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HALLITUKSEN KOKOUS 10/2016 

Aika: Keskiviikko 3.11.2016 klo 16:15 

Paikka: Radikaalin Koppi 

Läsnä:  

Toni Lamminaho  puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Sara Turunen  (saapui 16.52) 

Juuso Hänninen 

Aku Lampinen 

Josefiina Hukari (saapui 16.29, poistui 17.31) 

Janne Sarkkinen 

Ivan Peshev 

Sylva Larsson 

Sampo Pakkanen (poistui 17.37) 

Emilia Uurasjärvi 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:20 

 

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 9/16 kohdan 7.3. aikamuotoihin tehdyin muutoksin 

 

5. Ilmoitusasiat 

 Miniexcursion yhteyshenkilöön ei ole saatu yhteyttä, mutta asiaa selvitellään. Projekti 

hylättäneen toistaiseksi. 
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6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 6369,88€ 

 Tuloja & menoja 

o Paita- ja risteilymaksut on enimmäkseen saatu 

o Sponsoreilta on saatu lisää rahaa 

 

6.2. Hallituksen listojen yms. päivittäminen jne. 

 Uusi hallitus päivitetään hallituslistalle vuodenvaihteessa 

 Karonkan ajankohdaksi muotoutui alustavasti 12.01. (varalla 18–19.01) ja paikaksi 

Opinkivi 

 

6.3. Muuta 

 Toimintasuunnitelma 2017 ja talousarvio 2017 hyväksyttiin hallituksen esitysten 

mukaisesti syyskokouksessa, mutta toimintasuunnitelmaan tehtiin muutama lisäys 

liittyen takkeihin, inventaarioon ja maksupäätteeseen. 

 

7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 Kandi ja maisteri-infojen suunnittelutilaisuudessa Radikaalia edustavat Sihvo ja 

Uurasjärvi 

 Uurasjärvi edustaa Radikaalia myös OPS-suunnitelmatyön seminaarisarjaan kuuluvassa 

kommentointitilaisuudessa 

 Radikaali valtuuttaa Sihvon ja Uurasjärven kommentoimaan tarvittaessa hallituksen 

nimissä valmisteilla olevaa kiusaamisenehkäisymallia 

 Lamminaho edusti Radikaalia Loimu-järjestön suunnittelupalaverissa: 

o Työelämätapahtumat saattavat tulevaisuudessa lisääntyä 

o Kampukselle on tulossa Loimun toimesta kampuspromoottori 

o Järjestön varsinainen perustamiskokous on tulossa arviolta 28.11. 

 

 Aiemmassa kokouksessa mainittu tiedekunnan johdon tapaaminen toteutuu kuun 

puolivälin paikkeilla 

 Keskusteltiin vuodenvaihteessa mahdollisesti eteen tulevista edunvalvonta-asioista 

 

7.2. Fuksikyselyn satoa ja joulukuun palautepäivä? 

 Käydään lävitse kokouksen ulkopuolella ja pohditaan mahdollisia reaktioita 

 Yleisempi palautekysely tulossa 28–30.11. 

o Toteutettaneen lounasaikaan ständäämällä 

 

7.3. Liikunta 

 Syysvaelluksen raportti on valmis avustushakemusta varten 

 Päiväretki Laajavuoren laavulle tulossa 19–20.11. 
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7.4. Radikaalin joulumuistamiset 

 Radikaali on tavannut joulun aikaan jakaa kahdelle merkittävälle henkilölle diplomin ja 

pienen palkinnon vuoden aikana (tai pidemmälläkin aikavälillä) tehdystä hyvästä ja 

omistautuneesta työskentelystä: 

o Valittiin palkinnonsaajiksi Tiina Kiviniemi ja Elina Laurila 

o Budjetoitiin 20 € palkintoihin 

o Lamminaho ja Hammarström luovuttavat 

 

8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Syyskokous meni hyvin. Todetaan 175 € kuluja 

 Sitsit: olivat pienimuotoiset, mutta toimivat! Ohjeistuksesta järjestyksenvalvojille 

(liittyen sisäänpääsyn ajankohtaan) on saatu palautetta 

 

8.2. Excursio 

 Lähtijöitä on 22 hlö 

 

8.3. Sitsit 

 Vielä 18 hlö mahtuu mukaan. Neljä lisäjärjestöä on kutsuttu mukaan täydentämään 

osallistujistoa 

 Budjetoidaan Radikaalin toastmasterille  

o 10 € (alkoholiton osallistumismaksu) sekä  

o 5 € (mahdolliseen rekvisiittaan) 

 

8.4. Risteily 

 Ei lisättävää aiempaan. Laiva on toistaiseksi pinnalla 

 

8.5. Haalarikastajaiset 

 Haalarit tullaan saamaan mitä luultavimmin risteilyyn mennessä eli kastajaiset pyritään 

mahdollisuuksien mukaan järjestämään ennen risteilyä 

 

8.6. Pikkujoulut 

 Budjetoidaan 150 € 

o Sis. mm. viini, koristeet, ruoka, tilavuokra ja palkinnot 

 

8.7. Muut 

 Beerpong-turnaus feat. Ynnä ja Syrinx 

o Budjetoidaan myöhemmin 

 

 

 

 

 

 



Jyväskylän yliopiston kemistit ry   Pöytäkirja  Sivu 4 / 5 
     3.11.2016 

9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Ruiskun mäntä on jo ihan siinä tuntumassa! Julkaisu tapahtuu kuunvaihteessa, kuten 

risteilykin 

 WayOut on liittynyt Ruiskun sponsoreihin 

 

 

9.2. Paitatilaus 

 T-paitoja 58 kpl á 9,50 € 

 Huppareita 11 kpl, ilman vetoketjua á 24,50 € ja vetoketjulla á 26,50 € 

 

9.3. Muut 

 Laitoksen sivuille tulee “ajankohtaista” osio, koska s-postin seuraaminen on osalle 

haastavaa 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Hallitus pitää VaSa-keskustelun omien pikkujoulujensa yhteydessä 29.11. klo 18 alkaen 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Ti 13.12. Ravintola Myöhässä klo 17.45 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:39 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Toni Lamminaho, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


