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HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017 

Aika: Tiistai 28.3.2017 klo 16:15 

Paikka: Radikaalin Koppi 

Läsnä:  

Sampo Pakkanen puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Aku Lampinen 

Josefiina Hukari 

Ivan Peshev 

Henri Kaaripuro (poistui 17.38, palasi 17.40) 

Niko Sihvo 

Sylva Larsson (saapui 16.19, poistui 17.34, palasi 17.36) 

Toni Väisänen (jäsen) 

Lauri Koski  (saapui 16.56) 

Janne Sarkkinen (saapui 16.56, poistui 17.05, palasi 17.08) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:18 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus 

Toni Väisäselle 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin 

o Lisättiin kohta ”7.4. Muut” 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirjat 3/17 ja 4/17 

 

5. Ilmoitusasiat 

 Kevätkokous on pidetty ja Hallitukselle 2016 myönnettiin vastuuvapaus 

 Sopimusneuvotteluja käydään parhaillaan Loimun kanssa 

 Pakkanen edusti Radikaalia maaliskuun laitoskokouksessa  
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6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 3897,37€ + käteiskassassa 27,00€ 

 Tuloja & menoja 

o Sitsien osalta kaikki maksut on saatu, mutta Pörssin lasku ei ole vielä tullut 

o Lanit ovat melkein kunnossa, osaa korvauksista ei vielä ole tehty 

o Budjetoidaan taloudenhoitajalle 15,00 € tulostussaldoa varten 

o Boulderoinnista syntyi ennakoimattomia kuluja laskutuslisän vuoksi 

 

 Tässä vaiheessa vuotta Radikaali on vielä hyvin budjetin raameissa 

 Budjetointeja: 

o 15,00 € taloudenhoitajalle tulostussaldoa 

 

6.2. Yleisavustushakemus 

 Hakemus on valmis suurimmaksi osaksi, mutta vaatii vielä hienosäätöä 

 

 

7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 Työselostuskyselyn tulokset on toimitettu eteenpäin Rose Matilaiselle (pedag.joht.), Jan 

Lundellille (laitoksen joht.) ja jäsenistölle. Opetuksen kehitystyöryhmässä vastaanotto 

oli yleisellä tasolla positiivinen ja keskustelua syntyi mm. erillisen työselostusohjeen 

tekemisestä ja tekstinkäsittelytaitojen parantamisesta 

 Yleistä asumistukea käsittelevä Kelan infokirje välitettiin sähköpostilistalle puolisen 

viikkoa ennen kokousta. Hallitus keskusteli aiheesta ja mahdollisesta lisäinfon tarpeesta 

 Kandipalautteen merkitystä on pyritty tuomaan paremmin opiskelijoiden tietoisuuteen. 

Yksittäisestä kandipalautteesta (karkeasti arvioituna) koko yliopisto saa 4500 € ja 

vastaajan oma tiedekunta 700 € eli vastaukset ovat hyvin arvokkaita! 

 Hallitus käy parhaillaan keskusteluja Laitoksen kanssa Ratkomo-tyyppisen toiminnan 

aloittamisesta ja kurssien demopiirien kehittämisestä 

 

 

7.2. Liikunta 

 Opiskelijasählyn SM-kisat 8.-9.4 Vierumäellä.  

o Kokoukseen mennessä osallistujia oli ilmoittautunut 11 ja he maksavat itse 

matka- ja majoituskulut 

o Kokeiluun on budjetoitu 40,00 € aiemmassa kokouksessa, lisäksi JYYltä on 

haettu osallistumisavustusta 5€/ hlö.  

 Osallistumismaksu on yhteensä 100€, joten lisäbudjettia saatetaan tarvita 

 Parkourkokeilu 

o Osallistujia oli 11 ja 1,5 h kestänyt kokeilu koettiin hauskaksi 

o Kokeilu maksoi yhteensä 100 €. JYY:ltä on haettu osallistumisavustusta 3€/hlö. 

Osallistujamaksujen jälkeen hallituksen budjetoimasta 20 € käytettiin ~1 € 5.5. 
 

 Pesäpalloa feat Syrinx & Ynnä 

 15.5. Jalkapalloa feat Ynnä 
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7.3. UNICEF JANO-keräys 

 Radikaali osallistuu perinteikkäästi JANO-keräykseen 28.4. perjantaina 

 

 

7.4. Muut 

 Nettisivuille on tulossa uusi EVHVL-asioille tarkoitettu osio ja erillinen palautelaatikko 

 Radikaalin sääntöjä tullaan tarkastamaan tulevan syksyn aikana ja jo sitä ennen pyritään 

kirjaamaan mahdollisia muutostarpeita ja kehitysehdotuksia 

 

 

8. Projektiasiat 
 

8.1. Menneet 

 Peli-ilta ravintola Herkussa (feat Emile) sujui hyvin, vaikka osallistujamäärä jäi 

kummankin ainejärjestön osalta vähäiseksi. Tapahtuma tullaan järjestämään 

myöhemmin uudelleen ainakin Radikaalin osalta 

 Pörssin kanssa järjestetyt sitsit olivat onnistuneet 

 Lanit sujuivat myös onnistuneesti 

 Kevätkokous ja Inkubion excursio sujuivat hyvin 

o Kokous eteni tehokkaasti ja excursiovieraat viihtyivät hyvin 

o Inkubio ehdotti myös merkkivaihtoa, johon Hallitus lähtenee mukaan (50–70 kpl) 

 

 WayOut-kokeilu ei toteutunut lainkaan, mutta sitä yritetään myöhemmin uudelleen 

o Epäonnistumisen syiksi arvioitiin hinta ja siihen liittyneet epäselvyydet 

 

 Smurffibileet eivät herättäneet toivotunlaisesti huomiota  

o Ilta oli onnistunut, mutta kävijämäärä jäi heikoksi 

o Bra
2
:n kanssa keskustellaan muutamista illan aikana ilmenneistä epäkohdista 

 

 KeTeK oli pitänyt excursiostaan ja viihtyi hyvin Jyväskylässä. Saunaan kaivattiin 

seuraavaksi kerraksi enemmän paikallisia 

 

 

8.2. Tulevat 

 Kostajaiset 

o Hyväksytään 66,99 € lasku tapahtuman osalta 

 

 20.-21.4. Excursio Kymenlaaksoon 

o 3 €/hlö 

 

 Radikaalin suurimmiksi vapputapahtumiksi osallistujamäärän perusteella arvioidaan 

alustavasti Sumusuunnistus (26.4.) ja Vappusitsit (27.4.) 

 Kesän aloitusbileet järjestetään alustavasti 11.5. 
 

 

8.3. Muut 

 Radikaalin verkkosivuille on tulossa erillinen ”ehto-osio”, jossa selvennetään mm. 

jonotuskäytänteitä Radikaalin tapahtumien osalta 

 Pohdinnassa on myös kahvien maisteluun keskittyvä tapahtuma 
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9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Mäntä on painumassa hyvin vakaasti kohti pohjaa 

9.2. Fuksipassi 

 On muotoutumassa saadun palautteen perusteella aiempaakin parempaan muotoon 

 

9.3. Laulukirja 

 Työryhmä on kokoustanut laulukirjan tiimoilta ja seuraava deadline on 7.4., jolloin 

lisättäväksi haluttujen ja oikoluettujen laulujen tulisi olla valmiina 

o Tämänhetkinen hinta-arvio on ~1000 €, jos nykyarviossa määrän osalta tullaan 

pysymään 

o Kappalehinta ja myyntihinta olisivat jokaisella ainejärjestöllä yhtenevät, jolloin 

estetään hintakilpailu 

o Sponsoreiden hankkiminen tulee laskemaan hinta-arviota 

o Pohdittiin mahdollista ennakkotilausjärjestelmää 

 

 

9.4. Muut 

 Pohdittiin tarvetta erilliselle palauteosiolle muun kuin EVHVL-palautteen osalta 

 Päätettiin mainostaa Jyväskylän yliopiston #jyscience-hästägiä Facebookissa 

 Snapchattiin on mahdollisesti tulossa oma ryhmä myös Radikaalille 

 Keskusteltiin syksyn 2017 haalari- ja paitatilausten toteutuksesta 

 Radikaali on tekemässä omaa veripalvelu-haalarimerkkiä ja lisäksi saatamme saada 

asian tiimoilta myös julkisuutta tulevaisuudessa 

 Myös muita haalarimerkkejä on tulossa 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Keskusteltiin pitkästi käytettyjen takkien takaisinoston ja myynnin toteuttamisesta. 

Päätettiin jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa 

 Päätettiin keskustella seuraavaan kokoukseen mennessä maksupäätelaitteen 

hankkimisesta 

 Todettiin toiminnankehitysryhmän työskentelyn lähteneen hyvin käyntiin 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Päätetään myöhemmin 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:09 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Sampo Pakkanen, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


