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KEVÄTKOKOUS 2021

Aika: 18.3.2021 klo 17.00
Paikka: Zoom
Läsnä: Osallistujalista liitteenä (liite A)
Liitteet: A Osallistujalista

B Toimintakertomus 2020
C Tuloslaskelma 2020
D Tase 2020
E Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Valitaan kokoukseen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Valittiin kokousvirkailijat seuraavasti
Puheenjohtaja: Risto Peltola
Sihteeri: Anna Luttinen
Pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat: Junnu Koiranen ja Aino Askola

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. … Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen

kokousta kemian opiskelijoiden sähköpostilistalle lähetettävässä kokouskutsussa.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitetut asiat ja vaalit.”

Kohta 17: “... Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään 10 äänioikeutettua

jäsentä on läsnä. ...”

Nykyinen lainsäädäntö: Nykyisen poikkeuslain voimassa olo sallii yhdistyksen kokouksiin

etä-osallistumisoikeuden järjestämisen, jos yhdistyksen säännöissä tätä ei ole mainittu

30.6.2021 asti. Koska yhdistyksen kokouksen päätösvaltaisuus vaatii 10 äänioikeutetun

henkilön läsnäolon ja vallitseva tilanne sallii enintään kuuden ihmisen kokoontumisen, on

yhdistyksen kokous järjestettävä etänä.
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Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi toteamalla, että paikalla on vähintään 10

äänioikeutettua jäsentä.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksin.

5. Hallituksen kuulumisia
Hallitus kertoo kokoukselle, miten vuosi on lähtenyt käyntiin: Vuosi on lähtenyt hyvin
käyntiin. Jäsenyyteen on tehty sääntömuutoksia.
Tapahtumatiimi: Alkuvuodesta järjestetty etätapahtumia.
Talous: Haalarit ovat tulleet. Varaston täydennyksiä tilattu.
Hallinto: Kiitos yrkälle aktiivisuudesta
Media: JYUn instan kaappaus tehty onnistuneesti Veeran ja Hilman toimesta. Ruisku tulossa
keväällä.
EVHV: Palautekysely tehty

6. Vuoden 2020 toimintakertomus

Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajan kirjoittama vuoden 2020 toimintakertomus
esitellään kokoukselle.
Hyväksytään toimintakertomus sellaisenaan.

7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastajien lausunto

Taloudenhoitajan laatima tilinpäätös vuodelle 2020 ja vuoden 2020 toiminnantarkastajien
laatima lausunto esitellään kokoukselle.
Kokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2020

Kokous myöntää vastuuvapauden vuoden 2020 hallitukselle.

9. Sääntömuutosehdotus

Hallitus esittää sääntömuutosta/-muunnosta yhdistyksen sääntöihin seuraaviin kohtiin:

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. “Kunniajäsen on varsinainen jäsen ilman velvollisuutta maksaa liittymis- ja

jäsenmaksua.”
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16. Kokouksessa on puhevalta kaikilla jäsenillä ja äänioikeus kaikilla varsinaisilla jäsenillä

“sekä kunniajäsenillä”. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään 10

äänioikeutettua jäsentä on läsnä. Päätöksen tekeminen

Hyväksytään sääntömuutokset.

10. Ilmoitettavaa

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:24

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset

____/____/_____                                                        _____/____/______

_________________________ _______________________________
Risto Peltonen, puheenjohtaja Anna Luttinen, sihteeri

____/____/_____                                                        _____/____/______

_________________________ _______________________________
Junnu Koiranen, Aino Askola,
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja



Osallistujalista Kevätkokous 2021 LIITE A

Nimi Jäsen (kyllä = x)
Santeri Neuvonen x
Risto Peltonen x
Eeva-Leena Myllykangas x
Anna Luttinen x
Hilma Rantakangas x
Junnu Koiranen x
Veera Viitanen x
Iida Kortelahtai x
Aino Askola x
Jawad el Hamrou x
Joni Tervo x
Olli Puhtimäki x
Milka Poimala x
Oona Auvinen x
Rene Hirvelä x
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Toimintakertomus 2020

Jyväskylän yliopiston kemistit ry

Jyväskylän yliopiston kemistit ry (jatkossa Radikaali) jatkoi toimintaansa vuonna 2020 kemian

opiskelijoiden edunvalvonnan ja virkistystoiminnan merkeissä. Vuoden leimaavimmaksi tekijäksi jäi

kuitenkin koko maailmaa riepotellut koronaviruspandemia, joka luonnollisesti vaikutti myös

ainejärjestön toimintaan.

Ainejärjestö edusti kemian opiskelijoita sekä omassa tiedekunnassa, että ylioppilaskunnassa.

Hallituksen jäsenet tai muut yhdistyksen edustajat osallistuivat kemian laitoskokouksiin, kemian ja

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetuksen kehitysryhmiin ja tiedekunnan

remonttiryhmään.

Hallitus tapasi laitoksen johdon kanssa, ja piti tapaamistenkin ulkopuolella keskusteluväylän auki

opiskelijoihin liittyvissä asioissa. Edustus JYY:n valiokunnissa ja muissa keskusteluryhmissä jatkui.

Yhteistyötä tehtiin muiden ainejärjestöjen ja ammattiliitto Loimun kanssa, unohtamatta tietenkään

Radikaalin Alumnit ry:tä.

Yhdistys kokoontui vuoden aikana kahdesti. Kokoontumisrajoitusten vuoksi kevätkokous siirtyi

syyskuulle, mutta syyskokous pystyttiin pitämään normaalin aikataulun mukaisesti. Syyskokouksessa

hyväksyttiin kaksi muutosta yhdistyksen sääntöihin: toinen mahdollistaa etäosallistuminen

yhdistyksen kokouksiin myös normaalioloissa ja toinen nimeää jäsenmaksun maksamatta jättämisen

yhdistyksestä eroamiseksi. Vuoden lopulla hallitus aloitti myös keskustelun kunniajäsenten aseman

tarkentamisesta.

Hyvinvoinnin ja edunvalvonnan eteen tehtiin vuoden aikana runsaasti töitä. Vuonna 2019 alulle

laitettu häirinnän ja epäasiallisen käytöksen varalle laaditun toimintasuunnitelman päivitys vietiin

loppuun, ja järjestö laati toiminnalleen yhdenvertaisuussunnitelman. Opiskelijoiden jaksamista

kartoitettiin sähköpostilistalle lähetettyjen kyselyiden avulla, Radikaalin palautekyselyn lisäksi

järjestettiin hyvinvointiin ja opiskeluun liittyvä koronakysely yhteistyössä laitoksen kanssa. Tulokset

esiteltiin laitoksen henkilökunnalle. Radikaalin veriryhmä jatkoi poikkeusoloista huolimatta

toimintaansa, ja palkittiinkin ahkerasta verenluovutuksesta kultaisella kunniakirjalla.
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Kuukausittaisia päivystysvuoroja jatkettiin Radikaalin varastolla (”Pömpelissä”) niinä aikoina, kun

käynti yliopistolla oli sallittua. Syksyn alussa pidettiin ylimääräisiä vuoroja. Varastoa täydennettiin

kesällä työtakki- ja suojalasitilauksella, ja syksyllä tilatuilla haalarimerkeillä, joiden myötä

merkkivalikoima kasvoi kolmella uudella mallilla. Radikaalin 50-vuotishistoriikki vastaanotettiin

painosta ja laitettiin liikkeelle postitustalkoiden ja ylimääräisten päivystysten avulla. Uusi kyykkäsetti

kotiutui Jyväskylään ja jäsenistölle tilattiin yhdistyksen T-paitoja ja huppareita. Käytettyjen

työtakkien kysyntä oli vuoden aikana niin korkea, että varasto pääsi niiden osalta tyhjenemään.

Opiskelijoiden labratakkien säilyttäminen laitoksella osoittautui syksyllä ongelmalliseksi, mutta

Radikaali sai neuvoteltua takeille oman naulakon laboratorioaulasta.

Vuosi 2020 ei ollut tapahtumien järjestämisen kannalta helppoa aikaa. Kevät saatiin aloitettua varsin

perinteikkäästi kinkkusaunan ja baarikierroksen merkeissä, lisäksi sitsattiin ja urheiltiin. Suuremmista

tapahtumista Radikaali ehti osallistumaan tai edustamaan Kemiat kohtaa -tapahtumassa,

Luonnontieteelliseen laskiaisessa ja MM-kyykässä, ennen kuin poikkeusolot astuivat voimaan. Kesän

aikana perinteisten kesätapaamisten lisäksi radikaalit kävivät melontaretkellä, joka osoittautui

pidetyksi tapahtumaksi.

Syksyllä tapahtumia järjestettiin erityisesti fukseja ajatellen. Kaupungin ja yliopiston suositusten

mukaisesti tapahtumia järjestettiin pääosin ulkona mm. speedfriendingin, kyykän ja selviytyjien

merkeissä. Muu jäsenistö pääsi osallistumaan tapahtumiin hieman myöhemmin. Ohjelmaan sisältyi

lisää kyykkää, syysvaellus ja pesäpalloturnaus muiden tiedekunnan järjestöjen kanssa. Fuksit ehtivät

juuri ja juuri sitsata ensimmäiset sitsinsä, kun lähitapahtumien lopettamista suositeltiin jälleen.

Vuoden alussa puheenjohtajisto esitteli yhdistyksen toimintaa ulkomailta tulleille opiskelijoille.

Kansainväliset opiskelijat olivat kiinnostuneet Radikaalin tapahtumista, erityisesti saunomisesta ja

tulipa muutama innokas vaihtari hankkineeksi Radikaalin opiskelijahaalaritkin. Tulevaisuudessa

yhdistys voinee odottaa kasvavaa kiinnostusta myös vaihto-opiskelijoiden suunnalta.

Radikaalin ainejärjestölehteä Ruiskua julkaistiin vuoden aikana kaksi numeroa; yksi keväällä ja toinen

syksyllä. Perinteinen excursio- ja risteilybussissa tapahtunut jako ei ollut mahdollista, mutta kumpikin

numero saatiin luettavaksi sekä painettuna, että nettiversiona. Perinteiset fuksipassit painatettiin ja
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jaettiin fukseille. Radikaali oli vastuuvuorossa tiedekunnan VOppaan toimittamisessa, ja kyseinen

lehdykkä päivitettiin myös kemian osalta ajan tasalle.

Radikaalin hallitus kokousti vuoden aikana 12 kertaa, poikkeusvuosi siirsi valtaosan kokouksista

verkkovälitteisiksi, esityslistoja keventämään järjestettiin tarpeen mukaan hallituskahveja. Samoissa

merkeissä vuoden lopussa järjestettävä uuden hallituksen koulutus järjestettiin etäyhteyden avulla.

Poikkeusolot pakottivat hallituksen varpailleen ja entistä joustavammaksi. Vuodesta viisaampana

järjestö pystyy ylläpitämään toimintaansa vielä laadukkaammin ja kekseliäämmin uuden

hallituskauden aikana.

Milla Mattila

Jyväskylän yliopiston kemistit ry:n puheenjohtaja 2020



Toiminnantarkastuskertomus

Kemian opiskelijoiden ainejärjestö Jyväskylän yliopiston kemistit ry / Radikaali 

Olemme tarkastaneet Radikaalin tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2020 -
31.12.2020 huolellisesti ja hyvän käytännön mukaisesti. 

Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkasteltu
riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.
Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säädösten
pohjalta. Toiminnantarkastajat eivät löytäneet ristiriitaisuuksia toimintakertomuksen, taseen,
tuloslaskelman tai liitteiden välillä.

Tilinavaus on suoritettu oikein ja perustuu edellisen vuoden vahvistettuun tilinpäätökseen.
Kirjanpito perustuu asianmukaisiin tositteisiin ja on hyvän kirjanpitotavan mukaan huolellisesti ja
oikein tehty. Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain mukaisesti ja antaa oikeat ja riittävät tiedot
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Pankkitilin saldo on yhtäpitävä
tuloslaskelman kanssa läpi vuoden, ja vuoden 2020 tase on tarkastuksessa todettu oikeelliseksi. 

Vuoden 2020 tuloslaskelman mukaan järjestö on tehnyt tappiota -151,66 € ja on siten toiminut
voittoa tavoittelemattoman järjestön tavoin.

Toiminnantarkastajat haluavat huomauttaa pöytäkirjojen epäselkeydestä. Pöytäkirjat sisältävät
paljon viralliseen asiakirjaan sopimatonta tekstiä ja sisäpiirin vitsejä, jotka hankaloittavat
toiminnantarkastajien työtä. Tarkastajat kehottavat kiinnittämään erityisesti huomiota virallisten
dokumenttien asiallisuuteen.

Radikaali on osannut huomioida pandemiatilanteen erittäin vastuullisesti, ja toimintakertomuksen
mukaisesti jatkanut jäsenistön hyvinvoinnista huolehtimista.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vuoden 2020 hallituksen jäsenille voidaan
myöntää vastuuvapaus. 

Jyväskylässä 14.3.2021 

Toiminnantarkastajat: 

Rene Hirvelä & Essi Barkas
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Tuloslaskelma 01.01.2020 - 31.12.2020

3 Varsinainen toiminta
30 Tuotot

3010 Sitsien tuotot
3012 Fuksisitsien tuotot 490,00
3015 Kaverisitsien tuotot 574,00

Yht. Sitsien tuotot 1064,00

3020 Risteilyn tuotot
Yht. Risteilyn tuotot 0,00

3050 Liikuntatoiminnan tuotot
Yht. Liikuntatoiminnan tuotot 0,00

3070 Omien tapahtumien tuotot 156,62
3073 Melonnan tuotot 408,00

Yht. Omien tapahtumien tuotot 564,62

3081 Historiikin tuotot 507,10
Yht. Tuotot 2135,72

31 Kulut
3110 Sitsien kulut

3112 Fuksisitsien kulut -447,38
3125 Kaverisitsien kulut -548,99

Yht. Sitsien kulut -996,37

3120 Risteilyn kulut
Yht. Risteilyn kulut 0,00

3150 Liikuntatoiminnan kulut
3152 Vaelluksen kulut -127,24

Yht. Liikuntatoiminnan kulut -127,24

3170 Omien tapahtumien kulut -304,98
3172 Tila- ja saunavuokrat -410,00
3173 Melonnan kulut -718,33

Yht. Omien tapahtumien kulut -1433,31

3180 Muut kulut
3181 Edustuskulut -67,97
3183 Hankinnat -350,70

Yht. Muut kulut -418,67

3190 Hallinnon kulut -20,00
3191 Kopin tarvikkeet -19,94
3192 Pankin kulut -274,84

Yht. Hallinnon kulut -314,78

3210 Luottotappiot -812,00
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Tuloslaskelma 01.01.2020 - 31.12.2020

3200 Historiikin kulut -248,80
Yht. Kulut -4351,17

Yht. Varsinainen toiminta -2215,45

5 Varainhankinta
50 Tuotot

5000 Jäsenmaksutuotot 343,00
5001 Jäsenmaksun kanto 1,00

Yht. Jäsenmaksutuotot 344,00

5010 Ruiskun tuotot 350,00
5020 Fuksipassin tuotot 150,00
5030 Haalareiden tuotot 1015,00

5041 Haalareiden sponsorointi 1200,50
Yht. Haalareiden tuotot 2215,50

5040 Laboratoriotakkien tuotot 2620,00
5050 Suojalasien tuotot 468,00
5060 Haalarimerkkien tuotot 138,00
5070 Paita- ja hupparituotot 899,80
5080 Laulukirjan tuotot 170,00
5090 Muut varainhankinnan tuotot 20,00

5091 Ainejärjestönauha 20,00
Yht. Muut varainhankinnan tuotot 40,00

Yht. Tuotot 7395,30

51 Kulut
5100 Varaston muutos 1355,19
5110 Ruiskun kulut -339,52
5120 Fuksipassin kulut -132,97
5130 Haalareiden kulut -1899,30
5140 Laboratoriotakkien kulut -2715,60
5150 Suojalasien kulut -379,75
5160 Haalarimerkkien kulut -837,97
5170 Paita- ja huppari kulut -906,30

Yht. Kulut -5856,22

Yht. Varainhankinta 1539,08

6 Sijoitus- ja rahoitustoiminta
60 Korkotuotot
Yht. Korkotuotot 0,00

Yht. Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0,00
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Tuloslaskelma 01.01.2020 - 31.12.2020

8 Avustukset
80 Toiminta-avustus 200,00

8010 JYYn Järjestämis- ja osallistumisavustukset 324,71
Yht. Toiminta-avustus 524,71

Yht. Avustukset 524,71

TILIKAUDEN TULOS -151,66
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Tase 01.01.2020 - 31.12.2020

Vastaavaa

15 Vaihtuvat vastaavat
1510 Varasto 6189,62
1520 Saamiset 2665,50

Yht. Vaihtuvat vastaavat 8855,12

19 Rahat ja pankkisaamiset
1900 Kassa 43,00
1910 Danske Bank FI46 8400 0710 4011 58 6174,34

Yht. Rahat ja pankkisaamiset 6217,34

Yhteensä Vastaavaa 15072,46
Vastattavaa

20 Oma pääoma
2080 Tilikauden voitto/tappio 12705,07

Yht. Oma pääoma 12705,07

25 Vieras pääoma
2520 Siirtovelat 2519,05

Yht. Vieras pääoma 2519,05

Tilikauden tulos -151,66

Yhteensä Vastattavaa 15072,46
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Jyväskylän yliopiston kemistit ry
Sääntömääräinen kevätkokous 18.3.2021 klo 17.00
Etäkokous ZOOM-videopalvelulla

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. … Kokouksesta on ilmoitettava vähintään

seitsemän päivää ennen kokousta kemian opiskelijoiden sähköpostilistalle

lähetettävässä kokouskutsussa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyslain 23 §:ssä

tarkoitetut asiat ja vaalit.”

Kohta 17: “... Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään 10

äänioikeutettua jäsentä on läsnä. ...”

Nykyinen lainsäädäntö: Nykyisen poikkeuslain voimassa olo sallii yhdistyksen

kokouksiin etä-osallistumisoikeuden järjestämisen, jos yhdistyksen säännöissä tätä ei

ole mainittu 30.6.2021 asti. Koska yhdistyksen kokouksen päätösvaltaisuus vaatii 10

äänioikeutetun henkilön läsnäolon ja vallitseva tilanne sallii enintään kuuden ihmisen

kokoontumisen, on yhdistyksen kokous järjestettävä etänä.

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
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Hallitus kertoo kokoukselle, miten vuosi on lähtenyt käyntiin ja millaisia tavoitteita

loppuvuodelle on.

6. Vuoden 2020 toimintakertomus

Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajan kirjoittama vuoden 2020 toimintakertomus

esitellään kokoukselle.

Hallituksen pohjaesitys: Kokous hyväksyy toimintakertomuksen tarvittavin muutoksin.

7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastajien lausunto

Taloudenhoitajan laatima tilinpäätös vuodelle 2020 ja vuoden 2020

toiminnantarkastajien laatima lausunto esitellään kokoukselle.

Hallituksen pohjaesitys: Kokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2020

Hallituksen pohjaesitys: Kokous myöntää vastuuvapauden vuoden 2020 hallitukselle.

9. Sääntömuutos

Hallitus esittää sääntömuutosta/-muunnosta yhdistyksen sääntöihin seuraaviin

kohtiin:

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. “Kunniajäsen on varsinainen

jäsen ilman velvollisuutta maksaa liittymis- ja jäsenmaksua.”

16. Kokouksessa on puhevalta kaikilla jäsenillä ja äänioikeus kaikilla varsinaisilla

jäsenillä “sekä kunniajäsenillä”. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos

vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä on läsnä. Päätöksen tekeminen

Hallituksen pohjaesitys: Hyväksytään sääntömuutokset.
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10. Ilmoitettavaa

11. Kokouksen päättäminen


