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KEVÄTKOKOUS 2016 

 

Aika: Keskiviikko 16.3.2016 klo 18.30 

Paikka: Opinkivi 

Läsnä: Nimilista liitteenä (liite A) 

Liitteet: Nimilista (liite A), Toimintakertomus 2015 (liite B), Tuloslaskelma (liite C) 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31 
 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 
Valittiin kokousvirkailijat seuraavasti: 

Puheenjohtaja: Niko Sihvo 

Sihteeri: Janne Arkke 

Pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat: Antti Leppänen ja Marttin Peitsara 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

4. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti 

 

5. Hallituksen kuulumisia 
Hallitustoiminta vuonna 2016 on hyvässä vauhdissa. Alkuvuoden tapahtumista 

mainittakoon kinkkusauna, sitsit Ynnä ry:n kanssa ja laskiaiset. Radikaali osallistui 

myös ensimmäistä kertaa luonnontieteilijöiden kostajaisiin. Myöhemmin keväällä on 

tulossa mm. excursio, sitsit, vappuviikot ja liikuntatoimen puolesta liikuntavuoron 

lisäksi mm. mahdollisesti kevätvaellus. 
 

Edunvalvonta- ja hyvinvointitoimi tulee ottamaan kantaa opintotukiuudistuksen 

osalta luultavasti yhteistyössä JYYn kanssa ja seuraa myös tarkasti parhaillaan 

meneillään olevaa OPS-uudistusta. 
 

Media- ja julkaisupuoli tulee toimittamaan uuden Ruiskun kevään aikana. 

Jäsenistöltä toivotaan laadukasta ja keväistä materiaalia tulossa olevaan kauniiseen 

värijulkaisuun. Kuukausitiedotteen ulkoasua tullaan uudistamaan jo tehtyjen 

muutosten lisäksi edelleen.  
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6. Vuoden 2015 toimintakertomus 
Vuoden 2015 puheenjohtaja Tuomas Nurmi luki vuoden 2015 toimintakertomuksen 

ääneen. Toimintakertomus liitteenä (liite B). Kokous hyväksyi toimintakertomuksen 

yksittäisellä muutoksella: 
 

1) "Perinteinen kemistivappu kesti tällä kertaa perjantaista perjantaihin." 

 

Muutettiin muotoon: 

"Perinteinen kemistivappu venyi tällä kertaa jopa toisen viikon puolelle." 

 

7. Vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
Rahastonhoitaja Toni Väisänen esitteli tilinpäätöksen vuodelle 2015. Tilinpäätöksen 

tuloslaskelma liitteenä (liite C).  

Toiminnantarkastajien lausunnon luki ääneen Anssi Rajala. Kokous hyväksyi 

tilinpäätöksen muutoksitta. 

 

8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 hallitukselle 
Vuoden 2015 hallituksen jäsenet poistuivat keskustelun ajaksi. 

Kokous myönsi vastuuvapauden yksimielisesti vuoden 2015 hallitukselle. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Niko Sihvo, puheenjohtaja   Janne Arkke, sihteeri 

 

 

____/____/______    ____/____/______ 

 

___________________________   _____________________________ 

Antti Leppänen, pöytäkirjantarkastaja Marttin Peitsara, pöytäkirjantarkastaja 
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Jyväskylän yliopiston kemistit ry  
 

Toimintakertomus 2015  
 

Yleinen toiminta 
 
Vuonna 2015 Jyväskylän yliopiston kemistit ry (tästä eteenpäin Radikaali) jatkoi 

toimintaansa Jyväskylän yliopiston kemian opiskelijoiden etujärjestönä. Vuoden 

alussa Radikaali neuvotteli ja allekirjoitti kaudelle 2015 yhteistyösopimukset 

Luonnontieteellisten akateemisten liiton (LAL) sekä ravintolayhtiö GM Kauppakatu 

Oy:n kanssa. GM Kauppakadun toiminnan loppuessa tilojen vuokrasopimuksen 

päättyessä huhtikuun lopussa myös yhteistyösopimus raukesi, ja uusi solmittiin kesän 

aikana Osuuskauppa Keskimaan ja yökerho BRAn kanssa. 

 

Tapahtumat ja projektit 
 

Vuoden varsinainen aktiivinen toiminta alkoi tammikuun puolivälissä 

hallituksenvaihtokaronkalla, jossa uusi ja vanha hallitus viettivät yhdessä iltaa 

Opinkivellä. Ensimmäinen laajempaa jäsenistöä koskeva tapahtuma oli tammikuun 

lopussa laitoksen kanssa yhteistyössä järjestetty peli-ilta Ylistön kirjastoaulassa. 

Haalarinkastajaisia pilotoitiin Harjun rinteessä helmikuun alussa ja viikko tämän 

jälkeen Opinkivellä vietettiin perinteinen kinkkusaunailta. Yhteistyössä muiden 

luonnontieteellisten ainejärjestöjen kanssa toteutettu Luonnontieteellinen laskiainen 

sijoittui tällä kertaa helmikuun loppuun. Paikkana oli neljättä kertaa Majakoski. 

Radikaalin sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin maaliskuun alussa Opinkivellä. 

 

Ryhmä jäseniä osallistui maaliskuun puolivälissä Keski-Suomen kemistiseuran 

järjestämään retkeen Chembio-messuille ja myöhemmin keväällä järjestettiin 

äärimmäisen mielenkiintoisia vierailukohteita kattanut oma excursio Lounais-

Suomeen.  

 

Perinteinen kemistivappu venyi tällä kertaa jopa toisen viikon puolelle. Vappu alkoi 

pesäpallolla ja Lillukka-illalla Kortepohjassa ja jatkui seuraavana päivänä 

perinteisellä Yrttisuon kentän pesäpallo-ottelulla. Vappuviikolle osui myös peli-ilta 

laitoksen kanssa sekä sumusuunnistus ja sauna Opinkivellä Stimuluksen kanssa. 

Vappuaattona kemistit kokoontuivat piknikille Kirkkopuistoon ja vapunpäivänä 

Harjun rinteeseen metsästämään auringonpaistetta.  
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Kesän aikana järjestettiin edellisen vuoden tapaan kaksi kesätapaamista. 

Ensimmäisessä vietettiin yhdessä yhtä kesän kahdesta aurinkoisesta päivästä 

Ylistönlahden äärellä ja jälkimmäisessä jälkimmäistä aurinkoista päivää Opinkivellä. 

 

Radikaali osallistui aktiivisesti fukseille järjestettävän Alkukeitos-intensiivikurssin 

toteuttamiseen. Kurssin varsinaisesta sisällöstä Radikaali järjesti perinteisen 

Kampuskisan, opiskelusta ja elämästä -luennon sekä laboratoriotyötakkien ja 

suojalasien myynnin fukseille. Tämän lisäksi ensimmäisen opiskeluviikon aikana 

Radikaali järjesti paljon toimintaa iltaisin: tiistaina fuksit kokoontuivat yhdessä 

tutoreiden ja vanhempien opiskelijoiden kanssa Jaloon, keskiviikkona järjestettiin 

uusien sauna Opinkivellä ja kaudenavausbileet BRAssa. Seuraavalla viikolla 

Alkukeitoksen järjestelyissä mukana olleet hallituksen jäsenet osallistuivat Kemian 

laitoksen järjestämään Loppukeitokseen. 

 

Syksyn aikana järjestettiin muun muassa perinteiset fuksiaiset ja niiden jatkobileet 

syyskuussa sekä jälleen hyvin osallistujia kerännyt ”Kaikki mun kaverit lähti taas 

lääkikseen”-uudelleenryhmäytymissaunailta. Radikaalin uusi hallitus valittiin 

sääntömääräisessä syyskokouksessa lokakuun lopussa, ja kokouksesta jatkettiin 

halloweenbileisiin. Marraskuun alussa Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 

juhlaviikolle kannettiin muiden luonnontieteellisten järjestöjen sekä erillisen 

järjestelyryhmän kanssa opiskelijoiden korsia kekoon; opiskelijoiden osalta 

juhlaviikon huipentuma oli Lutakossa järjestetty opiskelijoiden iltajuhla. Uuden 

haalarinhankintajärjestelmän myötä uusien opiskelijoiden haalareita pystyttiin 

kastamaan jo marraskuussa. Joukko Radikaalilaisia osallistui Ynnän Ouluun 

vaeltaneelle excursiolle. Fuksien aktiivisesti myötäjärjestämät kemistien pikkujoulut 

toteutuivat tällä kertaa marraskuisessa Lillukassa, josta jatkettiin BRAhan. 

Marraskuun lopussa Radikaali järjesti yhteistyössä muiden luonnontieteellisten 

ainejärjestöjen kanssa bussikuljetukset Luonnontieteelliselle jouluristeilylle. 

Hallituksen jäsenet viettivät joulukuussa pikkujouluja BRAssa. Vuoden 2015 

aktiivinen toiminta päättyi joulukuussa järjestön voimin pystytettyyn 

palautteenantoonkin kutsuneeseen peli-iltaan.  
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Edunvalvonta, hyvinvointi ja liikunta 

 

Vuoden mittaan yhteyttä pidettiin varsinkin tarvittaessa Kemian laitokseen sekä 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskuntaan ja edustettiin esimerkiksi laitoksen 

opetuksenkehitysryhmässä. Toiminnasta ja opinnoista kerättiin vuoden mittaan 

palautetta perinteiseen tapaan opiskelijoilta. Lisäksi jäseniltä kerätyllä palautteella 

saatiin luotua tulevaan opetussuunnitelmauudistukseen vahvaa tausta-aineistoa. 

Riittävät yhteydet Luonnontieteiden akateemisten liittoon ja Opettajien 

ammattijärjestöön olivat olemassa. Edellisenä vuonna kehitetty yhteydenpito Keski-

Suomen Kemistiseuraan jatkui vastaavana.  

 

Erilaisia päiväretkiä järjestettiin vuoden mittaan, yksi vappuviikolla ja toinen 

joulukuussa. Lisäksi järjestettiin perinteinen syysvaellus, tällä kertaa Repoveden 

kansallispuistoon lähti ennätysmäärä osallistujia. Helmikuussa pelattiin lumifutista 

Syrinxin kanssa, maaliskuussa osallistuttiin naistenpäivän lenkkiin ja maalishuhtikuun 

vaihteessa OSM-sählyturnaukseen ja toukokuussa pelattiin Radikaali vs. Ynnä -

jalkapallo-ottelu. Keväällä liikuntavuoro jaettiin Syrinxin kanssa lajeja vaihdellen, 

syksyllä omistauduttiin omin voimin sählylle.  

 

Radikaalin kopin sisustusta pyrittiin passiivisesti kehittämään edelleen, minkä 

ansiosta voitiin vuoden mittaan havaita Kopin käyttöasteen kasvaneen jatkuvasti ja 

mahdollisesti jopa Kopilla tapahtuvan opiskelun lisääntyneen. Mainetta niittänyt 

Radikaalin kuoro, Ylistön Yllärit, irtaantui erilliseksi, koko tiedekunnan yhteiseksi 

yksiköksi. Myös laitoksen säännöllisiä peli-iltoja tuettiin tarvittavin eväin, lähinnä 

tiedotuksellisesti. Kunniakkaalla vuoden mittaan suoritetulla verenluovutuksella 

Radikaalin veriryhmä sai myös hopeisen kunniakirjan. Plakaatti on askelta 

matalampiarvoinen kuin edellisenä vuonna, mutta silti arvostettava saavutus. 

 

 

Mediatoiminta 
 

Ruisku julkaistiin vuonna 2015 kaksi kertaa (vappu- ja pikkujoulunumero) erittäin 

laadukkaana, edellisen vuoden kanssa vertailukelpoisessa väriloistossa. Radikaali oli 

tänä vuonna VOppaan toimitusvuorossa. VOpas saatiin kasaan samalla paljon vuosien 

mittaan rästiin jääneitä päivityksiä tehden, mutta julkaisu tapahtui painettujen opinto-

oppaiden poistumisen vuoksi vain digitaalisena. Keväällä järjestettiin jälleen hyvin 

jäsenistöä mukaan kerännyt perinteinen t-paitatilaus. Kuukausitiedotetta pidettiin yllä, 

ja vuoden 2015 aloittajille pilotoitiin fuksipassia, jonka tuloksiin päästään 

tutustumaan keväällä 2016. 
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Tuloslaskelma 01.01.2015 - 31.12.2015

3 Varsinainen toiminta

300 Tuotot

3000 Lipunmyyntituotot 1393,79

3003 Sitsien tuotot 1860,00

3004 Opintomatkojen tuotot 340,00

3007 Liikuntatoiminnan tuotot 472,37

Yht. Tuotot 4066,16

308 Kulut

3080 Tila- ja saunavuokrat -774,07

3082 Viihdetoimintakulut -1572,46

3083 Sitsien kulut -1910,05

3084 Opintomatkakulut -265,16

3087 Liikuntatoimintakulut -720,60

3100 Muut varsinaisen toiminnan kulut

3103 Konttoritarvikkeet -20,43

3104 Kopiointikulut -22,00

3105 Pankin kulut -137,05

3125 Hankinnat -30,00

3129 Muut toiminnan kulut -170,69

Yht. Muut varsinaisen toiminnan kulut -380,17

Yht. Kulut -5622,51

Yht. Varsinainen toiminta -1556,35

5 Varainhankinta

50 Tuotot

5000 Jäsenmaksutuotot 462,00

5030 Mainostuotot 770,00

5040 Tuotemyynti 4283,38

Yht. Tuotot 5515,38

55 Kulut

5505 Järjestölehden painokustannukset -718,41

5540 Tuoteostokulut -3586,39

5545 Varaston muutos 195,04

Yht. Tuoteostokulut -3391,35

Yht. Kulut -4109,76

Yht. Varainhankinta 1405,62

6 Sijoitus- ja rahoitustoiminta

60 Korkotuotot

Yht. Korkotuotot 0,00

Yht. Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0,00

8 Yleisavustukset

80 Toiminta-avustus

8000 Yleisavustukset 344,39
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Tuloslaskelma 01.01.2015 - 31.12.2015

8010 Projektiavustukset 138,00

Yht. Toiminta-avustus 482,39

Yht. Yleisavustukset 482,39

TILIKAUDEN TULOS 331,66


