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9.5.18 AgC222 klo 16:15 
Jyväskylän yliopiston kemistit ry - hallituksen kokous 5/2018 
 
Läsnä: 
Aku Lampinen puheenjohtaja 
Josefiina Hukari 
Arttu Lehikoinen 
Johanna Rättilä 
Matti Salmela 
Meeri Rantanen 
Essi Manninen 
Janne Nykänen 
Toni Tikkanen 
Janne Sarkkinen 
Paula Sarkkinen sihteeri 
Henri Kaaripuro 
Essi Barkas poistui 17:04 
Alli Raittinen 
 

1. Kokouksen avaaminen 
● Avattiin kokous 16.20 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

● Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
● Lisätään kohdat 6.6 Varainhankinta, 6.7 Vuotuisesti vahvistettavat käytänteet, 

Lisätään 6.8 Inventaario ja hankinnat ja 9.2 Valintakokeet ja siirretään kohta 
Liikunta eteenpäin. 
 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 
● Siirretään seuraavaan kokoukseen pöytäkirjojen 3/18 ja 4/18 hyväksyminen. 

 
5. Ilmoitusasiat 

● Tiedekunta on kutsunut MatLu:n ainejärjestöjen puheenjohtajat tapaamiseen 
30.5. klo 10-11. Aku on menossa paikalle edustamaan. (kutsu koski tosiaan 
vain puheenjohtajaa). Ennen tapaamista puheenjohtajat tapaa. → 
Tiedekunnan logoa haalareihin? 

● Radikaalille jaettiin 200€ toiminta-avustuksen perusosa. 
● Inventaario tehtiin tänään 

 
6. Hallintoasiat 

6.1. Taloustilanne 
Tilanne tilillä: 4 602,26 € 
Kassassa: 99,00 € 
Kassa viedään pankkiin 
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6.2. Budjetoinnit 
● 10,00€ - Jatkojohto Kirjaston aulaan 
● 2,96€ - ylimääräiset menot KSKS kahvitukseen 
● 1,04€ - ylimääräiset menotpäiväretken lettuihin 
● Takkeihin ja laseihin 1500€ 
● Vappusauna - Todetaan kuluja 80€. 
● 1. kesätapaaminen 30.6. - 80€ saunaan ja tarjoiluun 40€ 
● 2. Kesätapaaminen 4.8. - 25€ hiiliin/vastaavaan. 

 
6.3. Syksyn aikataulut 

● Kokouksien ja kahvien aikataulut sovitaan kesän kokouksessa. 
 

6.4. Radikaalin 50v-juhlalogo 
● Haalarimerkkikilpailu/logokilpailu 
● Voittajalle jokin palkkio kuten sillis. Jos ei löydy sopivaa, niin maksetaan 

jollekin logon tekemisestä. 
● Essi B kirjoittaa sähköpostin kilpailusta mahdollisimman nopeasti kesän 

aikana. 
 

6.5. Muutokset kemian laitoksen infrassa 
● Muutoksia luvassa 3. (fysko), 4. ja 5. (orgaaninen) kerroksessa. 
● Opiskelijakortteihin kulkuoikeuksia – kokeiluja ja mahdollisesti kaikille 2019. 

 
6.6. Varainhankinta 

● Keski-Suomen Kulttuurirahasto etsii s-postilla ainejärjestöä, joka voisi tulla 
vastaamaan näppärästi vaatesäilytyksestä illan ajaksi. Ollaan kiinnostuneita, 
Aku laittaa tarjouksen s-postilla. 
 

6.7. Vuotuisesti vahvistettavat käytänteet 
● Muutetaan pullojen palautus niin, että saat max 20€ kun käyt palauttamassa 

pulloja. 
 

6.8. Inventaario ja hankinnat 
● Budjetoidaan takkeihin ja laseihin 1500€. 

 
7. Media-asiat 

7.1. Ruisku 
● Viedään sponsoreille kappale. 

 
7.2. Kuukausitiedote 

● Kuukkis on hoidossa. 
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7.3. Muut 
● Fuksikirje: Alli ja Essi M. on aikasemmin sovittu käymään tää läpi. Ei ole 

edistynyt vielä. >:( 
● VOpas Syrre tekee, Aku mukana 
● Ainejärjestönauhasta tapaaminen ennen syksyä. 

 
8. Projektiasiat 

8.1. Menneet 
8.1.1. Excu 

● Oli riittävästi porukkaa 15. Bussit laitokselta, majapaikka käteisellä ja 
kuitti on olemassa.  
 

8.1.2. Vappu 
● Pesisturnaus: oli kivaa 
● Päiväretki: Tosi paljon porukkaa, lettuja riitti 
● Kemiaa kaikille: Kahvitarjoilu ja mokkapaloja, testamentti tulee 

kollokviokahvituksista 
● Sumusuunnistus: Siivoaminen ei jakautunut tasaisesti ainejärjestöille 

ja kemisteille jäi suurin osa hommasta. Osallistujista kemistejä oli 
paljon ja fuksien osuus suuri. Kaikki selvisi hengissä. Tietyille rasteille 
tulee ohjeistusturvallisuussyistä.  

● Sitsit: Meni tosi hyvin, penkit kumarteli. Lauluvihko sai positiivista 
palautetta. 

● Peli-ilta Herkussa: Vakioporukka ja muutama uusi kasvo paikalla 
● Kyykkä: Hallituksen joukkue edusti, tuli toiseksi. Toivottiin vastaavia 

tapahtumia lisää. 
● Vappusauna: Ykköspesä toimi erittäin hyvin, noin 30 henkeä paikalla. 

Todetaan kuluja 80€. 
● Kirkkopuisto: hyvä keli, hyvin porukkaa, omia roskia ja pulloja kerättiin 
● Harju: Satoi vettä, yliopiston rehtori tuli moikkaamaan. 

 
8.1.3. Fudisturnaus 

● Oli kivaa 
● Radikaali - Syrre 1-6 

Radikaali - Ynnä 0-5 
Syrre - Ynnä 1-1 

● Saunalla vähän porukkaa 
 

 
 
 

 - - - - - kokoustauko 17:04 - 17:13 - - - - -  
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8.2. Tulevat 
8.2.1. Kesätapaamiset 

● Kesän aloitus Myöhässä 12.6. 
● 1. kesätapaaminen 30.6. Pesistä/kyykkää Yrttisuolla ja jatkot KOAS 

Ykköspesällä. Budjettia 80 € saunaan ja tarjoiluun 40 € 
● 2. Kesätapaaminen 4.8. Mattilanniemessä grillailua ja jatkot Nanolla. 

Budjettia 25€ hiiliin/vastaavaan. 
 

8.2.2. Fuksiviikko 
● Kampuskisa 3.9. Tarvitaan rastinpitäjiä, takinmyyntirasti, tarkentuu 

lähempänä 
● Revo 3.9.  
● Myöhä 4.9.  
● Uusienilta @Nano 5.9. Palautetta JYY:lle niiden uusienillan 

ajankohdasta 
● Peli-ilta Herkussa 6.9. 
● Hengailu (Ideoita) 7.9. Speed frending fuksit-fuksit, paikka hakusessa 
● Tutorpiknik 8.9. Tutorit hoitaa 
● Loppukeitos 10.9.  

 
8.2.3. Syksyn muuta 

● Baarikierros 12.9. Matlu, jatkot Bra 
● Fuksisitsit 19./20.9. Bra ydinpommi, Toast Aku ja kaveri 
● Fuksiaiset 26.9. Glitter teema, haalarimerkit 
● Beerpong 24.10.  
● Suursitsit 31.10. Aaltosali, teemana toimisto 

 
9. EVHVL 

9.1. Edunvalvonta 
● Ikuisuusongelma monimuotoiseen ja vuorovaikuttavaan opiskeluun kemian 

laitoksella nousi taas kokouksessa keskusteluun, ja toivotaan yhä edelleen 
tasalattiaa ja pöytäryhmiä KEM2 ja KEM3 -saleihin. Keskustellaan asiasta 
laitoksen johtajan kanssa ja kemian infraryhmässä. 
 

9.2. Valintakokeet 
● Meitä pyydetty standeilemaan, viesti aiheesta: 

Kemian valintakoe ke 6.6. klo 10-13 salissa FYS1. Ständi fysiikan aulaan. Tarjolla henkistä tukea ja verensokerin                
nostatusta ennen ja jälkeen koettelemuksen. Paikalla olisi hyvä olla muutama opiskelijaedustaja, eli jos             
radikaalista pääsisi vaikka 2-4 tyyppiä mukaan. Tatti päivystää siellä koko päivän. Tarkoitus on siis vain olla                
leppoisasti paikalla, jututtaa hakijoita ja jättää positiivinen mielikuva JY:sta. 
Aamulla olisi hyvä olla paikalla keittelemässä kahveja jo siinä ysin aikaan, koska ensimmäiset innokkaat hakijat               
tulevat paikalle jo aikaisin. Iltapäivällä lähtemään pääsee sitten kun kaikki valintakokeen tehneet ovat lähteneet,              
eli varmaan viimeistään puoli kahden paikkeilla. Syömässä voi kukin päivän aikana käydä vuorotellen, miten siitä               
nyt sitten sopivasti ehtii. 
Tarjottavana meillä on ollut kahvia, teetä, mehua ja keksejä tms (+ kahvimaitoa, ehkä sokeria, ja               
kertakäyttömukeja ja lautasliinoja ainakin). Olisi tosiaan kätevää, jos pystytte hakemaan nuo tarvikkeet kaupasta             
ja laskuttamaan sitten laitokselta. Aiemmin on saatu radikaalin kopilta lainaan kahvinkeitin ja vedenkeitin, joilla              
on sitten viereisessä tilassa keitelty juomia. Minä voin tuoda laitokselta ainakin termareita ja kulhoja kekseille.               
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Ständin saan lainaan tiedekunnasta. 
Valintakokeessa käy yleensä noin 50 hakijaa, joten vähintään sellaiseen määrään pitää varautua. Toki erityisesti              
kahvia pummii ständiltä myös aika paljon talon omaa väkeä, joten kahvia voi olla turvallista ostaa kaksi pakettia                 
ettei lopu kesken. 
 

● Alustavasti Janne N ja Matti, Johanna ehkä menossa. 
 

9.3. Liikunta 
● Liikuntavuoro kesätauolla. Liikuntavastaava muissa töissä syyskuun loppuun 

asti. 
 

10. Muita esille tulevia asioita 
● kesä :3 

 
11. Seuraava kokous 

● Edellisen kokouksen perusteella alustavat seuraavat päivät ovat tarvittaessa 
30.6. ja 4.8. 

● Puheenjohtaja kutsuu kokouksen sen perusteella koolle, että paljonko 
porukkaa pääsee paikalle. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
● Päätettiin kokous 17.43 

 

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

 


