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HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 

Aika: Keskiviikko 13.12.2016 klo 17:45 

Paikka: Ravintola Myöhä 

Läsnä:  

Toni Lamminaho  puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Josefiina Hukari (saapui 18.02) 

Aku Lampinen (poistui 18.26) 

Sylva Larsson 

Niko Sihvo 

Emilia Uurasjärvi 

Juuso Hänninen 

Essi Barkas 

Janne Sarkkinen 

Sampo Pakkanen 

Henri Kaaripuro (saapui 18.10) 

Anssi Rajala  (saapui 18.11) 

Sara Turunen  (saapui 18.20) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:58 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus 

Sampo Pakkaselle, Essi Barkakselle, Henri Kaaripurolle ja Anssi Rajalalle 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä ”6.3. Nuorten foorumi ja FBI-päivät” 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 10/16 

 

5. Ilmoitusasiat 

 Haalarit ovat tulleet ja ne on muutamaan lukuun ottamatta jaettu 

 Huppareiden lisätilaukseen on annettu lisäaikaa joulukuun loppuun 
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6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 8089,39 € 

 Tuloja & menoja 

o Risteilykulut ovat vielä maksamatta, koska odotamme laskua Ynnältä 

o Sitsikulut on maksettu 

o Kaikki tiedossa olevat saatavat on nyt laskutettu 

 

 Hyväksytään seuraavat kulut: 

o Lampiselle 21 € sitsivihkoihin 

o Larssonille 24 € postimerkkeihin 

o Hukarille 9,89 € postimerkkeihin ja kirjekuoriin 

o Hukarille 15 € tulostuskuluihin 

o Hammarströmille 22,62 € tulostuskuluihin 

o Hammarströmille 2,95 € toimistokuluihin 

 

 

6.2. Hallituksen listojen yms. päivittäminen jne. 

 Listat tullaan päivittämään vuodenvaihteen paikkeilla ja niiden tulisi olla kunnossa 

hyvissä ajoin ennen ensimmäistä kokousta 

 

6.3. Nuorten foorumi ja FBI-päivät 

 Nuorten foorumi on paperi-insinöörien nuorisotoimintaa ohjaava edustajisto. Radikaalin 

edustajaksi valittiin Juuso Hänninen 

 Foorumi järjestää myös FBI-päivät (Forest Based Industries), jonne lähtee useita 

Radikaalin edustajia verkostoitumaan 

 

 

7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 Vastauksia palautekyselyyn on tullut runsaasti. Edunvalvontatiimi tekee koosteen 

tammikuun alkupuolella 

 Opetuksen kehittämistyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: 

o E-tenttimahdollisuutta ei ole Kemialle ainakaan tällä tietoa tulossa, sillä haasteina ovat 

mm. piirto-ohjelmat 

o Uuden OPS:n työstäminen etenee myös Kemialla, lisää asiasta tammikuussa 

o Kemian graduille on tulossa uusi kirjoitusohje vuodenvaihteessa. Sama kirjoitusohje 

tulee voimaan myös kandien osalta 

 

7.2. Liikunta 

 Päiväretki meni hyvin ja se järjestetään uudelleen taas sopivana ajankohtana.  

 Liikuntavuoron pitopaikan (U2) avain siirretään tulevalle hyvinvointi- ja 

liikuntatapahtumavastaavalle mahdollisimman pian. 

 

7.3. Radikaalin joulumuistamiset 

 Radikaali on luovuttanut joulumuistamiset Tiina Kiviniemelle, Elina Laurilalle ja Jarno 

Törnille 
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8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Haalarikastajaiset ja merkkiompelu menivät hyvin 

 Jouluristeilyn alus pysyi pinnalla matkan jälkeenkin 

 Pikkujoulut pidettiin onnistuneesti ja budjetilla ei ollut tarvetta venyä 

 Radikaalin vuoden viimeiset sitsit pidettiin onnistuneesti 

 

 

8.2. Beerbong 

 Pidetään 14.12.  

 Hyväksytään tarvittaessa vuodenvaihteen jälkeen mahdollisesti syntyviä kuluja 

 

 

 

8.3. Karonkka 

 Lampinen koordinoi järjestelyt 

o Juoma & pizzatilaus 

o Mahdollista pientä tekemistä 

o Kirjekuoret ja kehulaput 

 Budjetoidaan 500 € 

 Aloitus arviolta klo 18, 12.1.2017 

 

8.4. Muut 

 Kinkkusaunan kinkkua pyritään etsimään joulun välipäivien tarjousmerestä 

o Budjetoidaan kerralla lähempänä itse tapahtumaa 

 

 

9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Mäntä on siis jo kohta palautusvaiheessa 

 Ruiskun kaikkia sponsoreita on laskutettu 

o Uuden Loimu-järjestön kanssa tehtävistä sopimuksista tullaan neuvottelemaan 

ensivuonna 

 Ruiskun kirjoittamiskynnys on tason nousun vuoksi myös kasvanut 

o Pohdittiin mahdollisuuksia kynnyksen laskuun ilman tason laskemista 

o Palaute on kuitenkin ollut positiivista 

o Asiaa tutkitaan lisää keväällä 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Alkukeitoksen 2017 vetäjä on vielä hieman epävarma 

 Toni piti lyhyen puheen 
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11. Seuraava kokous 

 

 Vuonna 2017, oletettavasti tammikuussa, jonkin verran karonkan jälkeen 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:34 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Sampo Pakkanen, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


