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HALLITUKSEN KOKOUS 12/2017 

Aika: Keskiviikko 4.10.2017 klo 18:00 

Paikka: Agora C133 

Läsnä:  

Josefiina Hukari puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Aku Lampinen (saapui 18.06) 

Anssi Rajala 

Essi Barkas 

Henri Kaaripuro 

Janne Sarkkinen (poistui 18.35, palasi 18.44) 

Johanna Rättilä 

Meeri Rantanen 

Niko Sihvo 

Sylva Larsson 

Toni Tikkanen 

Eemeli Koskinen (jäsen) 

Essi Manninen (jäsen) 

Lassi Pyykkö  (esittelijä) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus 

Eemeli Koskiselle, Essi Manniselle ja Lassi Pyykölle. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin 

o Poistettiin kohta 9.1 Ruisku ja korjattiin muiden kohdan 9. alakohtien numerointia 

 

 Käsiteltiin esittelijän vuoksi ensimmäiseksi kohta 8.1 Suomenlippu-kisa 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 11/17 pienin korjauksin 
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5. Ilmoitusasiat 

 

5.1. Nimenkirjoittajat ja PRH-ilmoitus 

 Nimenkirjoitusoikeus on sääntöjen mukaisesti puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, 

sihteerillä ja taloudenhoitajalla. Todetaan toimihenkilöt ja myönnetään 

nimenkirjoitusoikeus: Puheenjohtaja Josefiina Hukari, varapuheenjohtaja Niko Sihvo, 

sihteeri Jonas Hammarström ja taloudenhoitaja Johanna Rättilä 

 Budjetoidaan 20 € PRH-ilmoitusta varten 

 

 

6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilin tietoja ei tällä kertaa ollut ennen kokousta ehditty tarkastaa 

 Kirjanpito päivitetään ajantasaiseksi viikonlopun aikana, aiemmin tehty inventaario 

tarkastetaan viikolla 41 

 Labratakkeja on tilattu lisää, mutta ne eivät olleet tulleet kokoukseen mennessä 

 Tilattujen haalarimerkkien hinnaksi arvioitiin ~500 € 

 Budjetointeja: 

o Hyväksytään 50 € (liikunta, futispuulaaki) 

o Budjetoidaan 135 € (liikuntakokeilu, miekkailu) 

o Budjetoidaan 250 € (vaellus, siirtymäkulut) 

o Hyväksytään 12,52 € kuluja (fuksiaiset) 

o Budjetoidaan 15 € (tussit ja sinitarra) 

o Budjetoidaan 75 € (tilavuokra) 

o Budjetoidaan 200 € (120 € tilavuokra ja 80 € ruoka) 

o Budjetoidaan 60 € ja hyväksytään kuluja 140 € (140 € tarvikkeita + 50 € mainostus + 

pari lakanaa) 

 

6.2. Tilioikeuksien siirto 

 Siirretään Jyväskylän yliopiston kemistit ry:n tilinkäyttöoikeudet ja 

verkkopalvelutunnukset taloudenhoitaja Johanna Katariina Rättilälle (SOTU). Poistetaan 

tilinkäyttöoikeudet ja verkkopalvelutunnukset entiseltä taloudenhoitajalta Aino Josefiina 

Hukarilta (SOTU). 

 

6.3. Syyskokous 16.11. 

 Seuraavassa hallituksen kokouksessa  

o käsitellään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä hyväksytään 

hallituksen esitykset syyskokoukseen 

o tehdään tarvittavat budjetoinnit 

o pohditaan muita kokouksen kannalta tarpeellisia asioita 

 

6.4. Strategiatyöryhmä 

 Työryhmä pyrkii saamaan valmiiksi syyskokoukseen mietinnön Radikaalin strategian 

suunnasta ja muita eväitä tulevalle hallitukselle 

 

6.5. Muut 

 Hallituksen jäseniä muistutetaan päivittämään hallitusesittelynsä Pesheville 

 Hallituksen ryhmäytymisiltama 25.10. klo 18 
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 26.10. Järjestöaamiainen, aikataulusta infotaan lisää myöhemmin 

 Radikaalin puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja tulevat saamaan käyttöönsä 

tulostuskiintiön Laitokselta 

 Hukari on selvittänyt mahdollisuuksia lisäkaappien saamiseksi Pommarista ja asia 

etenee 

 Vuosijuhlaedustuksia 

o Biopsi ry 4.11. Sihvo edustaa, budjetoidaan lahjaan 20 € sekä muita osallistumiskuluja 

10 € 

o Jano ry 27.10. Kaaripuro ja Hukari edustavat, budjetoidaan lahjaan 20 € sekä muita 

osallistumiskuluja 50 € (25 €/hlö) 

 

7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 SoPo-valiokunnassa oli käsitelty mm.  

o sitoutumista kampanjaan, jonka tarkoituksena on pyrkiä torjumaan kaikenlaista 

vihapuhetta ja haastaa muutkin mukaan #torjunvihapuhetta 

o alkoholittomia tapahtumia 

 

 Radikaalin hallitus totesi järjestävänsä jo nyt tapahtumia, joissa ei erikseen alkoholin 

kohtuullista käyttöä tai käyttämättömyyttä pidetä pahana sekä periaatteessa 

alkoholittomia tapahtumia, kuten esimerkiksi liikuntatapahtumia ja Coffarikäyntejä 

~Kokoustauko 19.33–19.36~ 

7.2. Liikunta 

 Ultimateturnaus ja futispuulaaki menivät hyvin, mutta osallistujia olisi voinut olla 

enemmänkin. Hyväksytään 50 € kuluja. 

 Pesäpallo-ottelu ma 9.10. klo 15 eteenpäin feat. Ynnä ja Syrre. Osuu ikävästi päällekkäin 

Laitoksen peli-illan kanssa päällekkäin. 

 Liikunta pyrkii parantamaan tiedottamistaan mm. lisäämällä mainostusta, ilmoituksia 

seinille jne. 

 Vaellukseen on saatu 5 € /hlö avustuksia. Budjetoidaan 250 € siirtymäkuluihin 

 Liikuntakokeilu:  

o Historiallinen miekkailu. max 16 osallistujaa ja hinta-arviona ~5-10 €/hlö. Järjestetään 

alustavasti 30.10. 

o Budjetoidaan 135 €. 
 

 

8. Projektiasiat 

 

8.1. Suomenlippu-kisa 

 Esittelijänä Lassi Pyykkö 

 LUMA haastaa Radikaalin ja samalla Jyväskylän Suomi100-tapahtumaan ”Suurin 

Suomen lippu”-haaste. Kilpailuaikaa 3.12.2017 asti 

 Radikaalin tavoitteena olisi luoda yhteinen opiskelijatapahtuma, joka osallistaisi myös 

muitakin kuntalaisia 

o Tapahtumalla itsellään ei sinällään väliä, mutta pyrkimyksenä on avoin tapahtuma 
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o Kaupunki mukaan sitten, kun meillä on esitellä valmis tapahtuma/paketti, voitaisiin 

saada esim. tukea 

o Näkyvyyttä tavoitellaan ennen ja jälkeen paikallismedioiden kuten Yle Keskisuomen, 

Keskisuomalaisen ja Suur-Jyväskylä-lehden kautta 

 

 Radi varaa tilat, 18.10. klo 14.45 Seuraava tapaaminen, luultavasti Agoralla 

 

 25.11. on pyrkimys tällä hetkellä toteutuspäivälle 

 

8.2. Menneet 

 Fuksisitsit olivat onnistuneet 

 Fuksiaiset 

o Vala-rastin budjetointi oli unohtunut. Hyväksytään 12,52 € kuluja 

 

8.3. Excursio 

 Majoitus on yhä auki, samoin osin kohteet, mutta kaikki on työn alla 

 Laitos avustaa Radikaalia bussien suhteen. Kiitos Laitokselle! 

 

8.4. Luonnontieteelliset sitsit 

 Suunnittelukokous pidetään tiistaina 10.10. 

 Sitsit itsessään 1.11. ja paikkoja ~37 hlö/järjestö 

 Tilavuokra alustavasti 850 € 

 

8.5. Risteily 

 Osallistujalistat on lähetetty Ynnälle ja laskuista tiedotetaan mahdollisimman pian 

 Radikaalin bussin vastaavat ovat Essi Barkas ja Janne Sarkkinen  

 Sekabussin vastaavat ovat Henri Kaaripuro ja Josefiina Hukari 

 

8.6. Haalarit 

 Tilaus on tehty ja mainokset pääosin laskutettu. Laskut lähetetään fukseille pian. 

Tilauksen pitäisi saapua viimeistään arviolta 20.11 eli pikkujouluja edeltävänä 

maanantaina 

 

8.7. Muut 

 11.10. Kkll (Kaikki kaverit lähti lääkikseen) 

 

 11.10. Bucket list -bileet  

o Kkll-jatkot 

o Lipun hinta 2 €/hlö + narikka / käytetään 50 kpl haalarimerkkikiintiötä (Bra
2
) 

 

 19.10. Peli-ilta 

 

 26.10. Matlu beer bong 

o Budjetoidaan 75 € tilavuokraan 

 

 8.11. Megazone 
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 16.11. Syyskokous 

o Budjetoidaan 200 € (120 € tilavuokra ja 80 € ruoka) 

 

 16.11. Graffiti-bileet 

o Syyskokousjatkot 

o Lipun hinta 3 €/hlö + narikka / käytetään 50 kpl haalarimerkkikiintiötä (Bra
2
) 

o Budjetoidaan 60 € ja hyväksytään kuluja 140 € (140 € tarvikkeet + 50 € mainostus + 

pari lakanaa) 

 

 23.11. Pikkujoulut  

o Jatkot Bra
2
:ssa feat. ESN,  

 

 Lisätietoja tapahtumista hallituksen Drivessä 

 

 

9. Media-asiat 

 

9.1. Paitatilaus 

 Sovitusmahdollisuuksia pyritään järjestämään syyskokousviikolla ja syyskokouksessa, 

jotta hallituspaidat saadaan samaan tilaukseen 

 

9.2. Laulukirja 

 Laulukirjatiimi kokousti 27.9. ja keskusteli mm. 

o kirjan koosta ja materiaalista 

o tarjouspyynnöistä, joiden mukaan budjetointitarve ja hinta määräytyvät 

o rahaliikenteestä, joka tapahtuu siis Linkin kautta 

o Tällä hetkellä varmaksi tiedettyjä kuluja ovat taitto (200 €) ja kansigrafiikka (100 €) 

 

9.3. Muut 

 Kopille tarvitaan lisää infraa eli budjetoidaan 15 € tusseihin ja sinitarraan. Hammarström 

hoitaa 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Keskusteltiin pikaisesti Onnibus-tarjouksista, joista saatetaan jatkossa erikseen infota 

jäsenistöä, kun esimerkiksi juuri Jyväskylää koskevia tarjouksia tulee vastaan. Sama 

koskee toki muitakin joukkoliikennevälineitä 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Pe 3.11. klo 16.15; paikka avoin, mutta luultavasti Agoralla 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.36 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Josefiina Hukari, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 

 

 

 


