _______________________________ 
Aku Lampinen, puheenjohtaja 2018                            Josefiina Hukari, sihteeri 2018 
 


