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HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015

Aika: Perjantai 10.04.2015 klo 16.00

Paikka: Sohwin kabinetti

Läsnä: Tuomas Nurmi puheenjohtaja
Santeri Salovaara sihteeri
Sara Turunen
Juuso Sääksvuori
Petra Peltonen
Sara Vähätalo
Toni Lamminaho
Marttin Peitsara (saapui 16:20, myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus)

 1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:05.

 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja tarvittavat kokousvirkailijat
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Santeri Salovaara toimii kokouksen 
sihteerinä.

 3 Esityslistan hyväksyminen ja edelliset pöytäkirjat
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Edellistä pöytäkirjaa ei voitu vielä 
hyväksyä ja se siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 4 Ilmoitusasiat
 4.1 Yleisavustushaku:

Yleisavustusta haettiin JYY:ltä.
 4.2 Ainejärjestötapaaminen

Radikaali oli edustustettuna ainejärjestötapaamisessa. Radikaalilla menee valtakunnallisella 
tasolla erittäin hyvin ja muilla ainejärjestöillä vaikutti olevan paljon enemmän ongelmia.

 5 Bisnekset
 5.1 Hallintobisnes

 5.1.1 Taloustilanne
Toni Väisänen oli jättänyt taloudenhoitajan tervehdyksen ennen kokousta: 
Tilillä on 3837,90 €
Maksamatta: paitalasku (~440 €) ja sitsien tulostukset (10 €).

 5.1.2 Takkien lainaus
Otetaan käyttöön heti, kun Nablabsilta saatujen takkien koot on kartoitettu & kirjattu ja 
systeemi saatu muilta osin valmiiksi.

 5.1.3 Yhteistyösopimus: LAL
On lähinnä allekirjoitusta vailla.

 5.1.4 Kevätkokouksen sääntömuutokset
Ei ole pantu vielä täytäntöön, mutta asia on vireillä.
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 5.1.5 Muut
-

 5.2 EVHVL-bisnes
 5.2.1 Sählyt

JYY:ltä saatiin 3€/hlö avustusta, kuitenkin max 18 hlö. Osallistumismaksuksi kaavailtiin
2 € /hlö. Petra kerää maksun osallistujilta ja siirtää sitten summan kerralla Radikaalin 
tilille. Arvioidut kulut Radikaalille tapahtumasta ~50€.

 5.2.2 Muut
▪ Opetuksen kehitysryhmän kokous peruttiin 10.4, uusi kokous tullaan tarvittaessa 

järjestämään vielä ennen kesää. Toni Lamminaho ja Santeri Salovaara osallistuivat 
opetuksen arviointiryhmään.

▪ Selvitetään kerätäänkö yhdessä laitoksen kanssa palautetta keväämmällä.
▪ Kartoitetaan jalkapallo-ottelumahdollisuuksia Ynnän kanssa.
▪ Kopille hankitaan päivystyspuhelin lahjoituksena, mikäli sellaista tarjotaan. 

Budjetoidaan samalla 5-10€ pre-paid liittymään (halvin mahd.). 
▪ Etsitään uusien kovaäänisten  lahjoittajaa kopille.

 5.3 Projektibisnes
 5.3.1 Menneet: Erotiikkasitsit

Meno oli eroottista, sumuista ja ehdottoman kosteaa. Tuottoja ei tullut, mutta se ei 
ollut päätarkoituksena (ei sisäänpääsymaksua). Uudet toastmasterit suoriutuivat 
tehtävistään erinomaisesti ja koko YMCA köörikin oli koolla.

 5.3.2 Excursio
Peruutuksia on tullut tässä vaiheessa ilmeisesti kaksi. Lähtijöitä on yhteensä 33. 
Pukukoodiksi on kaavailtu haalarit. Perjantain ruokailu maksaa 3€ /hlö ja se tulee 
maksaa käteisellä paikan päällä. Infoviesti jäsenistölle lähetetään pikimmiten. Reissu
vaikuttaa erittäin lupaavalta.

 5.3.3 Vappu
• 23.4 on sitsit GM:ssä joihin ilmottautuminen alkaa ensi viikolla ja bileisiin on 

kaavailtu jatkot, joihin tarvitaan lipunmyyjiä. 
• 24.4 on varattu Lillukka ja Kortepohjan tilaussauna A. Päivälle on kaavailtu myös 

pesäpalloa läheisellä kentällä. Pesäpallo voi olla tilanteen mukaan myös lauantaina 
tai sunnuntaina. 

• 27.4 peli-ilta laitoksella.
• 28.4 on kaavailtu päiväretken päivämääräksi, mahdollisesti myös muu päivämäärä.
• 29.4 sumusuunnistus Stimuluksen kanssa sekä sauna Opinkivellä ja jatkot 

anniskeluravintola Helmessä. Voittajalle tarjotaan virvokepullo, jonka hinta on noin 
10 €. Budjetoidaan 70 € saunoineen. Rasteille tarvitaan vielä pitäjiä ja Radikaalille 
on varattuna kolme (3) rastia.

• 30.4 perinteinen kemistipiknik Kirkkopuistossa ja vappupäivänä Harjunrinteessä.

 5.3.4 Toukokuussa Megazoneen?
Alustavasti päiväksi on kaavailtu 5.5. Kartoitetaan lähiviikkoina mahdollisuutta 
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ryhmäalennukseen ja kiinnostuneen jäsenistön kokoa. Tunnin yksityisvarauksella lysti 
kustantaa 24 hlö porukalta noin 20€/hlö. Avoimella vuorolla 2x22 min 16€/hlö ja 3x22 
min 22 €/hlö. JYY:ltä haetaan tapahtumaan liikunta-avustusta.

 5.3.5 Kesä
Kesätapaamisten ajankohdaksi valittiin perinteisesti heinä- ja elokuun ensimmäiset 
viikonloput. Ensimmäiseen kesätapaamiseen kaavailtiin järjestettäväksi toogasitsit. 
Saunaa puolestaan on toivottu elokuun kesätapaamiselle ja Opinkivi pyritäänkin 
varaamaan ko. tapaamiseen.

 5.3.6 Syksy(n alku)
• 1.9 Tapaaminen Sohwissa tai muussa ravintolassa. 
• 2.9 Opinkivellä uusien sauna. 
• 3.9 bileet GM:ssä. Loppukeitos luvassa 
• 8.9. Pyritään saamaan haalarit kampuskisaan sovitettavaksi.

 5.3.7 Muut
-

 5.4 Mediabisnes
 5.4.1 Ruisku

Juttuja tarvitaan vieläkin lisää. Deadline on 16.4.

 5.4.2 Huhtikuun kuukausitiedote
Lähetetään kokouksen jälkeen.

 5.4.3 Paitatilaus
Paidat tulivat. Laatu on hyvää ja jakaminen on hyvällä mallilla.

 5.4.4 FB-sivu ja fuksipassin suunnittelu excubussissa
Asian käsittelyä päätettiin jatkaa excubussissa.

 5.4.5 Muut
-

 6 Muita esille tuotavia & esiin tulevia asioita (METETETA)
Ravikerho katselee hevosten laukkaa vapunajan ravien ohitse toivoikkaana.

◦
 7 Seuraava kokous

Seuraava kokous 27.4.2015. klo 14:15 kopilla.

 8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:17.
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____/____/______ ____/____/______

___________________________ _____________________________

Tuomas Nurmi, puheenjohtaja Santeri Salovaara, kokouksen sihteeri


