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8.5.2019 AgB301 klo 16:15 
 
Läsnä: 
Janne Nykänen puheenjohtaja 
Milla Mattila sihteeri 
Johanna Rättilä 
Matti Salmela 
Joona Kyrö 
Joose Saksanen saapui 16:16 
Elias Haukka 
Paula Sarkkinen saapui 16:37 
Henna Rahkola 
Olli Puhtimäki 
Arttu Lehikoinen 
 
Janne Sarkkinen 
 
Liitteet 
1. Vuosijuhlien tulot ja menot 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Avattiin kokous klo 16:15 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin sellaisenaan. 
 

4. Ilmoitusasiat 
- JYY:n sopo tuli esittäytymään kokoukseen, kannusti ottamaan yhteyttä kaikissa          
sopo-asioissa, kutsuttu myös osallistumaan Maailman Mielenterveyspäivä -seminaariin, jos        
kiinnostusta on 
- HYK:in 92 v. -vujuille tuli kutsu, lähtijöitä: Paula ja Milla. Budjetoidaan: 30€ kortteihin ja               
lahjaan 
 

5. Hallintoasiat 
5.1.Talousasiat 

Tilanne tilillä: 8212,58 € 
Kassassa: 140,5 € 
 

5.2. Kesän kokous 
Kesällä voisi pitää syksyä valmistelevan kokouksen. Voisi olla esim. toisen kesämiitin           
yhteydessä 3.8. ennen itse miittiä, paikka selviää myöhemmin.  
 

5.3. Varastotila aka Pömpeli 
Arttu on välittänyt toiveet, ml. vaaterekin. Saimme kutsun “vanhalle kampukselle          



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KEMISTIT RY - HALLITUKSEN KOKOUS 5/2019 2/5 

katsomaan kirjaston (B) ja Fennicumin vanhoja kalusteita, löytyisikö mitään mieleistä”.          
Ajankohtaa ei sovittu, mutta mittanauhan kanssa pitäisi fyysisesti olla paikalla. Milla ja            
Janne kiinnostuneita tutkimaan tarjontaa.  
 

5.4. Reijon sukat 
Vujuvillasukat ansaitsevat kehykset ikuistamista varten. Todetaan kuluja 15€.        
Tarvitseeko kehykset taustan, budjetoidaan  2€ kartonkiin, Milla ostaa. 
 

5.5. Kevään VaSa 
Kellään ei ollut erityisen paha olo. 
Arttu suunnitteli olon tutkailu-keissejä 24.-26.5. Alustavasti kaikkien kanssa henk. koht.          
keskustelut Artun kanssa ja lopuksi porukalla jauhetaan kuulumiset miten menee, miten           
on kevät menny ja onko jokin jäänyt kalvamaan sielua. Tuolloin estyneet voi jutella jo              
tänä viikonloppuna Artulle 10.-12.5. 
 

5.6. Vuosimaksun kanto 
Ajankohta nyt, että keretään lähettämään viesti ennen kesää. Jäsenkirjan         
digitalisoinnin vuoksi kahveilla keskustellut muistitikut pitää ostaa. Budjetoidaan 50 € 
 
Tikkujen salaus pitää myös selvittää. Kantoviesti pitää kirjoittaa.  
Vastuuhenkilö tikkujen ostoon: Paula 
Vastuuhenkilö selvittämään tikkujen salauksen: Joose 
Vastuuhenkilö viestin tekoon: Nykä & Milla 
 
Viesti pitää kierrättää hallituslistalla kommentoivana ennen levitystä. 
 

5.7. Budjetointeja 
Ruisku 400 € 
Vujupaidat 706,80 € 
 

5.8. Ohi menneitä kuluja 
Excubussit olivat jääneet budjetoimatta vujuviikolta. Todetaan kuluja 1350 €.  
Vujumerkkikilpailun voittajalle illalliskortti. Todetaan kuluja 50 €. 
 

5.9. Vujubudjetti 
Tarkat rahareiät eivät vielä löytyneet. 
J. Sarkkinen: Hyvin säästetty, tili jäi plussalle. Tarkemmat erittelyt liitteessä 1 
Vujutiimi tekee vielä erillisen tiliselvityksen.  
 

5.10. Radikaalille kaupan ehdot 
Kiva ohjeistus siitä mikä ostajaa velvoittaa, kun ostaa merchandicee Radikaalilta, esim           
noutorajat. Milla ja Janne tekee. 
 

5.11. Fuksikirje 
Joona tekee kirjeen, Paula auttaa päivämäärien kanssa. Päivitetään tiedot tälle          
vuodelle. Deadline 31.5. 
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5.12. Takkipuhdistus 
Voi suorittaa. Teippi takkeihin, viesti listalle ja 3 viikon päästä kerätään jäljelle jääneet             
pois.  
Vastuuhenkilö: Milla, Henna, Janne. Milla kirjoittaa viestin, takkien dedis 31.5. 
 

---- 16:58 8 min kokoustauko ---- 
 

6. Tapahtumat ja liikunta 
 Menneet 
6.1.1. Aktiivisitsit 

Hyvin meni, mukavaa ja kivaa. 
6.1.2. Kostajaiset 

Paketoitu, kuluja noin 65 €. Hauskat rastit 
6.1.3. Vappukaraoke 

Kaunista laulua, kuulemma tykätty, jatkoon. 
6.1.4. Vappusitsit 

Oli ok sitsit, hyvät huutomyllyt. 
Todetaan kuluja 9 € rankkupulloon 
Ja toinen toast 13 € 

6.1.5. Vappupesis 
Pronssi on voitettu mitali. Paikalla oli runsaasti innokkaita pelaajia ja kannattajia. 

6.1.6. Päiväretki 
Sää oli hieno. Radikaali erkaantui, joten meno oli entistä hauskempaa. 

6.1.7. Sumusuunnistus 
Väkeä oli paljon ja saunassa viihdyttiin yömyöhään. 

6.1.8. Vappu ylipäätään 
Kirkkopuistossa oli hyvä meno. Leiripaikka tuli siistiksi. 
Piknikillä oli hyvin porukkaa, kunnes alkoi tihkuttaa. Porukka siirtyi kopille. 
 

6.2. Tulevat 
6.2.1. Kesätapaaminen #1 29.6. 

Pesäpalloa Yrttisuon puistossa sekä grillausta ja saunomista Ykköspesällä.        
Tähän budjetoidaan 80€ saunaan. Tänne jallua. 

6.2.2. Kesätapaaminen #2 3.8. 
Uintia, pihapelejä ja grillausta Mattilanniemessä. Budjetoidaan grillihiiliin ja        
sytytysnesteeseen (“”bensaan””) 20 €.  

6.2.3. Kampuskisa 2.9. 
Täytyy keksiä, miten takkirasti olisi nopeampi, ehdotus: lisää henkilökuntaa, kuitit          
valmiiksi. Lisäksi ohjeistus oikeanlaiseen labrapukeutumiseen. Haalarirasti,      
ruiskurasti ja KSKS-rasti. 

 
7. Media-asiat 

7.1. Ruisku-kuulumiset 
Julkaistu sekä paperisena että verkossa, lasku tulossa (alle 400 € kuulemma).           
Ruiskujen postitus vielä edessä. 

 
8. EVHV 
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8.1. Kopin viereinen uusi ovi 
Estää pääsyn väestönsuojaan (vessaan, hanalle, meidän kamat), Milla ja Sarkkinen          
kävivät tiedustelemassa asiaa. Viesti lähetetty turvallisuuspäällikölle, palaa töihin 9.5. 
 

8.2. Jano-keräys 
Hyvin meni. Janne oli pipi, Artun raajat ja selkä hieman kärsivät painavasta lippaasta.             
Johanna & Sarkki auttoivat lounasaikaan. Kerättiin yht. 179,90€, ensi vuonna Ynnän ja            
UNICEF:n kanssa keskusteltu leikkimielisestä kisasta kumpi kerää enemmän. 
 

8.3. Edustaja professorirekryyn 
Matti kävi.  
 

8.4. Pedagogisen johtajan tapaaminen 
Juteltiin mukavia, henkilökunta huolestunut opiskelijoiden kirjallisuuden käytön       
tehottomuudesta. 
 

8.5. Laitoksen johtajan tapaaminen 
Oli mukavaa, juteltiin kaikesta, Mika haluaa antaa apurahaa hyviin ideoihin (ei           
excuihin). Mietittiin yhteistyön tehostusta, esimerkiksi syksyn alumnipäivä. 
 

8.6. Sopokahvit 
Tulossa ensi tiistaina.  
 

8.7. OKR 
Aiheena valintaperusteet (alarajat jne.), mietinnässä luokanopettajille suunnattua       
aineenopettajapätevyyskoulutusta. Tentteihin istumajärjestyslista.   
XYHM-konferenssisimulaatio: esitelmä omasta aiheesta. 
 

9. Muita esille tulevia asioita 
- Yläastesitseillä maksamattomia, mitä tehdään: yksi muistutus ja sillä aikaa mietitään mitä            
muuta voidaan tehdä (ja mustalle listalle!) 
 
 

10. Budjetoinnit 
● Helsinkin vujut 30 € 
● Kartonki 2 € 
● Muistitikut 50 € 
● Ruiskut 400 € 
● Paidat 706,80 € 
● Kesätapaaminen 180 € 
● Kesätapaaminen 220 € 

 
 

11. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksyttiin pöytäkirja 4/19 
 

12. Seuraava kokous 
3.8. klo xx:xx yyy 
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13. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 17:57. 
 

 
Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 
Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 
 
 
____/____/_____                                                        _____/____/______ 
 
 
 
_________________________ _______________________________ 
Janne Nykänen, varapuheenjohtaja 2019 Milla Mattila, sihteeri 2019 


