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KEVÄTKOKOUS 2015
Aika:

Keskiviikko 04.03.2015 klo 18.30

Paikka:

Opinkivi

Läsnä:

Nimilista liitteenä (liite A)

Liitteet:

Nimilista (liite A), Toimintakertomus 2014 (liite B), Tuloslaskelma (liite C)

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33
2 Kokousvirkailijoiden valinta
Valittiin kokousvirkailijat seuraavasti:
Sihteeri: Jonas Hammarström
Puheenjohtaja: Anssi Rajala
Pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat: Janne Sarkkinen ja Linnea Grönroos
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.
5 Hallituksen kuulumisia
Hallitus 2015 on lähtenyt tehokkaasti liikkeelle. Alkuvuosi oli hiljaisempi, mutta nyt jo
menneistä tapahtumista mainittakoon kinkkusauna ja laskiaiset. Keväälle on tulossa paljon
toimintaa.
Edunvalvonta- ja hyvinvointitoimi on jatkanut tärkeää toimintaansa ja on uusinpana
aluevaltauksenaan liittynyt mukaan opetuksen arviointityöryhmään.
Liikuntatoimi on järjestänyt useita tapahtumia ja kevään aikana tulee mahdollisuuksia
osallistua urheiluun myös katsomon puolelta. Liikuntavuoro on löytänyt paikkansa
keskiviikkoillasta.
Media- ja julkaisupuoli tulee toimittamaan uuden Ruiskun vapuksi. Jäsenistöltä toivotaan
laadukasta ja keväistä materiaalia tulossa olevaan kauniiseen värijulkaisuun.
Projektityöryhmän keväälle sijoittuvista projekteista nostettiin esille vapun
ympärysviikkojen toiminta, huhtikuun excursio ja tuleva paitatilaus. Lisäksi fuksipassi
tultaneen lanseeraamaan ensi syksynä.
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6 Vuoden 2014 toimintakertomus
Vuoden 2014 puheenjohtaja Tuomas Nurmi luki vuoden 2014 toimintakertomuksen ääneen.
Toimintakertomus liitteenä (liite B). Kokous hyväksyi toimintakertomuksen seuraavin
muutoksin:
1) Lisättiin sana "ehdittiin".
"Vappuriennot alkoivat peli-illalla henkilökunnan kanssa ja vapunaikana ehdittiin sitsata
Syrinxin kanssa, pelata pesäpalloa ja saunoa Nanosaunalla sekä sumusuunnistaa ja
saunoa Opinkivellä."
2) "Radikaalin uusi hallitus valittiin sääntömääräisessä syyskokouksessa marraskuun
alussa, joita jatkettiin kokonaisvaltaisilla rodeobileillä."
Muutettiin muotoon:
"Radikaalin uusi hallitus valittiin sääntömääräisessä syyskokouksessa marraskuun
alussa, ja kokouksesta jatkettiin kokonaisvaltaisiin rodeobileisiin."
7 Vuoden 2014 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Rahastonhoitaja Toni Väisänen esitteli vuoden 2014 menoarvion ja tilinpäätöksen vuodelle
2014, tilinpäätös liitteenä (liite C). Toiminnantarkastajat Sara Turunen ja Sara Vähätalo
lukivat tilintarkastuskertomuksen.
Kokous hyväksyi tilinpäätöksen muutoksitta.
8 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2014 hallitukselle
Vuoden 2014 hallituksen jäsenet poistuivat keskustelun ajaksi.
Kokous myönsi vastuuvapauden yksimielisesti vuoden 2014 hallitukselle.
9 Sääntömuutokset
Kevätkokouksessa 2013 päätetyt sääntömuutokset lähetetään kokouksen yksimielisellä
päätöksellä uudelleen Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyyn seuraavin täydennyksin:
1) Muutetaan sääntöjen maininnat tilintarkastajista toiminnantarkastajiksi kohdissa 14 ja
15.
2) Muutetaan sääntöjen kohdassa 15 "tilintarkastajien lausunnosta" muotoon
"toiminnantarkastajien lausunnoksi".
10 Haalarienhankintakäytänteiden muuttaminen
Keskusteltiin uusista haalarienhankintakäytänteistä. Syksystä 2015 alkaen nimetään
syyskokouksessa ensimmäisen vuoden opiskelijoista tiimi, joka käy seuraavan kevään
aikana lävitse sponsorit seuraavan syksyn haalareiden hankitaan varten. Näin haalareiden
sovittaminen voidaan järjestää esim. kampuskisan yhteydessä ja aikaistaa sen myötä
haalaritilauksen tekemistä. Myös haalarikastajaiset aikaistuisivat.
Tänä keväänä toimitaan poikkeusjärjestelyn mukaisesti:
Väliaikaishaalarikoordinaattoriksi valittiin Anssi Rajala, joka kokoaa itselleen työnryhmän,
jonka tehtävänä on
1) sponsoreiden hankinta
2) sovituksen tilaaminen
3) seuraavan vuoden eli syksyllä 2015 aloittavien kemianopiskelijoiden haalarivastaavien
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ohjeistaminen.
Keskusteltiin myös mahdollisesta fuksivastaavan/-koordinaattorin toimenkuvan luomisesta.
Koordinaattorin tehtävänä olisi muun muassa fuksipassin, haalaritilauksen, jne ensimmäisen
vuoden opiskelijoita Radikaalin osalta koskettavista asioista huolehtiminen.
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

____/____/______

____/____/______

___________________________

_____________________________

Anssi Rajala, puheenjohtaja

Jonas Hammarström, sihteeri

____/____/______

____/____/______

___________________________

_____________________________

Janne Sarkkinen, pöytäkirjantarkastaja

Linnea Grönroos, pöytäkirjantarkastaja

