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HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 

Aika: Tiistai 11.10.2016 klo 18.00 

Paikka: Radikaalin Koppi 

Läsnä:  

Toni Lamminaho  puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Sara Turunen  (saapui 19.07) 

Juuso Hänninen 

Aku Lampinen 

Niko Sihvo 

Josefiina Hukari 

Janne Sarkkinen 

Emilia Uurasjärvi 

Ivan Peshev 

Sylva Larsson 

Sampo Pakkanen (poistui 19.04, palasi 19.08) 

Anssi Rajala  (saapui 19.07) 

Jussi Lundahl 

Toni Väisänen (poistui 18.10) 

 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus 

seuraaville henkilöille: Jussi Lundahl, Sampo Pakkanen, Anssi Rajala ja Toni Väisänen 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 

o Lisättiin kohta ”6.4 Yleistä syyskokouksesta” ja ”6.5 Takit ja haalarit”. Muiden 

kohtien numerointia korjattiin tarvittavissa määrin lisäysten myötä 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 7/16 
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5. Ilmoitusasiat 

 Haalaritilaus on lähtenyt eteenpäin 

 Suunnitteilla mahdollinen miniexcursio Valion tuotantotiloihin (max. 10 hlö) 

 Radikaalia edustettiin voitokkaasti Brick's & Feel Vegas Clubin järjestöiltamassa. 

Pohdinnassa mm. pokeri-ilta Ynnän kanssa, sillä Brick’s tarjoaa ilmaista tilanlainausta 

opiskelijajärjestöille 

 

6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 3952,52 € + käteiskassasta 101,50 € 

o Käteiskassaan jäi siis 6,5 € tilityksen jälkeen 

 

 Tuloja & menoja 

o Risteilyn maksut on maksettu, mutta saatavia ei olla vielä kerätty 

o Ruiskun mainosrahoista osa on yhä saamatta 

 

6.2. Toimintasuunnitelma 2017 

 Keskusteltiin uudelleen mahdollisen yrityssuhdevastaavan nimeämisestä/osoittamisessa 

tapahtumatiimin sisältä 

 Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitettäväksi syyskokouksessa lisäyksellä 

vuosijuhlien varainkeruusta  

o Lisäyksestä pidettiin äänestys  

 8 äänellä voittanut kanta: Tehdään vuosijuhlista kirjaus vain 

toimintasuunnitelmaan, mutta ei talousarvioon 

 

6.3. Talousarvio 2017 

 Käytiin taloudenhoitajan esittelemänä keskustellen lävitse 

 Muutoksia ja huomioita vuoden 2016 talousarvioon verrattuna: 

o Viihdetoimintakuluja ja lipputuottoja on laskettu 

o Tyhy pidetään erillisenä osiona 

o Jäsenmaksuista saatavia tuottoja on laskettu 

o Järjestölehti ja fuksipassi laitetaan painokuluihin 

 

 Talousarvio hyväksyttiin kokouksessa keskustelluin lisäyksin esitettäväksi 

syyskokouksessa 

 

6.4. Yleistä syyskokouksesta 

 Jäsenmaksu tullaan pitämään entisellään 

 Pohdittiin mahdollisia rukkasia ja niiden tarpeellisuutta: 

o Haalari-, excu-, liikunta-, fuksipassi-, Ruisku- ja/tai mainosrukkanen 

 

6.5. Takit ja Haalarit 

 Budjetoidaan takkien ja lasien täydennystilaukseen 800 € 

 Haalareista on tullut lasku, jonka maksamista varten budjetoidaan 1734,07 € 
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6.6. Vuosijuhla- & muut edustukset 

 05.11. Lappeenrannassa KeTek:n vuosijuhlilla Radikaalia edustaa Juuso Hänninen 

o Budjetoidaan 20 € 

 

6.7. Muuta 

o Ei muita asioita 

 

 

7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 Dekaanin ja ainejärjestöjen välinen tapaaminen on tulossa. Radikaalia edustavat 

Hänninen ja Uurasjärvi 

 Opetussuunnitelmakoulutus tulossa keskiviikkona, edustajina ainakin Uurasjärvi, ehkä 

myös Hammarström 

 ”Hyvä opettaja”-kilpailu tulossa loppuvuodesta 

 07.11. järjestetään Akava-ilta, jossa on luvassa niin puhetta kuin hengailua. Radikaalia 

iltamassa edustaa ainakin Sarkkinen  

 Fuksikysely on tulossa ja joulukuussa on tarkoitus tehdä myös yleiskysely 

 

7.2. Fuksikysely 

 Kyselyn pohja on valmis ja se laitetaan liikkeelle mahdollisimman pian. Hallitus voi 

kommentoida kyselyä, joka löytyy Drivestä 

 

7.3. Liikunta 

 Avustuksista saadaan päätökset noin viikon sisällä 

 Menneitä: vaellus ja liikuntakokeilu 

 Tulossa: Syrinx-Radikaali-Ynnä -pesäpallo-ottelu 

 

 

8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Kaverit lähti lääkikseen –saunailta. Todetaan 25 € kuluja 

 

8.2. Syyskokous & halloween 

 Sauna on varattu ja merkki saapuu toivottavasti ajoissa 

 

8.3. Excursio 

 Yksi kohde (Outotec) ja majapaikka ovat jo varmistuneet, mutta lisäkohteita on vielä 

työn alla, kuten yliopistokierros 

 Excursiosta on tulossa kaksipäiväinen reissu 

 LUT kustantanee majoituksen 

 

8.4. Risteily 

 Laskut risteilystä lähetetään eteenpäin mahdollisimman pian 

 Laivalle on pohdittu lisäaktiviteettia mm. risteilybingon muodossa 
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8.5. Muut 

 Budjetoidaan fuksisitsejä varten 5 € lisää 

 Linkin ja Radikaalin yhteissitsit lähestyvät 

 Pikkujoulut budjetoidaan seuraavassa kokouksessa 

 

 

9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Ruiskun mäntä on jo melkein pohjassa! Lehti ilmestyy 1.12. risteilybussissa ja 

luultavasti myös Kopilla 

9.2. Paitatilaus 

 Tilattiin yhteensä 11 hupparia ja 58 t-paitaa 

 Hinta on yhä osittain avoin 

 

9.3. Muut 

 Fuksipassista v2.0 on saatu positiivista palautetta 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Pyritään järjestämään Radikaalin haalarimerkkisuunnittelukilpailu loppuvuodesta. 

Peshev toimii järjestäjänä 

 Päätettiin muuttaa vanhojen fuksi- ja laskiaismerkkien hintaa seuraavasti  

o 0,5 € / kpl ja 1 € / 3 kpl 

 

 Valtuutettiin hallituksen kädentaitajat tuunaamaan vuoden 2014 laskiaismerkkejä 

 Budjetoidaan 10 € teippikuluihin 

 VaSa-tapaaminen tulossa 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Ke 02.10. Radikaalin Kopilla klo 16.15 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:46 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Toni Lamminaho, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


