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SYYSKOKOUS 2015

Aika:

Torstai 29.10.2015 klo 18:30

Paikka:

Opinkiven saunatilat

Läsnä:

Nimilista liitteenä (liite A)

Liitteet:

Nimilista (liite A), Äänestyspöytäkirja (liite B ),
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite C), Talousarvio vuodelle 2016 (liite D)

1 Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:30

2 Kokousvirkailijoiden valinta
Kokousvirkailijat valittiin seuraavasti:
●

Puheenjohtaja: Tuomas Nurmi

●

Sihteeri: Jonas Hammarström

●

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Mika Keppo ja Johannes Lehmuskoski

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Paikalla on yli 10 äänivaltaista jäsentä, kokous on puheenjohtajan koollekutsuma ja siitä on
ilmoitettu ajoissa sähköpostitse.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti
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5 Hallituksen kuulumisia
Media on saanut Ruiskun lähestulkoon kasattua ja se tullaan julkaisemaan
risteilybussissa. Kuivatetut versiot julkaistaan Kopilla myöhemmin. Fuksipassin osalta
kaivattaisiin palautetta niin fukseilta itseltään kuin vanhemmiltakin jäseniltä.
Edunvalvonta/hyvinvointi on järjestänyt runsaasti sekä tekemistä että ylläpitänyt
tehokkaasti Radikaalin edunvalvontatoimintaa. Liikuntavuorot ovat vetäneet hyvin porukkaa
ja tulossa on myös vielä yksi valitus-teemaan liitetty peli-ilta kuluvan vuoden puolella.
Muita edunvalvontapuolella tapahtuneita asioita olivat mm. Unicefin Jano-keräykseen
osallistuminen, edustustyö Kopo/Sopo-kokouksissa ja Chemistry Eurobachelor Diploman
saamiseksi tehdyn työn kristalloituminen päätökseen.
Projektitiimi on vuoden aikana järjestänyt toimintaa niin keväällä kuin kesälläkin
mm. excursion, sitsien ja kesätapaamisten muodossa. Syksyn päätapahtumina olivat
puolestaan fuksiaiset, sitsit ja pikkujouluristeily sekä pikkujoulujen toteuttamisen
ohjaaminen. Jäsenistömme vaikuttaa löytäneen tapahtumat, tapahtumat ihmiset ja ihmiset
kotiin.

Baarinvaihto tuli aiheelliseksi yhteistyökumppanimme sulkemisen vuoksi ja
Radikaali palasi yhteistyöhön Keskimaan kumppaniksi. Seuraavaksi päänvaivaa aiheuttanee
Bar Bran sulkeminen, mutta vasta keväällä.
Tulevaisuudessa Radikaali tulee jatkamaan tekeillään olevan OPS-uudistuksen
seuraamista ja siihen vaikuttamista. Edustajiemme painoarvon varmistamiseksi
toivommekin, että jäsenistömme vastaa heille välitettäviin kyselyihin ahkerasti.

Kyselyiden lisäksi hallituslaisia voi aina lähestyä palautteen kanssa ja asiaa viedään sen
myötä eteenpäin.
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6 Jäsenmaksun suuruus ja kanto
Jäsenmaksu päätettiin säilyttää samanlaisena kuin toimikaudella 2015 (Liittymismaksu 7€,
vuosimaksu 0€).

7 Hallituksen valinta toimikaudelle 2016
Toimenkuvat esiteltiin ennen henkilövalintoja. Äänestystulokset löytyvät
äänestyspöytäkirjasta (liite B). Kokous piti kokoustauot edunvalvonta- ja
hyvinvointivastaavan valinnan ääntenlaskun (19:31-19.34) ja tapahtumavastaavien valinnan
ääntenlaskun (20:22-20:30) aikana.

Toimikauden 2016 12-henkinen hallitus:
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Sihteeri:
Taloudenhoitaja:
Edunvalvonta- ja hyvinvointivastaava:
Hyvinvointi- ja liikuntavastaava:
Mediavastaavat (2):
Tapahtumavastaavat (4):

Toni Lamminaho
Niko Sihvo
Jonas Hammarström
Josefiina Hukari
Emilia Uurasjärvi
Petra Peltonen
Ivan Peshev ja Sylva Larsson
Sara Turunen (koordinaattori),
Janne Sarkkinen, Juuso Hänninen ja
Aku Lampinen

8 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta toimikaudelle 2016
Valittiin seuraavasti:
●

Toiminnantarkastajat:

Juuso Sääksvuori ja Sampo Pakkanen

●

Varatoiminnantarkastajat:

Anssi Rajala ja Santeri Salovaara
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9 Työrukkasten nimeäminen vuodelle 2016
Työrukkasten toimenkuvista kerrottiin ennen henkilövalintoja. Valittiin seuraavasti:
●

PI-välittäjärukkanen: Tuomas Mäkinen

●

Haalarirukkaset:

Jenni Heikkilä, Antti Leppänen ja Noora Rahko

●

Lanirukkanen:

Suvi-Tuuli Akkanen ja Marttin Peitsara

●

Toimittajarukkanen: Anssi Rajala

●

Lautapelirukkanen: Santtu Kärkkäinen ja Matias Ahonen

●

Liikuntarukkanen:

Eveliina Alonen

●

Excurukkanen:

Annu Nurmela

10 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman vuodelle 2016 (liite C). Lisättiin mediakohtaan
sana "vuosina".
"... että syyslukukaudella, ja viime vuosina saavutettu aiempaa..."
Muilta osin hyväksyttiin sellaisenaan.

11 Tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2016
Hyväksyttiin rahastonhoitajan esityksen mukaisesti (liite D)

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:20
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___/___/____

____________________

_____________________

Tuomas Nurmi

Jonas Hammarström

Puheenjohtaja

Sihteeri

___/___/_____

___/___/____

_______________________

______________________

Johannes Lehmuskoski

Mika Keppo

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja
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Liite A
NIMILISTA
Jonas Hammarström

Mika Keppo

Aku Lampinen

Matia Ahonen

Annu Nurmela

Sampo Pakkanen

Anssi Rajala

Elisa Salmivirta

Santtu Kärkkäinen

Toni Lamminaho

Petra Peltonen

Emilia Uurasjärvi

Lauri Virkkunen

Antti Leppänen

Tuomas Nurmi

Johanna Rättilä

Marttin Peitsara

Julia Saarimäki

Sara Vähätalo

Toni Tikkanen

Juuso Hänninen

Noora Rahko

Janne Arkke

Sylva Larsson

Sara Turunen

Niko Sihvo

Toni Väisänen

Suvi-Tuuli Akkanen

Satu Tyrväinen

Janne Sarkkinen

Santeri Salovaara

Eveliina Alonen

Juuso Sääksvuori

Aino Vekkilä

Johannes Lehmuskoski

Jenni Heikkilä

Riku Martikkala

Kristiina Näppi

Josefiina Hukari

Siru Pernu

Riku Laasala

Niko Rumbin

Eetu Karjalainen

Lauri Nieminen

Tuomo Niilahti

Seuraavat henkilöt saapuivat edunvalvonta- ja hyvinvointivastaavan valinnan aikana:
Jaakko Kuure

Tuomas Mäkinen

Konsta Sahila

Matti Salmela

Jyväskylän yliopiston kemistit ry

Janne Junninen

Essi Korhonen

Tomi Lilja

Matias Hämäläinen

Ivan Peshev

Teemu Pasanen
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Seuraavat henkilöt saapuivat tapahtumavastaavien valinnan aikana:
Jermu Hakala

Otto Dahl

Janne Alkio

Henri Mononen

Yhteensä 59 henkilöä
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Liite B
ÄÄNESTYSPÖYTÄKIRJA

Taloudenhoitaja
Ääniä annettu 44 (4 tyhjää), jotka jakautuivat seuraavasti:
●

Josefiina Hukari 25 ääntä

●

Emilia Uurasjärvi 15 ääntä

Valittu: Josefiina Hukari

Edunvalvonta- ja hyvinvointivastaava
Ääniä annettu 47 (2 tyhjää), jotka jakautuivat seuraavasti:
●

Emilia Uurasjärvi 36 ääntä

●

Riku Martikkala 9 ääntä

Valittu: Emilia Uurasjärvi

Hyvinvointi- ja liikuntavastaava
Ääniä annettu 50 (3 tyhjää), jotka jakautuivat seuraavasti:
●

Petra Peltonen 24 ääntä

●

Eveliina Alonen 23 ääntä

Valittu: Petra Peltonen

4 Tapahtumavastaavaa (jotka valitsivat keskuudestaan koordinaattorin)
Noudatettiin suhteellista vaalitapaa, jossa äänestyslappuun merkittiin enintään neljä nimeä.
Äänet jakautuivat seuraavasti:
●

Sara Turunen 30 7/12 ääntä

●

Aku Lampinen 24 2/3 ääntä

Jyväskylän yliopiston kemistit ry

●

Janne Sarkkinen 20 7/12 ääntä

●

Juuso Hänninen 13 2/3 ääntä

●

Matti Salmela 7 7/12 ääntä
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Valittu: Sara Turunen (koordinaattori), Aku Lampinen, Janne Sarkkinen, Juuso Hänninen
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Survontie 9; 40500 Jyväskylä

Jyväskylän yliopiston kemistit ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Jyväskylän yliopiston kemistit ry (tästä eteenpäin Radikaali) jatkaa vuonna 2016
toimintaansa Jyväskylän yliopiston kemian opiskelijoiden etujärjestönä. Radikaalin
tärkein tehtävä on jäsenistönsä edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Edunvalvonta ja siihen rinnastettava toiminta
Radikaalin tärkein yhteistyökumppani edunvalvontatyössä on Kemian laitos. Hallitus
pyrkii pitämään hyvät ja aktiiviset välit niin laitoksen opetushenkilökuntaan kuin
johtoonkin keskustelemalla näiden tahojen kanssa ajankohtaisista asioista. Hallituksen
edustajat osallistuvat myös Kemian laitoksen laitoskokouksiin. Radikaali ottaa
aktiivisesti kantaa opetukseen ja sen tasoon liittyvissä seikoissa ja puolustaa
opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Radikaali pyrkii järjestämään hallituksestaan edustajan
Kemian laitoksen opetuksen kehitysryhmään.
Radikaali järjestää hallituskauden aikana vähintään yhden "valituspäivän", jolloin
hallitus kerää palautetta opiskelijoilta koskien Kemian laitoksen ja yhdistyksen omaa
toimintaa. Laitosta koskeva palaute välitetään kootusti laitoksen henkilökunnalle.
Toimikaudella 2016 edunvalvontatyössä jatketaan panostusta yhteisöllisen osallistumisen
kynnyksen madaltamiseen. Aktiiviseen mukanatoimimiseen pyritään tarjomaan runsaasti
mahdollisuuksia, ja ainejärjestötilan edelleen kohonnutta funktionaalista arvoa pyritään
pitämään yllä. Huomiota kiinnitetään myös edunvalvontatyöhön opiskelun ja työelämän
rajapinnassa yhteistyössä LAL:n ja LAO Jyväskylän kanssa. Yhteistyötä tehdään myös
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan, yliopistohallinnon opiskelijaedustajien,
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtoryhmän ja muiden luonnontieteellisten
ainejärjestöjen hallitusten kanssa. Valtakunnallista edunvalvontaa toteutetaan muiden
Suomen yliopistojen kemian ainejärjestöjen kanssa esimerkiksi LAL:n järjestämissä
ainejärjestötapaamisissa.
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Radikaali ottaa osaa Alkukeitos-intensiivikurssin järjestelyihin yhteistyössä Kemian
laitoksen kanssa. Hallitus toteuttaa Kampuskisan ja työtakkien sekä suojalasien
hankinnan uusille opiskelijoille. Hallitus pyrkii myös pitämään luennon uusille
opiskelijoille koskien vapaa-ajan toimintaa ja sosiaalistumista opintojen alkuvaiheessa.

Tapahtumat ja niihin rinnastettava toiminta
Tapahtumien rungon muodostavat kronologisesti vuoden alusta Luonnontieteellinen
laskiainen, yhdistyksen kevätkokous, Kemistivappu, kesätapaamiset, uusien ilta,
fuksiaiset, yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulut. Radikaali järjestää jäsenistölleen
mahdollisuuden osallistua Luonnontieteelliselle jouluristeilylle. Vuoden aikana pyritään
myös toteuttamaan vähintään yksi excursio. Excursio voidaan toteuttaa yhteistyössä
Kemian laitoksen, muiden ainejärjestöjen, Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
ja/tai LAO Jyväskylän kanssa.
Näiden tapahtumien lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään monipuolista toimintaa, joka
tavoittaa jäseniä mahdollisimman kattavasti. Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä
muiden ainejärjestöjen kanssa poikkitieteellisyyden ylläpitämiseksi. Edellisten vuosien
tapaan Radikaali järjestää suurta suosiota saavuttaneita matalan osallistumiskynnyksen
liikuntatapahtumia, kuten luontoretkiä ja pesäpallonpeluuta. Radikaalin viikottaista
sählyvuoroa jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Tapahtumia pyritään myös
järjestämään yhdessä Kemian laitoksen ja sen henkilökunnan kanssa, kuten säännöllisesti
jatkuneet, laitoksen pääjärjestämät henkilökunnan ja opiskelijoiden peli-illat. Keväinä
2013 ja 2015 nähdyt Kemian laitoksen kisat järjestettäneen seuraavan kerran keväällä
2017. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa järjestetään myös yhteistyössä LAO
Jyväskylän ja Keski-Suomen kemistiseuran kanssa.

Yritysyhteistyö
Kesällä 2015 neuvoteltu puolitoistavuotinen yhteistyösopimus Keskimaan kanssa jatkuu
vuoden 2016. Yhteistyötä pidetään yllä järjestämällä bileitä ja muita tapahtumia.
Hallituskauden aikana pyritään luomaan kontakteja myös kemian alan ja Keski-Suomen
yrityksiin.
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Media ja viestintä
Radikaali jatkaa yhdistyksen jäsenistön tiedottamista toiminnastaan ja kemian
opiskelijoita koskevista ajankohtaisista asioista. Pääasiallinen tiedotuskanava on
Radikaalin sähköpostilista. Toissijaisia tiedotuskanavia ovat mm. Radikaalin Facebookryhmä ja Radikaalin www-sivut. Lukuvuoden aikana kuukausittain sähköpostilistalle
lähetettävä tiedote koostaa keskeisiä tapahtumia ja tietoja.
Tärkeä osa yhdistyksen mediatoimintaa on Ruisku-lehden julkaiseminen. Lehti pyritään
julkaisemaan sekä kevät- että syyslukukaudella, ja viime vuosina saavutettu aiempaa
laadukkaampi olemus pyritään säilyttämään. Lehden painokulut pyritään kattamaan
mainosmyynnillä. Syksyllä 2015 pilotoidun fuksipassin onnistumista ja suosiota sekä
perinteen jatkamista tarkastellaan keväällä. Perinteinen t-paitatilaus ja mahdollisesti
muita vastaavia oheistuotetilauksia voidaan toteuttaa uudelleen kysynnän mukaan.
Erilaisia lauluvihkon parantamisen ja lauluvihkonkasausprosessien kehittämisen
mahdollisuuksia tarkastellaan aktiivisesti. Lisäksi seurataan muiden läheisten järjestöjen
vastaavia hankkeita mahdollisten synergiaetujen löytämiseksi.
Takkimyynti ja päivystys
Radikaalin hallitus pitää yhdistyksen ainejärjestötilassa päivystysvuoroja, joiden aikana
jäsenistön ja muiden opiskelijoiden on mahdollista lunastaa ostamiaan jäsenyyksiä,
työtakkeja, suojalaseja ja haalarimerkkejä sekä muita oheistuotteita. Tuotteet maksetaan
yhdistyksen tilille etukäteen ja tuotteet luovutetaan maksukuittia vastaan. Päivystykset
järjestetään alkusyksystä joka viikko ja myöhemmin lukuvuonna joka toinen viikko.
Tarvittaessa voidaan järjestää myös ylimääräisiä päivystyksiä.
Ympäristö ja yleishyödyllinen toiminta
Radikaali pyrkii kaikessa toiminnassaan ottamaan ympäristön huomioon.
Ympäristönäkökulmien huomioimisen ensisijaisena tarkoituksena on aito ympäristön
kuormituksen vähentäminen. Tämän saavuttamiseen auttavat ensisijaisesti aidosti
toimivaksi todetut faktapohjaiset toimet. Ympäristön kuormitus pyritään toiminnassa
minimoimaan siinä määrin, kuin siitä aiheutuvaa työpanosta ja taloudellisia kustannuksia
voidaan pitää kohtuullisina. Keväällä Radikaali ottaa osaa Unicefin Jano-keräykseen.

Jyväskylän Yliopiston Kemistit ry:n talousarvio vuodelle 2016
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Tuotot lipunmyynnistä
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

3000,00
150,00
3150,00

Kulut
Tila-/saunavuokrat
Viihdetoimintakulut
Opintomatkat
Tapahtumien sponsorointi
Liikuntatoiminta
TYHY
Muut varsinaisen toiminnan kulut
Konttoritarvikkeet
Ympäristö- ja hyväntekeväisyystoiminta
Kopiointikulut
Pankkikulut
Hankinnat
Muut toiminnankulut
Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-800,00
-3000,00
-200,00
-200,00
-200,00
-500,00

Kulut yhteensä

-5290,00

Varsinainen toiminta yht.
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksutuotot
Mainostuotot
Myyntituotot
Tuotot yhteensä

-30,00
-50,00
-30,00
-130,00
-100,00
-50,00
-390,00

-2140,00

450,00
400,00
4400,00
5250,00

Kulut
Järjestölehden painokulut
Tuoteostokulut

-600,00
-3000,00

Kulut yhteensä

-3600,00

Varainhankinta yhteensä

1650,00

YLEISAVUSTUKSET
JYY-avustukset
Projektiavustus

340,00
150,00

Avustukset yhteensä

490,00

Tilikauden yli-/alijäämä

Toni Väisänen
taloudenhoitaja

0,00

Jyväskylässä 26.10.2015

