Jyväskylä yliopiston kemistit ry

Pöytäkirja
27.10.2016

SYYSKOKOUS 2016

Aika:

Torstai 27.10.2016 klo 18.30

Paikka:

Opinkiven saunatilat

Läsnä:

Nimilista liitteenä (liite A)

Liitteet:

Nimilista (liite A)
Äänestyspöytäkirja (liite B)
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (liite C)
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 (liite D)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Valittiin kokousvirkailijat seuraavasti:
Puheenjohtaja: Toni Lamminaho
Sihteeri: Jonas Hammarström
Pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat: Tuomas Nurmi ja Arttu Lehikoinen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Paikalla on yli 10 äänivaltaista jäsentä, kokous on hallituksen 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
Taloustilanne on tällä hetkellä kohtalainen. Tulot ovat talousarviota
heikommat, sillä lipunmyyntituloja ei ole yhteistyöbaarin toiminnassa tapahtuneiden
muutosten vuoksi voitu hankkia suunnitellusti. Muilta osin hallitus on pysynyt hyvin
budjetissa.
Media- ja julkaisupuoli on toiminut aktiivisesti koko vuoden.
Ainejärjestölehden toinen painos tälle vuodelle on taittovaiheessa ja siihen on tullut
tasokkaita kirjoituksia jäsenistöltä. Lisäksi Radikaalin paitatilaus on etenemässä.
Edunvalvontaa on tämän vuoden ja erityisesti syksyn ajan työllistänyt OPSuudistus niin Laitoksen kuin koko yliopiston tasolla. Radikaalin jäsenistön toivotaan
osallistuvan tuleviin seminaareihin ehtiessään, jotta jäsenistön ääni tulisi kuulluksi
heidän itsensäkin kautta.
Projektitiimi on järjestänyt vuoden aikana mm. useita sitsitapahtumia
yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Tulossa olevia tapahtumiakin riittää
runsaasti, esimerkiksi kolmas excursio, haalarikastajaiset, peli-ilta, Radikaalin
pikkujoulut ja luonnontieteilijöiden pikkujouluristeily.
Liikuntavastaava on ollut tyytyväinen liikuntavuoron osallistujamääriin ja
kertoi tulevasta päiväretkestä.
Jäsenistö tiedusteli hallituksen omien kuulumisten jälkeen taloustilanteesta ja
liikuntavuorosta. Taloustilanteen osalta todettiin, että Radikaali jäänee miinukselle
budjetin osalta, mutta asia tarkentuu kunnolla vasta vuodenvaihteessa.
Liikuntavuoron osalta todettiin, että koska vuoro on jaettu toisen ainejärjestön
kanssa, ei lajia voida aina pitää samana. Lisäksi arvioitiin, että lajin vaihtuminen
saattaa nimenomaan houkutella liikuntavuoroille uusia kävijöitä.

6. Jäsenmaksun kanto ja suuruus
Jäsenmaksu päätettiin säilyttää samanlaisena kuin toimikaudella 2016
(Liittymismaksu 7€, vuosimaksu 0€)
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7. Hallituksen valinta toimikaudelle 2017
Toimenkuvat esiteltiin ennen henkilövalintoja. Äänestystulokset löytyvät
äänestyspöytäkirjasta (liite B). Kokous piti kokoustauot varapuheenjohtajan valinnan
1. äänestyksen ääntenlaskun (19:12–19.18), 2. äänestyksen ääntenlaskun (19.23–
19.30) ja tapahtumavastaavien valinnan ääntenlaskun (19:44–20:17) aikana.
Toimikauden 2017 hallitus valittiin seuraavasti:
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Sihteeri:
Taloudenhoitaja:
Edunvalvonta- ja hyvinvointivastaava:
Hyvinvointi- ja liikuntatapahtumavastaava:
Media- ja julkaisuvastaavat (2):
Tapahtumavastaavat (4):

Sampo Pakkanen
Niko Sihvo
Jonas Hammarström
Josefiina Hukari
Anssi Rajala
Lauri Koski
Ivan Peshev ja Sylva Larsson
Aku Lampinen,
Janne Sarkkinen,
Essi Barkas ja
Henri Kaaripuro

Tapahtumavastaavat valitsevat myöhemmin keskuudestaan itselleen
koordinaattorin.
8. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta toimikaudelle 2017
Valittiin seuraavasti:
 Toiminnantarkastajat: Janne Arkke ja Santtu Kärkkäinen
 Varatoiminnantarkastajat: Marttin Peitsara ja Suvi-Tuuli Akkanen

9. Avustajien nimeäminen vuodelle 2017
Kerrottiin avustajien tehtävistä ja nimettiin seuraavat avustajat:
 Haalaritiimi: Essi Barkas
 Liikunta: Toni Tikkanen
 Excursioiden toteutus: Marttin Peitsara
 Ruiskun ja fuksipassin toteutus: Matti Salmela
Hallitus voi tarvittaessa nimetä lisää avustajia vuoden 2017 aikana.
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10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Hallitus esitti kolmen
lauseen lisäystä ”Takkimyynti ja päivystys”-kohdan perään:
 ”Radikaali kokeilee käytettyjen takkien lunastusta ja jälleenmyyntiä. Lisäksi
aloitetaan sähköisen inventaarion käyttö myyntituotteista. Radikaali
tarkastelee myös mahdollisuutta hankkia maksupääte.”
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksyttiin esitetyllä lisäyksellä (liite C)

11. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
Taloudenhoitaja esitteli tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 ja se hyväksyttiin
sellaisenaan (liite D)

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.58
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Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset

____/____/______

____/____/______

___________________________

_____________________________

Toni Lamminaho, puheenjohtaja

Jonas Hammarström, sihteeri

____/____/______

____/____/______

___________________________

_____________________________

Tuomas Nurmi, pöytäkirjantarkastaja

Arttu Lehikoinen, pöytäkirjantarkastaja

Liite A

Nimilista - Syyskokous 2016
Jonas Hammarström

Tuukka Niskanen

Emilia Uurasjärvi

Tuomo Niilahti

Janne Arkke

Arttu Lehikoinen

Aku Lampinen

Juuso Sääksvuori

Marttin Peitsara

Riku Laasala

Mika Keppo

Henri Kaaripuro

Annu Nurmela

Jenni Heikkilä

Matti Salmela

Anssi Rajala

Essi Barkas

Sara Turunen

Iida Kortelahti

Sylva Larsson

Aino Vekkilä

Toni Väisänen

Josefiina Hukari

Janne Sarkkinen

Sampo Pakkanen

Jermu Hakala

Janne Frimodig

Otto Dahl

Joni Tervo

Lauri Koski

Suvi-Tuuli Akkanen

Janne Roponen

Eetu Karjalainen

~klo 19:15 jälkeen~

Niko Sihvo

Ari Mustalampi

Ivan Peshev

Mona Cederström

Toni Tikkanen

Santtu Kärkkäinen

Lauri Nieminen

Niko Rumbin

Toni Lamminaho

Olga Minchenkova

Tuomas Nurmi

Liite B

Äänestyspöytäkirjä - Syyskököus 2016
Varapuheenjohtaja
Ensimmäinen äänestys:
Ääniä annettu 39 (0 tyhjää), jotka jakautuivat seuraavasti:
 Anssi Rajala - 19
 Niko Sihvo - 19
 Aku Ankka - 1
Ensimmäinen äänestys hylättiin, sillä äänestäneiden määrä ei täsmännyt.

Toinen äänestys:
Ääniä annettu 40 (1 tyhjää), jotka jakautuivat seuraavasti:
 Anssi Rajala - 18
 Niko Sihvo - 20
 Paavo Väyrynen - 1
Valittu: Niko Sihvo

4 Tapahtumavastaavaa
Noudatettiin suhteellista vaalitapaa, jossa äänestyslappuun merkittiin enintään neljä nimeä.
Ääniä annettu 40 (1 tyhjää), jotka jakautuivat seuraavasti.








Aku Lampinen
Janne Sarkkinen
Essi Barkas
Henri Kaaripuro
Juuso Hänninen (poissaolevana)
Matti Salmela
Meeri Rantanen (poissaolevana)

- 20 1/3
- 19 2/3
- 13,167
- 10,83
- 7,583
-6
- 5,167

Valittu: Aku Lampinen, Janne Sarkkinen, Essi Barkas ja Henri Kaaripuro
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Jyväskylän yliopiston kemistit ry (tästä eteenpäin Radikaali) jatkaa vuonna 2017
toimintaansa Jyväskylän yliopiston kemian opiskelijoiden etujärjestönä. Radikaalin
tärkein tehtävä on jäsenistönsä edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.
Radikaali täyttää järjestönä 50 vuotta keväällä 2019. Vuonna 2017 on syytä aloittaa
valmistautuminen tuleviin vuosijuhliin. Merkittävintä on tehdä suunnitelmat ja
talousarvio vuodelle 2018, jolloin suurin työ juhlien eteen tehdään.

Edunvalvonta ja siihen rinnastettava toiminta
Radikaalin tärkein yhteistyökumppani edunvalvontatyössä on Kemian laitos. Hallitus
pyrkii pitämään hyvät 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 ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetuksen
kehittämisryhmiin.
Radikaali järjestää hallituskauden aikana vähintään yhden "valituspäivän", jona
hallitus kerää palautetta opiskelijoilta koskien Kemian laitoksen ja yhdistyksen omaa
toimintaa. Laitosta koskeva palaute välitetään kootusti laitoksen henkilökunnalle.
Aktiiviseen mukanatoimimiseen pyritään tarjoamaan runsaasti mahdollisuuksia, ja
ainejärjestötilan korkeaa käyttöastetta pyritään pitämään yllä ja sen tarjoamia
mahdollisuuksia hyödyntämään tehokkaasti. Huomiota kiinnitetään myös
edunvalvontatyöhön opiskelun ja työelämän rajapinnassa yhteistyössä LAL:n
seuraaja Loimun ja sen opiskelijatoiminnan kanssa.
Yhteistyötä tehdään myös Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kanssa
osallistumalla aktiivisesti valiokuntien kokoontumisiin. Yliopistohallinnon
opiskelijaedustajiin, varsinkin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniin, pyritään pitämään yllä aktiivista keskusteluja tietojenvaihtoyhteyttä. Muiden luonnontieteellisten ainejärjestöjen hallitusten
kanssa tehdään edunvalvonnallista yhteistyötä koko tiedekunnan opiskelijoita
koskevissa asioissa.
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Radikaali pitää yllä Matlu-ainejärjestöjen puheenjohtajien aktiivista
keskusteluyhteyttä ja osallistuu JYYn puheenjohtajien sikariklubi-verkoston
toimintaan. Valtakunnallista edunvalvontaa toteutetaan muiden Suomen yliopistojen
kemian ainejärjestöjen kanssa esimerkiksi ammattiliitto Loimun järjestämissä
ainejärjestötapaamisissa.
Radikaali ottaa osaa Alkukeitos-intensiivikurssin järjestelyihin yhteistyössä Kemian
laitoksen kanssa. Hallitus toteuttaa Kampuskisan ja työtakkien sekä suojalasien
hankinnan uusille opiskelijoille. Kampuskisan yhteydessä toteutetaan myös haalarien
sovitus uusille opiskelijoille. Hallitus pyrkii myös pitämään luennon uusille
opiskelijoille koskien vapaa-ajan toimintaa ja sosiaalistumista opintojen
alkuvaiheessa.
Vuonna 2017 Radikaalin veriryhmä, Jyväskylän yliopiston kemistit, jatkaa
toimintaansa ja pyrkii pitämään asemansa yhtenä valtakunnan aktiivisimmista
veriryhmistä.

Tapahtumat ja niihin rinnastettava toiminta
Tapahtumien rungon muodostavat vuoden alusta alkaen 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 sekä vähintään kahdet sitsit,
keväällä ja syksyllä. Excursio ja sitsit voidaan toteuttaa yhteistyössä sopivien tahojen
kanssa, kuten muiden ainejärjestöjen, Kemian laitoksen, Matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan ja/tai Loimun kanssa. Näiden tapahtumien lisäksi
yhdistys pyrkii järjestämään monipuolista toimintaa, joka tavoittaa kaikki jäsenet.
Tapahtumia järjestetään yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa
poikkitieteellisyyden lisäämiseksi.
Edellisvuoden tapaan Radikaali järjestää matalan osallistumiskynnyksen
liikuntatapahtumia, kuten luontoretkiä ja pesäpallon peluuta. Radikaalin viikoittaista
palloiluvuoroa jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Erilaisia liikuntakokeiluja
järjestetään jäsenistön tahdon ja hallituksen ideoiden mukaan.
Tapahtumia pyritään myös järjestämään yhdessä Kemian laitoksen ja sen
henkilökunnan kanssa, kuten säännöllisesti jatkuneet, pääasiassa laitoksen
järjestämät henkilökunnan ja opiskelijoiden peli-illat. Myös keväinä 2013 ja 2015
nähdyt Kemian laitoksen kisat pyritään järjestämään molemminpuolisen halukkuuden
löytyessä jälleen. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa järjestetään myös yhteistyössä
Loimun ja Keski-Suomen kemistiseuran kanssa.
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Yritysyhteistyö
Vuoden 2016 voimassa ollut yhteistyösopimus Keskimaan kanssa päättyy vuoden
vaihteessa 2016/2017. Vuoden alussa hallitus neuvottelee yhteistyösopimuksen
valitsemansa Jyväskyläläisen anniskeluravintolan kanssa. Tätä yhteistyötä pidetään
yllä järjestämällä bileitä ja muita tapahtumia ko. ravintolan kanssa. Vuoden 2017
pyritään jatkamaan myös hyvin alkanutta yhteistyötä ravintola Myöhän kanssa.
Hallituskauden aikana pyritään luomaan kontakteja myös kemian alan ja KeskiSuomen yrityksiin. Näillä kontakteilla pyritään saamaan sponsorointituloja
haalareiden hankintaan ja ainejärjestölehden Ruiskun julkaisuun. Vuonna 2017
tapahtumatiimi ottaa vastuuta yritysyhteistyöstä. Tapahtumatiimistä valitaan ns.
yritysvastaava, joka vastaa osaltaan sponsoreiden ja kontaktien hankkimisesta.

Media ja viestintä
Radikaali jatkaa yhdistyksen jäsenistön tiedottamista toiminnastaan ja kemian
opiskelijoita koskevista ajankohtaisista asioista. Pääasiallinen tiedotuskanava on
Radikaalin sähköpostilista. Toissijaisia tiedotuskanavia ovat Radikaalin Facebookryhmä ja Radikaalin www-sivut. Radikaali käyttää myös aktiivisesti Instragram-tiliään.
Lukuvuoden aikana kuukausittain sähköpostilistalle lähetettävä tiedote koostaa
keskeisiä tapahtumia ja tietoja, ja englanniksi käännetyn osan laatua ja käyttöarvoa
pyritään kohottamaan entisestään.
Tärkeä osa yhdistyksen mediatoimintaa on Ruisku-lehden julkaiseminen. Lehti
pyritään julkaisemaan sekä kevät- että syyslukukaudella. Lehden painokulut pyritään
kattamaan mainosmyynnillä. Jo perinteiseksi muodostunutta fuksipassin jakamista
jatketaan syksyisin uusille opiskelijoille. Radikaali seuraa aktiivisesti muiden läheisten
järjestöjen suunnitelmia mahdollisista laulukirjahankkeista ja tarvittaessa osallistuu
niihin. Aiempina vuosina järjestettyjä T-paitatilausta vastaavia oheistuotetilauksia
voidaan toteuttaa uudelleen kysynnän mukaan.
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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. Radikaali kokeilee käytettyjen takkien lunastusta ja jälleenmyyntiä.
Lisäksi aloitetaan sähköisen inventaarion käyttö myyntituotteista. Radikaali
tarkastelee myös mahdollisuutta hankkia maksupääte.

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 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 2017
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Tuotot lipunmyynnistä
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

1500
100
1600

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
-1200
-200
-200
-300
-500

Kulut yhteensä

-3590

-30
-50
-30
-130
-100
-50
-390

Varsinainen toiminta yht.

-1990

VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksutuotot
Mainostuotot
Myyntituotot

400
400
4050

Tuotot yhteensä

4850

Painokulut
Tuoteostokulut
Kulut yhteensä

-600
-2700
-3300

Kulut

Varainhankinta yhteensä

1550

YLEISAVUSTUKSET
JYY-avustukset
Projektiavustus

305
135

Avustukset yhteensä

440
0

Tilikauden yli-/alijäämä
Josefiina Hukari

Jyväskylässä 17.10.2016

