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HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015

Aika: Maanantai 23.02.2015 klo 16.15

Paikka: Radikaalin koppi

Läsnä: Tuomas Nurmi puheenjohtaja
Jonas Hammarström sihteeri
Toni Väisänen
Toni Lamminaho
Juuso Sääksvuori
Santeri Salovaara
Sara Vähätalo
Sara Turunen (poistui 17.30)
Petra Peltonen
Santtu Kärkkäinen
Sampo Pakkanen
Teppo Salminen (jäsen)
Samu Turunen (JYY, Rdk:n ainejärjestökummi)

Liitteet: Toimintakertomus (Liite A)

 1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.17

 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja tarvittavat kokousvirkailijat
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus 
paikalla oleville yhdistyksen jäsenille ja JYY:n edustajalle.

 3 Esityslistan hyväksyminen ja edelliset pöytäkirjat
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 4 Ilmoitusasiat
 4.1 Chembio, päivystysvuorot, KSKSn nuori jäsen

▪ KSKS:n opiskelijajäsen on Santtu Kärkkäinen. 
▪ Bussikuljetus ChemBio-messuille (18.3) on ilmainen KSKS:n nuorille jäsenille. 

Varsinaisille jäsenille 10€ ja seuralaisille 15€. Matkaa tullaan tarvittaessa mainostamaan 
lisää. 

▪ Päivystyvuorot on määritelty valmiiksi huhtikuun alkuun asti. Uusia vuorokyselyjä 
tulossa.

 4.2 Muut
▪ JYY:ltä on saatu suullinen vuosijuhlakutsu (28.3). 
▪ Vuosijuhlakutsu on saatu myöskin Turun kemisteiltä (25.4) . Halukkaiden edustajien 

puuttuessa hallitus päätti muistaa turkulaisia kollegoitaan myöhemmin päätettävällä 
pienellä lahjalla ja/tai kiitoskortilla.

▪ Radikaalin hallituslaisia oli edustamassa järjestöämme Oulussa "Kemiat kohtaa"-
tapahtumassa. Matka oli ollut miellyttävä ja verkostoitumistakaan ei oltu unohdettu.
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 5 Bisnekset
 5.1 Hallintobisnes

 5.1.1 Taloustilanne
Taloudellinen tilanne on vakaa, tuloja on viime aikoina saatu mm. merkkimarkkinoilta. 
Tilitilanne: 4081,30 € - Kinkkusauna (~160€).

 5.1.2 Takkien lainaus
Takkien lainausprojekti etenee varovasti, mutta varmasti. Kirjaamisongelma on 
parhaillaan hallituksen selvitetyksen alaisena.
Takkeja tullaan tilaamaan Radikaalille lisää joka tapauksessa täydennystilauksena 
kevään aikana.

 5.1.3 Yhteistyösopimus: LAL
Lisätietojen saamisen mahdollistamiseksi keskustelua yhteistyösopimuksesta jatketaan 
vasta seuraavassa kokouksessa.

 5.1.4 Kevätkokouksen sääntömuutokset sekä toimintakertomus ja tilinpäätös
• Toimintakertomus on liitteenä (Liite A). 
• Tilinpäätös on esitelty, allekirjoitettu ja toimitettu toiminnantarkastajille tarkistusta 

varten.
• Sääntömuutoksista: lähetetään uudelleen PRH:lle pienellä muutoksella.

 5.2 EVHVL-bisnes
 5.2.1 Kopin sisustus

Poikakalenteri on saapunut ja se on löytänyt paikkansa ilmoitustaululta.
Jääkaapin vaihto ja/tai puhdistus on selvityksessä. Muiden kalusteiden osalta ollaan 
koko ajan vastaanottavalla kannalla.

 5.2.2 Muut
• SPR antoi Radikaalin verenluovutusryhmän ansioista kultaisen kunniakirjan. 

Hallitus esittää kiitoksensa kaikille verenluovutukseen osallistuneille ja toivoo 
luovuttamisen jatkuvan yhtä kunniakkaasti.

• Sählyturnaukseen ilmoittauduttu. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.
• SOPO (17.2): uusi sosiaalisihteeri valittu. Kokouksessa suurena puheenaiheena 

lähestyvät eduskuntavaalit.
• KOPO (18.2): Eduskuntavaalit puhuttivat myös täällä.
• Vaalistartti 14.3 klo 11 alkaen. Paikalla on ehdokkaita esittäytymässä ja opiskelijoita 

kaivataan paikalle tenttaamaan heitä varsinkin opiskelijoiden asioista. Tarjolla 
ilmaista kahvia ja teetä.

• Tiedekuntaneuvosto: Matlu-kopo-toimijoille on muodostettu Facebook-ryhmä. 
Tämän toivotaan parantavan yhteistyökuvioita.
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 5.3 Projektibisnes
 5.3.1 Menneet: Kemiat kohtaa, kinkkusauna

• Kemiat kohtaa tapahtuma oli hyvin miellyttävä. Verkostoituminen sujui loistokkaasti
ja pienimuotoinen excursio oli myöskin antoisa.

• Kinkku maistui hyvin ja samoin sauna. Kasvispuolta voisi hieman täydentää 
seuraavalle vuodelle.

 5.3.2 Laskiainen
• Torstaina 26.2. Majakoskelle saadaan mm. DJ ja paljon erilaisia kilpailuja kuten 

kyykkää. Jatkoilla GM:ssä on houkuttimena lumitykki. Lipunmyyjät 
(jatkopaikkaan), järjestyksenvalvojat ja bussikuljetus on hankittu. Jatkoille pääsee 
siis ilmaiseksi laskiaismerkillä tai maksamalla 3€. Narikkamaksu tulee molemmissa 
tapauksissa olemaan ~3€.t jo hankittu.

• Huonot uutiset: Merkkitilaus (300kpl) ei ole saapunut. Asiaa hoidetaan sitä mukaan, 
kun asiasta tiedetään lisää.

• Hallitus harkitsee nk. laskiaistestamentin tekemistä tulevaisuuden varalle, sillä se 
helpottaisi mitä luultavimmin järjestelyjen tekemistä suuresti.

 5.3.3 Excursio
• Excursion torstaikohteeksi on varmistunut Forcit.
• Kampuksen kierto jäänee torstailta pois, mutta ruokailu tullee säilymään alustavan 

suunnitelman mukaisena. Jatkopaikka on toistaiseksi hieman epävarma. Perjantain 
ruokailu on myöskin vielä avoin, asiasta luultavasti lisää seuraavassa kokouksessa.

• Iltaohjelmaksi torstaille on myös suunnitteilla lähteä katsomaan Speksin 
kenraaliharjoituksia. Asia on vielä pohdinnassa maksujen osalta.

• Sibelco on varmistunut vierailupaikaksi perjantaille (klo 10 alkaen, ~2h setti). 
Sisältörunko tulee myöhemmin, mutta tehtaan sisälle asti luultavimmin ei päästä 
tutustumaan. Neste laittaa toivottavasti omalta osaltaan lisätietoja seuraavaan 
kokoukseen mennessä. 

• Laitokselta toivotaan avustusta majoituskulujen kattamisessa, sillä GM on 
lupautunut maksamaan bussikuljetukset, jotka ovat yleensä olleet Laitoksen avustus 
excursioihin. Asia on selvityksessä. LAL saattaa myöskin avustaa excursioitamme.

• Excursioita aletaan mainostaa erotiikkasitsien jälkeen. Excursion maksut tulee 
jokaisen osallistujan hoitaa viimeistään matkaa edeltävään perjantaihin mennessä.

 5.3.4 Maaliskuun sitsit
Joona Rajahalme on valittu toastmasteriksi. Sitsien teemana ovat erotiikkasitsit. 
Mainostus aloitetaan laskiaisten jälkeen. Stimuluksen osalta toastmasteri on vielä 
epäselvä, sillä Radikaali ei halua maksaa toisten ainejärjestöjen toastmastereita. 
Tulevaisuuden osalta pohdittiin alustavasti pientä palkkiota toastmasteriksi 
uskaltautuville.

 5.3.5 Vappu
Edelliseen kokoukseen lisäys: Lillukasta on varattuna A-sauna.
Ohjelmaa vapulle tulee muotoutumaan seuraavasti: maanantaina järjestetään peli-ilta, 
keskiviikkona sumusuunnistus. Tilanne elää ohjelman osalta koko ajan.
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 5.3.6 Kesä
Hallitus suunnitteli alustavasti kesällä järjestettävää ohjelmaa:
1. Terassisitsit GM:ssä. Ohjelmassa mm. grillausta
2. Pesäpallon pelaamista kampuksen kentällä ja saunailta Opinkivessä.
Ehdotuksia muusta ohjelmasta otetaan mieluusti vastaan!

 5.3.7 MatLu-juhla
6. marraskuuta järjestetään henkilökunnan juhla ja opiskelijoita on kannustettu 
järjestämään oma suunnilleen samoihin aikoihin. Laitokset ovat luvanneet tulla kuluissa 
opiskelijoita vastaan. 
Hallitus pohti asiaa alustavasti, mutta ei pitkällisesti. Juhlien järjestäminen tulee 
työllistämään runsaasti opiskelijoita. Keskusteluissa nousi esille mm. valokuvanäyttelyn 
kokoaminen. Vuosijuhlakirjaa varten on jo lähetetty materiaalia.

 5.3.8 Kevätkokous
Kevätkokous järjestetään Opinkivellä. Budjetoitiin rahaa saunaan ja 100€ muihin 
kuluihin. Ohjelma on työn alla.

 5.3.9 Muut
Ylimääräinen lautapeli-ilta (ei Laitoksen) on suunnitteilla. Tarjoiluja ja muuta vastaavaa 
varten budjetoitiin 50€.
Laitoksen oma lautapeli-ilta järjestetään vappuviikoilla.

 5.4 Mediabisnes
 5.4.1 Ruisku

Ruisku tulee ilmestymään vappuna. Tulevien artikkeleiden toivotaan olevan hieman 
aiempaa lyhyempiä, sillä lehden koko on rajallinen ja jutun monisivuisuus ei ole tae 
laadusta.
Uusina sisältöideoina (kts. edellinen pöytäkirja) nostettiin esille: 
• Sarjakuva
• JYY kummin esittely
• KSKSlta oma artikkeli

 5.4.2 Maaliskuun kuukausitiedote
Kootaan ja lähetetään kevätkokouksen jälkeen.

 5.4.3 Paitatilaus
Paitatilaus on työn alla. Varataan Radikaalille sopivasti myös varastopaitoja ja 
hankkiudutaan aiemmista eroon. Radikaalin paitaa suositellaan pukukoodinomaisesti 
sählyturnaukseen osallistuville.

 5.4.4 FB-sivu
Facebooksivun rakentaminen on vielä työn alla. Ehdotukset ja ajatukset ovat 
tervetulleita. 

 5.4.5 Fuksipassi
Fuksipassi pyritään saamaan lanseeratuksi ennen syksyä.
Haalaritiimin muodostaminen puolestaan tulee asialistalle kevätkokoukseen.
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 5.4.6 Muut
Radikaalilla on nyt Instagramtili, jolle kaivataan nyt sekä seuraajia @rdkjkl että 
kuvamerkkauksia #rdkjkl. Mainostaminen on suotavaa ja pakollista.

 6 Muita esille tuotavia & esiin tulevia asioita (METETETA)
 6.1 Kuoro

On toiminnassaan tehokas ja keikkojakin on sovittuna mm. laskiaisille. 

 6.2 Muut
Kilometrikorvaus sovitaan kertyväksi yleisesti lyhymmän reitin kautta 0,43€/km, aiemman 
kokouksen esityksen mukaisesti.
Ravikerho etsii yhä sopivaa hevosta, jolla päästä raviradan tuntumaan.

 7 Seuraava kokous
Seuraava kokous 16.03. klo 16.10 Kopilla.

 8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.38.

____/____/______ ____/____/______

___________________________ _____________________________

Tuomas Nurmi, puheenjohtaja Jonas Hammarström, sihteeri


