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HALLITUKSEN KOKOUS 5/2016 

Aika: Maanantai 20.04.2016 klo 16:15 

Paikka: Radikaalin Koppi 

Läsnä:  

Toni Lamminaho  puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Niko Sihvo 

Sara Turunen  

Petra Peltonen 

Juuso Hänninen 

Emilia Uurasjärvi 

Janne Sarkkinen 

Josefiina Hukari 

Ivan Peshev 

Sylva Larsson 

Sampo Pakkanen (jäsen) 

 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus 

Sampo Pakkaselle 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 4/16 

5. Ilmoitusasiat 

 Merkkimarkkinoilla myytiin merkkejä ~40€ arvosta, mikä on vähemmän kuin vuotta 

aiemmin. Pudotus johtunee siitä, että Radikaalilla ei ollut uusia merkkejä myytävänä 

 Vanha päätoimittaja luki pian julkaistavan Ruiskun lävitse ja totesi sen upeaksi 
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6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 3911,08€ ja mm. Ynnä ry:lle kuuluvat rahat on saatu eteenpäin 

 Tulevia menoja ~500€ 

o Lähinnä kulukorvauksia ja tilavuokria 

 

 Yleisavustuksia saatiin JYYltä 304,63€ 

 Kaikki Excursio-maksut on saatu, mutta kuskin majoituksesta ei ole tullut laskua. 

Lisäksi LAL:ta on saamatta excursiota varten anotut avustukset. 

 

6.2. Uudet yhteistyökuviot 

 Keskusteltiin yhteistyön aloittamisesta ravintola Myöhän kanssa. Aiempaa yhteistyötä 

on tehty mm. haalareiden ja Ruiskun osalta ja nyt yhteistyön syventämismahdollisuuksia 

tutkitaan tarkemmin 

o Hallitus nimesi yhteistyötunnustelijoiksi Janne Sarkkisen ja Toni Lamminahon 

 

 

7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 Syksyllä 2016 toteutettaneen erillinen opintotuki-info 

 Radikaali osallistuu Jano-keräykseen 

 Ynnä ry on tiedustellut epävirallisesti Radikaalin halukkuutta osallistua heidän 

vuosittain järjestämäänsä sivuaineinfoon, joka tänä vuonna pidetään 14.9., sekä niiden 

jälkeen pidettävien jatkojen järjestelyihin. Hallitus selvittää asiaa 

 

7.2. Liikunta 

 Vierunmäen sählyturnaus ei nostanut Radikaalia palkintopaikoille, mutta kokemus oli 

silti mukava! 

 Kampuksen kentällä pidetty Ultimateturnaus oli myös onnistunut tapahtuma 

 29.4. Kampuksen kentällä pelataan pesäpalloa. Jälkikäteen sauna Mataralla 

 26.4. tiistaina järjestetään keväinen päiväretki 

o Budjetoidaan 10€ kuluihin 

 

 

o  
8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Speedfriending meni kivasti ja sille toivottiin jopa uusintaa esim. syksyllä 

 Excursiomatkalta jäi hyvä mieli, vaikka mahassa saattoikin hieman kiertää… Kiitokset 

kohdeyrityksille hyvästä vastaanotosta! 

 

8.2. Vappu 

 21.4. Vappuetkot 

o Erityisesti bingo (klo 19.15) on herättänyt mielenkiintoa 

o Fuksipassipalkinnot jaetaan klo 20.30 
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 27.4. Sumusuunnistus 

o Budjetoidaan 200€ 

o Kulut jaetaan osallistuvien ainejärjestöjen kesken 

 

 28.4. Sitsit 

o Syrinx on ehdottanut kulujen ja tulojen erotuksen jakamista kaikkien osallistuvien 

ainejärjestöjen kesken. Radikaalin hallitus kuitenkin esittää, että koska saatavien 

mahdollisten tulojen osuus olisi niin pieni, se jätetään pääjärjestäjälle eli Syrinxille 

kuten tähänkin asti on toimittu. 

 

 29.4. Pesäpalloilua Kampuksen kentällä ja saunomista Matarassa 

o Budjetoidaan 200€ 

 

8.3. Kesä 

 Nanosauna järjestetään ensimmäiseen kesätapaamiseen, lisäksi Radikaali tarjoaa 

mahdollisesti omien eväiden grillausmahdollisuuden 

 Toisessa kesätapaamisessa pelataan sään salliessa pesäpalloa 

 

8.4. Muut 

 7.9. Uusien ilta 

 14.9. Luonnontieteelliset aloittajaisbileet 

 20.9. Fuksiaiset, mutta aika saattaa vielä elää 

 Muuta tulevaa syksylle: 

o Fuksisitsit 

o Kampuskisa 

o Mahdollinen excursio Lappeenrannan suuntaan 

 

 

9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Ruiskun mäntä on painunut pohjaan! Julkaisukunnossa lehti on 25.4. paikkeilla 

9.2. Kuukausitiedote 

 Ilmestyy vapun jälkeen, jolloin vältämme sen hukkumisen vapun sähköpostiruuhkaan 

 

9.3. Fuksipassi 

 Fuksipassin palautekyselyyn on tullut muutamia vastauksia 

 Nimitettiin nk. Fuksikomitea, jossa alustavasti Sylva Larsson, Juuso Hänninen, Josefiina 

Hukari ja Janne Sarkkinen. Komitean tarkoituksena on analysoida kyselyn tuloksia, 

nykymuotoista passia ja ideoida mm. niiden pohjalta uutta versiota syksylle. Passin 

tehtäviä muutettaneen niin, että ne painottuvat enemmän syyslukukaudelle, kevättä 

unohtamatta 

 

9.4. Muut 

 VOpas (vaihtoehtoinen opinto-opas) pitää päivittää. Lisäksi hallitus kritisoi VOppaan 

siirtämistä nettiin 
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10. Muita esille tulevia asioita 

 

 VaSa-keskustelu käydään 5.5. klo 16, paikkana Larssonin asunto 

 Mahdollisten sohvien hankkimisesta Laitoksen yläaulaan keskustellaan lisää syksyllä 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Alustavasti toukokuun viimeisellä viikolla iltapainotteisena ajankohtana. Sovitaan 

myöhemmin tarkemmin 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:26 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Toni Lamminaho, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


