
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KEMISTIT RY - HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019 1/5 

3.8.19 Radikaalin Koppi klo 11:00 
 
Läsnä: 
Arttu Lehikoinen puheenjohtaja 
Milla Mattila sihteeri 
Janne Nykänen 
Johanna Rättilä 
Matti Salmela 
Joose Saksanen 
Elias Haukka 
Paula Sarkkinen 
Olli Puhtimäki 
Henna Rahkola 
Joona Kyrö 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Avattiin kokous klo 11:07 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin sellaisenaan. 
 

4. Ilmoitusasiat 
- Pömpeli on nyt käytössä, syksyn päivystykset pidetään siellä 
- JYY:n toiminta-avustuksen perusosa myönnetty RDK:lle 
- Elias jättää Jyväskylän farmasian perässä 
- Alumniyhdistyksen ensimmäinen kesämiitti 10.8. 
- 5/19 pöytäkirja kiertämään - ei, tulostamaan ei päässyt 
 

5. Hallintoasiat 
5.1.Talousasiat+ 

Tilanne tilillä: 5238,75 € 
Kassassa: 32 € 
Rahaa tonni vähemmän kuin pitäisi, vujutililtä saattaa tulla jotakin.  
 

5.2. Syksyn kokoukset 
Ollut kerran kuussa, ensimmäisenä ke. Jatketaan. 
Ensimmäinen kokous 11.9. 15:00 
 

5.3. Syksyn kahvit 
Loppukeväällä ollut kerran kuussa, tiistaisin viikko ennen kokousta. Ei välttämättä          
alkusyksystä riitä, laitetaan ensimmäisen kokouksen jälkeiselle tiistaille ylimääräiset (3.         
& 17.9.)  
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5.4. Eliaksen korvike 
Värvätäänkö toimareita ja pärjätään niillä loppuvuosi, yhdistyksen kokous ei liene          
tarpeellista. Elias suostui kirjoittamaan testamentin ja hänellä on ideoita kelle          
liikuntavuorovastuun voisi siirtää. 
 

5.5. Vuosimaksun kanto 
Tikut hankittu, löytyvät pömpelistä pöydältä. Onko salauksen selvitys edistynyt         
(helppoa) tai viestin kirjoitus (ei). 3.9. kahveille mennessä homma pyörimään. 
 

5.6. Jäsentarrat 
Jäivät kalliisiin kyselyihin keväällä, Arttu viskasi viidelle firmalle uuden viestin tällä           
viikolla. Palokasta saa halpoja tarra-arkkeja ensiaputarroiksi, katsotaan ekoilla kahveilla         
tarvitaanko.  
Etsinnät jatkuvat. 
 

5.7. Kide.app-kokeilu 
Toteutetaanko syksyllä? Johanna sanoo joo, Paula sanoo hmmmm. Kokeillaan         
sopivassa tapahtumassa esim ensi sitseille, katsotaan syyskuun toisilla kahveilla.         
Sitseille maksaneiden lista käyttöön ovella. Luodaan musta lista. 
 

5.8. Hankinnat 
Reijon sukkien kartonki hankittu. 
 

5.9. Hallituksen to-do ensi kokoukseen 
Takkitilaus (yes)  & kyykkäsettikysely - Tarjous saatu, keskustellaan myöhemmin 
Vujusopparikoonti - Käynnissä 
Ruusukeohje  - Tehty, löytyy nettisivuilta ainejärjestönauha-sivulta 
 

--- Kokoustauko 11:45 - 11:56 --- 
 

6. Tapahtumat ja liikunta 
6.1. Menneet 

6.1.1. Kesätapaaminen #1 
Pesikseen saatiin pelit pystyyn ja väkeä ilmaantui saunalle mukavasti.         
Valitettavasti jallua ei saatu. 
 

6.2. Tulevat 
6.2.1. Kesätapaaminen #2 

Viileältä vaikuttaa, pidetään grilli kuumana. Ei jallua rannalla. 
6.2.2. Kampuskisa 2.9. 

Takkirastille tarvitaan väkeä, vapaaehtoisia? Entä haalarirasti ja ruiskurasti?        
Muille rasteille toivottavasti saadaan henkilökuntaa, Paula pistää sähköpostia        
viime vuonna mukana olleille. 

6.2.3. Myöhäpäivä 3.9. 
Hattuja! 

6.2.4. Uusien ilta/Fuksisauna 4.9. 
Nanosaunalla, fuksit ensin ja vanhemmat myöhemmin. Budjetoidaan 50€        
tarjoiluihin. 
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6.2.5. Peli-ilta 5.9. 
Ei ole tilabudjettia, mahdollisimman ilmainen tila, kiitos. 

6.2.6. Tutorpiknik 7.9. 
Tutorit hoitaa 

6.2.7. Loppukeitos 9.9. 
Varmaankin jo kasassa, ehkä joku bingo. 

6.2.8. Matlu Baarikierros 11.9. 
Jee. Börssin fuksisitsit samaan aikaan (ei jee) 

6.2.9. Fuksiaiset 18.9. 
Ollille juomanakki, Santeri kuulemma tekemässä kahta ämpäriä. Kemistivala        
tarkistetaan syyskuun toisilla kahveilla. Otetaan uusia rasteja jos keksitään jotain          
kivaa. Ilmotus, että rastipitäjiä ja ryhmänvetäjiä tarvitaan, lähtee ennen kuin fuksit           
saapuvat sähköpostilistalle. 

6.2.10. Speedfriending 26.9. 
Revossa - ei kiitos niin nopeaa kuin viimeksi 

6.2.11. Vaellus 27.-29.9. 
Jossain. 

6.2.12. Kappro 3.10. 
Saadaan omaan kantaan lippuja 120 kpl. Lähtö 16:00. 

6.2.13. Fuksisitsit 9.10. 
Brassa. Ehdotuksia paahtoleiviksi ja teemaksi? Otetaan tästä taas euro         
enemmän, jolla saadaan toastikulut. 

6.2.14. Excu 24.-25.10. 
Äänekoski ehdotettu, ne maksaa kuulemma bussit. KSKS menossa        
Koskenkorvan tehtaalle, ehkä päästää mukaan. 

6.2.15. Syyskokous 7.11. 
Opinkiven tilavuokraan 120 € 

6.2.16. Pikkujoulut 11.12. 
Opinkiven tilavuokraan 120 € + jos halutaan poreallas 30 € (ois cool) 
 

6.3. Mahdolliset tapahtumat & miitit 
6.3.1. Hallitushoukutteluilta syksyllä? 

Etsitään sopivaa hetkeä. 
6.3.2. Syksyn alumni-ilta 

Laitoksen johtajan kanssa ideoitu, otetaan yhteyttä alumnijärjestöön, ideana        
B-talon sauna. 

6.3.3. JYY:n avajaismessut 3.9. 
Ei mennä ku ei loimukaan (^:  

6.3.4. Vujukaronkka 
Pidetäänkö? Ei ole vielä pidetty. “Semmonen on kai tulossa, ei hajuu milloin” -             
Henna. Opinkivellä. Ei päivämäärää. 
 

6.4. Liikuntavuoro 
Vuoroa pitää hakea syksylle, taas kerran varmaan jonkun toisen aj:n kanssa.           
Kuulemma elo-syyskuun taitteessa mahdollisesti. Tutoreille muistutus: muistakaa       
mainostaa. Hakuajat putkahtavat sivuille jossain vaiheessa. Elias tarkkailee tilannetta. 
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Liikuntavastaava: Jimi? Mikko? Elias kyselee kisälliä, hätätilassa voidaan houkutella         
fukseja. 

 
7. Media-asiat 

7.1. Ruiskukuulumiset 
Ruiskut fuksien valintakirjeen mukaan lähetetty. Vujujen yhteistyökumppanien  
määrän takia tavallinen kevään painosmäärä oli liian pieni, ja muutamalle          
yhteistyökumppanille ei riittänyt Ruiskuja lähetettäväksi. Strategiaa hiotaan. Syksyn        
ruiskuinfojen ja muun Ruiskutiimien värväyksen strategiaa hiotaan. Juttuja syksyn         
lehteä varten on valmisteltu. Strategiaa hiotaan. Joona tahtoisi tehdä muutoksia lehden           
jokseenkin tukkoiseen graafiseen ulkoasuun, lähinnä kannen suhteen. Sopisiko eri         
tyyliehdotuksista vaikka kysely kemisteille, vai voiko Ruiskutiimi ottaa vapaat kädet -           
Voidaan antaa taiteellinen vapaus, päätoimittaja saa päättää, mieluiten lehden nimi          
kanteen.) 
Strategiaa hiotaan. 
 

7.2. Fuksipassi 
Työn alla, pitkälti vanhalla pohjalla mennään. Tänäkin vuonna tilataan n. 75, tarkka            
määrä varmistuu lähipäivinä. Painokulut saadaan katettua 150 €:lla, kuten viime          
vuonna. Budjetoidaan 150 €. 

 
8. EVHV 

8.1. Sopokahvit 
Hyvin meni, tuli fyysikoita ja kaikenmoisia. Oli ihan kiva, satunnaisesti voi pitää. 
 

8.2. Takkisiivous 
Onnistui, takkeja on reilusti. Sinisessä kaapissa atm. Käytetyn takin hinta 15 € /20 €. 
 

8.3. Kopin kesäelämä 
Onko sujunut uuden oven kanssa? - Ihan ok kun on pieni poru 
Onko vanhat kaapit haihtuneet, haihdutetaan kunhan jäbät on hakeneet takkinsa. 

 
9. Muita esille tulevia asioita 

● Bunsenin excu lokakuussa, yritetään jotain kivaa jos mahdollista! Viihdytetään         
Tiliassa, majotus auki. Koulusijoitus mahdollinen. 

● Alumnit kaipaa grilliä lainaan miittiinsä, jätetään Kopille. 
● Sisukalenteri - Päivi ehkä osaa. 
● Herkku ei ole maksanut haalarimainoksia, ei jatketa yhteistyötä.  

 
10. Budjetoinnit 

● Uusien ilta 50€ 
● Syyskokous 120€ 
● Pikkujoulu 150€ 
● Fuksipassi 150€ 

 
11. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

Seuraavaan kokoukseen 
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12. Seuraava kokous 
11.9. klo 15:00 AgB301 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 13:11. 
 

 
Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 
Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 
 
 
____/____/_____                                                        _____/____/______ 
 
 
 
_________________________ _______________________________ 
Arttu Lehikoinen, puheenjohtaja 2019 Milla Mattila, sihteeri 2019 


