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HALLITUKSEN KOKOUS 9/2017 

Aika: Keskiviikko 08.08.2017 klo 19:30 

Paikka: Radikaalin Koppi 

Läsnä:  

Sampo Pakkanen puheenjohtaja (poistui 21.43, palasi 21.47) 

Jonas Hammarström sihteeri 

Aku Lampinen 

Anssi Rajala 

Essi Barkas 

Henri Kaaripuro   (poistui 21.47, palasi 21.50) 

Ivan Peshev    (poistui 20.02, palasi 20.10) 

Janne Sarkkinen 

Josefiina Hukari 

Lauri Koski 

Niko Sihvo 

Sylva Larsson   (poistui 21.46, palasi 21.50) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:37 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin 

o Lisättiin kohta 9.4. Nettisivut 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 8/16 

 

5. Ilmoitusasiat 

 Uusia kemianopiskelijoita on yhteensä 61. Tervetuloa! 
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6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 4154,28€ 

 Tuloja & menoja 

o Sumarien tuloista osa on laskuttamatta 

 

 Budjetointeja 

o 400 € Lisäbudjetti takkien ostoon 

o 30 € Speedfriending+ (palkintoihin ja tulostuskuluihin) 

o 42 € Fuksisitsit (tousteihin 32 € ja palkintoihin 10 €) 

o 10 € Ruisku (mainostukseen) 

 

6.2. Hallituksen työnjako syyslukukaudelle 

 Radikaalin hallitusvahvuudesta poistunee useita henkilöitä syyslukukaudeksi. Siksi 

keskusteltiin hallituksen toiminnan jatkuvuuden takaamisesta loppuvuoden osalta 

 Päätettiin pyytää JYYltä neuvoja tilanteen suhteen, lisäksi pidettäneen ylimääräinen 

yhdistyksen kokous 5.9. . 

~Pidettiin kokoustauko 20.27–20.39~ 

6.3. Mallinnussetit 

 Intoa molekyylimallinnussettien ostoon Radikaalin kautta kartoitettiin Facebookin 

kautta. Toistaiseksi myyntitoimintaa ei olla aloittamassa, mutta hallitus selvittelee 

mahdollisuuksia 

 Pyritään edesauttamaan tietoisuutta mallinnussettien käytöstä tenteissä sekä 

tiedustelemaan asiasta tentaattoreilta ja kurssinvetäjiltä 

 

6.4. Labratakit ja -lasit 

 Budjetoidaan 400 € lisää labratakkien ja –lasien hankintaan, sillä kevään lisäbudjetti ei 

välttämättä riitä. Labratakkeihin on yhteensä lisäbudjetoitu 1000 € 

 

6.5. Syksyn päivystykset 

 Ensimmäinen päivystys järjestetään 6.9. 

 Lukukauden ensimmäisten kuukausien aikana päivystys pyritään järjestämään viikoittain  

 

6.6. Approliput 

 Hallitus osallistuu approlippujen hankintaan, mutta ei välttämättä samalla tavoin kuin 

aiempina vuosina. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin 

 

6.7. Yritysyhteistyö 

 Neljälle yritykselle on lähetetty kokeiluna sponsoripaketti, jota tullaan hiomaan jatkossa 

saatujen vastausten ja kokemusten perusteella 
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7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 Hallitus on pyrkinyt keskustelemaan Laitoksen kanssa tenttipapereiden ohjeistuksen 

yhtenäistämisestä esim. sallittujen lisämateriaalien käytön suhteen 

 Asumistuen muuttumisen ennakoidaan aiheuttavan kysymyksiä vaikka aiheesta on 

tiedotettu runsaasti 

 Ajatus kandityöpajasta on edennyt 

o Tilat saadaan laitokselta ja toimintaa järjestetään lauantaisin halukkaiden mukaan 

o Työpajaan on etukäteisilmoittautuminen 

o Nimetään Radikaalin vastuuhenkilöksi Larsson 

 

7.2. Liikunta 

 Radikaali pyrkii hakemaan omaa, jakamatonta liikuntavuoroa, mutta lisäksi pyritään 

osittaiseen yhteistyöhön muiden ainejärjestöjen kanssa 

 

 

 

8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Kesätapaamiset 

o Kesänkuu: Myöhä 

o Heinäkuu: Piknik 

o Elokuu: Pesäpallo + sauna 

 

8.2. Tulevat 

 Kampuskisa 

o Käytiin lävitse eri rastien toimintaa ja järjestäjiä 

 

 Ensimmäiset 2 viikkoa 

o Tiistai: Myöhä 

o Keskiviikko: Uusien ilta, Opinkivi 

o Torstai: Peli-ilta @Shiraz 

o Perjantai: Coffeet @Coffari 

o Lauantai: Tutor-piknik 

o Maanantai: Loppukeitos 

o Torstai: Speedfriending+ Budjetoidaan 30 € (palkintoihin ja tulostuskuluihin) 

 

 Fuksiaiset 27.9. 

o Alustava päivänmäärä MatLu-fuksiaisille on sovittu, mutta teemasta ja muusta 

keskustellaan ja tiedotetaan lisää myöhemmin 

 

 Radikaalin esittäytyminen fukseille 31.8. 

o Hallitus esittäytyy ja esittelee toimintaansa 
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 Muut 

o 13.9. Baarikierros + Luonnontieteelliset avajaiset (Radikaali järjestysvuorossa) 

o 21.9. Fuksisitsit, budjetoidaan 42 € (tousteihin 32 € ja palkintoihin 10 €) 

o 11.10. Baaribileet, viiden järjestön yhteistyöhanke 

o 16.11. Graffitibileet, neljän järjestön yhteistyöhanke, budjetoidaan myöhemmin 

 

 

9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Ruiskun tekemisestä syntyvää vastuuta pyritään jatkossa jakamaan useammalle ja 

Larsson on luonut pohjaehdotuksen Ruiskutiimin luomiseksi 

 Budjetoidaan 10 € mainostamiseen 

 

9.2. Fuksipassi 

 Melkein valmis, tulee hallituksen kommentoitavaksi pian.  

 Painetaan yhteensä 75 kpl (61 kaikki fuksit + 8 tutorit + 6 ylimääräistä)  

 Budjetoidaan myöhemmin 

 

9.3. Laulukirja 

 Edennyt jo grafiikkojen pohdintaan asti 

 

9.4. Nettisivut 

 Nettisivuille on tulossa uudistuksia ja korjauksia. Pysynevät kuitenkin jatkossakin 

vanhassa osoitteessaan 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Käytiin lävitse ehdotettua Kopin uudistamissuunnitelmaa. Aiheesta lisää myöhemmin. 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Luultavasti syyskuussa, sovitaan myöhemmin 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 22:33 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Sampo Pakkanen, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


