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HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015

Aika: Maanantai 16.11.2015 klo 16.15

Paikka: Radikaalin koppi

Läsnä: Tuomas Nurmi puheenjohtaja
Jonas Hammarström sihteeri
Annu Nurmela
Juuso Sääksvuori
Toni Väisänen
Sara Turunen
Santtu Kärkkäinen
Petra Peltonen (poistui 17:15)
Sara Vähätalo
Santeri Salovaara (poistui 16:36, palasi 16:39)
Janne Sarkkinen (läsnäolo- ja puheoikeus)
Juuso Hänninen (läsnäolo- ja puheoikeus)
Niko Sihvo (läsnäolo- ja puheoikeus)

 1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.21.

 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja tarvittavat kokousvirkailijat
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus: Juuso 
Hänniselle, Niko Sihvolle ja Janne Sarkkiselle.

 3 Esityslistan hyväksyminen ja edelliset pöytäkirjat
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisättiin kohta 
5.2.6 Loppusyksyn päiväretki ja lisäksi alakohtia tarvittaessa.

 4 Ilmoitusasiat
○ Haalarit ja labratakit ovat tulleet. Molemmat on myös inventoitu.
○ Syyskokous oli onnistunut ja uusi hallitus aloittaa keväällä.
○ Keski-Suomen Kemistiseuran luennolle järjestettiin kahvitus ja joulukuun luennolle 

harkitaan samanlaista. 
○ Yksi termoskannu jouduttiin kirjaamaan hävikiksi ja uuden ostamisesta keskusteltiin 

(~25€).
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 5 Bisnekset
 5.1 Hallintobisnes

 5.1.1 Talous ja taloustilanne
● Yleisestiottaen edelleen hyvä. Kulujen ja menojen epätasapaino on tasoittunut 

alkusyksyn jälkeen.
● Radikaalilla 4134,44 € (käteiskassa + tilin saldo) ja tilikauden tulos on tällä hetkellä 

7,70€.
● Maksamattomia laskuja ei tällä hetkellä ole ja tilittämättömiä lipputuloja laskettiin 

609,00 € edestä kokouksen aikana.

 5.1.2 Takkien lainaus
● Herätellään talviunilta ensivuoden puolella.

 5.1.3 Hallitus 2016 sähköpostilistalle ja muihin tarvittaviin viestintäkanaviin ja listoihin
● Ei vielä ole lisäyksiä tehty, mutta välitetään tiedot Santulle. Fb-ryhmän siirto tullaan 

tekemään myöskin myöhemmin, samoin kuin Dropbox ja Instagram.
● Tullaan pohtimaan myöskin uusia mahdollisia viestintäkanavia.

 5.1.4 Rukkassaalis
● Rukkaset on listattu ja saalis oli hyvä!

 5.1.5 Kemiaa kaikille 1.12
● Järjestäjiä kahvitukselle pyritään kasailemaan kokouksen jälkeen.

 5.2 EVHVL-bisnes
 5.2.1 Menneet: MatLun juhlat

● MatLu-juhla oli upea! Paljon kiintoisaa ohjelmaa ja juhlakirjakin saatiin Kopille 
selattavaksi.

 5.2.2 Opetussuunnitelmapalautekysely ja opetuksen kehitysryhmä
● Kyselyyn saatiin 64kpl vastauksia, joista tullaan muodostamaan kooste. Opetuksen 

kehitysryhmän seuraavaan kokoukseen on saatu pyydettynä sopivasti 
lisäopiskelijaedustajia.

 5.2.3 Peli-ilta 8.12. valitusominaisuuksilla
● Valitusta tulossa pelien kera 08.12 klo 15-19 Laitoksella. Budjetoitu jo edellisessä 

kokouksessa. Annu hoitaa ostokset.
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 5.2.4 Radikaalin joulumuistaminen
● Hallitus päätyi Pihko-Siitonen-akselille. Budjetointi: 20€ yhteensä. Nurmi hoitaa 

diplomin ja Santeri lahjan. 
● Diplomipohja Nurmen toimesta Dropboxiin, jos ei jo ole.

 5.2.5 Mahdolliset eri työryhmien ja muiden jäsenet ens vuonna
● Työryhmien/muiden jäsenet. Erityisesti Laitoksen opetuksenkehitysryhmä ja 

Laitoksen laadunvalvontaryhmä tarvinnevat uusia edustajia. Santeri jatkaa vielä 
toistaiseksi opetuksenkehitysryhmässä.

 5.2.6 Loppusyksyn päiväretki
● Loppusyksyn päiväretki suuntautuu Haukanniemeen. Budjetoidaan 20€ lettuihin, 

halkoihin jne.

 5.3 Projektibisnes
 5.3.1 Menneet: Syyskokous ja jatkot, haalarikastajaiset? excu?

● Kokous ja jatkot olivat hyvät (Halloween)! Kokous oli pitkä, mutta pyritään 
kehittymään sen osalta tulevaisuudessa toiseen suuntaan.

● Excursiolle lähti yhteensä 27 henkilöä, joista 8 hlö Radikaalista. Kohteet koettiin 
hyviksi.

 5.3.2 Risteily
● Kaikki ovat maksaneet risteilyn/bussin. Lähtöajat ovat n. klo 13:00 sekabussin ja 

12:30 radikaalin bussin osalta.

 5.3.3 Pikkujoulut ja fuksiaispalkinto pikkujouluissa
● Pikkujoulutiimi on järjestänut ohjelmaa runsaasti ja se alkaa tapahtuman alusta 

lähtien.
● Sara V. on ostanut fuksiaispalkinnon ja hoitaa sen eteenpäin (Budjetoidaan varalta 

15€, jos pikkujoulubudjetista ei riitä).
● Pikkujoulujen jatkot ovat Brassa. Sisäänpääsy 2€.

 5.3.4 Karonkka
● Karonkka pidetään tällä tietoa 22.1. Salovaara/Sääksvuori toimivat käsiäänestyksen 

ääntenlaskijoina ja sen perusteella (Opinkivi 3/Nanosauna 4) Karonkka pyritään 
järjestämään Nanosaunalla.

● Osallistujamäärä arviolta 20 hlö max. Budjetoidaan 500€ 
○ (Pizza [normipizzan rajoissa] + 10€)/hlö + tilavuokra + sipsiä ja karkkia. 
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● Pizza- ja juomatilaus suoritetaan PiratePadin kautta etukäteen. Projektitiimi hoitaa 
asian. Matkakorvaukset autonkäytölle maksetaan.

● Muistutus hallitustestamentista!

 5.3.5 Muuta
● 19.11 Haalarikastajaiset klo 16 alkaen Laitoksen Portailla. Haalareita voi hakea 

Kopilta.
● 25.11 lisäpäivystys, Annu ottaa vastuulleen.
● 03.12 klo 21 alkaen Hallituksen pikkujoulut sovitun mukaisesti. 
● Bran yhteyshenkilö vaihtunut. Tomi on nyt Ari.

 5.4 Mediabisnes
 5.4.1 Ruisku

● Ruiskuun on tullut hyvin materiaalia ja se tullaan julkaisemaan risteilybussissa.

 5.4.2 Joulukuun kuukausitiedote
● Lähetys 1.12. Mukaan mainostusta Kemiaa kaikille -luennosta ja peli-illasta.

 6 Muita esille tuotavia & esiin tulevia asioita (METETETA)
○ Ravikerhon kokoontumista on kyselty eli hevonen lähestyy kvanttitilaa, jossa se on 

havaittavissa raviradalla.

 7 Seuraava kokous
○ Sumplitaan myöhemmin tarpeen mukaan.

 8 Kokouksen päättäminen
○ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23.

____/____/______ ____/____/______

___________________________ _____________________________

Tuomas Nurmi, puheenjohtaja Jonas Hammarström, sihteeri


