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Sääntömääräinen syyskokous 7.11.2018 klo 17:00 

Opinkiven sauna, Keskussairaalantie 2; 40600 Jyväskylä 

Pöytäkirja 
Liitteet: A Osallistujalista 

B Esityslista 

C Tulo- ja menoarvio 2019 

D Toimintasuunnitelma 2019 

E Hyväksytyt säännöt 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00 

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 

 

Hallituksen pohjaesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

Valittiin kokousvirkailijat: 

Puheenjohtaja: Aku Lampinen 

Sihteeri: Josefiina Hukari 

Pöytäkirjan tarkastajat: Essi Barkas, Meeri Rantanen 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Hallituksen pohjaesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi toteamalla, että kokous on 

kutsuttu ajoissa koolle ja paikalla on vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä. 

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

 

Hallituksen pohjaesitys: Kokous hyväksyy esityslistan sellaisenaan. 

 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

5. Hallituksen kuulumisia 

 

Hallituksen puheenjohtaja ja tapahtumakoordinaattori kertoivat vuoden kulusta. 

 

Hallituksen pohjaesitys: Kokous merkitsee kuulumiset ja kommentit tiedoksi. 
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Kuulumiset: 

▪ Vuosi on kulunut nopeasti. Edunvalvonnallisesti ollut muutama iso asia: Uusi alumnijärjestö 

on perustettu ja sen kanssa on aloitettu yhteistyön suunnittelu. Laitoksen johto on vaihtunut 

vuoden aikana ja uutta pedagogista johtajaa on ruvettu tapaamaan puolen vuoden välein. 

Myös MatLu-tiedekunnan kanssa on tehty aktiivisesti yhteistyötä. Muun muassa dekaania, 

pedagogista johtajaa ja muuta johtoa on tavattu säännöllisesti koko MatLu-ainejärjestöjen 

voimin. Toimintaohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle on tehty ja löytyy 

nettisivulta.  

▪ Tehtiin suhteellisen kattava tapahtumakysely keväällä, tapahtumia on tehty 

toimintasuunnitelman mukaan. 

▪ Kannustettiin vielä vastaamaan yhdenvertaisuuskyselyyn. 

Jäsenistön kommentit: 

▪ Hyvää työtä tehty. 

 

6. Sääntömuutokset 

 

Sääntömuutostyöryhmä on valmistellut Radikaalille uudistetut säännöt. Säännöt on esitetty etukäteen 

koko jäsenistölle kommentoitavaksi, jonka jälkeen hallitus kävi loput kommentit läpi ja loi lopullisen 

sääntömuutosehdotuksen. Tämä sääntömuutosehdotus oli esitettynä kokouskutsun liitteenä. 

 

Hallituksen pohjaesitys: Hyväksytään esitetty sääntömuutosehdotus sellaisenaan Radikaalin uusiksi 

säännöiksi. 

 

Keskusteltiin uusista säännöistä. Hyväksyttiin yksimielisesti sääntömuutosehdotus Jyväskylän 

yliopiston kemistit ry:n säännöiksi.  

 

7. Jäsenmaksun suuruus ja kanto 

 

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen liittymismaksu vuonna 2018 on ollut 7 € ja vuosittainen jäsenmaksu 

0 €. 

 

Hallituksen pohjaesitys: Yhdistyksen varsinaisen jäsenen liittymismaksun suuruus pidetään sellaisena, 

kuin se oli toimikaudella 2018. Kannoksi määrätään nimellinen summa 1 €, jolloin jäsenrekisteri 

saadaan vuodenvaihteessa ajantasalle. Kannattajajäsenten vuosittainen jäsenmaksu on 84 €. 

 

Kokous päätti jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet. Liittymismaksu on 7 €, vuosittainen jäsenmaksu 

on 1 € ja kannattajajäsenen vuosittainen jäsenmaksu on 84 €. 

 

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

 

Hallituksen vuodelle 2019 laatima toimintasuunnitelma esitettiin kokouskutsun yhteydessä. 

 

Hallituksen pohjaesitys: Kokous keskustelee mahdollisista kommenteista koskien 

toimintasuunnitelmaa ja hyväksyy toimintasuunnitelman tarvittavin muutoksin. 
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Kommenteista keskusteltiin ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksineen. Kokouksessa tehdyt 

muutokset: 

▪ Lisättiin lause: Radikaali edistää kemistien osallistumista ylioppilaskunnan päätöksentekoon 

tukemalla ja tekemällä yhteistyötä Luonnontieteilijät-edustajistoryhmän (LuoTi) kanssa. 

▪ .Tuomas Nurmen esittämistä muutoksista hyväksyttiin seuraavat:  

○ Lause “Ainejärjestötilan korkeaa käyttöastetta pyritään ylläpitämään ja sen 

tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämään.” muutetaan muotoon “Ainejärjestötilan 

käyttöasteen korkeana pysyminen ja tilan tarjoamien mahdollisuuksien 

kokonaisvaltainen hyödyntäminen ovat toiminnan näkyviä tavoitteita.”  

○ Lause “Tämän lisäksi hallituslaiset pyrkivät hyödyntämään JYYn tarjoamasta 

järjestötoimijoiden kouluttamisesta osallistumalla alkukeväästä järjestettävään 

Järjestöseminaariin.” muutetaan muotoon “Tämän lisäksi hallituslaiset hyödyntävät 

arvokkaaksi katsomiaan JYYn tarjoamia koulutusmahdollisuuksia, esimerkiksi 

alkukeväästä järjestettävää Järjestöseminaaria.”  

○ Lause “Yhteistyöllä pyritään saamaan Radikaalin toiminnalle taloudellista tukea ja 

hyödyttämään jäsenistöä” muutetaan muotoon “Yhteistyön tavoitteena on 

taloudellisen tuen saaminen Radikaalin toiminnalle sekä jäsenistön hyödyttämään 

jäsenistöä.” muutetaan muotoon “Yhteistyön tavoitteena on taloudellisen tuen 

saaminen Radikaalin toiminnalle sekä jäsenistön hyötyminen tiedollisesti ja 

ammatillisesti.”  

○ Lause “Ympäristön kuormitus pyritään toiminnassa minimoimaan siinä määrin, kuin 

siitä aiheutuvaa työpanosta ja taloudellisia kustannuksia voidaan pitää 

kohtuullisina.” muutetaan muotoon ”Ympäristön kuormituksen minimointi 

huomioidaan toiminnassa siinä määrin, kun siitä aiheutuvaa työpanosta ja 

taloudellisia kustannuksia voidaan pitää kohtuullisina.”  

▪ Nurmen esittämää lauseen “Tapahtumissa pyritään ottamaan vaihto-opiskelijat paremmin 

huomioon esimerkiksi panostamalla enemmän englanninkieliseen viestintään” muutosta 

muotoon “Englanninkieliseen viestintään panostaminen on eräs tapa vaihto-opiskelijoiden 

huomioimiseen tapahtumien yhteydessä” ei hyväksytty, mutta Marjavaaran samaan 

lauseeseen tekemä muutosesitys “Tapahtumissa otetaan vaihto-opiskelijat paremmin 

huomioon esimerkiksi panostamalla enemmän englanninkieliseen viestintään.” hyväksyttiin. 

▪ Nurmen esittämää lauseen “Englanniksi käännetyn osan laatua ja käyttöarvoa pyritään 

kohottamaan entisestään.” poistoesitystä ei hyväksytty, mutta kokouksen kanssa lause 

muotoiltiin muotoon “Tiedotteeseen lisätään englanninkielinen osio.” ja hyväksyttiin. 

 

9. Tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2019 

 

Hallituksen laatima tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2019 esitettiin kokouskutsun yhteydessä. 

 

Hallituksen pohjaesitys: Kokous kuulee mahdollisia kommentteja tulo- ja menoarviosta ja hyväksyy 

sen tarvittavin muutoksin. 
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Kommenteista keskusteltiin ja tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2019 hyväksyttiin muutoksineen. 

Kokouksessa tehdyt muutokset: Lisättiin varsinaisen toiminnan kuluihin LuoTin tukemista varten 50 

euroa. 

 

Kokoustauko 17:30-17:35 

 

10. Hallituksen valinta toimikaudelle 2019 

 

Hallituksen pohjaesitys: Kokous valitsee yhdistykselle 12-henkisen hallituksen seuraavalla 

kokoonpanolla: 

▪ Puheenjohtaja 

▪ Varapuheenjohtaja 

▪ Sihteeri / tiedottaja 

▪ Taloudenhoitaja 

▪ Edunvalvonta- ja hyvinvointivastaava 

▪ Kaksi media- ja julkaisuvastaavaa 

▪ Yritysyhteistyövastaava 

▪ Tapahtumakoordinaattori 

▪ Kolme tapahtumavastaavaa 

 

Kokous päätti valita hallituksen pohjaesityksen mukaisen hallituksen  

 

Puheenjohtajaksi hakijoina: Arttu Lehikoinen 

Valittiin puheenjohtajaksi Arttu Lehikoinen. 

 

Varapuheenjohtajaksi hakijoina: Janne Nykänen 

Valittiin varapuheenjohtajaksi Janne Nykänen. 

 

Sihteeri / tiedottajaksi hakijoina: Milla Mattila 

Valittiin sihteeri / tiedottajaksi Milla Mattila 

 

Taloudenhoitajaksi hakijoina: Johanna Rättilä 

Valittiin taloudenhoitajaksi: Johanna Rättilä 

 

Edunvalvonta- ja hyvinvointivastaavaksi hakijoina: Matti Salmela 

Valittiin edunvalvonta- ja hyvinvointivastaavaksi: Matti Salmela 

 

Kahdeksi media- ja julkaisuvastaavaksi hakijoina: Joona Kyrö 

Valittiin media- ja julkaisuvastaavaksi: Joona Kyrö. Annetaan hallitukselle oikeus valita toinen 

Ruisku-tiimien vetäjä hallituksen ulkopuolelta. 

 

Yritysyhteistyövastaavaksi hakijoina: Joose Saksalainen 

Valittiin yritysyhteistyövastaavaksi: Joose Saksalainen 

 

Tapahtumakoordinaattoriksi hakijoina: Paula Sarkkinen 
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Valittiin tapahtumakoordinaattoriksi: Paula Sarkkinen 

 

Kolmeksi tapahtumavastaavaksi hakijoina: Olli Puhtimäki, Henna Rahkola, Elias Haukka, Aino Rolig 

Äänestettiin ensimmäisestä tapahtumavastaavan pestistä. Ääniä annettiin: 35. 

Äänestyksen tulos: 

▪ Olli Puhtimäki 12 

▪ Henna Rahkola 16 

▪ Elias Haukka 6 

▪ Aino Rolig 1 

Valittiin Henna Rahkola 

 

Äänestettiin toisesta tapahtumavastaavan pestistä. 

Ehdolla: Olli Puhtimäki, Elias Haukka, Aino Rolig 

Ääniä annettiin: 35. 

Äänestyksen tulos: 

▪ Olli Puhtimäki 11 

▪ Elias Haukka 15 

▪ Aino Rolig 9 

Valittiin Elias Haukka 

 

Äänestettiin kolmannesta tapahtumavastaavan pestistä.  

Ehdolla: Olli Puhtimäki, Aino Rolig 

Ääniä annettiin: 35. 

Äänestyksen tulos:  

▪ Olli Puhtimäki 17 

▪ Aino Rolig 17 

▪ Tyhjä 1 

Ratkaistiin tasatilanne arvalla ja arvan voittanut Olli Puhtimäki valittiin. 

 

Valittiin tapahtumavastaaviksi: Henna Rahkola, Elias Haukka ja Olli Puhtimäki 

 

(Äänimäärät tarkistuslaskettiin kohdan 11 käsittelyn aikana) 

 

11. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta toimikaudelle 2019 

 

Hallituksen pohjaesitys: Kokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi 

varatoiminnantarkastajaa tilikaudelle 2019. 

 

Valittiin toiminnantarkastajiksi: Essi Barkas ja Santeri Salovaara 

Valittiin varatoiminnantarkastajiksi: Riku Laasala ja Iida Kortelahti 
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12. Muut kokoukselle esitetyt asiat 

 

Luonnontieteilijöiden laulukirja on myynnissä!  

Radikaalin toimintaan pääsee myös toimihenkilönä, joten kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä istuvaan 

tai juuri valittuun hallitukseen. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 19:01 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset 

 

 

___/___/_____ ___/___/_____ 

 

________________________ ________________________ 

Aku Lampinen, puheenjohtaja Josefiina Hukari, sihteeri 

 

 

___/___/_____ ___/___/_____ 

 

________________________ ________________________ 

Essi Barkas, pöytäkirjantarkastaja Meeri Rantanen, pöytäkirjantarkastaja 
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Jyväskylän yliopiston kemistit ry 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Jyväskylän yliopiston kemistit ry (tästä eteenpäin Radikaali) jatkaa vuonna 2019          

toimintaansa Jyväskylän yliopiston kemian opiskelijoiden etujärjestönä. Radikaalin       

tärkein tehtävä on jäsenistönsä edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. 

 

Radikaali järjestää 50-vuotis juhlavuotensa kunniaksi vuosijuhlat 30.3.2019. Vuoden        

2019 aikana myös julkaistaan Radikaalin historiikki, jota ollaan työstetty vuosijuhlien          

suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä. 

 

Jäsenistön osallistaminen ja toiminnan jatkuvuus 

Ainejärjestössä aktiiviseen mukana toimimiseen tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia       

esimerkiksi erilaisten tiimien muodossa: tapahtumien järjestämisessä, media-asioiden       

hoitamisessa, tiedottamisessa ja/tai yritysyhteistyössä. Ainejärjestötilan käyttöasteen      

korkeana pysyminen ja tilan tarjoamien mahdollisuuksien kokonaisvaltainen       

hyödyntäminen ovat toiminnan näkyviä tavoitteita. 

 

Toiminnan jatkuvuuden nimissä hallitus perehdyttää tulevan vuoden hallituksen        

parhaan kykynsä mukaan. Tähän kuuluu erikseen järjestettävä       

hallituksenvaihtokaronkka, uuden ja vanhan hallituksen kommunikaation      

ylläpitäminen ja uudelle hallitukselle annetaan jokaisesta pestistä hallitustestamentit.        

Karonkka pyritään järjestämään viikonlopun mittaisena. 

 

Edunvalvonta ja siihen rinnastettava toiminta 

Radikaalin tärkein yhteistyökumppani edunvalvontatyössä on Kemian laitos. Järjestö        

pitää hyvät välit niin laitoksen opetushenkilökuntaan kuin johtoonkin. Hyviä välejä          

pidetään yllä tekemällä mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä laitoksen kanssa ja         

pitämällä keskusteluyhteyttä avoinna esimerkiksi tapaamalla laitoksen pedagogista       

johtajaa säännöllisesti vuonna 2018 aloitetun tavan mukaisesti. Radikaali ottaa         

aktiivisesti kantaa opetukseen ja sen tasoon liittyvissä asioissa ja puolustaa          

opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Radikaalin hallitus nimittää opiskelijoita edustamaan         

järjestöä opetuksenkehitysryhmissä (laitoksen ja tiedekunnan) ja Kemian       

laitoskokouksissa. 

 

Radikaali järjestää hallituksen toimikauden aikana vähintään yhden merkittävän        

palautteen keruun esimerkiksi “valituspäivän” muodossa. Tässä palautteen keruussa        

 



 

kerätään opiskelijoilta ja henkilökunnalta palautetta koskien Kemian laitoksen ja         

ainejärjestön omaa toimintaa. Tämän lisäksi hallitus kerää täsmällistä ja ajankohtaista          

palautetta vuoden aikana esimerkiksi pienempien kyselylomakkeiden muodossa.       

Laitosta koskeva palaute välitetään kootusti laitoksen henkilökunnalle. 

 

Radikaali ottaa osaa Alkukeitos-intensiivikurssin järjestelyihin yhteistyössä Kemian       

laitoksen kanssa. Sen yhteydessä toteutettavassa Kampuskisassa järjestetään       

uusille opiskelijoille työtakkien sekä suojalasien hankinta ja haalarien sovitus. Hallitus          

pitää Alkukeitoksen yhteydessä myös infotilaisuuden uusille opiskelijoille koskien        

vapaa-ajan toimintaa ja ryhmäytymistä opintojen alkuvaiheessa. 

 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sisällä koko tiedekunnan opiskelijoiden      

edunvalvontaan liittyvissä asioissa Radikaali pitää aktiivisesti yhteyttä       

yliopistohallinnon opiskelijaedustajiin ja muihin luonnontieteiden ainejärjestöihin.      

Kukin hallituslainen siis ylläpitää aktiivista keskusteluyhteyttä vähintäänkin oman        

sektorinsa asioiden puitteissa. Näin hallituslaiset saavat myös vertaistukea. 

 

Yhteistyötä tehdään myös Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Tähän        

kuuluu aktiivinen osallistuminen valiokuntien kokoontumisiin ja JYYn järjestötoimijoille        

suunnattuihin tapaamisiin. Tämän lisäksi hallituslaiset hyödyntävät arvokkaaksi       

katsomiaan JYYn tarjoamia koulutusmahdollisuuksia, esimerkiksi alkukeväästä      

järjestettävää Järjestöseminaaria. Radikaali edistää kemistien osallistumista      

ylioppilaskunnan päätöksentekoon tukemalla ja tekemällä yhteistyötä      

Luonnontieteilijät-edustajistoryhmän (LuoTi) kanssa. 

 

Valtakunnallisella tasolla yhteistyötä tehdään esimerkiksi ammattiliitto Loimun ja        

muiden Suomessa olevien yliopistojen kemian alan ainejärjestöjen kanssa. Loimun         

opiskelijat - Jyväskylä ry:n, Keski-Suomen kemistiseuraan (KSKS) ja Loimuun         

pidetään hyvät välit ja niiden kanssa tehdään yhteistyötä edunvalvonnan ja          

tapahtumien saralla. Radikaali jatkaa yhteistyösopimusta Loimun kanssa. 

 

Vuonna 2018 perustettu Radikaalin alumnit ry on Radikaalin virallinen alumnijärjestö          

ja valmistuvia Radikaalin jäseniä kehotetaan liittymään sen jäseneksi. Vuonna 2019          

Radikaalin hallitus ylläpitää keskusteluyhteyttä alumnijärjestöönsä ja pyrkii luomaan        

monimuotoista jäsenistöään hyödyttävää yhteistyötä järjestöjen välille. 

 

Tapahtumat ja niihin rinnastettava toiminta 

Tapahtumien rungon muodostavat seuraavat tapahtumat järjestystä soveltaen: 

Luonnontieteellinen laskiainen, Kinkkusauna, Kostajaiset, Yhdistyksen kevätkokous,      

Kemistivappu, Kesätapaamiset, Uusien ilta, Fuksiaiset, Kaikki kaverit lähti lääkikseen         

-saunailta, Yhdistyksen syyskokous ja Pikkujoulut. 

 

Radikaali järjestää Loimun kanssa yhteistyössä jäsenistölleen mahdollisuuden       

osallistua Luonnontieteelliseslle jouluristeilylle. Vuoden aikana pyritään myös       



 

toteuttamaan vähintään yksi excursio ja kahdet sitsit. Excursioissa yhteistyötä         

tehdään esimerkiksi Loimun, Kemian laitoksen, MatLu-tiedekunnan, Radikaalin       

alumnit ry:n tai muun vastaavan työelämään yhteydessä olevan tahon kanssa. 

 

Tapahtumien tarjonnassa pyritään monipuolisuuteen, kaikkien ainejärjestön jäsenten       

tavoittamiseen ja mahdollisuuksien mukaan poikkitieteellisyyteen. Tähän tähdätään       

järjestämällä esimerkiksi matalan osallistumiskynnyksen liikuntatapahtumia     

(luontoretkiä, liikuntakokeiluja tai pesäpallon ja kyykän pelaamista) ja peli-iltoja         

edellisvuosien tapaan. Radikaali myös huoltaa hankkimansa kyykkäsetin kuntoon.        

Radikaalin viikottaista palloiluvuoroa jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Erilaisia       

liikuntakokeiluja pyritään järjestämään ainakin kahdet vuodessa jäsenistön ja        

hallituksen ideoiden mukaan. Tapahtumissa otetaan vaihto-opiskelijat paremmin       

huomioon esimerkiksi panostamalla enemmän englanninkieliseen viestintään. 

 

Radikaali jatkaa tapahtumissaan neutraalia linjausta olla kannustamatta alkoholin        

käyttöön sitä kuitenkaan kieltämättä. 

 

Tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös yhdessä Kemian laitoksen        

ja sen henkilökunnan kanssa, kuten säännöllisesti jatkuneet, laitoksen pääjärjestämät         

henkilökunnan ja opiskelijoiden peli-illat. Myös keväinä 2013, 2015 ja 2017 nähdyt           

Kemian laitoksen kisat järjestetään vuonna 2019 molemminpuolisen halukkuuden        

jälleen löytyessä. 

 

Yritysyhteistyö 

Keskimaan kanssa tehty sopimus jatkuu koko vuoden, aina 1.3.2020 asti. Myös           

vuosijuhlien sponsoroinnin yhteydessä tehdyistä sopimuksista moni yltää vähintään        

hallituksen toimikauden loppupuolelle asti. Näitä sopimuksia ja niiden mukaista         

yhteistyötä ylläpidetään parhaan mukaan. Ravintola Myöhän kanssa jatketaan hyvin         

sujunutta yhteistyötä. Kauden aikana kartoitetaan mahdollisuuksia yhteistyöhön       

jonkin keskustan ravintolan kanssa. 

 

Hallituskauden aikana pyritään luomaan lisää ja ylläpitämään nykyisiä kontakteja         

kemian alan ja Keski-Suomen yrityksiin. Yhteistyön tavoitteena on taloudellisen tuen          

saaminen Radikaalin toiminnalle sekä jäsenistön hyötyminen tiedollisesti ja        

ammatillisesti. 

 

Media ja viestintä 

Radikaali jatkaa yhdistyksen jäsenistön tiedottamista toiminnastaan ja kemian        

opiskelijoita koskevista ajankohtaisista asioista. Pääasiallinen tiedotuskanava on       

Radikaalin sähköpostilista. Toissijaisia tiedotuskanavia ovat Radikaalin      

Facebook-ryhmä ja Radikaalin www-sivut. Radikaali käyttää myös aktiivisesti        

Instagram-tiliään. Lukuvuoden aikana kuukausittain sähköpostilistalle lähetettävä      



 

tiedote koostaa keskeisiä tapahtumia ja tietoja. Tiedotteeseen lisätään        

englanninkielinen osio. 

 

Tärkeä osa yhdistyksen mediatoimintaa on Ruisku-lehden julkaiseminen. Hyväksi        

todettuja ruiskutiimejä jatketaan ja niihin etsitään uusia jäseniä. Lehti pyritään          

julkaisemaan sekä kevät- että syyslukukaudella. Lehden painokulut katetaan        

mainosmyynnillä. Jo perinteeksi muodostunut fuksipassi jaetaan syksyllä uusille        

opiskelijoille. 

 

Takkimyynti ja päivystys 

Radikaalin hallitus pitää yhdistyksen ainejärjestötilassa päivystysvuoroja, joiden       

aikana jäsenistön on mahdollista lunastaa jäsenyyden merkkinä toimivia jäsentarroja.         

Päivystyksen aikaan voi myös noutaa ostamiaan työtakkeja, suojalaseja,        

haalarimerkkejä sekä muita oheistuotteita. Käytettyjen laboratoriotakkien myyntiä       

sekä käytettyjen laboratoriotakkien ostamisen kartoitusta jatketaan. Aiempina vuosina        

järjestettyjä T-paita- ja hupparitilausta vastaavia oheistuotetilauksia voidaan toteuttaa        

uudelleen kysynnän mukaan. 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. Ympäristön kuormituksen minimointi huomioidaan      

toiminnassa siinä määrin, kuin siitä aiheutuvaa työpanosta ja taloudellisia         

kustannuksia voidaan pitää kohtuullisina. Keväällä Radikaali ottaa osaa Unicefin         

Jano-keräykseen. 

 

Vuonna 2019 Radikaalin veriryhmä, Jyväskylän yliopiston kemistit, jatkaa        

toimintaansa ja pyrkii nousemaan jälleen yhdeksi valtakunnan aktiivisimmista        

veriryhmistä. 



 

 

      Jyväskylän yliopiston kemistit ry  

        Survontie 9; 40500 Jyväskylä 

 
 

Jyväskylän yliopiston kemistit ry 

 

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019  
 

 

VARSINAINEN TOIMINTA  

Tuotot  

Tuotot lipunmyynnistä 2000 

Sitsien tuotot 1700 

Opintomatkojen tuotot 500 

Liikuntatoiminnan tuotot 200 

Risteilyn tuotot 5000 

Muut tuotot 50 

  

Tuotot yhteensä 9450 

  

Kulut  

Tilavuokrat -1000 

Tapahtumakulut -1400 

Sitsien kulut -1700 

Opintomatkakulut -500 

Liikuntatoiminnan kulut -500 

Ristelyn kulut -5000 

Edustuskulut -200 

           LuoTin tukeminen -50 

  

TYHY -500 

Muut varsinaisen toiminnan kulut  

Konttoritarvikkeet -20 

Ympäristö- ja hyväntekeväisyystoiminta -40 

Kopiointikulut 0 

Pankkikulut -180 

Hankinnat -100 

Viranomaismaksut -20 

Muut toiminnankulut -50 

Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -410 

  

Kulut yhteensä -10710 

  

Varsinainen toiminta yht. -1260 

  

  

 
  



 

 

      Jyväskylän yliopiston kemistit ry  

        Survontie 9; 40500 Jyväskylä 

 

VARAINHANKINTA 
Tuotot  

Jäsenmaksutuotot 380 

Mainostuotot  

Ruiskun mainostuotot 600 

Fuksipassin mainostuotot 100 

Haalareiden mainostuotot 2000 

Myyntituotot  

Laboratoriotakkituotot 2500 

Suojalasituotot 440 

Haalareiden tuotot 1300 

Haalarimerkkituotot 500 

Laulukirjatuotot 200 

Oheismyyntituotot 600 

Tuotot yhteensä 8620 

  
Kulut  

Painokulut  

Ruiskun kulut -600 

Fuksipassin kulut -100 

Tuoteostokulut  

Laboratoriotakkiostokulut -1500 

Suojalasiostokulut -220 

Haalareiden ostokulut -3000 

Haalarimerkkien ostokulut -300 

Oheismyyntituotteiden ostokulut -600 

Kulut yhteensä -6320 

  

Varainhankinta yhteensä 2300 

  

Vuosijuhlat 2019  

Tulot 15510 

Menot -17000 

  

JYY -avustukset 
  

Toiminta-avustus 300 

Järjestämisavustukset 150 

  

Avustukset yhteensä 450 

  

Tilikauden yli-/alijäämä 0 

  

Johanna Rättilä  Jyväskylässä  30.10.2018  

Taloudenhoitaja  

 


