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HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015

Aika: Maanantai 16.03.2015 klo 16.15

Paikka: Radikaalin koppi

Läsnä: Tuomas Nurmi puheenjohtaja
Jonas Hammarström sihteeri
Toni Väisänen
Toni Lamminaho
Juuso Sääksvuori
Santeri Salovaara
Sara Vähätalo (Poistui 17.14)
Sara Turunen
Santtu Kärkkäinen
Anssi Rajala (Läsnäolo- ja puheoikeus)
Annu Nurmela
Janne Sarkkinen (Läsnäolo- ja puheoikeus)
Sampo Pakkanen (Saapui 16.42, poistui 17.24)
Petra Peltonen (Saapui 16.46)

 1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.12

 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Anssi Rajalalle ja Janne Sarkkiselle.

 3 Esityslistan hyväksyminen ja edelliset pöytäkirjat
Esityslista hyväksyttiin pienin muutoksin (lisättiin kohta 5.3.6 Muut) kokouksen 
työjärjestykseksi ja hyväksyttiin pöytäkirja 03/15.

 4 Ilmoitusasiat
◦ Radikaali on saanut käytettyjä lyhyt- ja pitkähihaisia työtakkeja
◦ MatLu-juhla on saatu työvoimaa ja heille on tiedotettu jatkosta
◦ klo: 16-19 24.3 Peli-ilta Laitoksen aulassa, mainos tulossa parin päivän sisällä.
◦ LAL ainejärjestötapaamiseen Kuopiossa osallistuu Toni Lamminaho.

 5 Bisnekset
 5.1 Hallintobisnes

 5.1.1 Taloustilanne
Taloudellinen tilanne on edelleen vakaa: 2958,03 €. 
Maksettuja: kevätkokous (paitsi vuokra), GM lumitykki (saadaan osa takaisinpäin 
GM:ltä sop.mukaan)
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 5.1.2 Kilometrikorvaukset auton käytöstä
Muutos aiempaan päätökseen: Auton normaalista sijainnista lyhintä reittiä kohteeseen 
maksetaan jatkossa 0,30€/km. Lisäksi korvaus suoritetaan myös ajoista, jotka hallitus 
katsoo muuten perustelluksi.

 5.1.3 Takkien lainaus
Takkien lainaamista varten luodaan oma kirjanpitovihko, joka pidetään takkien 
lähistöllä. Takkien laina-ajaksi päätettiin alustavasti noin 4kk.
Seuraavan kokouksen päätettäväksi jäi mm. pantin koko, vuokrauksen hinta ja 
mahdollinen viivästymismaksu.

 5.1.4 Yhteistyösopimus: LAL
Sisältö tullee pysymään samanlaisena kuin edellisenä vuonna. Asiasta lisää seuraavassa 
kokouksessa.

 5.1.5 Kevätkokouksen sääntömuutokset
Sääntömuutokset tullaan lähettämään PRH:lle mahdollisimman pian.

 5.1.6 Muut
Hankitaan lisäavaimia siniseen kaappiin, ~5kpl. Jaetaan alustavasti projektitiimiläisille 
ja pj:lle.

 5.2 EVHVL-bisnes
 5.2.1 Kopin sisustus

Jääkaapin puhdistusvälineet hankinnassa.

 5.2.2 Muut
• Hallitus osallistui opetusnäyttöön.
• Palautejärjestelmästä käytiin keskustelua Laitoksen johtajan kanssa. Tulee käyttöön 

ensi syksynä Laitokselle ensi syksylle.
• Futsal-turnaus tulossa maalis-huhtikuuvaihteessa. Lisätietoja tulossa.
• Jääkiekkoa oli katsomassa ~30hlö.
• Pohdittiin järjestettäväksi uusia ja uudistettavia aluevaltauksia urheilulajien puolelta,

kuten miekkailua ja tankotanssia
• Keskusteltiin alustavasti liikunta-avustuksen hakemisesta

 5.3 Projektibisnes
 5.3.1 Menneet: Laskiainen

• Todettiin laskiaisen onnistuneen tapahtumana Radikaalin kannalta kaiken kaikkiaan 
hyvin, menojen/tulojen osalta päädyttiin suunnilleen nollatulokseen. Jatkolla oli 
osallistujia mukavasti, mutta niiden osalta jäimme jonkin verran tappiolle. 
Jälkikäteen luonnontieteilijöiden laskiaistyöryhmä kokoontui keskustelemaan 
kehittämistarpeista ja samalla luotiin nk ”testamentti” seuraavan vuoden tapahtumaa 
varten.

• Laskiaismerkeistä suurin osa on jo löytänyt oikeille omistajilleen.
• Keskusteltiin yleisesti siitä, että tulevaisuudessa tullaan pohtimaan taloudellisista 
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syistä hieman tarkemmin tapahtumien muotoa, budjetointia, vetovoimaisuutta jne.

 5.3.2 Erotiikkasitsit
• Sitsit järjestetään torstaina 19.3, osallistujia on yhteensä 40hlö + toastmasterit. 

Sitsejä seuraavat jatkot ovat muiden tapahtumien vuoksi ilmaiset.
• Budjetti: lauluvihkot ja nimilaput, yms. lisäksi varataan max. 20€ toastmastereille.

 5.3.3 Excursio
Excursio suuntautuu Varsinais-Suomeen ja vierailukohteina ovat Forcit (Hanko), 
Sibelco (Kemiö) sekä Neste Oil (Naantali). Naantali Neste Oililla on luvassa 
yleisesittely, labrakierros, kahvitus ja lopuksi kiertoajelu.

Pukukoodi oli vielä kokouksen aikaan hieman avoin, mutta hallitus olettaa kaikkien 
excursiolle lähtiöiden osalta, että he eivät ole alkoholin välittömän vaikutuksen alaisina. 

Lähtö tapahtuu torstaina noin klo 7ltä aamusta. Lounastusmahdollisuus on varattu 
lähikoululle ensimmäisen vierailun jälkeen (~3€, huom. riisipuuropäivä. Aikaa varattu 
noin 45min). Illalla matkaajat osallistuvat HybridiSpeksin ennakkonäytökseen.
Perjantaina excursio suuntaa Sibelcolle ja sieltä Neste Oilille, josta matka jatkuu takaisin
Jyväskylään.

GM tulee maksamaan excursion bussit Radikaalin yhteistyökumppanin ominaisuudessa 
ja Laitos luvannee puolestaan osallistua majoittumisen (Uusi-S-osakuntatalossa) 
maksamiseen. Excursion hinta päätettiin asettaa ~10€ paikkeille (LAL:n jäsenille hinta 
on ~5€).

 5.3.4 Vappu
Pohdittiin vappusitsien järjestämistä torstaille 23.04.2015. Seuraavassa kokouksessa 
jatkettaneen aiheesta.

 5.3.5 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!

 5.3.6 Muut
Hallitus keskusteli osallistumisesta tapahtumasovelluksen pilottihankkeeseen. Sovellus 
on toistaiseksi ilmainen myös tapahtumia järjestäville osapuolille, mutta muuttuu 
syksyllä maksulliseksi ja tulee luultavasti laajenemaan ainejärjestöjen ulkopuolelle.

Sovelluksen ideana on tarjota käyttäjille heidän valitsemiltaan tapahtumanjärjestäjiltä 
kohdennettua tietoa tapahtumista. Näin ollen tapahtumien mahdollinen 
ylimainostaminen ja turha sähköpostitulva jäisivät vähemmälle.
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Keskustelussa nousi esille ajatus mm. siitä, tuoko sovellus oikeasti lisäarvoa 
mainostukseen, aktivoisiko se uusia kävijöitä tapahtumiin tai helpottaisiko se 
mahdollisesti ainejärjestöjen ulkopuolisiakin osallistumaan Radikaalin tapahtumiin.
Hallitus päätti lähteä mukaan kokeiluun, sillä sen ei nähty aiheuttavan lisäkustannuksia 
ainakaan tässä vaiheessa.

 5.4 Mediabisnes
 5.4.1 Ruisku

Ruisku tulee ilmestymään vappuna, takaraja artikkeleille ja muulle aineistolle on 
huhtikuun 14. päivän tienoilla.

 5.4.2 Huhtikuun kuukausitiedote
Kootaan ja lähetetään pääsiäisen jälkeen.

 5.4.3 Paitatilaus
Paitatilaus on meneillään ja tilausaika loppuu sunnuntaina. Hintaa ei vielä lyöty 
lukkoon, mutta se liene entisen paikkeilla.

 5.4.4 FB-sivu
Tästä keskustellaan seuraavassa kokouksessa lisää.

 5.4.5 Fuksipassi
Fuksipassi pyritään saamaan lanseeratuksi ennen syksyä. Suunnittelua tapahtunee mm. 
excursion bussimatkalla

 5.4.6 Speksin tukeminen
Yhteiskuntatieteilijöiden speksi on kysynyt hankkeelleen tukea (~50€). Hallitus ei 
nähnyt osallistumista speksin tukemiseen ainejärjestömme edun mukaiseksi tämän 
vuoden osalta.

 5.4.7 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

Keskustelua ei syntynyt.

 6.2 Muut
▪ Tulevaisuudessa sitsipostit yms piilokopioina, jotta osallistujat eivät näy kaikille.
▪ Yleisavustushakemus on tekeillä.
▪ Haalarikoordinaattori: työ etenee, lisää työntekijöitä haussa fukseista. Kevään loppuun 

mennessä olisi toiveissa saada kasaan. Sovitukselle tulee ehkä ihan oma rastinsa.
▪ Ravikerho arvioi, että seuraava tapaaminen on suunnilleen troikkavoiton päässä.
▪ Tämänvuotinen Radikaalin kirje uusille opiskelijoille muotoillaan vasta sitten, kun 

tiedetään missä muodossa tiedekunta voi lähettää aineistoa tuleville opiskelijoille.
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 7 Seuraava kokous
Seuraava kokous 10.04. klo 16.00 Sohwi.

 8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.43.

____/____/______ ____/____/______

___________________________ _____________________________

Tuomas Nurmi, puheenjohtaja Jonas Hammarström, sihteeri


