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HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017 

Aika: Torstai 19.1.2017 klo 17.15 

Paikka: Radikaalin Koppi 

Läsnä:  

Sampo Pakkanen puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Aku Lampinen 

Niko Sihvo  (poistui 20.01) 

Josefiina Hukari 

Janne Sarkkinen 

Sylva Larsson 

Ivan Peshev 

Anssi Rajala 

Lauri Koski  (poistui 19.57) 

Essi Barkas 

Henri Kaaripuro 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 

o Lisättiin kohdat 7.8 KSKS:n nuori jäsen, 7.9 Jäsenistön käyttäytyminen ja 10.2 Muut 

sekä korjattiin muiden kohtien numerointia vastaamaan lisäysten aiheuttamia 

muutoksia 

o  Korjattiin kohdan 8.5 päivänmäärä muotoon 18.2. 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 11/16 
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5. Ilmoitusasiat 

 

5.1. Nimenkirjoittajat ja PRH-ilmoitus 

 Nimenkirjoitusoikeus myönnetään puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille ja 

taloudenhoitajalle 

 Budjetoidaan 20€ PRH-ilmoitusta varten 

 

 

5.2. JYY:n järjestöseminaari 

 Järjestetään 27-28.1. Luvassa koulutuksia, ruokaa ja verkostoitumismahdollisuuksia 

 

 

5.3. Muut 

 Ei muita asioita 

 

 

 

6. Hallintoasiat  

 

6.1. Pelisääntökeskustelu 

 Pidetään lauantaina 21.1. klo 14 

 

 

6.2. Taloustilanne 

 Tilillä 3707,29 € + käteiskassa: 47,50 € 

 Tuloja & menoja 

o Viime vuoden maksuja on vielä hieman maksettavana 

o Viime vuoden biletulot on laskutettu 

o Risteilykulut on maksettu 

 

 Tilinpäätös on myös valmistelussa 

 

 Budjetointeja 

o 20€ PRH-ilmoitusta varten 

o Kinkkusaunan vuokraan 120 € + ruokakuluihin 80 €  

o Laskiaisiin yleisesti 100 € 

o HYK:n vuosijuhlaan 20 € lahjaan 

 

 

6.3. Kulkuavaimet 

 Hakemukset on viety eteenpäin ja avainten saapumista odotellaan. Vanhat avaimet 

ilmeisesti toimivat jo nyt 
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6.4. Syyskokousmateriaalit 

 Myönnetään tulostuskiintiöt sihteerille ja taloudenhoitajalle budjetin mukaan 

 

 

6.5. Päivystysvuorot 

 Ensimmäinen päivystys on jo pidetty ja seuraavat tulevat noin kahden viikon välein. 

Hammarström tekee Doodle-kyselyn 

 

 

6.6. Kevätkokous 16.3. 

 Pidetään 16.3. oletettavasti Opinkivellä 

 

 

6.7. Hallitusrukkaset 

 Ryhdytään hyödyntämään heti kevään aikana. Haalaritiimi on jo hyvässä vedossa 

 

 

6.8. Muuta 

 Ei muita asioita 

 

 

7. EVHVL 

 

7.1. Valiokunnat 

 Opinto- ja tiedevaliokunta 

o Radikaalia edustavat pääasiassa Rajala & Sihvo 

o Edellisessä kokouksessa keskusteltiin mm. 

 Uuden rehtorin valinnasta 

 Uudesta ”avoin kirjasto”-mallista 

 JYY:n tulevasta uudesta asuntorakennuksesta 

 Jyväskylän yliopiston kasvavasta profiloitumistarpeesta 

 

 Sosiaalipoliittinen valiokunta 

o Radikaalia edustaa pääasiassa Sihvo 

 

 Koulutuspoliittinen valiokunta 

o Radikaalia edustaa pääasiassa Rajala 

 

 Liikuntavaliokunta 

o Radikaalia edustaa pääasiassa Koski 

 

 KV-valiokunta 

o Radikaalia edustaa tarvittaessa Sihvo 

 

 Ympäristövaliokunta 

o Radikaalia edustaa tarvittaessa Rajala 

 

 Muiden valiokuntien osalta Hallitus tarkkailee osallistumistarvetta kokouskohtaisesti 
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7.2. Opetuksen kehitysryhmä, laaturyhmä 

 Opetuksen kehitysryhmässä Radikaalia edustaa Rajala ja varahenkilöinä Larsson ja 

Sihvo 

 

 Laaturyhmässä Radikaalia edustaa Pakkanen 

 

 

7.3. Liikunta 

 Useamman kuin yhden liikuntavuoron järjestäminen ei ainakaan kevään aikana tule 

olemaan mahdollista 

o Pohdittiin mahdollisuuksia saada kokonaan oma liikuntavuoro syksyllä 2017 

o Osallistujia liikuntavuoroilla on ollut hyvin 

 

 Liikuntakokeiluja sen sijaan tullaan järjestämään arviolta noin kuukauden välein 

o Esimerkiksi 7.2. on luvassa boulderointia 

o Hallituksen keskustelussa pohdittiin mm. ilmajoogaa, laskettelua, tankotanssia, 

parkouria, ratsastusta,… 

o Muita ehdotuksia otetaan vastaan 

o Pohdittiin myös ainejärjestöjen välisen yhteistyön lisäämistä myös liikunnan saralla 

 

 

7.4. Kevään fuksit 

 Kevätlukukaudella Laitokselle on saapunut kolme uutta opiskelijaa, kaksi kandi- ja yksi 

maisteriopiskelija 

 

 

7.5. Loimu-yhteistyö 

 Kaikilla ainejärjestöillä tulee olemaan erilliset ainejärjestövastaavat Loimun suuntaan, 

Radikaalin edustajaksi valittiin Sarkkinen. Nämä Loimuvastaavat pyrkivät varmistamaan 

informaation kulkemisen ainejärjestöjen ja Loimun välillä mahdollisimman tehokkaasti. 

Loimulla on lisäksi kaksi yleistä ainejärjestövastaavaa, Aino Vekkilä ja Antti Leppänen 

 

 Ainejärjetövastaavien lisäksi Loimulla on kampuspromoottori Maj Rasilainen, mutta 

hänen tehtäviinsä kuuluu enemmänkin Loimun markkinointi ja yleisluontoisten 

tapahtumien järjestäminen 

 

 Koska Loimun varsinainen toiminta on vasta käynnistymässä, ei varsinaista sopimusta 

Loimun kanssa aleta vielä työstämään 

 

 

7.6. Alkukeitos 2017 

 Barkas, Larsson ja Pakkanen olivat edustamassa Radikaalia. Alkukeitoksen uusi 

päävastaava on Piia Valto 

 

 Loppukeitos tulee tämänhetkisten tietojen mukaan muuttumaan enemmän 

cocktailtilaisuuden suuntaan 

 

 Alkukeitoskokouksessa pohdittiin myös parempia ryhmäyttämistapoja 
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7.7. Palautekysely 

 Hallituslaiset olivat tutustuneet palautekyselyn tuloksiin ennalta. Palautekyselyä 

käsiteltiin laajalti ja keskustelua syntyi runsaasti. Tiivistettynä kokouksessa pohdittiin 

mm. seuraavia toimenpiteitä 

o Saunailtoja tullaan pitämään jatkossakin 

o Pyydetään jäsenistöltä ehdotuksia uusista tapahtumista 

o Kandi-gradupajaa, jossa olisi mahdollisesti henkilökunnan edustaja avustamassa 

o Kemian oma ”Ratkomo” tai sitä vastaava vapaamuotoinen ohjausmahdollisuus 

o Kopin siisteyden parantaminen 

o Hallituksen toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen: 

 Kuukausitiedotteeseen linkki pöytäkirjoihin (tiedon löytymisen helpottaminen) 

 Hallituksen kokousten ilmoittaminen myös Radikaalin yleisellä sähköpostilistalla 

 Kuukausitiedotteen tulostettu versio saataville Kopille 

 

 

7.8. KSKS:n nuori jäsen 

 Valittiin Santtu Kärkkäinen Radikaalin edustajaksi ja yhteyshenkilöksi 
 

 

7.9. Jäsenistön käyttäytyminen 

 Radikaalin hallitus haluaa muistuttaa jäsenistöään JYY:n kokoamista ”Opiskelijan 

oikeuksista”. Nämä oikeudet ovat voimassa niin kursseilla kuin Kopilla sekä muuallakin 

yliopiston tiloissa ja ne olisi hyvä muistaa myös sosiaalisessa mediassa. Ne eivät perustu 

vain yliopiston sääntöihin, vaan myös lakiin. Radikaalin hallitukselle voi halutessaan 

antaa palautetta mm. oikeuksien toteutumisesta. 

 

o ”5. Oikeus opiskella ilman häirintää ja syrjintää: 

Sinulla on oikeus häirinnästä ja syrjinnästä vapaaseen yliopistoon. 

Häirintä voi olla esimerkiksi kiusaamista, seksuaalista häirintää tai tenttien ja 

opinnäytteiden arvostelua alakanttiin. Yliopistolla on velvollisuus edistää tasa-arvoa 

ja ehkäistä syrjintää ja häirintää. Opiskelijalla on oikeus saada kirjallinen selvitys 

mahdollisesta syrjinnästä tai häirinnästä. Lain mukaan opiskelija voi hakea selvitystä 

ja jopa korvauksia yliopistolta. Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt auttavat 

häirinnän kohteeksi joutuneita opiskelijoita. 

Opiskelijoita ei saa syrjiä esimerkiksi sukupuolen, iän, uskonnon, vammaisuuden tai 

muun vastaavan syyn perusteella. Oppilaitokset on velvoitettu tukemaan kohtuullisiin 

toimin vammaisten henkilöiden kouluttautumista. 

Perustuslaki 6 §, yhdenvertaisuuslaki 6 §, tasa-arvolaki 5-7 §, 8 b §, 10 a §, 11-12 §, 

rikoslaki 11 §, Jyväskylän yliopiston tasa-arvosuunnitelma ja häirintäohjeistus, JYYn 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma” 
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7.10. Muut 

 Edunvalvontasektorin toiminnasta on pyydetty jäsenistön suunnalta lisätietoja. Hallitus 

pohti erilaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi erillisen SoPo-KoPo-tiedotteen liittämistä 

kuukausitiedotteen yhteyteen  

 

 

8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Kevätlukukauden avajaiset ovat menneet 

 Hallituksenvaihtokaronkka on pidetty 

 Ensimmäiset haalaribileet ovat menneet 

 Peli-ilta ja kesätyöinfo koettiin hyviksi 

 

 

8.2. Uusi ravintolayhteistyösopimus 

 Alustavasti ravintolayhteistyötä pohtinut toimikunta esitteli mietintöjään 

 Mietintöjen pohjalta neuvotteluja aletaan käydä Bra
2
:n kanssa 

 Hallitus valtuuttaa Sampo Pakkasen ja Aku Lampisen neuvottelemaan sopimuksesta ja 

valtuuttaa samalla kaksi Hallituksen nimenkirjoitusoikeudellista jäsentä 

allekirjoittamaan sopimuksen, kun se on esitelty Hallitukselle 

 

 

8.3. Muu yritysyhteistyö 

 Ravintolayhteistyötä alustavasti pohtinut toimikunta esitteli myös muun yritysyhteistyön 

osalta mietintöjään 

 Neuvottelukohteiksi valittiin Shiraz ja Myöhä 

 Hallitus valtuuttaa Sampo Pakkasen ja Aku Lampisen neuvottelemaan sopimuksista ja 

valtuuttaa samalla kaksi Hallituksen nimenkirjoitusoikeudellista jäsentä 

allekirjoittamaan sopimukset, kun ne on esitelty Hallitukselle 
 

 

8.4. Radikaalin tulevat tapahtumat 

 25.1. Baarikierros feat Ynnä, Linkki ja Syrinx 

 31.1. Merkkimarkkinat 

 2.2. Kyykkäturnaus 4-8 hlö. Hallitus nimeää Lauri Niemisen kokoamaan Radikaalille 

edustusjoukkueen 

 9.2. Haalarimerkkiompelijaiset ja peli-ilta 

 15.2. Kinkkusauna Opinkivellä klo 18 alkaen 

o saunan vuokraan budjetoidaan 120 € + ruokakuluihin 80 € 

 

 16.2. Snowday-talvirieha, luultavasti Mattilanniemessä 

 17.2. Coffarin valtaus klo 16 

 23.2. Luonnontieteellinen laskiainen  

o Budjetoidaan yleisiin menoihin 100 € 

 

 23.2. Kemiat kohtaa, Radikaalin edustajaksi valittu Juuso Hänninen 
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 Lisäksi tulossa: Uuden baarisopimuksen avajaiset, pyrkimyksissä saada livemusiikkia 

paikalle 

 

 

8.5. HYK vuosijuhlat 18.2 

 Hallitus pohtii mahdollista edustajaa Radikaalille 

o Budjetoidaan 20 € lahjaan 

 

 

8.6. Kemiat kohtaa Lappeen_rannassa 23-25.2. 

 Juuso Hänninen ja Lauri Koski valittiin edustamaan Radikaalia 

 Lisäksi 4 muuta paikkaa avataan yleiseen hakuun 

 

 

8.7. Muut 

 Vapunajan saunat on varattu 

 Pohdittiin mahdollisuuksia järjestää WayOut-tilaisuus Radikaalin toimesta 

 Radikaali harkitsee osallistumista ES:n sitseille syksyllä, sillä kevätpuoli on jo täynnä 

 Vappuna perinteiseen Sumusuunnistukseen osallistuu Radikaalin lisäksi Emile, Abakus 

ja Tosine 

 Pohdittiin mahdollisia ”SoPo-KoPo-viihdyttää”-tilaisuuksia, joilla saataisiin parannettua 

Radikaalin jäsenten kynnystä kysyä neuvoa tarvittaessa 

 

 

9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Tärkeitä päiviä: 

o 24.3. Deadline uusille jutuille Ruiskuun 

o 24.4. Pre-julkistustapahtuma 

o 29.4. Vappuetkot ja varsinaiset julkkarit 

 

 Ruiskusta tulossa mediakortti 

o Helpottaa yritysyhteistyötä 

 

 Kokouksessa nostettuja pohdintoja Ruiskuun liittyen: 

o Mainosten hintatason mahdollinen nosto 

o Paperinlaadun tarkistus hinta-laatusuhteelta hyvään, mutta edulliseen 

o Sivumäärän kasvattaminen nykyisestä 

o Kappalemäärän kasvattaminen nykyisestä 

o Mainostulojen kasvattaminen sopimusten kautta 

 

 

 Ruiskuun suunnitteilla mm. 

o Tohtori-gallupkysely 

o ”Hömppäkemiaa”-juttu 

o Paljon muuta. Jäsenistön toivotaan aktiivisesti ideoivan mielenkiintoisia juttuja! 
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9.2. Nettisivut 

 Uusitaan hallitusesittelyt kuntoon mahdollisimman pian 

 Nettisivujen mainostuksen lisääminen kuukausitiedotteessa 

 Mahdollisen kuvapankin perustaminen nettisivuille 

 Oma paikka/sivu Laitoksen tiedotteille 

 Päivittäminen säännöllisesti 

 

 

9.3. Sosiaalinen media 

 Korppiin erillinen Radikaaliryhmä, jonka kautta olisi helpompi jakaa mm. tapahtumista 

aikataulutietoja 

o Pohdittiin myös Laitoksen tapahtumien jakamista Korpin kautta 

 

 Facebook-sivut 

o Ovat osoittautuneet mahdottomiksi poistaa 

o Annetaan mediatiimille vapaat kädet uusien sivujen luomiseen 

 

 

9.4. Kuukausitiedote 

 Lisätään kuukausitiedotteeseen mahdollisesti jatkossa 

o Erillinen SoPo-KoPo-tiedote tai linkki 

o Linkki pöytäkirjoihin ja uusimpaan erikseen 

o Linkki Radikaalin nettisivuille 

 

 

9.5. Haalarimerkit 

 Uusi haalarimerkkikilpailu järjestettäneen kevään aikana 

 

 

9.6. Paitatilaukset 

 Hupparit on tilattu 

 

 

9.7. Henkilökunnan sähköpostilista 

 Puheenjohtaja, KoPo-vastaava ja SoPo-vastaava liittyvät 

 

 

9.8. Muut 

 Fuksipassitiimiin halutaan lisää tekijöitä 

o Kevätkokouksessa voisi innostaa osallistujia  

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

10.1. Drivessä olevia ”Hajatelmia” 

 Käsitellään myöhemmin lisää 
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10.2. Muut 

 Kaappitilan lisääminen Radikaalille 

 Sähköisen inventaarion edistäminen 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Doodlataan tarkemmin myöhemmin 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.12 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Sampo Pakkanen, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


