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HALLITUKSEN KOKOUS 15/2017 

Aika: Torstaina 14.12.2017 klo 16.15 

Paikka: Agora C132 

Läsnä:  

Josefiina Hukari puheenjohtaja 

Jonas Hammarström sihteeri 

Aku Lampinen 

Anssi Rajala 

Essi Barkas 

Henri Kaaripuro (poistui ja palasi 17.40–17.42) 

Janne Sarkkinen 

Johanna Rättilä 

Meeri Rantanen 

Niko Sihvo  (poistui ja palasi 17.57–17.59) 

Sylva Larsson (poistui ja palasi 17.58–18.01) 

Toni Tikkanen 

Paula Sarkkinen 

Janne Nykänen 

Arttu Lehikoinen 

Matti Salmela 

Essi Manninen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.18 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

 Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus paikalla oleville vuoden 2018 hallituksen 

edustajille 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan 

 

 

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin pöytäkirjat 13/17 ja 14/17 
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5. Ilmoitusasiat 

 

5.1. Radikaalin joulumuistamiset 

 Kunniakirjoin muistettiin Jan Lundellia ja Teija Tattia 

 

5.2. Hallituksen vapaan sanan keskustelu + pikkujoulut 

 Pidetään kokouksen jälkeen 

 

5.3. JYYn kuulumisia 

 Uusi JYYn hallitus on nyt valittu ja Radikaalin vuoden 2018 hallituksen sihteeri Hukari 

on valittu siihen mukaan 

 

 Muistutettiin kaikkia siitä, että valiokuntaedustusmahdollisuuksia kannattaa hyödyntää 

aina kun mahdollista 

 

5.4. Ynnän vuju-pikkujoulut 

 Hukari edusti Radikaalia vuju-pikkujouluilla ja piti myös lyhyen puheen 

 

5.5. Suurin Suomen Lippu –haaste 

 Radikaalin luotsaama useamman ainejärjestön haastetiimi voitti kilpailun. Onnittelut! 

 

 Aiheesta lisää kohdassa 8.1. 

 

 

6. Hallintoasiat  

 

6.1. Taloustilanne 

 Tilillä 3142,46 € 

 Käteiskassaa ei voitu laskea, mutta se lasketaan jouluinventaarion yhteydessä 

 Budjetointeja ja kuluja 

o Budjetoidaan 20 € (PRH:n maksuihin, jos 2017) 

o Budjetoidaan 330 € (Ruisku) 

o Budjetoidaan 481,70 € (Paitatilaus) 

o Todetaan 80 € kuluja (Suurin Suomen lippu) 

 

6.2. Nimenkirjoitusoikeuden vaihtaminen 

 Yhdistyksen sääntöjen mukaan nimenkirjoitusoikeudellisia henkilöitä ovat 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja 

 

 Vuoden 2018 hallituksen nimenkirjoitusoikeudelliset edustajat: 

 puheenjohtaja Aku Lampinen 

 varapuheenjohtaja Arttu Lehikoinen 

 sihteeri Josefiina Hukari 

 taloudenhoitaja Johanna Rättilä 

 

 Budjetoidaan 20 € PRH:n maksuihin. Jos ilmoittaminen menee vuoden 2018 puolelle, 

hallituksen 2018 tulee kokouksessa hyväksyä ko. maksu uudelleen 
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6.3. Testamenttien päivittäminen 

 Käytiin lävitse pikaisesti testamenttien nykytilanne, joka oli kohtalainen. Muistutettiin 

hallituslaisia testamentin kirjoittamisen tärkeydestä 

 

 Keskusteltiin jo tehdyistä ja tulevista perehdytyksistä myös karonkan ulkopuolella 

 

 

6.4. Hallituksen listojen yms. päivittäminen 

 Sähköpostilista on päivitetty Peshevin toimesta. Keskusteltiin siitä, koska hallitus 2017 

poistetaan listalta 

 

 Instagramin käytöstä käytiin myös lyhyt keskustelu, mutta päätettiin jättää sen 

läpikäyminen kokouksen ulkopuolelle 

 

 Hallituksen Driven näkyminen kaikille 2018 hallituksen edustajille tarkistetaan 

kokouksen jälkeen 

 

 Radikaalin Fb-ylläpidon vaihtaminen tehdään mahdollisimman pian. Vanha hallitus 

suosittelee kahta pääadminia yhden sijaan 

 

 Keskusteltiin eri sähköpostilistoista (esim. kopo-lista, kv-lista,…) ja todettiin niihin 

liittymisen olevan hyödyllistä vähintäänkin oman toimialueensa puitteissa, mutta myös 

muilta osin 

 

 Muistutettiin myös Facebookissa olevista ryhmistä, jotka on suunnattu erityisesti eri 

toimenkuvissa toimiville 

 

 Kehotettiin 2018 hallituksen edustajia harkitsemaan oman kykynsä mukaisesti myös 

muiden somekanavien käyttöä ja Jyväskylän yliopiston eri toimielinten seuraamista 

niissä.  

o Erityisesti ajankohtaisia asioista käsittelevät sosiaalisen median viestit välittävät tietoa 

usein virallisia tiedotteita huomattavasti nopeammin. Esimerkiksi Twitterin kautta voi 

päästä tutustumaan mm. yliopistomme rehtorin ajatusmaailmaan huomattavasti 

suorempaa reittiä kuin pelkkiä virallisia kanavia seuraamalla 

 

6.5. Hallituksenvaihtokaronkka 

 Keskusteltiin hallituksenvaihtokaronkan järjestämisestä monesta eri näkökulmasta ja 

myös siitä, millaisen muodon tilaisuus lopulta ottaa 

 

 Päädyttiin käsiäänestyksen kautta seuraaviin päätöksiin karonkan suhteen: 

o pidetään kolmipäiväisenä 12–14.1. 

o järjestetään kaupungilla tai sen lähistöllä 

 

 Keskustelua aiheesta jatketaan tarvittaessa verkossa 

 

6.6. Puunjalostusinsinöörien Nuorten foorumin edustajan valinta 

 Vuoden 2018 hallituksen joukosta ei löytynyt vapaaehtoisia edustajaksi, joten pyrimme 

selvittämään, onko mahdollista valita edustaja hallituksen ulkopuolelta 
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7. EVHVL 

 

7.1. Edunvalvonta 

 OKR:n kokous 

o Suunnitteilla matematiikan taitoja etukäteisvalmentava verkkokurssi, jonka pääsisi 

suorittamaan jo ennen opintojen alkua tai vähintäänkin ennen fysikaalisen kemian 

kursseja 

o Kokouksiin saa tulla muitakin kuin nimettyjä henkilöitä, mutta Radikaalin nimeämät 

henkilöt ovat ensisijaisesti tiedotus- ja edustusvastuussa 

o Sähköpostiin on tullut tiedote mahdollisuudesta päästä opiskelemaan Venäjälle 

o Selkkariselvityksen aikaansaamia muutoksia seurataan tulevan vuoden aikana 

o Gradupaja etenee myös hiljalleen, hallitus seuraa tilannetta 

 

 Loimu-vastaava 

o Valittiin Loimu-vastaavaksi Alli Raittinen, joka ilmaisi hyväksyntänsä sähköisesti 
 

7.2. Joulukuun palautepäivä 

 Pidetään poikkeuksellisesti sähköisenä. Uusi hallitus voi halutessaan pitää ei-sähköisessä 

muodossa esimerkiksi kolmannessa jaksossa 

o Rajala ja Sihvo hoitavat kyselyn valmistelun 

 

7.3. Liikunta 

 Liikuntavuoro on talvitauolla ja seuraava vuoro järjestetään 9.1.  
 

 

8. Projektiasiat 

 

8.1. Menneet 

 Suomen Suurin Lippu 

o JYYltä saatiin 100 € avustusta, todetaan lisäksi 80 € kuluja. Kulut saadaan peittoon 

LUMA-KS:lta haettavalla hyvityksellä 

 

 Risteily sujui kokonaisuudessaan hyvin, laiva jäi kellumaan vielä kemistien poistuessa 

 

8.2. Kinkkusauna 

 Järjestetään 25.1. 

 Kinkku vielä haussa, sopiva hinta kinkulle on < 2,5 €/kg ja paino 10 kg. Hukari hoitaa 

vegekinkun 

 

8.3. Muut 

 9.1. Vuoden avaus Myöhässä 

 19–20.1. Järjestöseminaari 

 Vuoden alkupuolella myös ”Vuoden ensimmäiset pikkujoulut” Bra2:ssa 

 Kevätkokous pidetään maaliskuun lopulla, luultavasti 21.3. 

 Vapun suunnittelu on hyvässä vauhdissa, pohdinnassa on mm. 

o Vappuexcursio, joka suuntautunee Tampereelle 

o 25.4. Sumari 

o 27.4. Jyväsmetro 

o Sitsit sopivassa välissä feat. Syrinx 
o Saunomista 
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9. Media-asiat 

 

9.1. Ruisku 

 Uusin Ruisku on saanut innostuneen vastaanoton ja Ruiskun palautekysely tehdään 

joulu-tammikuussa 

 Uusin numero on jo saatavilla myös internetissä Radikaalin verkkosivuilla 

 Lehti pyritään saamaan julkaistuksi myös Issuu.com-sivustolla laajemman levikin 

saavuttamiseksi 

 Budjetoidaan 330 € Ruiskusta syntyvien kulujen kattamiseen 

o Uusin numero tuotti 50 € voittoa 

 

9.2. Paitatilaus 

 ~25 tilausta 

 Budjetoidaan kuluihin 481,70 € (446,70 € lasku + 35 € postitus) 

 

9.3. Fuksipassien palautus 

 Fuksipasseja oli palautettu kokoukseen mennessä 21 kpl ja tutorpasseja 6 kpl. Palkinnot 

tullaan jakamaan kevään aikana ja niiden budjetoinnista vastaa hallitus 2018 

 Keskustelun myötä arvioitiin palkintoihin budjetoitavaksi 50 €. Palkintoideat löytyvät 

Driven Hajatelmatiedostosta 

 Hammarström hoitaa tarvittaessa todistukset ja laminoinnit, kun niistä ensin päätetään 

 

9.4. Muut 

 Ei muita asioita 

 

 

10. Muita esille tulevia asioita 

 

 Hallitus kiittää vuonna 2017 Radikaalin toiminnassa tavalla tai toisessa mukana olleita 

sekä Radikaalin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuneita henkilöitä! 

 Palautelomakkeeseen lisäkysymys baarisopimuksesta 

 Hammarström hoitaa avainlappuja Kopille 2018 hallitusta varten, lisäohjeita 

myöhemmin 

 

 

11. Seuraava kokous 

 

 Hallitus 2018 järjestäytymiskokous, mahdollisesti karonkan aikana 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.06 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 

 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Aku Lampinen, puheenjohtaja 2018  Josefiina Hukari, sihteeri 2018 

 

 

 


