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11.9.2019 AgB301 klo 15:00 
 
Läsnä: 
Janne Nykänen puheenjohtaja 
Milla Mattila sihteeri 
Johanna Rättilä saapui 15:12 
Matti Salmela 
Joona Kyrö 
Joose Saksanen 
Elias Haukka 
Paula Sarkkinen 
Henna Rahkola 
Olli Puhtimäki 
Arttu Lehikoinen saapui 16:09 
 
Janne Sarkkinen 
Antti Leppänen 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Avattiin kokous klo 15:07 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin sellaisenaan. 
 

4. Ilmoitusasiat 
- Alumnipäivä tulossa 25.10. 
- Bunsenin JKL-excu peruuntui vähäisen osallistujamäärän takia 
- Menneiden kokousten pöytäkirjat kiertoon 
 

5. Hallintoasiat 
5.1.Talousasiat 

Tilanne tilillä: 7062,21 € 
Kassassa: 225 € 
 

5.2. Jäsenmaksun kanto 
Viesti on kirjoitettu, luettavissa drivessa. 
https://docs.google.com/document/d/1fldWc5pUX8oIk-Egq37L8e4M1fcb2SBZGw6pZn
8cafk/ 
Milla ja Johanna kaipaavat kommentteja (ja Millaa kuumottaa onko tää ok). Pitääkö            
tarkistuttaa vielä? 
- Johanna tarkistuttaa Eetulla :^) 
 

5.3. Jäsenrekisterin rekisteriseloste 
Arttu yllätti itsensä ja oli jo tehnyt Järjestöseminaarissa jaetun JYY:n pohjan mukaisesti            

https://docs.google.com/document/d/1fldWc5pUX8oIk-Egq37L8e4M1fcb2SBZGw6pZn8cafk/edit
https://docs.google.com/document/d/1fldWc5pUX8oIk-Egq37L8e4M1fcb2SBZGw6pZn8cafk/edit
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rekisteriselosteen liki valmiiksi jo tammikuussa. Rekisterin yhteyshenkilö pitää vain         
valita, tarkoittaa ehkä jonkin verran sähköpostipommitusta tänä syksynä.        
Tulevaisuudessa varmaan viestien määrä vähäinen. 
https://docs.google.com/document/d/1KAhXJ3NLmup2s2Fy61UFJnSt4YNRG5tzJ_Wlv
v8dUoU/edit# 
Arttu on valmis ottamaan vastuun, jos muita erityisen innokkaita ei ole. 
Poistetaan maksun kannon kanssa ristiriidassa oleva kohta, muuten jees, mutta          
tarkistutetaan vielä.  
 

5.4. Jäsentarrat 
Uudet tilattu viime viikolla, pitäisi valmistua tällä viikolla (tänään tai huomenna oli arvio).             
Budjetoidaan 50 €. 
 

5.5. Historiikki 
Mikä buugi? 
Antti: Vaatii hieman hienosäätöä (typot, asettelu jne), lisäosio laahaa perässä, mutta           
lähestulkoon kaikki tekstit ok. Hyviä uutisia: taitto on oleva häikäisevä ja puuttuvien            
tekstien kirjoittajiin ollaan oltu yhteyksissä.  
Loppuun kiitokset ja mainokset kuntoon > esivedos > paino  
 

5.6. Vujujen tarkat rahareiät 
Huhtikuussa jäi tarkat tulot uupumaan illalliskorteista. Rahamenot selvänä, ei jääty          
nollalle.  
 

5.7. Vujusoppareiden koonti 
Drivessa, 2020 keväälle asti.  
 

5.8. Kyykkäsetti 
Ei vielä tilattu, työstössä. Budjetoidaan 350€ 
 

5.9. RDK kaupan ehdot 
Aloitetaan. Milla vaatii Jannen apuun. 
 

5.10. Musta lista 
Johanna tietää. 
 

5.11. Vujuedustusta 
Hiukkasen vujut 12.10., ilmo 13.9. - Antti harkitsee 
 
Millan kutsu Kronoksen vujuille, annetaanko avustusta? Milla voi mennä omin avuin :^) 
 
0/19 sovittu illalliskortista avustettavan 20€ + 10€ lahjaan. Tähän mennessä 200€           
budjetista käytetty 10 + 30 rahaa. Annetaan 5€ lahjaan :^)  
Henna ja Johanna olivat eri mieltä. 
 

5.12. Vapaan sanan keskustelu / VaSa 
Pari jäbää tykkäis, joitakin “ei tarvii” ja joitain hiljaisia. 
 

https://docs.google.com/document/d/1KAhXJ3NLmup2s2Fy61UFJnSt4YNRG5tzJ_Wlvv8dUoU/edit#
https://docs.google.com/document/d/1KAhXJ3NLmup2s2Fy61UFJnSt4YNRG5tzJ_Wlvv8dUoU/edit#
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--- 15:50 - 16:00 Kokoustauko, Antti poistui --- 
 

6. Tapahtumat ja liikunta 
6.1. Menneet 

6.1.1. Kesätapaaminen #2 
Satoi 

6.1.2. Kampuskisa 
Aikataulu piti tosi hyvin, mutta sen puutteesta oli purnattu. 

6.1.3. Revo 
Tupa täynnä. Rengas räjähti. 

6.1.4. Uusien ilta 
Ahdasta.  

6.1.5. Peli-ilta 
Missä kaikki vanhemmat opiskelijat olivat? Johtopäätös: kukaan ei halua         
kuokkalaan. Veti fukseja jotka eivät käyneet muualla! 

6.1.6. Kyykkä 
Vaihtaritkin paikalla, vanhat tuli ku fuksit lähti 
 

6.2. Tulevat 
6.2.1. Fuksiaiset 

Kiljuihin todetaan 50 €, budjetoidaan tarvikkeisiin 15 € ja merkkeihin 68,72 €. 
6.2.2. Speedfriending 

Saa ehdotella tekemistä. Annetaanko palkinto? Mitä? Pitää budjetoida 2 €          
tikkareihin.  

6.2.3. Vaellus 
Viime vuonna budjetoitu 300€, tänä vuonna Repovedelle yli puolet lyhyempi          
matka 
Budjetoidaan läpivirtaavaa rahaa 250 € 
Jyy avustus haettu 

6.2.4. Fuksisitsit 
Budjetoidaan 80 x 17 € (=1360 €) läpivirtaavaa rahaa. Budjetoidaan toasti 2x13 €             
(26€), pieniin lauluvihkoihin 40 x 0,14 € (5,60 €). yht 1391,60 €. -Ari-sitsit 

6.2.5. Excu 
Haemme excutiimiin porukkaa ja exculle paikkaa. Viimeksi puhuttiin        
Äänekoskesta..  

6.2.6. Yhteistyöbileet tai sitsit Tosineen kanssa 
sitsit Historicalla tai Bra:ssa ydinpommi-bileet 

6.2.7. Yhteistyölanit Ynnän kanssa 
Ynnä ehdotti yhteistyölaneja, Lillukka varattu 11.-13.10. eli lanikutsuja voi         
lähettää ilmoille kohta. Hallituksesta kiinnostuneita osallistumaan laneille & vähän         
avittamaan järjestelyissä ennen laneja? Tietoa muista kiinnostuneista? JYY:n        
avustusta aiotaan taas hakea. 
 
Kuluarvio 100€ + puolet bensoista per järjestö. Budjetoidaan 130€. Rahankulku          
voidaan sopia Ynnän kautta. 

6.2.8. Linkin juomahomma 
Ollington ja Henna osaavat selittää, Paulalta kadonnut kaikki viestit. Joku hämärä           
jäbä tarjoamas Suursitseille kaikille puol litraa vahvempaa juotavaa. Linkki ei          
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kuulemma saa tästä mitään muuta ku kaikille sitä juotavaa. Hämärä jäbä saa            
jonkinlaista “mainosta”. Kyseessä oli Altia. 

6.3. Liikunta 
6.3.1. Liikuntavuoro 

Saimme tiistain klo 17 vuoron, lähtee pyörimään kun avain haettu eli ensi viikolla             
todennäköisesti. Millä lajilla alotetaan? 
Kaaripuro kiinnostunu säbävuoron vetäjäksi. 

6.3.2. Ultimate Ti 24.9. 
Tulossa, ilmo 20., Sarkkinen + Johanna + Henna lähdössä.  
 

7. Media-asiat 
7.1. Nettisivut 

“Uusi VOpas on tehty, jossa väitetään olevan hallituksen kuva jota ei ole. Voisipa sitä              
silti päivittää linkin. 
https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle/uudelle-opiskelijalle/ohjeet-uusille-opisk
elijoille/vopas2019.pdf” 
Webmaster huutelee: Kiva tietää, päivitetty, jatkossa juoksevat voi kertoa suoraan          
mulle.. 
Nyt kun tälle on osio niin posotetaan: Radilla on nykyään myös englannin kieliset sivut.              
KV-viestintää koetetaan parantaa tapahtumakalenterin avulla (korvaa heidän osaltaan        
viikkotiedotteen). 
Myös muutama bugi ja rikkinäinen sivu on korjattu, pöytäkirja-arkisto on uusittu ja            
etusivukin saattaa olla ajan tasalla. 

7.2. Ruisku 
Kuulumisia: Kuulemma paljon uusia innokkaita tekijöitä. Propaganda toimi! 9 uutta          
fuksia. 
 

8. EVHV 
8.1. Kemian OKR 

- Kemialle tulee yksi yhtenäinen kemian maisteri joksi kaikki kemiaa opiskelevat           
valmistuvat (ei opintosuuntia eksplisiittisesti). Sisältää 1 kynnyskurssin yhdestä        
opintosuunnasta (esim. org. syventävä), kiinteä määrä labraa, muuten vapaa.  
- Kemialla aloitti 45 uutta opiskelijaa. 
- Syventävien kurssien tarjontaa karsitaan hieman. 
- Kemianteollisuus ry:n fuksikampanjaluento kaikille opiskelijoille 7.10. klo 11:15-12:30.         
Tilaisuus kuulemma erinomainen. 

8.2. MatLu OKR 
- Kaikkien nanokandien opintokokonaisuuksia yhtenäistetään. Kemian nanoilta tippuu        
anal2 ja eo2 pois opintosuunnitelmasta. 
- Luokanopettajille kootaan MatLu-opintoihin tutustumismoduuli. 

8.3. JYY:n valiokunnat 
Onko käyty, onko kaikilla JYY:n havittelema 2x käyntiä per vuosi omasta           
valiokunnastaan täynnä? Syysosio avustuksesta haetaan marraskuussa, eli tulee kiire         
kahden käynnin kanssa kohta. Käykää nyt noissa perkeleen valiokunnissa kertaalleen. 

 
9. Muita esille tulevia asioita 

- Halutaan uusia merkkejä!  
 

https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle/uudelle-opiskelijalle/ohjeet-uusille-opiskelijoille/vopas2019.pdf
https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle/uudelle-opiskelijalle/ohjeet-uusille-opiskelijoille/vopas2019.pdf
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10. Budjetoinnit 
● Jäsentarrat 50 € 
● Kyykkäsetti 350 € 
● Kronoksen vujut 5 € 
● Fuksiaismerkit 68,72 € 
● Fuksiaistarvikkeet 15 € 
● Fuksisitsit 1391,60 € 
● Vaellus 250 € 
● Lanit 130 € 

 
11. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirja 5/19 ja 6/2019 
 
 

12. Seuraava kokous 
2.10. klo 16:15 AgB301 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 17:08. 
 

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


