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KEVÄTKOKOUS 2019
Aika:
Paikka:
Läsnä:
Liitteet:

14.3.2019 klo 18.00
Opinkivi
Osallistujalista liitteenä (liite A)
A Osallistujalista
B Toimintakertomus 2018
C Tuloslaskelma 2018
D Tase 2017 v 2018
E Sääntökorjaukset
F Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
2. Kokousvirkailijoiden valinta
Valittiin kokousvirkailijat seuraavasti
Puheenjohtaja: Joose Saksanen
Sihteeri: Milla Mattila
Pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat: Janne Sarkkinen, Marttin Peitsara
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.
5. Hallituksen kuulumisia
Hallitus jakoi kuulumisia alkaneesta kaudesta. Tarkempia kuulumisia jaettiin tiimikohtaisesti.
- Edunvalvonta- ja hyvinvointivastaava Matti Salmela: Aktiivinen alku EVHV:n kannalta.
Opintokysely laitettu liikkeelle. Tuhmia luennoitsijoita on myös nuhdeltu.
- Tapahtumatiimin Paula Sarkkinen: Vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Vujuviikko pitää
tiimin kiireisenä, muuten menee hyvin.
- Ruiskun päätoimittaja Joona Kyrö: Ruiskulle kuuluu hyvää, vaikka henkilökuntaa on vähän.
Lisensseistä on yritetty keskustella Petterssonin kanssa. Ensi vuoden strategia hiottavana.
- Hallituksen puheenjohtaja Arttu Lehikoinen: Hallinnolla tulipalokiire vujujen, sopimusten
sun muun kanssa. Hallitus on koulutettu.
- Yritysvastaava Joose Saksanen: Yrityspuolella ei mitään sen hurjempaa. Myöhän sopimus
jatketaan.Yrityspuolen juttulot keskittyneet vujuihin myös.
6. Vuoden 2018 toimintakertomus
Vuoden 2019 puheenjohtaja Arttu Lehikoinen esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen
kokoukselle. Toimintakertomus liitteenä (liite B). Kokous hyväksyi toimintakertomuksen
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muutoksitta.
7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastajien lausunto
Taloudenhoitajan laatima tilinpäätös vuodelle 2018 ja vuoden 2018 toiminnantarkastajien
laatima lausunto esiteltiin kokoukselle.
Kokous hyväksyi tilinpäätöksen yksimielisesti.
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2018
Vuoden 2018 hallituksen jäsenet poistuivat keskustelun
vastuuvapauden yksimielisesti vuoden 2018 hallitukselle.

ajaksi. Kokous myönsi

9. 50-vuotisjuhlien kunniajäsenehdotukset
Hallituksen puheenjohtaja esitteli perusteluineen vuoden 2019 hallituksen keräämät
ehdotukset kunniajäsenistä kokoukselle.
Lista ehdotetuista kunniajäsenistä:
1. Janne Sarkkinen
2. Akseli Mansikkamäki
3. Toni Lamminaho
4. Jonas Hammarström
Kokous keskusteli kunniajäsenehdokkaista ja hyväksyi kunniajäsenet yksimielisesti.
10. Sääntömuutosten korjauskehotukset
Patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksynyt kaikkia syyskokouksen hyväksymiä
sääntömuutoksia, vaan kolmesta kohdasta pyydettiin korjauskehotuksia. Hallitus esitti
Patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotuksien pohjalta seuraavia muutoksia
sääntömuutosehdotukseen. Korjauskehotuksien pohjalta korjatut säännöt liitteenä (liite E).
Ehdotettujen uusien sääntöjen kohdasta 4 poistetaan seuraava lause “Liittymismaksu oikeuttaa
7 vuoden jäsenyyteen liittymisvuoden alusta lähtien.”
Ehdotettujen uusien sääntöjen kohta 11 “Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdessä kaksi siihen
oikeutettua. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla,
sihteerillä ja taloudenhoitajalla.” muotoillaan uudestaan seuraavanlaiseksi: “Yhdistyksen
nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi
yhdessä.”
Ehdotettujen uusien sääntöjen kohdan 16 muotoilu “Asiat ja vaalit päätetään yksinkertaisella
enemmistöllä tai yhdistyslain 29 §:n 3. momentin 3. kohdan mukaisesti. Äänestys on
suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua jäsentä niin vaatii. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.” muutetaan
seuraavanlaiseksi: “Asiat ja vaalit päätetään yksinkertaisella enemmistöllä. Henkilövaalit
toimitetaan kuitenkin yhdistyslain 29 §:n 3. momentin 3. kohdan mukaisesti ehdokkaita
ollessa useampi kuin kolme. Äänestys on suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua
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jäsentä niin vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi
vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.”
Kokous keskusteli sääntömuutoksista ja hyväksyi korjaukset yksimielisesti.
11. Vuosijuhlien kuulumiset ja historiikin tilanne
Vuosijuhlatiimin koordinaattori Antti Leppänen: Bussit lähtevät klo 15:00 Agoralta,
kokkareilla esitetään tervehdykset Radikaalille. Historiikin ensipainos kaavailtu kokkareille,
Historiikin ensipainos on jo tilattu. Historiikin kovakantisuus vaatii lisää rahaa, sen hinnaksi
tähdätään ~10€.
Vujuohjelma tapahtuu, kun tapahtuu. Noutopöytä, vujuvideo, kuoro, yhteislaulua, kahvit.
Kekkerit päättyvät klo 22:00, sen jälkeen jatkot, mystiset jatkot. On esitystä, saa tanssia
(opetusta liikuntavuorolla), paikalla on myös baari. Omat juomat ja sauna toisessa
rakennuksessa/ulkona (rajalliset tilat). Jatkopaikalle omat virvokkeet ja saunapaljuvarusteet.
Viimeinen bussi klo 4:30, jatkuva bussikuljetus juhlapaikalta pois. Koittakaa olla hengissä
silliksellä.
Muistakaa 29.3. työelämäpäivä. Tiedossa firmoja, sponsoreita, työmahdollisuuksia. On kanssa
kakkukahvit. Meillä on myös laitoskierrosta ja alumni-iltaa.
12. Ilmoitettavaa
Luonnontieteilijät edustajistoryhmän tervehdys. Lähtekää mukaan ehdolle jos yhtään
kiinnostaa. Niin ja äänestäkää ketä ikinä äänestättekään.
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13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset

____/____/_____

_____/____/______

_________________________
Joose Saksanen, puheenjohtaja

_______________________________
Milla Mattila, sihteeri

____/____/_____

_____/____/______

_________________________
Janne Sarkkinen, pöytäkirjantarkastaja

_______________________________
Marttin Peitsara, pöytäkirjantarkastaja

Nimi

Jäsen Saapui (klo/kohta) Poissa (klo/kohta - klo/kohta) Poistui (klo/kohta)

1 Paula Sarkkinen

x

18:00

18:17-18:20/8

2 Henna Rahkola

x

18:00

18.38-18:41/11

3 Janne Sarkkinen

x

18:00

18:17-18:20/8

4 Olli Puhtimäki

x

18:00

5 Josefiina Hukari

x

18:00

6 Antti Leppänen

x

18:00

7 Joose Saksanen

x

18.00

8 Aino Rolig

x

18:00

9 Milla Mattila

x

18:00

10 Jenni Heikkilä

x

18:00

11 Sara Turunen

x

18:00

12 Riku Laasala

x

18:00

13 Jussi Lundahl

x

18:00

14 Joona Kyrö

x

18.00

15 Nina Kumpulainen

x

18:00

16 Anssi Rajala

x

18:00

17 Aino Vekkilä

x

18:00

18 Marttin Peitsara

x

18:00

19 Arttu Lehikoinen

x

18:00

18:17-18:20/8

20 Matti Salmela

x

18:00

18:17-18:20/8

21 Iida Kortelahti

x

18:00

22 Janne Nykänen

x

18:00

18:17/8-18:21/9

23 Toni Tikkanen

x

18:00

18:17-18:20/8

24 Elias Haukka

x

18:02/3

25 Johanna Rättilä

x

18:03/5

26 Lauri Nieminen

x

18.39/11

27 Rene Hirvelä

x

18:49/11

28
29
30

18:17/8-18:21/9

19:00

18:17-18:20/8

Jyväskylän yliopiston kemistit ry
Survontie 9; 40500 Jyväskylä

Toimintakertomus 2018
Jyväskylän yliopiston kemistit ry
Jyväskylän yliopiston kemistit ry toimi jälleen yhden kokonaisen vuoden ja se oli perinteisesti erittäin
tapahtumarikas: Vujuja valmisteltiin, etuja valvottiin, sääntöjä uudistettiin ja verta vuodettiin. Alla
tarkempaa selostusta vuodesta.

Nostoja
Radikaalille perustettiin 30.6.2018 oma alumnijärjestö Radikaalin alumnit ry, jota voidaan pitää
vuoden suurimpana tapahtumana ainejärjestön toimintaa pitkällä tähtäimellä tarkastellessa. Alumnien
kanssa organisoitua toimintaa kehitetään vielä, mutta visioita on paljon ja monimuotoista yhteistyötä
alumnien ja opiskelijoiden välillä odotetaan nähtävän.
Toinen ainejärjestön toimintaan merkittävästi vaikuttanut asia oli Radikaalin sääntömuutokset, jotka
hyväksyttiin Syyskokouksessa 2018. Sääntöjen työstämisessä aktivoitiin jäsenistöä mahdollisimman
paljon ja tätä varten perustettiin oma työryhmä. Uudistuksen motivaationa oli toiminnan laillistaminen
uuden EU-tason GDPR-lakimuutoksen astuessa voimaan, muokata kieliasua, poistaa päällekkäisyyksiä yhdistyslain kanssa ja vahvistaa säännöillä tähän mennessä vakiintuneita käytänteitä.
Ilman muuta tulee nostaa esille myös vuosijuhlien suunnittelu, joka lähti heti vuoden alusta liikkeelle.
Kevätkokouksessa esitetty tapahtuman budjettiluonnos hyväksyttiin ja sitä mukaa Radikaalin
toiminnan suunnitellut kulut kaksinkertaistuvat juhlavuotta varten. Tekemistä riitti koko vuoden ajalle
ja esimerkiksi historiikin tekeminen eteni valtavasti. Erittäin suuri tekijä tässä projektin vaiheessa oli
vuosijuhlien parissa työskennelleet tiimiläiset, vapaaehtoiset ja luonnollisesti koko projektin
koordinaattori Antti Leppänen.
Nostamisen arvoista on myös Radikaalin toimintasuunnitelma häirinnän varalle, joka tehtiin vuoden
aikana ja julkaistiin nettisivuille. Myös ikuisuudelta tuntunut laulukirjaprojekti saatettiin vihdoin
päätökseen, kun Styrol-laulukirjat saatiin jäsenistön käteen kesän jälkeen.

Yleistä toimintaa
Radikaali solmi ja ylläpiti useita yhteistyösopimuksia vuoden aikana. Esimerkiksi Bra2:n ja Pitseria
Herkun kanssa jatkettiin yhteistyötä ja jo pidempään Myöhän kanssa ollut suullinen sopimus tehtiin
kirjalliseksi. Tämän lisäksi Loimun pysyväisluonteinen yhteistyösopimus solmittiin, kun
ammattiliiton muuttuminen LAO:sta Loimuksi oli päässyt siihen vaiheeseen. Kevyempänä
yhteistyönä JES ry (Jyväskylä Entrepreneurship Society) lähestyi Radikaalia, jonka tuloksena he
alkoivat jakaa tapahtumiaan jäsenillemme sähköpostilistalla.
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Hallituksen toiminnassa oli muutoksia, kun hallituksenvaihtokaronkka lanseerattiin viikonlopun
mittaiseksi koulutukseksi aikaisemman yhden illan mittaisen perehdytyksen sijaan. Vuoden alusta
lanseerattiin myös hallituskahvit, joiden tarkoituksena oli keventää hallituksen kokouksia,
mahdollistaa keskustelua eri hallituksen käsittelemistä asioista ja osallistaa jäsenistöä. Valitettavasti
hallituksen ulkopuolisia ei paljoa paikalla näkynyt vuoden aikana, mutta pari kertaa ainakin
vuosijuhlatiimin jäseniä siellä kävi kertomassa miten heillä menee.
Edunvalvonnan parissa tapahtui paljon. Kemian laitoksen uusi pedagoginen johtaja otti vahvaa
aloitetta ainejärjestön ja laitoksen välillä käytävän keskustelun syventämiseksi ja säännöllistämiseksi.
Kauden puolivälin jälkeen laitoksen pedagogisen johdon visio, että tapaamisia pidetään hallituksen
edustajien kanssa puolivuosittain, oli hyvässä vauhdissa. Radikaali oli myös mukana opetuksen
kehitysryhmässä niin tiedekunnan kuin laitoksen tasolla ja laitokselle perustetussa infraryhmässä.
Tässä ryhmässä käytiin vuoden mittaan keskustelua niin Kemian laitoksen kulkukorteista kuin tilojen
käytöstä. Esimerkiksi joko KEM 2 tai KEM 3 -salien muuttamista tasalattiallisiksi tiloiksi, joissa on
siirrettävät pöydät, ollaan keskusteltu. Vappuaattona pidetyssä Opetuksen kehittämisen päivä
-keskustelutilaisuudessa Radikaali edusti kertomalla kevään aikana tehdyn opintokyselyn tuloksia.
Tämän lisäksi Mat-Lu ainejärjestöt kävivät keskustelua tiedekunnan johdon kanssa opiskelijoiden
vaikuttamismahdollisuuksista ja koko tiedekunnan opetuksen viemisestä aktivoivampaan suuntaan.
Vuoden lopussa toteutettiin JYY:n tarjoama yhdenvertaisuuskysely ja sen tuloksista tehtiin
jäsenistölle julkaistu koonti.
Opiskelijoiden hyvinvointia koitettiin kohentaa muun muassa ystävänpäivänä Ystäväpalattempauksella, jossa jaettiin mokkapaloja Kvarkin tiloissa. Säännöllisenä toimintana taas liikuntavuoro
pyöri koko vuoden viikoittain Vivecalla. Lajit vaihtelivat aluksi hieman, mutta koska kiinnostusta ei
muihin lajeihin tuntunut jäsenistöllä olevan, siirryttiin pelkkään sählyn pelaamiseen.
Vuosijuhlien suunnittelun hengessä hallitus yritti suunnitella ainejärjestönauhaa, mutta yritykset
epäonnistuivat surkeasti. Sen sijaan onnistumisia oli, kun Ruiskun tuotanto jatkui menestykkäästi
käyttämällä aikaisemman vuoden tapaan kolmen tiimin yhteistyötä. Huomion arvoinen tapahtuma oli
myös, kun Kopin tietokone vaihtui uuteen lukuvuoden 2018-2019 alussa.
Radikaalin perinteiset joulumuistamiset menivät tänä vuonna Tanja Lahtiselle omasta aktiivisuudesta
pitää yhteyttä Radikaaliin opetuksen kehittämisessä ja Akseli Mansikkamäelle omasta valtavasta
työpanoksesta kemian opetuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden vapaaehtoisessa ohjauksessa.

Tapahtumat
Kevätkausi avattiin Ravintola Myöhässä tammikuun toisella viikolla, josta järjestyksessä eteenpäin
suurempia tapahtumia olivat: Kinkkusauna, Luonnontieteellinen baarikierros, Kostajaiset, Laskiainen,
Kevätkokous ja 13-päiväinen Kemistivappu, jonka aloitti Ekskursio Tampereelle. Kinkkusaunassa
kokeiltiin uudenlaista saunomisjärjestelyä, jossa koko saunan kiuaskapasiteetti saatiin paremmin
käyttöön. Ilmeisesti kokeilu oli onnistunut, sillä samaa periaatetta jatkettiin myöhemmin vuoden
aikana pidetyissä tapahtumissa.
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Onnistuneiden kesätapaamisten jälkeen syyskausi aloitettiin perinteisesti fuksiviikon tapahtumilla:
Fuksien kampuskisa ja illalla baarihengailu (tällä kertaa Revolutionissa), Myöhä-tiistain kauden
avaus, Uusien ilta Nanosaunalla, Peli-ilta, Tutorpiknik ja Loppukeitos. Tämän jälkeen suurimpia
tapahtumia olivat MatLu Baarikierros, Fuksisitsit, Glitter-fuksiaiset, Syyskokous, Ysäribileet, MatLu
Suursitsit, Excursio Joensuuhun, Pikkujoulut, Risteilysauna ja Pikkujouluristeily.

Aku Lampinen
Radikaalin puheenjohtaja 2018

RDK 2018
Tuloslaskelma 01.01.2018 - 31.12.2018
3 Varsinainen toiminta
30 Tuotot
3010 Sitsien tuotot
3011 Kaverisitsien tuotot
3012 Fuksisitsien tuotot
3013 OPM -sitsien tuotot
Yht. Sitsien tuotot
3020 Risteilyn tuotot
3021 VVV-risteilyn tuotot
Yht. Risteilyn tuotot
3030 Opintomatkojen tuotot
3050 Liikuntatoiminnan tuotot
3052 Vaelluksen tuotot
Yht. Liikuntatoiminnan tuotot
306 Poikkitieteellisten tapahtumien tuotot
3070 Omien tapahtumien tuotot
3072 Lipunmyynnin tuotot
Yht. Omien tapahtumien tuotot

Sivu 1

798,00
1128,00
212,00
2138,00
5534,00
821,00
6355,00
875,00
271,31
271,31
641,76
1670,50
1670,50

3080 Muut tuotot
Yht. Tuotot

340,60
12292,17

31 Kulut
3110 Sitsien kulut
3111 Kaverisitsien kulut
3112 Fuksisitsien kulut
Yht. Sitsien kulut

-855,83
-1134,00
-1989,83

3120 Risteilyn kulut
3121 VVV-risteilyn kulut
Yht. Risteilyn kulut
3130 Opintomatkojen kulut
3150 Liikuntatoiminnan kulut
3152 Vaelluksen kulut
Yht. Liikuntatoiminnan kulut
3160 Poikkitieteellisten tapahtumien kulut
3170 Omien tapahtumien kulut
3172 Tila- ja saunavuokrat
Yht. Omien tapahtumien kulut

-5405,19
-771,00
-6176,19
-940,00
-304,55
-304,55
-650,42
-772,74
-1030,05
-1802,79

3180 Muut kulut
3181 Edustuskulut
3183 Hankinnat
Yht. Muut kulut

-344,78
-80,35
-6,84
-431,97

3190 Hallinnon kulut
3191 Kopin tarvikkeet
3192 Pankin kulut

-10,58
-152,51

RDK 2018
Tuloslaskelma 01.01.2018 - 31.12.2018
3193 Hallituksen toiminnan kulut
Yht. Hallinnon kulut
Yht. Kulut

Sivu 2

-250,17
-413,26
-12709,01

Yht. Varsinainen toiminta

-416,84

5 Varainhankinta
50 Tuotot
5000 Jäsenmaksutuotot
5010 Ruiskun tuotot
5020 Fuksipassin tuotot
5030 Haalareiden tuotot
5041 Haalareiden sponsorointi
Yht. Haalareiden tuotot

448,00
590,00
100,00
2079,00
1593,50
3672,50

5040 Laboratoriotakkien tuotot
5050 Suojalasien tuotot
5060 Haalarimerkkien tuotot
5070 Paita- ja hupparituotot
5080 Laulukirjan tuotot
Yht. Tuotot

3410,00
554,00
399,50
746,00
330,00
10250,00

51 Kulut
5100 Varaston muutos
5110 Ruiskun kulut
5120 Fuksipassin kulut
5130 Haalareiden kulut
5140 Laboratoriotakkien kulut
5150 Suojalasien kulut
5170 Paita- ja huppari kulut
5180 Laulukirjan kulut
Yht. Kulut

1419,81
-729,91
-150,86
-3144,55
-2185,50
-88,16
-693,30
-2638,40
-8210,87

Yht. Varainhankinta

2039,13

6 Sijoitus- ja rahoitustoiminta
60 Korkotuotot
Yht. Korkotuotot

0,00

Yht. Sijoitus- ja rahoitustoiminta

0,00

8 Avustukset
80 Toiminta-avustus
8000 JYYn Toiminta-avustus
8010 JYYn Järjestämis- ja osallistumisavustukset
Yht. Toiminta-avustus

488,00
95,00
583,00

Yht. Avustukset

583,00

TILIKAUDEN TULOS

2205,29

RDK 2018
Tase 01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu 1

Vastaavaa
15 Vaihtuvat vastaavat
1510 Varasto
1520 Saamiset
Yht. Vaihtuvat vastaavat

6080,11
2011,30
8091,41

19 Rahat ja pankkisaamiset
1900 Kassa
1910 Danske Bank FI46 8400 0710 4011 58
Yht. Rahat ja pankkisaamiset

32,00
3739,60
3771,60

Yhteensä Vastaavaa
Vastattavaa
20 Oma pääoma
2070 Edellisten tilikausien voitto/tappio
Yht. Oma pääoma
25 Vieras pääoma
2520 Siirtovelat
Yht. Vieras pääoma
Tilikauden tulos
Yhteensä Vastattavaa

11863,01

9399,37
9399,37

258,35
258,35
2205,29
11863,01
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Yhdistyksen säännöt
1.

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston kemistit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston kemistien ja kemian opiskelijoiden
yhdyssiteenä, edistää ja tukea kemian opiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista kehitystä, toteuttaa
edunvalvontaa opintoasioihin liittyen ja järjestää harrastustoimintaa.

3.

Yhdistys toimii järjestämällä esitelmätilaisuuksia, keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä, illanviettoja ja
muita vapaa-ajan tapahtumia sekä julkaisu- ja kerhotoimintaa. Tämän lisäksi järjestö toimii myös
muilla samankaltaisilla jäsenistöä palvelevilla tavoilla. Toimintansa tueksi yhdistys on oikeutettu
ottamaan vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä toimeenpanemaan keräyksiä ja
arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan.

4.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Jyväskylän yliopistossa kemiaa liittymisvuonna
opiskeleva tai kemian laitoksella työskentelevä henkilö. Liittymismaksu oikeuttaa 7 vuoden
jäsenyyteen liittymisvuoden alusta lähtien. Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan vuosittaisen
jäsenmaksun liittymismaksun lisäksi.

5.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen toimintaa.

6.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistystä tai on
erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ehdotuksen kunniajäseneksi
kutsumisesta tekee hallitus ja se otetaan käsiteltäväksi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Ellei
ehdotusta yksimielisesti kannateta, se katsotaan rauenneeksi.

7.

Hallituksen tulee kirjata uudet jäsenet sen lukukauden aikana, jona liittyminen on tapahtunut.
Jäsenluetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenen tiedot säilytetään jäsenyyden
keston ajan. Syyskokous päättää jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta ja kannosta. Kunniajäseniltä ei
peritä maksuja.

8.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja,
sihteeri sekä vähintään kaksi ja enintään 10 muuta jäsentä, jotka hoitavat yhdistyksen toiminta-aloihin
kuuluvia tehtäviä. Hallituksen valitsee syyskokous yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävistään
pätevien syiden perusteella ja valitsee tarvittaessa hänen tilalleen toisen henkilön viimeistään
seuraavassa kokouksessa.

9.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, jos
puheenjohtaja tai hänen estyessä varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä
ovat paikalla. Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1.

Huolehtia yhdistyksen virallisesta edustuksesta

2.

Huolehtia niiden tehtävien suorittamisesta, jotka yhdistyksen kokous määrää

3.

Valvoa kaikkien toimihenkilöiden toimintaa

4.

Valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat.
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10. Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa työryhmiä ja nimittää toimihenkilöitä, joiden perustamisen ja
nimeämisen yhteydessä on määriteltävä toimikausi ja valtuudet.
11. Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdessä kaksi siihen oikeutettua. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on
puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla.
12. Yhdistyksen

kokouksen

kutsuu

koolle

hallituksen

toimeksiannosta

puheenjohtaja

tai

varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kuusi varsinaista jäsentä tai vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä asiansa ilmoitettuaan niin vaatii.
Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kemian opiskelijoiden
sähköpostilistalle lähetettävässä kokouskutsussa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyslain 23 §:ssä
tarkoitetut asiat ja vaalit.
13. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
14. Yhdistyksen

hallintoa

ja

tilejä tarkastamaan valitaan tilikaudeksi syyskokouksessa kaksi

toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
15. Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen helmi-, maalis- tai huhtikuussa ja syyskokoukseen loka- tai
marraskuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

2.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3.

Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus

4.

Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen omaisuuden ja
varainhoidosta

5.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta

6.

Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

2.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3.

Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja kannosta

4.

Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavaa vuotta varten

5.

Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten

6.

Valitaan seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja
muut hallituksen jäsenet

7.

Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt

8.

Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

16. Kokouksessa on puhevalta kaikilla jäsenillä ja äänioikeus kaikilla varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen
kokous on päätösvaltainen, jos vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä on läsnä. Päätöksen tekeminen
asiassa, joka on ensimmäistä kertaa esillä ja jota ei ole kokouskutsussa mainittu, lykätään seuraavaan
aikaisintaan viikon kuluttua pidettävään kokoukseen, jos kaksi äänioikeutettua jäsentä niin vaatii. Asiat
ja vaalit päätetään yksinkertaisella enemmistöllä

tai yhdistyslain 29 §:n 3. momentin 3. kohdan

mukaisesti. Äänestys on suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua jäsentä niin vaatii. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
17. Yhdistyksen kokous voi erottaa sellaisen jäsenen, joka on tuottanut toiminnallaan yhdistykselle
vahinkoa tai laiminlyönyt jäsenvelvollisuuksiaan.
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18. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
19. Kysymys yhdistyksen lopettamisesta käsitellään kahdessa sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa,
joista

on

ilmoitettava

kolmessa

Keski-Suomessa

laajalti

levinneessä

päivälehdessä.

Lopettamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden
viikon väliajoin, 4/5 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
20. Jos yhdistys lopettaa toimintansa, siirtyy sen puhdas omaisuus suomalaisen kemian tutkimuksen
tukemiseen. Omaisuuden käyttöä valvomaan valitaan lopettamiskokouksessa viisi luottamushenkilöä.
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Jyväskylän yliopiston kemistit ry
Sääntömääräinen kevätkokous 14.3.2019 klo 18.00
Opinkiven sauna, Keskussairaalantie 2; 40600 Jyväskylä

Kevätkokous
1.

Kokouksen avaaminen

2.

Kokousvirkailijoiden valinta
Valitaan kokoukseen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Jyväskylän yliopiston kemistit ry:n säännöissä sanotaan seuraavaa kokouksen
laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta:
Kohta 12: “Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen toimeksiannosta
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään
kuusi varsinaista jäsentä tai vähintään kymmeneosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenista asiansa ilmoitettuaan niin vaatii. Kokouksesta on
ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kemian opiskelijoiden
sähköpostilistalle sähköpostitse lähettettävässä kokouskutsussa. Kokouskutsussa on
mainittava yhdistyslain 23§:ssa tarkoitetut asiat ja vaalit.”
Kohta 16: “... Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään 10
äänioikeutettua jäsentä on läsnä. ...”
Hallituksen pohjaesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi toteamalla,
että paikalla on vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä.

4.

Esityslistan hyväksyminen
Hallituksen pohjaesitys: Kokous hyväksyy esityslistan sellaisenaan.

5.

Hallituksen kuulumisia
Hallitus kertoo kokoukselle, miten vuosi on lähtenyt käyntiin ja millaisia tavoitteita
loppuvuodelle on.
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6.

Vuoden 2018 toimintakertomus
Vuoden 2018 hallituksen puheenjohtajan kirjoittama vuoden 2018 toimintakertomus
luetaan kokoukselle.
Hallituksen pohjaesitys: Kokous hyväksyy toimintakertomuksen tarvittavin muutoksin.

7.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastajien lausunto
Taloudenhoitajan laatima tilinpäätös vuodelle 2018 ja vuoden 2018
toiminnantarkastajien laatima lausunto luetaan kokoukselle.
Hallituksen pohjaesitys: Kokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8.

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2018
Hallituksen pohjaesitys: Kokous myöntää vastuuvapauden vuoden 2018 hallitukselle.

9.

50-vuotisjuhlien kunniajäsenehdotukset
Hallituksen keräämät ehdotukset kunniajäsenistä kerrotaan kokoukselle.
Hallituksen pohjaesitys: Kokous keskustelee kunniajäsenistä ja hyväksyy uudet
kunniajäsenet.

10.

Sääntömuutosten korjauskehotukset
Patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksynyt kaikkia syyskokouksen hyväksymiä
sääntömuutoksia, vaan kolmesta kohdasta pyydettiin korjauskehotuksia. Hallitus on
laatinut alustavat korjaukset kustakin säännöstä.
Hallitus esittää Patentti ja rekisterihallituksen korjauskehotuksien pohjalta seuraavia
muutoksia sääntömuutosehdotukseen:
Ehdotettujen uusien sääntöjen kohdasta 4 poistetaan seuraava lause “Liittymismaksu
oikeuttaa 7 vuoden jäsenyyteen liittymisvuoden alusta lähtien.”
Ehdotettujen uusien sääntöjen kohta 11 “Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdessä kaksi
siihen oikeutettua. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla,
varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla.” muotoillaan uudestaan
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seuraavanlaiseksi: “Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.”
Ehdotettujen uusien sääntöjen kohdan 16 muotoilu “Asiat ja vaalit päätetään
yksinkertaisella enemmistöllä tai yhdistyslain 29 §:n 3. momentin 3. kohdan
mukaisesti. Äänestys on suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua jäsentä niin
vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi
vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.” muutetaan kokouksen ehdottamaan ja
hyväksymään muotoiluun, tai voimassa olevien sääntöjen muotoiluun: “Asiat
päätetään yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä.
Äänestys on suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua jäsentä niin vaatii.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa
ratkaisee arpa. Vaalit suoritetaan suljettuna, jos ehdokkaita on enemmän kuin kaksi.”

Hallituksen pohjaesitys: Kokous keskustelee sääntömuutoksista ja hyväksyy ne
tarvittavin muutoksin.
11.

Vuosijuhlien kuulumiset ja historiikin tilanne
Vuosijuhlatiimin edustaja kertoo vuosijuhlien toteuttamisen kuulumiset ja historiikin
rahoituksen tilanteen.

12.

Ilmoitettavaa

13.

Kokouksen päättäminen

