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HALLITUKSEN KOKOUS 6/2017 

Aika: Keskiviikko 19.04.2017 klo 18:15 

Paikka: Radikaalin Koppi 

Läsnä:  

Sampo Pakkanen puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Aku Lampinen 

Ivan Peshev 

Niko Sihvo  (poistui 19.41) 

Josefiina Hukari 

Janne Sarkkinen 

Sylva Larsson (poistui 19.46) 

Lauri Koski 

Henri Kaaripuro (saapui 18.17) 

Anssi Rajala  (saapui 18.22) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin 

o Lisättiin kohta ”9.2. Fuksipassi” ja siirrettiin muita kohtia eteenpäin 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 5/17 

 

5. Ilmoitusasiat 

 Ilmoittautumisehdot on nyt lisätty Radikaalin verkkosivuille. Ehdot liitetään 

tapahtumailmoituksiin linkittämällä 

o Keskusteltiin ilmoittautumisehtojen muotoilusta 
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6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 4058,00€ + käteiskassassa 26,00€ 

 Tuloja & menoja 

o 150,00 € Merkkimarkkinoiden tuloja viety pankkiin  

o 245,00 € Tappiota edellisistä bileistä 

o Sitsit feat Pörssi ei ole vielä tullut laskua 

 

 Tilikauden tulos tällä hetkellä -930,00 € 

o Suurin osa tappiosta selittyy tuoteostoilla (esim. labratakkivaraston täydennys) 

 

 Budjetointeja 

o 25,00 € Toiminnankehitysryhmä: tarjoilut 

o 40,00 € Fuksipassi: palkintokulut 

o 170,00 € Merkit: osto ja postikuluihin 

o 5,00 € OSM-sählyturnaus: osallistumismaksut 

o 240,00 € Sumari; ruoat, rastien krääsät 120,00 € ja sauna 120,00 € 

o 25,00 € Vappusitsit: tousti 14,00 € ja välineet 11,00 € 

o 100,00 € Päiväretki: eväät 

o 150,00 € Vappuetkot: sauna 120,00 € ja eväästä 30,00 € 

o 40,00 € VaSa: elintarvikkeet 

 

6.2. Toiminnankehitysryhmä 

 Ensimmäinen kokous tällä tietoa toukokuussa 

 Budjetoidaan 25,00 € tarjoiluihin 

 

6.3. Maksupääte 

 Selvityksen mukaan maksupäätteen hinnaksi tulisi 80,00 € + ostoista menevä osuus 

 Keskusteltiin mm. laitteen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä teknologian 

kehittymisen näkökulmasta sekä mahdollisen investoinnin mukanaan tuomista hyödyistä 

 

 Äänestettiin hankinnasta käsiäänestyksellä 

o Puolesta: 3 

o Vastaan: 4 

o Tyhjää: 4 

o Äänestystulos: maksupäätettä ei tällä hetkellä olla hankkimassa 

 

6.4. Labratakit 

 Keskusteltiin käytettyjen labratakkien myynnin aloittamisesta nykyisen varaston 

pohjalta. Käytettyjä takkeja voidaan tarjota labratakkiostotapahtuman yhteydessä, mutta 

erillistä markkinointia ei ainakaan tällä hetkellä olla aloittamassa  

o Hinnaksi päätettiin 20/25 € (jäsen/ei-jäsen) 

o Takaisinostopalvelua harkitaan uudelleen myöhemmin syksyllä 

 

6.5. VaSa 

 Budjetoidaan 40,00 € elintarvikkeisiin 
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7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 “Ratkomo”-toiminnan aloittamista on viety eteenpäin Laitoksen kanssa 

 

 

7.2. Liikunta 

 Parkour-kokeilun avustushakemus hyväksyttiin, loppuraportti palautettiin ja rahojen 33€ 

pitäisi tulla radikaalin tilille viikon loppuun mennessä 

 Salibandyn OSM- avustushakemus hyväksyttiin 5€/hlö, rahat maksetaan kun 

loppuraportti on palautettu 

 Budjetoidaan 5,00 € lisää, koska aiempi budjetti oli arvioitu liian pieneksi 

 Pe 5.5. kevään viimeinen liikuntatapahtuma, luonnontieteellinen jalkapalloturnaus klo 

17-20 

 Kevään viimeinen liikuntavuoro ke 10.10. 

 

7.3. Muut 

 Radikaali osallistuu JANO-keräykseen perjantaina 28.04. 

 

 

8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Laskiaisten merkkejä ei ilmeisesti jäänyt ylitse 

 Kostajaisten lipputuloja odotellaan ESC:stä 

o Ylijääneistä haalarimerkeistä on tiedusteltu 

 

8.2. Vappu 

 Excursio 

o Peruttu liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi 

 

 Kemian laitoksen kisat 

o Sarkkinen kokoaa edustusjoukkueen 

 

 Sumari 

o Budjetoidaan 240,00 € (ruoat ja rastien krääsät 120,00 € + sauna 120,00 €) 

o Tapahtuman rahaliikenne kulkee Radikaalin kautta, minkä vuoksi budjetointi on tehty 

yläkanttiin 

 

 Vappusitsit 

o Budjetoidaan 25,00 € (tousti 14,00 € + välineet 11,00 €) 

 

 Päiväretki 

o Suuntautuu Laajavuoreen 

o Budjetoidaan 10,00 € (eväät 10,00 €) 

 

 Vappuetkoilut 

o Budjetoidaan 150,00 € (sauna 120,00 € + eväästä 30,00 €) 
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 Muut 

o 24.4. Peli-ilta ravintola Herkussa 

o 26.4. JYY-Cooper Kampuksen kentällä 

o 30.4. Kirkkopuisto ja 1.5. Harju 

 

8.3. Muut tulevat ja syksy 

 Lukuvuoden päättäjäiset 11.5. Brassa, Hawaii-bileet 

 Kesätapaamiset 

o 1. Myöhä-tiistai 13.6. 

o 2. Pikkujuhannus 1.7.  

o 3. Nanosauna ja pesäpalloa 5.8. 

 

 Lukuvuosi alkaa tiistaina 29.8. 

o Suunnitellut tapahtumat päivämäärineen ovat hallituksen Drivessä 

 

8.4. Muut 

 Ei muita asioita 

 

 

9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Mäntä on pohjassa! 

 Pre-julkkarit 24.4. Herkku Radikaalin peli-illan yhteydessä 

 Julkkarit 29.4. Kampuksen kentällä pesäpallon yhteydessä ja Opinkivellä saunomisen 

välissä 

 

9.2. Fuksipassi 

 Palauttajat palkitaan 24.4. peli-illan yhteydessä 

 Budjetoidaan 40,00 € palkintokuluihin 

 Fuksipassitiimi kokoustaa pian kehittääkseen fuksipassia entistäkin paremmaksi 

 

9.3. Uuden merkin tilaus 

 Veripalvelumerkkiä tilataan 200 kpl 

 Keskusteltiin merkkien “ajattomuudesta” ja vaihtomahdollisuuksista 

 Budjetoidaan 170,00 € merkkien ostoon ja postikuluihin 

 

9.4. Muut 

 Inkubiolta vaihdettiin 35 kpl (Integrandi) + 35 kpl (KandiCrush) merkkejä päikseen  

70 kpl Radikaalin Timanttimerkkeihin 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Keskusteltiin haalaritiimistä ja sen toiminnan tehostamisesta 

 Loimu pitää saunaillan ainejärjestöjen hallituksille 4.5. 
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11. Seuraava kokous 

 

 Päätetään ajankohta ja paikka myöhemmin 

 

 Vapaa Sana -tapaaminen 

o Päätetään ajankohta ja paikka myöhemmin 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:56 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Sampo Pakkanen, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


