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HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 

Aika: Keskiviikko 25.05.2016 klo 18:00 

Paikka: Ravintola Myöhä 

Läsnä:  

Toni Lamminaho  puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Sara Turunen  

Petra Peltonen 

Juuso Hänninen 

Emilia Uurasjärvi 

Janne Sarkkinen 

 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:14 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 5/16 

 

5. Ilmoitusasiat 

 Päivystäjän avaimet siirretään Turulle kesän ajaksi 

 Radikaalilla on uusi yhteistyökumppani, ravintola Myöhä 

 Harkittiin pienimuotoista yhteistyötä ravintola Sebastianin kanssa esim. pizzatilausten 

muodossa 
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6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 3578,55€ 

 Laskutettavaa: LAL:ta 130€ excursiosta ja lisäksi Ruiskun mainosrahoja useilta tahoilta 

 

 

6.2. Labratakit 

 Hallitus päätti antaa taloudenhoitajan tehdä labratakkivaraston täydennystilauksen 

aiemmin tehdyn inventaarion ja aiempien vuosien takkimenekin pohjalta 

 Varastossa on lisäksi paita & housuyhdistelmiä, jotka jäävät toistaiseksi vaille käyttöä 

 

 

7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 Edunvalvonnan saralla ei edellisen kokouksen jälkeen ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia 

 

7.2. Liikunta 

o Ynnä on toivottanut kesätiistaisin Kampuksen kentällä järjestettävälle 

jalkapallovuorolle tervetulleeksi myös Radikaalin edustajat 

o Toisessa kesätapaamisessa tullaan pelaamaan pesäpalloa 

o Radikaali hävisi urhean kamppailun uuvuttamana Ynnälle jalkapalloturnauksessa. 

Revanssin paikka myöhemmin 

 

 

8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Vappu tuli, meni ja ensivuonna jatkuu! 

 Mataran saunabudjettiin tehdään 5€ suuruinen lisäys 

 

8.2. Kesä 

 Pohdittiin epävirallisten kesäsitsien järjestämistä. Aiheesta saatetaan tehdä myöhemmin 

kyselyäkin, mutta asia jätettiin toistaiseksi hautumaan 

 

8.3. Muut 

 Kampuskisan pohdinta on kovassa vauhdissa ja se tarkentuu lisää syksyllä 
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9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Palautteen pohjalta toivottiin seuraavaan Ruiskuun enemmän artikkeleita, tätä 

pohdittaneen syksyllä uutta Ruiskua valmisteltaessa 

9.2. Fuksipassi 

 Fuksipassien tulee olla valmiina eli painettuna 1.9. mennessä, mieluiten reilusti ennen. 

Hallituksen kommenttikierrokselle fuksipassin olisi hyvä päästä siis suunnilleen toisen 

kesätapaamisen aikoihin ja painoon elokuun puolivälissä. 

 Tällä tietoa fuksipasseja tilataan n. 60kpl ja budjetointi tehdään syksyn ensimmäisessä 

kokouksessa 

 

9.3. Muut 

 VOpasta käsitellään lisää kokouksen jälkeen 

 Fuksikirje näyttää yleisesti ottaen hyvältä. Se pyritään pitämään enintään kaksisivuisena 

ja se tulisi saada Driveen. Lisäksi siihen olisi hyvä saada maininta Luonnontieteilijöiden 

kuorosta 

 Radikaalin hallituslaisten kuvat nettisivuilla ovat uudistuneet 

 Laulukirja 

o Ynnä haluaisi tehdä yhteistyössä Radikaalin ja Syrinxin kanssa laulukirjan 

o Hallitus nimesi asiaa eteenpäinvievään työryhmään Sara Turusen ja tarvittaessa Toni 

Lamminahon 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Ei muita esille tulevia asioita 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Kokous pidetään tiistaina 30.08. klo 18. Paikka tarkentuu elokuun aikana ja tarvittaessa 

myös ajankohtaa voidaan muuttaa. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:09 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Toni Lamminaho, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


