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9.1.2019 AgB301 klo 16.15 
 
Läsnä: 
Arttu Lehikoinen puheenjohtaja 
Milla Mattila sihteeri 
Janne Nykänen 
Johanna Rättilä 
Matti Salmela 
Joona Kyrö 
Joose Saksanen 
Elias Haukka 
Paula Sarkkinen (saapui 16:17) 
Henna Rahkola 
Olli Puhtimäki 
 
+ Janne Sarkkinen (poistui 16:47) 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Kokous avattiin klo 16:16. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Lisättiin kohta 5.15 Tulostuskiintiön siirto.  
 

4. Ilmoitusasia 
JYY:n järjestöseminaari 18.1.-19.1. 
Opetuksen kehittämispäivä 9.4. 
Myöhän yhteistyösopimus umpeutuu helmikuun lopussa 
Koko hallitukselle on annettu oikeudet Radikaalin tapahtumat-korppikalenteriin & driveen. 
Sääntömuutoksista tullut korjauspyyntö, korjattava 5.5. mennessä. Keskustellaan kahveilla. 
Pelisääntökeskustelun läpikäynti seuraavilla kahveilla. 
 

5. Hallintoasiat 
5.1.Talousasiat 

Tilanne tilillä: 3386,55 € 
Kassassa: 32 € 

 
5.2. Radikaalin tili 

Tili muutettu Danske Bank - business-tili plus-versioon tammikuussa. 
 

5.3. Vuosijuhlatili 
Perustettu. 
 

5.4. Vuosijuhlien viralliset asiakirjat 
Sopimus- ja laskupohjista tullut vujutiimiltä pyyntö. Olemassa olevaa yleistä         
laskupohjaa voi käyttää vujulaskutuksiin. Sopimuspohja selvityksessä edellisen tekijän        
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kanssa (Aku).  
 

5.5. Nimenkirjoittajien ilmoitus PRH:lle 
Patentti- ja rekisterihallitukselle pitää tehdä ilmoitus uuden hallituksen takia uusista ja           
poistuvista nimenkirjoitusoikeuksista. Arttu hoitaa. 
Budjetoidaan ilmoituskuluiksi 20€. 
 

5.6. Hallituksen vastuualueiden vahvistus 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin alustavasti syyskokouksen ja      
halukkuuden mukaan hallituksen jäsenille seuraavat vastuualueet. 
 
Nimetään seuraaviin tehtäviin seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja: Arttu Lehikoinen  
Varapuheenjohtaja: Janne Nykänen (kopo tai sopo) 
Sihteeri: Milla Mattila 
Taloudenhoitaja: Johanna Rättilä 
Edunvalvonta- ja hyvinvointivastaava: Matti Salmela (kopo tai sopo) 
Media- ja julkaisuvastaava: Joona Kyrö (kulttuuri) 
Yritysyhteistyövastaava: Joose Saksanen (ympäristö) 
Tapahtumakoordinaattori: Paula Sarkkinen  
Tapahtumavastaavat: Henna Rahkola (kv), Olli Puhtimäki (kehy), Elias Haukka. 
 
Toimihenkilöt 
Edunvalvonta: Aku Lampinen (hallopedi) 
Lanivastaava: Essi Barkas 

 
Nimetään lisäksi toimihenkilöiksi: 
Ruiskun produktiotiimin vetäjä: Liisi Rajala 
Vuosijuhlaviikkotapahtumavastaava: Janne Sarkkinen 
Radikaalin häirintäyhdyshenkilö: Janne Sarkkinen 
  

5.7. Edustuspaikkojen jäsenten ja hallituksen yhteyshenkilöiden nimeäminen 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin alustavasti halukkuuden mukaan      
hallituksen jäsenille seuraavat vastuualueet. 
 
Nimetään seuraaviin tehtäviin seuraavat henkilöt: 
Loimuvastaava: Paula Sarkkinen 
Matemaattis-Luonnontieteellisen tiedekunnan opetuksenkehitysryhmän opiskelijajäsen:    
Arttu Lehikoinen 
Kemian laitoksen opetuksenkehitysryhmän opiskelijajäsen: Matti Salmela; varajäsenet:       
Arttu Lehikoinen ja Janne Nykänen 
KSKS nuori jäsen: Janne Nykänen 
Kemian laitoskokouksissa edustajat: EVHV-tiimi 
Haalaritiimin koordinaattori: Joose Saksanen 
 

5.8. Kevään hallituksen kokoukset 
Hallitus kokoustaa toukokuuhun asti kerran kuukaudessa keskiviikkoiltapäivisin (klo        
16:15), tilassa AgB301 tai jossain muussa vähempiarvoisessa luolassa (lue:         
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AgD225.1). 
Kokousten päivämäärät: 9.1., 6.2., 13.3., 10.4., 8.5. 
 

5.9. Kevään hallituskahvit 
Hallituskahvien ajatuksena on keskustella sektorien asioista. Kyseessä on vapaampi         
tilaisuus, jossa keskustellaan kokoukseen tulevista asioista ja tehdään ehdotukset         
etukäteen päätöskohtiin. Tarkoituksena on saada kokouksista kevyempiä ja lyhyempiä. 
 
Ensimmäisen kahden kuukauden ajan kahvitellaan useammin, jonka jälkeen aina         
viikko ennen kokouksia. Tiistai-iltapäivisin (klo 16:15), AgB301. 
Ensimmäisten hallituskahvien päivämäärät: 15.1., 29.1., 19.2., 26.2. 
 

5.10. Edustusavustusten linjaus sekä vuosijuhlaedustajien valinta 
Radikaali on perinteisesti avustanut merkittävien sidosryhmien vuosijuhlien edustajan        
illalliskortista 20 euroa sekä lahjaan 10-20 euroa. Edustusbudjettia vuodelle on 200           
euroa.  
 
Linjataan vuosijuhlalahjabudjetiksi 10 euroa, mutta huomioidaan tapauskohtaisesti,       
onko koko budjettia tarpeen käyttää. Sovitaan illalliskortin avustukset        
vuosijuhlakohtaisesti.  
 
Tulevat vuosijuhlat joihin meidät on kutsuttu 

Linkin vujut 16.2. (2 hlö) (70/80 e, sillis 5/10 e) 
 
Linkin vujuille ei valita edustajaa, mutta lähetetään lahja jotka hoitavat: Joona, Matti.            
Vujulahjaan budjetoidaan 10 euroa. 
 

5.11. Vuosittain vahvistettavat käytänteet 
- Tapahtumista kerätyistä pulloista tulevat rahat saa se, joka ne jaksaa viedä/jää            
viimeiseksi siivoamaan. Radikaali toivoo jäsenien muistavan heitä. 
- Kilometrikorvaus hallituksen jäsenille: Auton normaalista sijainnista lyhintä reittiä         
kohteeseen maksetaan jatkossa 0,30e/km. Lisäksi korvaus suoritetaan myös ajoista,         
jotka hallitus katsoo muuten perustelluiksi. 
- Todetaan tänäkin vuonna hallituksen viralliseksi tiedotuskanavaksi sähköpostilista. 
- Kahdesta kokouksesta tai hallituskahveilta ilmoittamatta pois jäämisestä sanktiona         
kahvi- tai teepaketti kopille (alle 3 euron paketti on lannoitetta, ei kahvia). Ilmoitukset             
estymisestä 1 vk etukäteen, kiireellisissä tapauksissa myös lyhyemmällä aikataululla. 
- Kulukorvaukset taloudenhoitajalle kuukauden sisään ostotilanteesta. Mielellään       
suoraan taloudenhoitajalle, muuten ilmoitus kun kulukorvaus on postilaatikossa. 
- Haetaan kiintiötön tulostus laitokselta pj:lle, taloudenhoitajalle ja sihteerille. 
 
Lisätään seuraavat kohdat: 
- Hallituksen Drive siivotaan vuosittain ennen hallituksen vaihtoa. 
- Radikaalin sometilien salasanat vaihdetaan hallituksen vaihdon jälkeen väh. kerran          
vuodessa 
 

5.12. Laitoksen kulkuavaimet 
Hallitus on rajoitetusti oikeutettu käyttämään esim. ainejärjestötilaa ja yliopiston 
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tulostimia yliopiston normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. 
 
Haetaan JYY:ltä kulkuavaimia hallituksen jäsenille. Arttu hoitaa. 

 
(16:30 siirrytään esityslistassa kohtaan 6.2.10.) 

 
5.13. Jäsenrekisterin päivitys 

5.13.1. Vuosittainen jäsenmaksu 
Syyskokouksessa päätetty vuosittainen 1e jäsenmaksu pitää kantaa. Kannetaan        
kevätkokouksen jälkeen, touko-kesä-heinäkuussa. Businessplustili käyttöön     
tuolloin.  

5.13.2. Jäsenrekisteriseloste 
9/18 kokouksessa päätetty, että tehdään jäsenluetteloon liitteeksi GDPR:n        
mukainen rekisteriseloste, johon kysytään YNNÄ:ltä mallia. Ei ole tehty. Arttu,          
Janne ja Milla hoitaa. 
 

5.14. Kevään päivystykset 
Pitää doodlettaa ASAP. Milla hoitaa kyselyn tekemisen. Janne hoitaa vuoden          
ensimmäisen päivystyksen 16.1. 11:45. Päivystyskoulutus doodletetaan myös. 
 

5.15. Tulostuskiintiön siirto  
Teijalle kerrottu keille siirretään tulostuskiintiöt. 

 
(Kokoustauko 16:56 - 17:05) 

 
6. Projektiasiat ja liikunta 

6.1. Menneet 
6.1.1. Myöhän avaus 8.1. 

Oli väkeä :) Oli kivaa 
 

6.2. Tulevat 
6.2.1. Kinkkusauna 16.1. 

Opinkivellä, tarjolla kinkkua ja seitankinkkua, Sarkkinen Janne ilmoittanut        
ostaneensa kinkun ja että hänen uuniaan voi käyttää. Elias hakee. Kuluja todettu            
50 e tarjoiluun.  

6.2.2. Baarikierros 23.1. 
Perinteinen MatLu baarikierros, jatkot Brassa. 

6.2.3. JM-kyykkä 26.1. 
Kutsu tullut, Janne, Johanna, Arttu ja Henna kiinnostuneet. Arttu ilmoittaa          
joukkueen. 

6.2.4. FBI-päivät 29.1. 
Ilmoittautuminen auki, päivistä ilmoitettu jäsenille. 

6.2.5. Kyykkäilyä 31.1. 
Budjetoidaan 5€ kuumaan mehuun, paikka ei vielä päätetty. 

6.2.6. Sitsit Sputnikin kanssa 7.2. 
Tiliassa (selviää kun Eetu tulee lomalta/sijainen selvittää). Budjetoidaan 300e         
läpivirtaavaan rahaan, pitsatarjoilu, varauduttu noin 60 henkilöön. 

6.2.7. MM-kyykkä 9.2. 
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Koordinoitu lähtö, yhteinen bussi (Onnibus tms). 
6.2.8. Kemiat kohtaa 14.-16.2. 

Otaniemessä (löytyy hallitusspostista, Paula välittää viestin jäsenille). 
6.2.9. Lanit 15.-17.2. 

Essi Barkas hoitaa. Oletus: Radikaali maksaa bensakulut. 
6.2.10. Vujuviikko 

6.2.10.1. Vujuexcu  
Sarkkinen esitti suunnitelmia: 22.-24.3., yllätyskohteet, passi ja       
hammasharja  mukaan, kohteesta keskusteltu. 

6.2.10.2. Alumni-ilta  
Budjetoidaan 80 e saunaan ja Lillukan tilavuokraan. 

 
(Janne Sarkkinen poistui 16:47, siirrytään esityslistassa kohtaan 5.12.) 

 
6.3. Liikuntavuoro 

Pyörii vielä. Tavoitteena aikaistaa infoa vuorojen lajeista n. 1 vk ennen. 
 

6.4. Palauteboksin tapahtumaehdotukset 
6.4.1. Karaokeilta 

Palautetta tullut esim. singstar Opinkivelle tai jonkinlaista karaokea. 
 

7. Media-asiat 
7.1. STYROL:n taittokulut 

Kokouksessa 11/2017 STYROL:n taittamiskuluiksi budjetoitu 50 e per järjestö (200 e           
yhteensä). Lasku on nyt tullut. 
Todetaan 50 e kuluja.  
 

7.2. Ruisku 
7.2.1. InDesign-lisenssit 

Pettersson on lupaillut viime vuoden puolella kemian laitoksen muutamille         
koneille InDesign -ohjelman Ruiskun taittamiseen. 
Joona ottaa yhteyttä. 
 

7.2.2. Ruiskun kuulumiset 
Ruiskuinfoa suunniteltu ensi viikolle.  
 

7.3. Fuksipassien ja fuksiaisten voittaja 
Palkinnot on jo budjetoitu. Voittajat ei vielä tiedossa. Paula ottaa yhteyttä Janne            
Sarkkiseen, jotta saadaan palkinnot fuksiaisten voittajille. 
Fuksipassipalkintoja ei vielä hankittu. Henna laskee pisteet, Joona määrää, Arttu          
shoppailee.  Palkinnot jaetaan kinkkusaunassa. 
Todetaan 50e kuluja. 
 

7.4. Viikko- & kuukausitiedote 
Saadaan pyörimään taas. Millalle viestejä tiedotettavista asioista, Milla lähettää         
oikolukuversion hallituslistalle. 
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7.5. Nettisivujen päivitys 
Radikaalin nettisivut pitää päivittää ainakin tietojen osalta nykyajalle. Korjauslista: 
- Yhteistyösopimusten jäsenedut pitää listata näkyville 
- Uusi hallitus pitäisi saada näkyviin 
- Kevään päivystysajat? 
- Ruiskun tiimit ja lehdet erikseen? 
- Sivujen rakenne kaipaisi ehkä muutosta? 
- Toimihenkilöistä listaus hallitussivulle tai erikseen? 
 
Nimetään Arttu, Milla, Janne ja Johanna alottamaan työt.  
 

7.6. Vuosijuhlamerkkikilpailu 
Osallistunut kuulemma muutama, mutta jäänyt jumiin B.Essille. Sähköpostista löytyy         
merkit. Voittaja valittu, Arttu ottaa B. Essiin yhteyttä. Hallitus löysi kakkossuosikin ja            
otetaan kyseisen merkin tekijään myös yhteyttä haalarimerkin mahdollista tekoa varten.  
 

7.7. Ainejärjestönauha 
Lokakuun lopussa lähetetty kysely, jossa useita kymmeniä kiinnostuneita jäseniä         
ostamaan nauhan. Joose ja Arttu kyselevät mistä näitä saa, jatkaminen päätetään ensi            
kokoukseen mennessä. Jos ei ehditä, ei hankita. 

 
(Kokoustauko 17:57-18:04) 

 
8. EVHV 

8.1. Edunvalvonta 
8.1.1. Joulukuun laitoskokous 

Katalyytin esittely, laitos näytti peukkua. Joulumuistamiset jaettiin.  
8.1.2. TEK:iin liittyminen 

Aku ottanut yhteyttä, tapaamista ehdotettu, mutta mitään ei ole kuulunut TEK:n           
taholta. 

8.1.3. Syksyn palautekysely 
Ei tehty, kysely tehtävä ASAP. Janne ja Matti hoitavat.  

8.1.4. JYYn yhdenvertaisuuskyselyn koonti 
Viimeistelyä ja lähetystä vaille valmis. 

8.1.5. JYYn valiokuntakuulumisia 
Tulossa on, ei olla käyty.  
 

8.2. Muut 
8.2.1. Nanosauna 

Nanosaunan kiuaskivet ovat osittain haihtuneet, pitäisi pyytää jostain lisää. Arttu          
laittaa viestiä. 

8.2.2. Muinaiset Facebook-viestit 
Facebookissa tuli erityisopettajaopiskelijoiden kysymys jo marraskuussa, johon       
kukaan ei osannut vastata. 
Kysytään mietityttääkö kaakao yhä ja pohditaan jatkotoimenpiteitä sitten. 
 

9. Muita esille tulevia asioita 
Kinkkusaunan kinkku ostettu by J. Sarkkinen. 
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10. Budjetoinnit 

● Nimenkirjoittajien ilmoitus 20 e 
● Linkin vujulahja 10 e 
● Sitsit Sputnikin kanssa 300 e 
● Kyykän mehubudjetti 5 e 
● Alumni-ilta 80 e 

 
11. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

Pöytäkirjat 11/18, 1/19 ja järjestäytymiskokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa        
kokouksessa.  
 

12. Seuraava kokous 
6.2. klo 16.15 AgD225.1 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 18.20. 
 

 
Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 
Pöytäkirja on hyväksytty hallituksen kokouksessa ___/______ 
 
 
____/____/_____                                                        _____/____/______ 
 
 
 
_________________________ _______________________________ 
Arttu Lehikoinen, puheenjohtaja 2019 Milla Mattila, sihteeri 2019 


