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Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja  

15.3.2018 

KEVÄTKOKOUS 2018 

 

Aika: Torstai 15.3.2018 klo 18:00 

Paikka Opinkiven saunatilat 

Läsnä: Nimilista liitteenä (Liite A) 

Liitteet: A Nimilista 

B Toimintakertomus 2017 

C Tuloslaskelma 2017 

D Tase 2017 

E Esityslista 

 

 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:00 

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 

- Valittiin kokousvirkailijat seuraavasti 

i. Puheenjohtaja: Arttu Lehikoinen 

ii. Sihteeri: Paula Sarkkinen 

iii. Pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat: Jenni Heikkilä ja Janne Nykänen 

- Hyväksyttiin 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

- Esityslista hyväksyttiin muutoksin 

 

5. Hallituksen kuulumisia 

- Hallitustoiminta lähtenyt hyvin käyntiin. Hallituskahvien toimintaa esiteltiin. Kerrottiin 

hallituksen koulutuskaronkasta. Kerrottiin, että palautetta on saatu ja pahoiteltiin 

virheistä. Muuten hallituksella menee hyvin. Sopimuksista kerrottiin, että sopimukset 

on tehty Bran, Myöhän ja Herkun kanssa. Lisäksi kerrottiin, mitä tarjouksia 

sopimuksiin kuuluu. 

 

6. Vuoden 2017 toimintakertomus 

- Vuoden 2017 hallituksen tapahtumakoordinaattorin kirjoittama vuoden 2017 

toimintakertomus esiteltiin kokoukselle (Jälkikäteen tehty muutos pöytäkirjaan: 

Alkuperäinen muotoilu oli “...toimintakertomus luettiin kokoukselle…”) 
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- Hyväksyttin toimintakertomus kirjoitusvirheen korjauksen kanssa. 

 

7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastajien lausunto 

- Taloudenhoitajan laatima tilinpäätös vuodelle 2017 ja vuoden 2017 

toiminnantarkastajien laatima lausunto luettiin kokoukselle 

- Hyväksyttiin tilinpäätös sellaisenaan 

 

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2017 

Hallitus 2017 poistui paikalta ja kutsuttiin takaisin lyhyen keskustelun jälkeen. 

Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle 

 

9. Sääntömuutosten valmisteluryhmä 

- Sääntömuutosten tarvetta perusteltiin sillä, että niiden koetaan olevan vanhat ja 

päivitystä vailla. Myös pian voimaan astuva tietosuojalakimuutos GDPR vaatii myös 

yhdistyksen sääntöjen muutosta. Syyskokoukseen valmistellaan esitys 

sääntömuutoksista. (Jälkikäteen tehty muutos pöytäkirjaan: Alkuperäinen muotoilu oli 

“Sääntömuutosten tarvetta perusteltiin niiden olevan vanhat ja päivitystä vailla. 

GDPR vaatii myös sääntöjen muutosta.”) 

- Hallituksesta valmisteluryhmässä mukana Arttu Lehikoinen, Aku Lampinen ja Janne 

Nykänen. Myös jäsenistöä pyydettiin mukaan ja kokouksessa laitettiin nimilappu 

kiertämään. 

- Jäsenistöstä lähti mukaan Tuomas Nurmi, Sampo Pakkanen ja Santeri Salovaara 

- Hyväksyttiin 

 

10. Vuosijuhlien suunnitelman hyväksyminen 

- Suunnitelmasta esiteltiin menot ja tulot. Lisäksi kerrottiin päivämäärä illalliselle 

30.3.2019 ja sillikselle 31.3.2019 myös arvioidut hinnat jäsenille/muille esitettiin. 

- Historiikki esiteltiin dia-esityksen avulla. Kysymyksiä otettiin vastaan. Historiikin 

tekoon voi ilmoittautua vujutiimin kautta. 

- Hyväksyttiin suunnitelma 

 

11. Ilmoitettavaa 

- Kerrottiin alumnitoiminnasta ja siitä, että alumniyhdistys on tulossa. 

- Ilmoitettiin, että sauna on lämmin! 

 

12. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätettiin kello 18.47 
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

 

 
____/____/__________ 
 
 
 
 
__________________________________ 
Arttu Lehikoinen, puheenjohtaja 
 
 
 

 
____/____/__________ 
 
 
 
 
__________________________________ 
Paula Sarkkinen, sihteeri 
 

 
____/____/__________ 
 
 
 
 
__________________________________ 
Jenni Heikkilä, pöytäkirjantarkastaja 

 
____/____/__________ 
 
 
 
 
__________________________________ 
Janne Nykänen, pöytäkirjantarkastaja 
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Toimintakertomus 2017 

Jyväskylän yliopiston kemistit ry 

Jyväskylän yliopiston kemistit ry jatkoi toimintaansa vuonna 2017 opiskelijoiden etuja          

ajavana yhdistyksenä. Kemian laitoksen kanssa oltiin vahvasti tekemisissä, mutta         

yhteydenpito vanhoihin opiskelijoihin oli heikkoa. 

Isoja asioita 

Vuoden 2017 aikana tapahtui muutama isompi asia: Radikaali teki yhteistyösopimuksen          

ravintolan Bra2 ja Ravintola Herkun (vuoden alussa nimellä Pizzeria Shiraz) kanssa.           

Radikaali oli pääasiallisena eteenpäin vievänä voimana laboratoriokurssien aikana tehtäviin         

työselostuksiin liittyvän ohjeistuksen yhtenäistämisessä. Tapahtumista nostamisen arvoisia       

ovat (jo perinteinen) joka toinen vuosi järjestettävä Kemian laitoksen kisa keväällä 2017 ja             

Suomi 100-vuoden kunniaksi vuoden lopussa tehty Suurin Suomen lippu -tempaus, joka           

voitti innovatiivisimman lipun palkinnon Suomen LUMA-keskukselta. Tämän lisäksi        

Korpissa otettiin käyttöön kalenteriryhmä “Radikaalin tapahtumat” ja Ruiskun tuottamisessa         

ryhdyttiin käyttämään kolmea erillistä tiimiä. Syyskokouksessa valittiin vujutiimi        

valmistelemaan vuosijuhlia. Vuoden aikana myös järjestettiin ylimääräinen yhdistyksen        

kokous, jossa valittiin uusi puheenjohtaja, liikuntavastaava, media- ja tiedotusvastaava ja          

taloudenhoitaja. 

Yleistä toimintaa 

Jo vuoden alussa keskusteltiin tarpeesta parantaa tiedottamista. Tästä huolimatta         

Syyskokouksessa hallitus sai palautetta siitä, että tiedotus ei ole toiminut riittävän hyvin.            

Tämän johdosta kokouksessa päädyttiin perustamaan vuodelle 2018 uusi toimenkuva         

“tiedottaja”, minkä myötä koettua vajetta tiedottamisen suhteen pyritään korjaamaan.         

Suunniteltu valituspäivä järjestettiin poikkeuksellisesti nettilomakkeella. Vuoden 2017       

alkupuolella Radikaalille luotiin myös uusi Facebook-sivu, Radikaali, sillä aiemman sivun          

ylläpito-oikeuksien kanssa törmättiin ongelmiin. Kaikkia vanhoja seuraajia ja tykkääjiä         

pyrittiin informoimaan tapahtuneesta vaihdoksesta. Vanha sivu puolestaan koristeltiin        

varoitusmerkein ja todettiin vanhentuneeksi. 

 

Keskustelua hallituksen sisällä käytiin esimerkiksi maksupäätteen hankkimisesta (todettiin,        

että tällä hetkellä liikaa kuluja verrattuna hyötyyn), käytettyjen takkien takaisinostopalvelusta          

(ei koskaan otettu käyttöön, koska myynti ei vetänyt), molekyylimallisettien ostamisesta          
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Radikaalin nimiin ja niiden jälleenmyynnistä (ei löydetty riittävän halpaa välitettävää tavaraa,           

jota olisi ollut fiksua myydä jäsenistölle), Facebookiin julkaistavista kokoustiivistelmistä (ei          

koskaan otettu käyttöön) ja aloitettiin käytettyjen laboratoriotakkien myynti. Käyttöön         

otetusta menetelmästä on tiedotettu heikosti ja se on siksi huonosti tiedossa, minkä myötä             

myös myynti on jäänyt suppeaksi. 

 

Vuoden 2017 aikana hankittiin runsaasti haalarimerkkejä varastoon ja suoritettiin Otaniemen          

Inkubion bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kanssa vaihto, jossa saimme toista sataa         

uutta merkkiä myyntiin. 

 

Yksi vuoden tavoitteista oli myös lisätä yritysyhteistyötä ja sitä kautta saatavia hyötyjä            

ainejärjestön jäsenille (sekä tienata rahaa). Hallituksen päätöksestä perustettiin        

markkinointitiimi, joka muun muassa loi uusia markkinointimateriaaleja ja helppoja         

“paketteja”, joita myydä yrityksille. Toiminta laantui vuoden loppua kohti, mutta tiimin           

tekemää työtä jatkaa nykyiseen hallitukseen erikseen nimetty yritysyhteistyövastaava.        

Vastaavaa tehtävää hoidettiin aiemmin tapahtumatiimin sisältä käsin. 

 

Radikaali pyrki parhaansa mukaan edustamaan jäsenistöään vuoden alusta alkaen seuraavissa          

valiokunnissa ja ryhmissä: 

Opinto- ja tiede-, Sosiaali-, Liikunta-, KV- ja Ympäristövaliokunnissa ja Kemian laitoksen           

Opetuksen kehitysryhmässä. 

Uutena mukaan tuli myös matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan viestinnän       

kehitysryhmä, jonka ansiosta tiedekunnan somea ja yhteistyötä opiskelijoiden kanssa         

yliopiston viestinnässä aktivoitiin. 

 

Myös Radikaalin oma toiminnan kehitysstrategiaryhmä aloitti toimintansa, mutta        

loppuvuodesta ryhmää vetäneen puheenjohtajan lähdettyä kaupungista gradupaikan perässä,        

jäi strategiaryhmän toiminta vähäiseksi. Samaa trendiä noudatti ikävä kyllä myös hallituksen           

toimesta liikkeelle pantu Opinnäytetyöpaja ja Ratkomo-tyyppinen toiminta Kemian laitoksen         

kanssa. Opinnäytetyöpajassa pääasiallisena yhteyshenkilönä toiminut Elina Laurila sai aikaan         

jo muutaman tapaamisenkin gradun kirjoittajien kesken, mutta loppuvuodesta toiminta         

kuitenkin laantui. Ratkomosta taas todettiin, ettei laitoksella riitä sellaiseen resursseja          

etenkin, kun kemian kurssien ohjaamiseen tarvittaisiin liian suurialaista tietotaitoa yhdelle          

henkilölle. Vuoden aikana myös keskusteltiin Kemian laitoksen rakennusuudistuksesta –         

soveltavan kemian rakennuksesta luopumisesta, jossa oltiin mukana tuomassa opiskelijoiden         

näkökulmaa asiaan. Vuoden loppuun mennessä tilanne ei vielä ollut kehittynyt mihinkään. 

 

Koppia uudistettiin siirtämällä yksi avokaappi pois ja hankkimalla uudet vaaleat sohvat.           

Pommarista puolestaan saatiin fysiikan laitokselta käyttöön lisää kaappeja pitkällisten         

neuvotteluiden jälkeen, kun vanhan kassavarkauden yhteydessä kadonneet avaimet olivat         
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vieneet mukanaan kaappien käyttöoikeuden. Vuoden aikana tilattiin pariin otteeseen         

T-paitoja ja huppareita, joissa selässä oli Radikaalin haalareistakin löytyvä logo ja           

rintapielessä uudempi sininen logo. 

 

Ainejärjestölehti Ruiskun toimintaa uudistettiin rankalla kädellä, kun sen tekeminen jaettiin          

tuotanto-, taitto- ja produktiotiimeihin. Tiimien toivotaan säilyvän elinvoimaisina, jotta         

Ruiskun tekemisen taakka ei lankeaisi vain yhden ihmisen harteille, vaan jakautuisi           

useammalle tekijälle. Samalla kuitenkin pyritään ylläpitämään Ruiskun korkeaa laatua myös          

jatkossa. 

 

Radikaalin verenluovutusryhmä toimi aktiivisesti koko vuoden ajan ja Veripalvelut lupasivat          

tunnustuksena aktiivisuudestamme jälleen kultaisen kunniakirjan. Tämän lisäksi       

loppukeväästä Radikaali osallistui UNICEF:in JANO-päivän keräykseen. 

Tapahtumat 

Radikaali otti vuonna 2017 käyttöön viralliset tapahtumien ilmoittautumisehdot        

selkeyttääkseen mihin jäsenistö sitoutuu ilmoittautuessaan tapahtumiin. Tällä pyrittiin        

välttämään viime hetken peruuntumisia ja takaamaan, ettei Radikaali joudu korvaamaan mm.           

sitseillä jäsenen perumisesta johtuvia ruokailukuluja. 

 

Yleisesti tapahtumiin liittyen tapahtumatiimin pyrkimyksenä oli lisätä tapahtumia, joissa ei          

ole painetta juoda alkoholia ja joissa on matala osallistumiskynnys. Näistä esimerkkinä           

lukukauden mittaan järjestetyt liikuntatapahtumat- ja kokeilut sekä yhteistyöravintola        

Herkussa järjestetyt lautapeli-illat. Yhteensä tapahtumia tuli vuoden aikana järjestettyä yli 50. 

 

Vuoden aikana pyrittiin järjestämään kaksi ekskursiota: Kymenlaaksoon ja Helsinkiin.         

Kymenlaakson reissu valitettavasti peruuntui, sillä sinne ei löytynyt riittävästi lähtijöitä muun           

muassa aikataulutusongelmien vuoksi. Helsinkiin taas saatiin lähtemään hyvin porukkaa ja          

siellä vierailtiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla, VTT/Mikesillä, Otaniemen      

kampusalueella ja Fazerin tehtaanmyymälässä. 

 

Radikaali vastaanotti vuoden aikana myös ekskursiovieraita: Inkubio ja KeTek tulivat eri           

aikaan maaliskuussa käymään ja heitä viihdytettiin sauna- ja baari-illan merkeissä. 

 

Muut vuoden suurimmat tapahtumat/kohokohdat olivat järjestyksessä: Luonnontieteellinen       

laskiainen Mat-Lu ainejärjestöjen kanssa, Wear All White -sitsit Pörssin kanssa, Radikaalin           

omat lanit Lillukassa, Luonnontieteelliset Kostajaiset Mat-Lu ainejärjestöjen kanssa, vapun         

tapahtumat (mm. Sumusuunnistus Abakuksen, Magna Cartan ja Tosinen kanssa ja 80-luvun           

teemalla sitsit Syrinxin kanssa), kesätapaamiset, ensimmäinen fuksit-vanhat Speedfriending        
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-tapahtuma, Mytologia-fuksisitsit, onnistunut vaellus Kolille, Luonnontieteelliset Fuksiaiset,       

Luonnontieteelliset Suursitsit halloween-teemalla, pikkujoulut risteilyineen ja Suurin Suomen        

lippu -tempaus. Näiden lisäksi Radikaali järjesti lukuisia pidettyjä liikuntakokeiluja ja          

-tapahtumia, saunailtoja, lautapeli-iltoja ja ainejärjestöjen välisiä yhteistyöbileitä Bra2:ssa.        

Mainitsemisen arvoista on myös tiivis yhteistyö Ravintola Myöhän kanssa, jossa jäsenistö           

vietti mm. viikottain Myöhä-tiistaita. 

 

 

 

 

Aku Lampinen 

Radikaalin tapahtumakoordinaattori 2017 
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Jyväskylän yliopiston kemistit ry 

Sääntömääräinen kevätkokous 15.3.2018 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 2017 toimintakertomus 

Vuoden 2017 hallituksen tapahtumakoordinaattorin kirjoittama vuoden 2017 

toimintakertomus luetaan kokoukselle. 

Hallituksen pohjaesitys: Kokous hyväksyy toimintakertomuksen tarvittavin muutoksin. 

7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastajien lausunto 

Taloudenhoitajan laatima tilinpäätös vuodelle 2017 ja vuoden 2017 

toiminnantarkastajien laatima lausunto luetaan kokoukselle. 

Hallituksen pohjaesitys: Kokous vahvistaa tilinpäätöksen. 

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2017 

Hallituksen pohjaesitys: Kokous myöntää vastuuvapauden vuoden 2017 hallitukselle. 

9. Sääntömuutosten valmisteluryhmä 

Radikaalin sääntöjä ei ole päivitetty useampaan vuoteen ja on tullut aika päivittää ne 

ajan tasalle. Yhtenä pääsyynä miksi tämä tulee tehdä nyt on tietosuojalakimuutos 

GDPR, joka velvoittaa mm. järjestöjä erinäisiin muutoksiin. 

Hallituksen pohjaesitys: Muodostetaan jäsenistöstä valmisteluryhmä, joka 

seuraavaan Syyskokoukseen mennessä valmistelee esityksen Radikaalin 

sääntömuutoksista. 

10. Vuosijuhlien suunnitelman hyväksyminen 

Vuosijuhlatiimin edustaja esittelee vuoden 2019 aikana pidettävien vuosijuhlien 

suunnitelman ja budjetin. 

Hallituksen pohjaesitys: Kokous hyväksyy esitetyn suunnitelman tarvittavin muutoksin 

ja valtuuttaa vuosijuhlatiimin toteuttamaan suunnitelman hallituksen alaisuudessa. 

11. Ilmoitettavaa 

12. Kokouksen päättäminen 
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