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12.9.18 AgB301 klo 16:15 
Jyväskylän yliopiston kemistit ry - hallituksen kokous 7/2018 
 
Läsnä: 
Aku Lampinen puheenjohtaja 
Josefiina Hukari sihteeri 
Arttu Lehikoinen 
Johanna Rättilä 
Matti Salmela saapui 16.21 
Meeri Rantanen 
Essi Manninen poistui 17.36 
Janne Nykänen 
Toni Tikkanen 
Janne Sarkkinen 
Paula Sarkkinen 
Henri Kaaripuro 
Essi Barkas 
Alli Raittinen 
 
Joose Saksanen saapui klo 17.24. 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Avattiin kokous 16.15. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin sellaisenaan. 
 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksyttiin pöytäkirjat 3/18, 4/18, 5/18 ja 6/18. 
 

5. Ilmoitusasiat 
● Uusia opiskelijoita aloitti laitoksella 65. Uusien illassa hallituksen ja toiminnan 

esittely pidemmän kaavan mukaan ei toiminut. 
● Radikaali esittäytyi uusille fukseille 5.9. opintoinfossa ja uusien illassa 
● Verenluovutuskertoja on Radikaalilla tähän mennessä 10 krt = kunniakirja. 

Hopeiseen tarvitaan 20 krt. 
● Nyt perjantaina JYYn järjestöspektaakkeli. Spostissa/somessa infoa. 
● Päivystäjiä kaivataan. Doodletetaan ja pohditaan taas päivystyksen siirtoa 

päivällä eteenpäin tai taaksepäin. 
● Kokous- ja kahvitilat varattu syksyksi, AgB301 ja AgB201. 
● Merkkimarkkinoilta tuli yli 200 euroa. 
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● Laulukirja lähetetään sähköpostilistalle hallituksen esiluettavaksi. 
 

6. Hallintoasiat 
6.1. Taloustilanne 

Tilanne tilillä: 6825,02 € 
Kassassa: 279,50€ 
 

6.2. Hankinnat 
● Takeista kaksi kokoa loppunut. 
● Budjetoidaan 1000€ takkien ja suojalasien ostamiseen. 

 
6.3. Vujuedustukset 

● Radikaali on kutsuttu musiikkitieteen Trioli ry:n ja Lappeenrannan 
Kemiantekniikan Kilta ry:n vuosijuhlille. 

● Hallituksesta ei löytynyt kiinnostuneita edustamaan vuosijuhlille. 
Budjetoidaan 10€ KeteK ry:lle lähetettävään lahjaan ja kiitoskorttiin. 

 
6.4. PI Challenge 

● Puunjalostusinsinööreiltä on tullut kutsu PI Challenge 
-opiskelijatapahtumaan. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet on lähetetty 
hallitukselle s-postilla. 
 

6.5. Sääntömuutokset 
● JYYn järjestö- ja jäsenpalvelusihteerille on lähetetty sääntömuutokset 

ja tapaaminen sääntömuutostyöryhmälle sovittaneen viikon tai parin 
päähän. 

 
6.6. Radikaalin vujut 

6.6.1. 50v-juhlalogo 
● Haalarimerkkikilpailu/logokilpailu käynnistetään.  
● Voittajalle palkkioksi ilmainen pääsy vuosijuhlille (ei sillistä) sekä viisi 

haalarimerkkiä.  
● Jos ei löydy sopivaa, niin käsitellään asia uudelleen kokouksessa.  
● Essi B kirjoittaa sähköpostin kilpailusta.  
● Merkissä viitattava radikaalin vuosijuhliin.  
● Voittajan valitsee hallitus vuosijuhlatiimin konsultoimana. 

 
6.6.2. Ainejärjestönauha 

● Kysely päätettiin tehdä sähköpostilla. 
 

7. Projektiasiat 
7.1. Menneet 

● 2. Kesätapaaminen. Oli porukkaa, ykköspesän sauna oli hyvä ja 
porukka tykkäsi. Kyykkä oli pidetty. 

● Kampuskisa meni hyvin. Rastit sujui ja aikataulu pysyi yllättävän hyvin. 
Oli hyvä, että oli varalla puoli tuntia ennen nanoinfon alkua. 
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● Eka ilta: Paikalla oli hyvin edustettuna jokainen vuosikurssi. 
● Myöhä-ilta: Natchoja oli hyvin koko illan ja porukkaa oli paljon. Uusi 

hattuennätys: 72. 
● Uusienilta: Tila meinasi käydä ahtaaksi, jatkossa voisi kysyä 

vastakkaista neukkaria myös käyttöön sillä lämpötila nousi liikaa. 
● Peli-ilta + bileet: Bileistä on tulossa hyvin rahaa. Poikkareiden aikaan 

on ihan hyvä pitää bileet, kun porukkaa on hyvin liikkeellä.  
● Kyykkäkoulutus: Lupaavia pelaajia löytyi ja porukka tykkäsi.  

 
7.2. Tulevat 

● 12.9. Baarikierros: Keli näyttää nihkeältä, mutta vaikuttaisi olevan 
porukkaa tulossa. Brassa ydinpommi ja 2e sisäänpääsymaksu. 

● 13.9. Speedfriending klo 17. Bubivisa sen jälkeen. Budjetoidaan 3e 
palkintoon. 

● 18.9. Kemiaa Kaikille. Lundell puhuu kemian opetuksesta. 
Budjetoidaan kahvitusta varten 20 euroa. Palkkioksi saadaan 50 euroa 
Keski-Suomen kemistikerholta. Nykänen käy kaupassa ja Aku 
vastususa esiinlaitosta. 

● 19.9. Fuksisitsit: 2x13e toustien alkoholiton osallistuminen, 10e 
materiaaleihin ja 10e sitsivihkoja varten. 

● 26.9. Glitter-fuksiaiset: Budjetoidaan 20e viiniin, 30e muihin 
materiaaleihin ja max.90e haalarimerkkeihin. Rahaliikenne Linkin 
kautta. Jatkoista tulee rahat ynnältä. 

● Vaellus alustavasti 28.9.-30.9. JYYltä avustus ja rahaliikenne 
Radikaalin kautta. Budjetoidaan 300 euroa, josta avustuksen jälkeinen 
osa peritään osallistujilta. 
 

8. Media-asiat 
 
8.1. Korppi-kalenteri 

● Jatketaan käyttöä. 
 

8.2. Ruisku 
● Tällä viikolla ollut kaksi ruiskuinfoa. Kuusi uutta tekijää on tulossa. 

Produktiotiimi tuottajatiimi kokoustavat ensiviikolla. Taitto-ohjelma ja 
kuvanmuokkausohjelma ovat maksullisia. Yliopiston kautta on 
mahdollista saada n.9e/kk, mutta sitoutuminen neljäksi kuukaudeksi. 
Taittotiimissä on 8 henkilöä. Kartoitetaan mahdollisuuksia saada 
yliopiston kautta ohjelmistot käyttöön.  
 

8.3. Muut 
● Fuksipassi palautetaan pikkujouluissa. 

 
9. EVHVL 

9.1. Edunvalvonta 
9.1.1. Mat-Lu TDK:n strategiatyö.  
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● Tällä hetkellä “kovimmassa tekovaiheessa.”  
● Opiskelijoilla mahdollisuus osallistua erityyppisissä pajoissa. 
● Koulutusstrategiaan mahdollisuus vaikuttaa OKR:ien kautta. 
● 26.9. TDK-neuvosto hyväksyy vuoden 2019 taloussuunnitelman. 

Siihen asti aikaa kommentoida 
 

9.1.2. OKR:n kokous 
● Keskusteltiin 2019 valintaperusteista: Ei muutoksia. Uudet opsit 2020, 

jolloin tarkastellaan myös valintaperusteet. Tarkennettiin 
maisteriohjelman valintaperusteisiin, että amk-tutkinnon oltava kemian 
alalta. 

● Kandi-info 22.10 klo 14.15 salissa KEM1. Eri osastot järjestävät eri 
päivinä esittelyt. Kandiaiheet oltava ennen joulua ja kandi työstetään 
yhteisten tapaamisten avulla alkuvuodesta lähtien. 
 

9.1.3. Yliopiston strategia 
● Opiskelijoiden mielipidettä kaivataan 14.9. mennessä: 

https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/08/kommentoi-yliopiston-
missiota-visiota-ja-arvoja-14-9-2018-mennessa 

● Ilmeisesti suunnattu vain ainejärjestöaktiiveille. “Vie 10 min” 
 

9.1.4. Luentosalit 
● Meiltä on pyydetty, että ainejärjestön toimesta pyydetään parannusta 

opiskelija- ja opetustiloihin yliopiston korkeammilta tahoilta. Otetaan 
yhteys asiasta päättäviin henkilöihin. Kemian laitoksen luentosalit eivät 
sovellu tällä hetkellä vuorovaikutteiseen opetukseen ja esteettömyys 
ei toteudu. 
 

9.1.5. Muuta 
● Järjestön tapahtumissa on havaittu häirintää. Keskustelimme 

puuttumiskeinoista. 
 

9.2. Liikunta 
● Liikuntavuoro Vivecalla tiistaisin klo 18-19. Yhteinen vuoro YNNÄ ry:n 

kanssa ja 18.9. vuoro alkaa pyörimään. Aloitetaan ultimatella, 
Kaaripuro vastuussa ensimmäisestä vuorosta. 

● 25.9. Ultimate-turnaus klo 15-18, johon on ilmoittauduttu. (ilmainen) 
● Liikuntakokeilu-ehdotuksena melontaretki. 

 
10. Muita esille tulevia asioita 

● Radikaali on saanut lahjoituksena kyykkäsetin, joka päätynee kopille. 
● Ensiviikon hengaus siirretään myöhemmälle päällekkäisyyksien 

vuoksi. 
 

11. Seuraava kokous 
3.10. klo 16:15 tilassa AgB201. (huom, eri tila kuin tänään) 

https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/08/kommentoi-yliopiston-missiota-visiota-ja-arvoja-14-9-2018-mennessa
https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/08/kommentoi-yliopiston-missiota-visiota-ja-arvoja-14-9-2018-mennessa
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12. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 17.52. 
 
13. Budjetoinnit 

● 1000€ takkien ja suojalasien ostamiseen. 
● 3€ 13.9. Speedfriendingin palkintoon. 
● 20€ 18.9. Kemiaa Kaikille - kahvitukseen. 
● 19.9. Fuksisitsit: 2x13€ toustien alkoholiton osallistuminen, 10€ 

materiaaleihin ja 10€ sitsivihkoja varten. 
● 26.9. Glitter-fuksiaiset: Budjetoidaan 20€ viiniin, 30€ muihin 

materiaaleihin ja max. 90€ haalarimerkkeihin. Rahaliikenne Linkin 
kautta. Jatkoista tulee rahat ynnältä. 

● Vaellus alustavasti 28.9.-30.9. JYYltä avustus ja rahaliikenne 
Radikaalin kautta. Budjetoidaan 300€, josta avustuksen jälkeinen osa 
peritään osallistujilta. 

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


