
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KEMISTIT RY - HALLITUKSEN KOKOUS 4/2018 
1 

11.4.18. AgC222 klo 16:15 
Jyväskylän yliopiston kemistit ry - hallituksen kokous 4/2018 
 
Läsnä: 
 
Aku Lampinen puheenjohtaja 
Josefiina Hukari sihteeri 
Arttu Lehikoinen Iisalmessa 
Johanna Rättilä 
Matti Salmela 
Meeri Rantanen 
Essi Manninen Saapui 16.19. 
Janne Nykänen poistui 16.40. 
Toni Tikkanen (poissa 16.15.-16.17) 
Janne Sarkkinen Saapui 16.33 
Paula Sarkkinen 
Henri Kaaripuro Saksassa 
Essi Barkas 
Alli Raittinen Ruotsissa 
 
Hallituksen ulkopuolelta: 
Jenni Heikkinen Poistui 17.17 
Ville Poistui 17.17 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 
● Avattiin kokous 16.15. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
● Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Esityslistan hyväksyminen 

 
● Lisättiin kohta 7.1. Kollokvio-kahvit 24.4. ja siirrettiin seuraavia kohtia eteenpäin. 

 
4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 
● Siirretään seuraavaan kokoukseen pöytäkirjan 3/18 hyväksyminen. 

 
5. Ilmoitusasiat 

 
5.1. Loimun terveiset 

● Loimun edustajat Jenni ja Ville kertovat terveisiä järjestöltä. Promoottorin 
(Santtu Kärkkäinen) kautta toimii kaikki yhteistyö. Sponsorointi tulee 
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todennäköisesti jatkumaan entiseen tapaan, mutta kirjallista sopimusta ei tulla 
kirjoittamaan. Tapahtumakohtaisesti siis tulevaisuudessa.  

 
5.2. Muut 

● Varapuheenjohtaja lähti Iisalmeen kesäksi. 
● Tutorit valittu. 
● Seuraavat hallituskahvit ovat: 

○ 18.4. - Tutorien kanssa miitti, jonka vois kyllä siirtää Herkkuun. 
○ 2.5. - Ei hallituskahvit, vaan mennään jonnekin istumaan. 

● 24.4. on Kemiaa Kaikille -luento @KEM1 
● 25.4. Kemialla otetaan käyttöön ulko-oviin kulkuavaimien lisäksi PIN-koodi 

arkisin klo 18-07 ja viikonloppuisin. Ohjeet löytyy Spostista. Tilatkaa omalle 
kortillenne PIN-koodi ASAP! 

● Kevätkokous on pidetty ja hallitus 2017 on vastuuvapautettu. 
● JYY:n toiminta-avustus on tehty ja lähetetty 26.3. klo 15 aikoihin. Kiitos 

kaikille, jotka auttoivat sen tekemisessä! 
● Järjestöklubi 11.4. klo 18. Taltioidaan, katsokaa myöhemmin. Aiheena 

kriisiviestintä. 
 

6. Hallintoasiat 
6.1. Taloustilanne 

● Tilanne tilillä: 4 018,16€. 
● Kassassa: 32,00€. 
● Taloustilanteessa ei huomioitavaa, mutta lipputuloja ei vielä tänä vuonna ole 

ollut. 
 

6.2. Budjetoinnit 
● KSKS kahveihin ja leivostarvikkeisiin 20€. 
● 60€ Matlu futisturnaukseen. 
● 50€ Luotin toiminnan tukemiseen. 
● Ruiskun painattamiseen 400€. 
● Eksku: Tuetaan 10€/holiton panimovierailija. Budjetoidaan 1250€ 

kaikkiin kuluihin. 
● 24.4. Päiväretki Syrinxin kanssa,10 euroa tarjoiluihin. 
● 25.5. Sumusuunnistus Svenska Glubben, Abakus ja Syrinx. 250€ (120 

saunaan ja loput tarjoiluihin. Osallistumismaksu 3€/hlö. Rahaliikenne 
meidän kautta. 

● 26.5. Pirkka-sitsit. 34€ (14€ osallistumismaksu toustille, 10€ 
rankkumatskuihin ja 10€ sitsivihkoihin). 

● 28.4. Kyykkäturnaus. 50€ tarjoiluihin.  
 

6.3. Kemian laitoksen infraryhmä 
● Laitoksen johtaja on perustanut laitokselle infraryhmän, jonka “tehtäviin 

kuuluvat mm. tilojen käytön suunnittelu ja kehittäminen, laboratorioiden 
toiminnallisuuden ja turvallisuuden kehittäminen, remonttien suunnittelu, 
jätehuoltoasiat jne”. 



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KEMISTIT RY - HALLITUKSEN KOKOUS 4/2018 
3 

● Puheenjohtaja laittoi kyselyä, että lisätään vielä opiskelijajäsen tähän 
ryhmään. Nimetään Lampinen jäseneksi, ja kysytään varajäsentä tarpeen 
tullen. Mikäli kokouksiin ei pääse, tuodaan jäsenelle tulleet esityslistat ja 
pöytäkirjat tiedoksi. 

● Jos sinne joku saadaan, niin onko meillä tästä kiinnostuneita henkilöitä? 
 

 - - - - - - - - Hypätään kohtaan 7.1. klo 16.33. - - - - - - - - 
 

6.4. Inventaario 
● Inventaario tulisi tehdä. Tilanne on kohtalaisen hyvä, eikä lisätilaukseen 

nähdä nyt tarvetta.  
 

6.5. VaSa 
● Pidetään Vapaan Sanan (VaSa) -keskusteluilta 7.5. klo 20:00, paikkana MCK. 

 
6.6. Kesän kokous 

● Kesällä tulee käydä läpi ainakin Alkukeitoksen asioita, joten pidetään kesän 
tapahtuman yhteydessä kokous. Varataan alustavasti kokouksen 
päivämääräksi 30.6. sekä 4.8. Pidetään kokous, mikäli yli puolet hallituksen 
jäsenistä pääsee paikalle. 
 

7. EVHVL 
7.1. Kollokvio-kahvitus 24.4. 

● KSKS pyysi tarjousta kahvituksen järjestämisestä 20-30 hlölle. Budjetoidaan 
kahveihin ja leivostarvikkeisiin 20 euroa. Nykänen neuvottelee noin 
viidenkymmenen euron tarjousta. Leivonta suoritetaan 22.4. klo 14. lähtien, 
paikalle saapuu Nykänen, Barkas, Lampinen ja muut halukkaat.  
 

 - - - - - - - - Palataan kohtaan 6.5. klo 16.40.  - - - - - - - - 
 

7.2. Edunvalvonta 
● Pedagogisen johtajan kanssa ollut tapaaminen. 

Meiltä pyydettiin, että tekisimme kyselyn opetuksesta ja tulokset saada ulos 
30.4. klo 12-16 OKR-päivässä. OKR-päivään ovat kaikki tervetulleita. 
 

7.3. UNICEF JANO-keräys 
● Keräys olisi ajalla 28.-30.4., mutta pyydetään lippaita jo 26.4.. 
● Matti organisoi ja on yhteydessä tuohon suuntaan ja hankkii heiltä meille 

lippaat ja hoitaa lippaat takaisin Unicefille sekä pyytää jäsenistöä ja 
hallituslaisia keräykseen. 
 

7.4. Liikunta 
● Liikuntavuorolla käynyt porukkaa. 
● MatLu-futisturnaus 9.5. suunnitteilla. Budjetoidaan 60 euroa meidän osuuteen 

saunasta sekä tarjoiluista. JYYltä haetaan avustusta ja kaikki rahaliikenne 
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tapahtuu Radikaalin kautta. 
 

7.5. Luoti-yhteistyö 
● Hallitus totesi, että voi perustaa rinnakkaistilin Luotin toimintaan ja huolehtia 

taloudesta, mikäli Luotille ei voida perustaa omaa tiliä. Luotin talous pidetään 
täysin erillään Radikaalin taloudesta, esim. tilin kulut. 

● Tällöin Radikaalin taloudenhoitaja sopii kaikki Luotin talouteen liittyvät asiat 
Luotin ryhmyrin (Tällä hetkellä Nella Heikinmäki) hyväksymänä. 

● Budjetoidaan 50 euroa Luotin toimintaan. 
 

- - - - - - - - kokoustauko 17:17-17:27 - - - - - - - - 
 

8. Media-asiat 
8.1. Ruisku 

● Ruisku on lähetetty painoon ja on nähtävillä drivessa.  
● Ruiskuja painetaan 150 kappaletta ja ne lähetetään fuksikirjeen mukana. 
● Sponsoreita on saatu 6 kappaletta (5 sivua). 
● Budjetoidaan Ruiskun painattamiseen 400€. 

 
8.2. Kuukausitiedote 

Alli ei ole paikalla, joten tilannekatsausta ei saatu. Ollaan oltu tyytyväisiä. 
 

8.3. Fuksipassi 
● Huomiona fuksipassin tekemiseen, että lukuvuonna 2016-2017 fuksipassin 

viimeinen palautusmahdollisuus oli kevätkokouksessa. Tällöin esimerkiksi 
“Kävele Jyväsjärven yli” on mahdollista pitää passissa. 

● Toisaalta fuksipassin funktio ensimmäisen puolen vuoden aikana olevana 
intensiivisempänä aktivoijana on silti mahdollisesti fiksumpi tapa toteuttaa 
passin elinkaari, kuin että passin palautuksen venyttäisi kevätkokoukseen 
asti. 

● Palautuspäiväksi sovitaan vuoden ensimmäinen koko järjestön tapahtuma.  
● Fuksipassia on suunniteltu kyselyn perusteella, lisäksi tarkoitus osallistaa 

halukkaita ja tutoreita. 
 

8.4. Muut 
● Ainejärjestönauha ei ole edennyt, Rantanen, Manninen ja Hukari sopivat 

tapaamisen, jossa asiaa edistetään. 
 

9. Projektiasiat 
9.1. Menneet 

● Peli-illassa oli hyvin porukkaa.  
● Kevätkokous meni hyvin ja oli nopea.  
● Kostajaisissa oli hyvin väkeä ja sinne osallistui Tampereelta eksulla ollut 

Hiukkanen. Kostajaisista tuli hieman palautetta, joka käsitellään palaute 
järjestäjien kesken. Palaute käsitellään seuraavassa Radikaalin hallituksen 
kokouksessa.  
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● VVV-risteily oli mahtava ja nousi ajatus jopa Radikaalin omasta risteilystä. 
 

9.2. Tulevat 
● Vapu 

○ 12.4. Ynnän appro, hallituksella on edustusjoukkue. 
○ 19.-20.4. Ekskursio on valmis ja siitä on informoitu jäsenistöä. Ruisku 

julkaistaan ekskursiobussissa. Majoitus ja panimovierailu maksetaan 
osallistujien puolesta, mutta Radikaali tukee alkoholittomia 
panimovierailijoita 10 eurolla (panimovierailussa vain alkoholillisia 
tarjoiluja ja maksaa 20 euroa/osallistuja). Budjetoidaan 1250 euroa. 
Laitokselta pyydetään huomenna bussiavustusta ja Loimulta on 
pyydetty jäsenilleen 5 euron osallistumisavustus. 

○ 24.4. Päiväretki Syrinxin kanssa, budjetoidaan 10 euroa tarjoiluihin. 
○ 25.5. Sumusuunnistus Svenska Glubben, Abakus ja Syrinx. 

budjetoidaan 250 euroa (120 saunaan ja loput tarjoiluihin. 
Osallistumismaksu 3 euroa/hlö. Rahaliikenne meidän kautta. 

○ 26.5. Pirkka-sitsit. Teema arvottiin. Budjetoidaan 34 euroa (14 euroa 
osallistumismaksu toustille, 10 euroa rankkumaksuihin ja 10 euroa 
sitsivihkoihin). 

○ 27.4. Peli-ilta. 
○ 28.4. Kyykkäturnaus. Budjetoidaan 50 euroa tarjoiluihin.  

● 3.-10.9. Alkukeitos 
○ Ketkä tänne lähtee ja minkälaista työnjakoa ollaan tekemässä? 
○ Kampuskisa: Sarkkinen johtaa 
○ Toiminnan esittely -esitys keskiviikkoaamuna 5.9.: Aku ja 

Arttu(/Sarkki?) hoitaa (molekyylijumppa on toivottu) 
○ Radikaalin terveiset -kirje: Alli ja Essi M. 
○ Illanvieton (10.9.) ohjelma hlökunnan kanssa: Tutorit (ja hallitus) 

hoitaa. 
○ Tutor-piknik: Tutorit vetovastuussa, hallitus mukana (Ohjelmaa 

selkeämmäksi ja muita opiskelijoita paikalle kertomaan 
opintopolustaan?) 
 

10. Muita esille tulevia asioita 
● Tapahtuma-asioista keskustelevaan whatsapp-ryhmään pääsee liittymään Sarkkisen 

(J) kautta. 
● Vip Bra kortit jaettu paikalla oleville, loput löytyvät Akulta. 

 
11. Seuraava kokous 

9.5. klo 16:15 @AgC222 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous 17.58. 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 
Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 
 
 
____/____/_____                                                        _____/____/______ 
 
 
 
_________________________                                  _______________________________ 
Aku Lampinen, puheenjohtaja 2018                            Josefiina Hukari, sihteeri 2018 
 

 


