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HALLITUKSEN KOKOUS 7/2017 

Aika: Keskiviikko 17.5.2017 klo 17.05 

Paikka: Ravintola Herkku 

Läsnä:  
Sampo Pakkanen  puheenjohtaja     

Jonas Hammarström sihteeri         

Aku Lampinen                 

Anssi Rajala 

Essi Barkas 

Henri Kaaripuro 

Ivan Peshev 

Janne Sarkkinen 

Josefiina Hukari 

Lauri Koski 

Niko Sihvo 

Sylva Larsson (saapui 18.01) 

 

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 6.3. Molekyylimallit 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 6/17 

 

5. Ilmoitusasiat 

 Radikaalille on tehty oma “Kesäheebot”-Whatsapp-ryhmä, joka on lähtenyt hyvin 

liikkeelle. Liittymislinkki löytyy sähköpostista ja Facebookista 

 JANO-keräys tuotti yhteensä 194,25 € hyväntekeväisyyteen 

 Yleisavustusta Radikaali sai 343,76 € 

o Saamme ehkä myöhemmin JYY:ltä tarkempia lisätietoja jakoperusteista 
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6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 3907,51 € + käteiskassassa 44,00€ 

 Tuloja & menoja 

o Ruiskujen sponsoreita ei ole vielä laskutettu 

o Sitsit feat Pörssi on maksettu 

o Kasarisitsien laskuja odotellaan 

 

 Budjetointeja 

o 16,00 € Vappusitsit: kaksinkertainen ilmoittautuminen 

 

 Toiminnankehitysryhmä 

o Kokoustaa 18.5.2017 Kopilla klo: 17.15. Keskustellaan aiheesta lisää seuraavassa 

kokouksessa 

 

6.2. Molekyylimallisarjat 

 Keskusteltiin  

o molekyylimallisarjojen ottamisesta Radikaalin myyntiartikkeliksi 

o erilaisista vaihtoehdoista ja suunniteltiin kahden koekappaleen tilaamista 

o mahdollisuudesta pyytää Laitokselta rahallista tukea 

 

 Päätettiin jatkaa vaihtoehtojen tutkimista sarjojen tilaamisen puolesta 

 

 

7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 Tenttikäytännöt 

o Molekyylisarjojen käytön sallimisen selkeä ilmoittaminen niillä kursseilla, joilla ne 

ovat sallittuja (mieluiten tenttipaperissa, jolloin ei tule ongelmia myöskään yleisinä 

tenttipäivinä) 

o Liitteiden ilmoittamisessa etukäteen on ilmeisesti ollut epäselvyyksiä 

 

 SoPo: 

o Tämän kuun loppuun mennessä ehtii vielä palauttaa Kelalle tukia 

 

 

7.2. Liikunta 

 Luonnontieteellinen jalkapalloturnaus sai hyvää palautetta ja Radikaali voitti!  

o Ensi vuodeksi toivottiin lisää “meininkiä” (mm. sauna pelien jälkeen, kiertopalkinnon 

hankkiminen, musiikkia jne.) ja asia on harkinnassa 

 

 Viimeinen liikuntavuoro on pidetty, kiitokset kävijöille! 
o Yhteistyö Syrinxin kanssa on toiminut hyvin ja sitä jatkettaneen syksyllä 
o Uutta vuoroa varattaessa yritetään saada kuitenkin omat vuoroa, mutta ajankohta pyritään 

pitämään suunnilleen samana 
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 Kilometrikisa 

o Mukana jo yli 10 polkijaa ja pyritään tavoittamaan vielä lisää alkukesän aikana 
o Myös henkilökuntaa pyritään innostamaan mukaan 

 

 Kesätapaamisen pesäpalloilu organisoidaan myöhemmin, vastuuhenkilönä Kaaripuro 

 

 

8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Kemian kisat olivat yleisömenestys 

 Peli-ilta ravintola Herkussa oli myös onnistunut 

 JYY-Cooperissa oli hieman vähemmän osanottajia 

 Sumari toimi ilmeisesti hyvin, koska risuja ei ole saatu 

 Päiväretki onnistunut ja henki retkellä korkealla 

 Vappupesis meni myöskin hyvin 

 BRAn kesäkauden avajaiset, voittoa 30,00 € 

o Jatkossa pyritään saamaan myös muuta ohjelmaa bileisiin ja parantamaan mainostusta 

entisestään 

 

 Vappusitseillä on ollut kahdesti ilmoittautunut henkilö, jota ei huomattu ajoissa, joten 

tulemme tekemään hieman tappiota niiden osalta 

o Budjetoidaan 16,00 € kuluihin 

 

 

8.2. Tulevat 

 Kesätapaamiset 

o 13.6. Myöhätiistai 

o 1.7. Grillailua Mattilanniemessä 

o 5.8. Pesäpalloilua + Nanosauna 

 

 Muut kesän jutut 

o Fuksitervehdykset tehdään kuntoon kesäkuun alkupuolella, vastaavina Hukari ja 

Larsson 

o Kampuskisaan tarvitaan syksyllä hallituslaisia ja varmaan vanhaa jäsenistöäkin 

 

 

8.3. Muut 

 30.8. Radikaalin syyskauden avaus 

 

 

9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Ruiskusta on tullut positiivista palautetta 

 Ruiskun mäntää nostetaan parhaillaan eli suoritetaan sponsoreiden laskutus 

 Lähetellään Ruiskuja sponsori-yrityksille ja muille kemistiseuroille, postikulut otetaan 

Ruiskubudjetista 
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9.2. Fuksipassi 

 Uusi versio tulee kohta hallituksen kommentoitavaksi 
 

 

9.3. Lauluvihko 

 Etenee omaan tahtiinsa 

 

 

9.4. Muut 

 Radikaali on kirjoittanut vuorollaan MatLun opiskelijablogiin blogitekstin ja se on 

luettavissa MatLun verkkosivuilla 

 Veripalvelun haalarimerkki on painossa 

 Edellisen kuukausitiedotteen lopussa testattiin ensimmäistä pikakyselyä  

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Hallituksen markkinointitiimi kokoontuu 31.5. klo 17-19 

 Radikaali yrittää koordinoida tuleville fukseille tarvittaessa hätämajoitusta pariksi 

päiväksi elokuun loppupuolelle 

 Keskusteltiin erilaisista varainhankintakeinoista ja tulevaisuuden suunnitelmista 

 Radikaalin hallitus toivottaa hyvää kesää ja kiittää kuluneesta lukuvuodesta! 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Ti 13.6. Ravintola Myöhässä klo 15.05 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:51 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Sampo Pakkanen, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


