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HALLITUKSEN KOKOUS 13/2017 

Aika: Perjantai 3.11.2017 klo 16:15 

Paikka: Agora C134 

Läsnä:  

Josefiina Hukari puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Aku Lampinen poistui 19.37 

Anssi Rajala 

Essi Barkas  saapui 16.31 

Henri Kaaripuro 

Janne Sarkkinen 

Johanna Rättilä 

Meeri Rantanen saapui 16.31, poistui/palasi 16.46–16.59 

Niko Sihvo 

Sylva Larsson 

Toni Tikkanen poistui 18.42 

Liitteet:  Toimintasuunnitelma 2018 (liite A) 

  Talousarvio 2018 (liite B)  

  Esityslista syyskokoukseen (liite C) 

 

Tauko: Pidettiin kokoustauko 17.49–18.00 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.29 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 

o Lisättiin kohta 8.7. Suurin Suomen lippu ja siirrettiin muita kohtia tarpeen mukaan 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirja 12/17 
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5. Ilmoitusasiat 

 Hukari edusti Radikaalia Janon vuosijuhlilla ja muutakin kemistiedustusta oli paikalla  

 Radikaali on saanut pommarista lisää kaappitilaa käyttöönsä pitkällisten neuvottelujen 

jälkeen 

o Kaappien sisäpintaan tullaan kirjaamaan lyhyt selostus kaappien historiasta ja 

inventaarion helpottamiseksi myös erilliset kappalemäärätaulukot 

 

 Hukari ja Lampinen osallistuivat viimeisimmille järjestöaamukahveille, joissa 

keskusteltiin hallitustestamenteista, uuden hallituksen kouluttamisesta ja muista 

hallitusten vaihdosvaiheen asioista  

o Hukari siirtää mahdollisesti osan muistiostaan myös Driveen muuta hallitusta 

varten. Myös JYY:n sivuilta löytyy heidän jakamiaan muistiinpanoja 

 

6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 5097,37 € + käteiskassassa ~15,5 € 

o Käteiskassaa ei voitu tarkistaa, koska kokousta ei pidetty Kopilla 

 

 Budjetointeja: 

o 30 € Joulumuistamiset (15/hlö) 

o 320 € Excursio (majoitus ja kuskin majoitus) 

o 150 € Pikkujoulut (viini, koristeet, ruoat ja Niilo-palkinto) 

o 500 € Suurin Suomen lippu (rahaliikenne Radikaalin kautta) 

6.2. Syyskokous 

 Toimintasuunnitelma 2018 

o Käytiin lävitse kohta kohdalta puheenjohtajan esittelemänä 

o Keskustelun myötä tehtyjen muokkausten jälkeen hyväksyttiin esitettäväksi 

syyskokouksessa 

 

 Talousarvio 2018 

o Käytiin lävitse kohta kohdalta puheenjohtajan ja taloudenhoitajan esittelemänä 

o Keskustelun myötä tehtyjen muokkausten jälkeen hyväksyttiin esitettäväksi 

syyskokouksessa 

 

 Esityslista syyskokoukseen 

o Käytiin lävitse ja keskusteltiin hallituksen esityksistä 

o Keskustelun myötä tehtyjen muokkausten jälkeen hyväksyttiin esitettäväksi 

syyskokouksessa 

 

6.3. Muut 

 Laskutustietojen muutos S-yhtymän rekistereissä, nyt merkintä on Radikaalin nimissä ja 

erillistä yhteyshenkilöä ei ole 

 Päätettiin pyytää taloudenhoitajaa kilpailuttamaan pankit ja valtuutetaan hänet 

valitsemaan sopivin rahoitusyhtiö 

 Haalarimerkit ovat saapuneet ja timantti-merkkejä vaihdetaan Otaniemeläisten kanssa 

~150 kpl. Olemme myös saaneet lahjoituksena pienen määrän merkkejä toisaalta. 
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7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 Virologiankurssiin liittyvä ongelma on rakennut ja biologian laitos on luvannut järjestää 

korvaavan suoritustavan. Elina Laurila on ajanut asiaa Kemian laitoksen puolelta 

 

 Toisen vuoden opiskelijoille suunnattu kysely fuksivuodesta keräsi vain kymmenen 

vastausta. Vastauksissa ei ilmennyt mitään erityistä, mutta otos jäi ikävä kyllä melko 

pieneksi 

 

 Muista aiemmin mainituista edunvalvonnan projekteista kerrotaan lisää, kun ne etenevät 

 

 

7.2. Liikunta 

 Miekkailu-liikuntakokeiluun osallistui ~10 henkilöä ja osallistuneet olivat pitäneet 

kokeilusta 

 ~2 viikon päästä on tulossa sählyturnaus 

 Mahdollinen Megazone-ottelu yritetään järjestää marraskuun puolivälin jälkeen 

 Mahdollinen koripallo-ottelu tulossa feat. Syrre & Ynnä. Radikaali ei ole vielä päättänyt 

mukaan lähdöstä 

 

 

7.3. Radikaalin joulumuistamiset 

 Hammarström kertoi joulumuistamisten ideasta, minkä pohjalta hallitus keskusteli ja 

päätti kaksi palkinnonsaajaa 

 Budjetoidaan 30 € lahjoihin 

 

 

8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 09.10. Pesisottelu vs. Ynnä 

 11.10. KKLL - Ilmeisesti kaikki hyvin 

 11.10. Bucket list -bileet 

o Tulot jaetaan 5 ainejärjestön kesken, Radikaalin osuus 156,96 € 

o Lasku tulossa 

 

 19.10. Peli-illassa hieman heikosti osallistujia 

 26.10. Beerpong 

o Jatkot eivät oikein ottaneet tuulta alleen 

 

 01.11. Suursitsit sujuivat hyvin, vaikka meno muuttuikin rajummaksi loppua myöten 

o Jatkossa sitsausaikaa voisi ehkä lyhentää max. 4h mittaiseksi. Lipputuloja 73,90 € 

 

 

8.2. Excursio 

 Majoitus Järvenpäässä ja vierailukohteina ainakin Fazer Vantaalla sekä VTT/Mikes 

Otaniemessä. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. 

 Budjetoidaan 320 € (majoitus 230 € + kuskin majoitus 100 €) 
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8.3. Graffiti-bileet 

 Syyskokouksen jatkot, josta tehtiin päätökset 12/17-kokouksessa 

 

 

8.4. Risteily 

 Laskut on lähetetty ja valmistelut tehty 

 

 

8.5. Haalarikastajaiset 

 Haalarien saapumisajankohdasta ei ole vielä tietoa 

 Pohdittiin haalarikastajaisten järjestämiseen liittyviä yksityiskohtia ja myöhemmin, 

mahdollisesti jonkin toisen tapahtuman kylkiäisenä, järjestettävää merkkiompelua 

 

 

8.6. Pikkujoulut 

 Budjetoidaan 150 € (viini 32 € ja koristeet/ruoat/Niilo-palkinto 118 €) 

 

 

8.7. Suurin Suomen lippu 

 Radikaali hoitaa tapahtuman rahaliikennettä kauttaan, joten budjetoidaan 500 € (joka on 

JYYltä saatava maksimikorvaus), mutta käytetään vain sen verran kuin mitä varmasti 

JYYltä saadaan takaisin 

 

 

8.8. Muut 

 Hukari laittaa tilapalveluohjeen tilojen varaamiskäytännöistä hallituksen Driveen 

 Hallituksen pikkujoulut suunnitteilla Bra
2
:n kanssa 

 

 

9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Budjetti näyttää kokonaisuutena toimivalta. Tuloja on saatu yhteensä 265 €, joista 150 € 

on yhteistyösopimuskumppaneilta. Painokulut ovat ~400 € 

 Tiimien toiminnan jatkumiseksi pidettäneen Ruisku-TyHy 

 Tällä hetkellä Ruiskun mäntä on hieman jumissa, mutta se pyritään puristamaan pohjaan 

ennen risteilybussien starttaamista! 

 

 

 

9.2. Tiedekunnan ja ainejärjestöjen yhteistyön kehittämisryhmä 

 Larsson ja Rantanen oli kutsuttu edustamaan Radikaalia 

 Uusi yhteistyöelin, jonka mahdollisuudet ovat vielä hieman epäselvät. Keskustelun 

myötä vaikuttaa kuitenkin siltä, että lupausta tulevaisuuden suhteen on paljon 

 Keskustelua käytiin mm. JYYScience Instagram-kampanjasta, Laitoksen tulevista 

uusista nettisivuista ja kouluvierailujen järjestämisestä 

 Seuraava kokoontuminen on tulossa luultavasti vuodenvaihteen jälkeen. Uuden 

hallituksen toivotaan hankkivan työryhmästä lisää tietoja ja osallistuvan sen toimintaan 
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9.3. Paitatilaus 

 Mainostusta vaille valmis 

 T-paitojen hinnaksi muodostunee tilausmääristä riippuen ~12€ 

 

 

9.4. Muut 

 Laulukirjan tilanne: 

o Laulut, esipuhe ja sisällön järjestys on kunnossa, mutta kannet puuttuvat yhä 

o Materiaali ylipäätään tulee olemaan vettä, repeämistä ja kemistejä kestävää. Kirjassa 

tulee olemaan metallikierteet 

o Kirja pyritään saamaan kuntoon vielä tämän vuoden puolella 

o Hinta tämänhetkisen arvion mukaan ~10 € 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Ei muita asioita 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Mahdollisesti syyskokouspäivänä tarpeen vaatiessa, luultavasti kuitenkin joulukuussa. 

Sovitaan myöhemmin 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.26 

 

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Josefiina Hukari, puheenjohtaja   Jonas Hammarström, sihteeri 


