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HALLITUKSEN KOKOUS 2/2017 

Aika: Keskiviikko 08.02.2017 klo 16:15 

Paikka: Radikaalin Koppi 

Läsnä:  

Sampo Pakkanen puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Niko Sihvo  (poistui 17.47) 

Janne Sarkkinen 

Aku Lampinen 

Josefiina Hukari 

Ivan Peshev 

Henri Kaaripuro (poistui 17.29 palasi) 

Lauri Koski  (saapui 16.38) 

Anssi Rajala  (saapui 16.38) 

 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:20 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin: 

o Lisättiin kohta ”6.6 Hankinnat” ja siirrettiin muita eteenpäin 

o Muokattiin kohta 8.3 muotoon ”Excursiot + kevätkokous” 

o Lisättiin kohta ”8.5 Edunvalvonnan kotisivu” ja siirrettiin muita eteenpäin 

 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 1/17 
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5. Ilmoitusasiat 
 

5.1. Loimu esittäytyy 

 Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa 

 

 

5.2. JYYn järjestöseminaari 

 Hallituslaiset kokivat saaneensa paljon uusia ideoita ja tapahtuma oli muutenkin 

miellyttävä 

 

 

5.3. Yhteistyösopimukset 

 Radikaali on solminut yhteistyösopimukset ravintola Herkun ja yökerho Bra
2
:n kanssa. 

Hallitus tiedottaa jäsenistölle saaduista eduista myöhemmin 

 

 

5.4. Laitoksen muuttuneet työtehtävät 

 Laitoksen hallintoasioita hoitavissa henkilöissä on tapahtunut muutoksia. Leena Mattila 

(YN 314.1) on siirtynyt kv-opintoasioiden ja työelämään liittyvien tehtävien hoitajaksi ja 

Laitoksen opintoasioista vastaa niitä jo aiemminkin hoitanut Teija Tatti (YE422). 

Lisätietoja löytyy Laitoksen internetsivuilta myöhemmin.  

Hallitus merkitsee nämä tiedoksi 

 

 

5.5. Kulkuavaimet 

 Kulkuavaimet ovat tulleet ja loppujenkin hallituslaisten tulisi hakea omansa 

mahdollisimman pian 

 

 

5.6. Päivystykset 

 Uudet päivystysajat ovat ilmeisesti toimineen kohtalaisesti, mutta tiedottamista pyritään 

parantamaan entisestään lisäämällä päivystysajat myös Radikaalin internetsivuille. Uusia 

päivystysaikoja ilmoitetaan jälleen maaliskuussa 

 

 

5.7. Jyväskylän kyykkämestaruuskisat 

 Radikaali sijoittui taistelussa neljänneksi. Onnittelut voittajille ja mukana olleille! 

 

 

5.8. PRH-ilmoitus 

 PRH-ilmoitus on tehty ajallaan 

 

 

5.9. Muut 

 Ei muita asioita 
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6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilanne tilillä: 3312,43 € + käteiskassa: 109,00 € 

 Hyväksytään seuraavat menot 

o Hupparit 459,10 € 

o Boulderointi 152,00 € 

 

 Budjetointeja 

o 1000,00 € tuoteostoja varten 

o 20,00 € uusiin taulutusseihin ja saksiin 
 

 

6.2. Tuotemyynti 

 Inventaario 
o Sihteeri ja taloudenhoitaja ovat tehneet inventaarion, joka löytyy Hallituksen Drivestä 

 

 Tuotemyyntikulut 
o Budjetoidaan 1000,00 € tuoteostoja varten 

 

 Muut 
o Pohdittiin kortinlukija mahdollisuutta 

o Selvittelyjen mukaan sähköinen inventaario tulisi tuottamaan lisätyötä ja lisäkuluja, 

vaikka sitä haluttiin kokeilla juuri päinvastaisista syistä. Valmistelutyön perusteella 

päädyttiin olla ottamatta sähköistä inventaariota lainkaan käyttöön 
 

 

6.3. Hallituksen listojen päivittäminen 

 Pyritään ajantasaistamaan jatkuvasti 
 

 

6.4. Toimintasuunnitelman kehittäminen  

 Pohdittiin toimintasuunnitelman kehittämistä nykymuodostaan ja lisäksi keskusteltiin 

mahdollisesta pitkän aikavälin strategian luomisesta ja tarpeellisuudesta. Päätettiin 

jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa 
 

 

6.5. JYYn yleisavustus 

 Tehdään myöhemmin, kun tulee ajankohtaiseksi 
 

 

6.6. Hankinnat 

 USB-piuhaosa Kopille laturiin 

o Pyritään saamaan lahjoituksena 

 

 Taulutusseja ja sakset 

o Budjetoidaan 20,00 € 
 

 

6.7. Muut 

 Ei muita asioita 
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7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 SoPo/KoPo 

o Suunnitelmia tiedottamisen parantamisesta keräämällä Radikaalin jäsenistöä koskevaa 

tietoa kootusti erilliselle sivulle tai tiedotteeseen 

o Tekeillä työselostuskysely, jonka tuloksia tullaan esittelemään Laitoksen 

henkilökunnalle 

o Matematiikan puolella hyödylliseksi havaittua ”Ratkomo”-konseptia tutkitaan 

vastaavan luomiseksi myös Kemialle 

 Keskusteluissa oli myös Laitoksella olevien laitteiden (esim. dokumenttikameroiden) 

parempi pedagoginen hyödyntäminen 

 

 

7.2. Kopin siivoushommat 

 Kopilla on nyt huomattavasti aiempaa siistimpää ja Hallitus toivoo tilanteen säilyvänkin 

sellaisena. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä harkitaan siisteyden ylläpitämiseksi 

o Keskusteltiin pommisuojassa olevien tavaroiden tulevaisuudesta 

 

 

7.3. Liikunta 

 Liikuntakokeilu 

o Boulderointi oli hauskaa ja jäsenistö on siitä antanut positiivista palautetta 

o Uusi liikuntakokeilu on suunnitteilla ja se on mahdollisesti parkouria 

 

 Sählyturnauksesta tulee lisätietoa myöhemmin. Budjetoidaan myöhemmin ainakin 

osallistumismaksu 

 

 

7.4. Työselostukset kemian kursseilla 

 Keskusteltiin siitä, miten yhtenäinen linja työselostusten tarkastuksessa on tällä hetkellä. 

Asiasta on ollut puhetta myös vuosi sitten ja nyt Hallitus aikoo paneutua asiaan 

tarkemmin 

 Pohdittiin mahdollisuutta tarjota jäsenistölle työselostuspohjaa ainakin Latex ja Word-

muodossa. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta jonkinlaiseen verkkokurssiin, jossa 

käytäisiin tiiviisti lävitse Word, PowerPoint ja Latex tai osa niistä 

 

 

7.5. Muut 

 Radikaalin kotisivuille on mahdollisesti tulossa edunvalvontaosio, jossa olisi ajankohtaista ja 

koottua tietoa jäsenistölle mm. heidän oikeuksistaan, sekä anonyymi 

palaute/ilmoituslaatikko. Pohdittiin myös hyödyllisten linkkien keräämistä samalle tai 

erilliselle sivulle 
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8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Loimun kesätyöinfo 

 Kyykkäturnaus 

 Boulderointi 

 Baarikierros 

 FBI-päivät 

 Merkkimarkkinat 

o Menivät miellyttävästi ja myyntiä saatiin aikaiseksi 

 

 Veripalvelu 
o Teimme ilmeisesti jonkinlaisen ennätyksen luovuttajien määrässä yhtenä ryhmänä (15) 

 

 

8.2. Tulevat 

 9.2. Haalarimerkkiompelijaiset ja peli-ilta 

 15.2. Kinkkusauna ja mahd. jatkot 

 17.2. Coffee Housen valtaus 

 23.2. Luonnontieteelliset laskiaiset 

 27.2. Biljardinpeluuta 

 2.3. Hengailu ja peli-ilta feat Emile 

 9.3. Sitsit Escapessa feat Pörssi 

 10–12.3. Lanit, joiden alustava osallistujamaksu 3 € (konepaikoista) 

 

 

8.3. Excursiot ja kevätkokous 

 16-17.3. Saamme teekkarivieraita ja heille on varattu tilat Lillukasta. Syrinx on mukana 

järjestämässä vastaanottoa 

 23-24.3. Lappeenrannan kemistit saapuvat vierailulle ja heidät majoitetaan 

Valorinteeseen Kukkumäelle 

 Kevätkokouksen ajankohtaa ei näillä näkymin tulla muutamaan aiemmin päätetystä 

 

 

8.4. Lanit 

 Järjestetään 10–12.3.  

 Alustava osallistujamaksu 3 € (konepaikoista) 

 Budjetoidaan myöhemmin 

 

 

8.5. VVV-Risteily 

 Epsilon ry on kutsunut meidät mukaan vappua edeltävälle ”kulttuurimatkalle” Viroon 9.-

10.4. 

 Asiasta tiedotetaan sähköpostitse 
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8.6. Markkinointi ja varainhankinta 

 Media- ja tapahtumatiimin tapaamisessa pohdittiin mahdollisuuksia sponsorien 

hankinnan yhtenäistämiseen 

o Valmiita ”paketteja” on helpompi tarjota kuin aloittaa joka kerta tyhjästä 

 

 

8.7. Muut 

 Ei muita asioita 

 

 

 

9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Ruiskuvastaava ei ole jättänyt terveisiä, eli mäntä painunee omalla painollaan 

 

9.2. MatLu-laulukirja 

 Toteutetaan mahdollisesti yhteistyössä Ynnän ja Linkin kanssa 

 Kovakantinen, luultavasti Ynnän aiempaa laulukirjaa pohjana hyödyntäen 

 Hyvin alkuvaiheessa, kustannukset myös avoinna 

 

 

9.3. Nettisivut 

 Päivittyvät jatkossa aiempaa useammin ja ovat nyt myös aiempaa nopeammat! 

 

 

9.4. Fb-sivu ja -ryhmä 

 On todettu erittäin hyviksi 

 Jatkossa sivut tulevat olemaan Radikaalin virallisempi julkaisukanava ja ryhmä tule 

toimimaan vapaamuotoisempana 

 Vanhasta Fb-sivusta pyritään hankkiutumaan mahdollisimman tehokkaasti eroon tai 

ainakin vähentämään sieltä seuraajia 

 Keskusteltiin Fb-kyselyjen mielekkyydestä 

 

 

9.5. Muut 

 Keskusteltiin erillisten toimikuntien kokoamiskäytänteistä ja tiedonkulun sujuvuudesta 

 Peshev lähtee syyslukukaudella ehkä vaihtoon, jolloin osa hänen tehtävistään siirtyy 

Larssonille 

o Pohdittiin, miten vuonna 2018 Radikaalin internetsivuista vastaavan henkilön 

perehdyttäminen saadaan toteutettua helpoiten 
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10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Todetaan seuraavassa kokouksessa periaatepäätökset matkakorvausten ja 

sitsikäytänteiden osalta 

 Sopimustestamentti 2017 -tiedostoon tullaan kirjaamaan tarkasti 

sopimuksentekoprosessi seuraavia hallituksia varten 

 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Ti 28.2.2017 klo 16.15, Radikaalin Kopilla  

 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:54 

 

 

 

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Sampo Pakkanen, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 


