
Jyväskylän yliopiston kemistit ry
Survontie 9; 40500 Jyväskylä

Sääntömääräinen syyskokous 4.11.2020 klo 17:00
Opinkiven sauna, Keskussairaalantie 2; 40600 Jyväskylä

Pöytäkirja
Liitteet: A Osallistujalista

B Esityslista
C Tulo- ja menoarvio 2021
D Toimintasuunnitelma 2021
E Sääntömuutosehdotukset

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:01.

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Valittiin kokousvirkailijat:
Puheenjohtaja:  Milla Mattila
Sihteeri: Janne Nykänen
Pöytäkirjan tarkastajat: Aino Askola & Olli Puhtimäki

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.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään sellaisenaan.

5. Jäsenmaksun suuruus ja kanto

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen liittymismaksu vuonna 2019 on ollut 7 €, vuosittainen jäsenmaksu 0
€ ja kannattajajäsenen vuosittainen jäsenmaksu 84 €.

Hallituksen pohjaesitys: Liittymismaksu on 7 €, kannattajajäsenen vuosittainen jäsenmaksu on 84 € ja
vuosittainen jäsenmaksu on 0 €, kuten toimintakaudella 2020.

Hyväksyttiin pohjaesitys.
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6. Sääntömuutokset

Hallitus on suunnitellut syksyn aikana muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Sääntömuutosehdotus on
esitelty kokouskutsun yhteydessä.

Hallituksen pohjaesitys: Kokous keskustelee sääntömuutosehdotuksista ja mahdollisista
muutostarpeista. Sääntömuutokset lähetetään jatkokäsittelyyn/muokattavaksi.

Hyväksyttiin sääntömuutokset sellaisenaan.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Hallituksen vuodelle 2020 laatima toimintasuunnitelma esitettiin kokouskutsun yhteydessä.

Kommenteista keskusteltiin ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

8. Tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2021

Hallituksen laatima tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2021 esitettiin kokouskutsun yhteydessä.

Kokous keskusteli tulo- ja menoarviosta.

9. Hallituksen valinta toimikaudelle 2021

Hallituksen pohjaesitys: Kokous valitsee yhdistykselle 12-henkisen hallituksen seuraavalla
kokoonpanolla:

▪ Puheenjohtaja
▪ Varapuheenjohtaja
▪ Sihteeri / tiedottaja
▪ Taloudenhoitaja
▪ Tapahtumakoordinaattori
▪ Kolme tapahtumavastaavaa
▪ Edunvalvonta- ja hyvinvointivastaava
▪ 1-2 media- ja julkaisuvastaavaa
▪ Yritysyhteistyövastaava

Kiinnostuneet:
Puheenjohtaja: Santeri Neuvonen
Varapuheenjohtaja: Risto Peltonen
Sihteeri: Anna Luttinen
Taloudenhoitaja: Aino Askola
Tapahtumakoordinaattori: Olli Puhtimäki
Tapahtumavastaava: Jawad el Hamrou, Junnu Koiranen, Eeva-Leena Myllykangas, Veera

Viitanen, Hilma Rantakangas
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EVHV: Veera Viitanen
Media- ja julkaisuvastaava:
Yritysyhteistyövastaava: Oona Auvinen

Valittiin:
Puheenjohtaja: Santeri Neuvonen
Varapuheenjohtaja: Risto Peltonen
Sihteeri: Anna Luttinen
Taloudenhoitaja: Aino Askola
Tapahtumakoordinaattori: Olli Puhtimäki
Tapahtumavastaava 1: Eeva-Leena Myllykangas (4 Jawad, 3 Junnu, 7 Eeva-Leena, 2 Veera, 4

Hilma, 1 Tyhjä)
Tapahtumavastaava 2: Junnu Koiranen (4 Jawad, 8 Junnu, 5 Veera, 4 Hilma, 0 Tyhjä)
Tapahtumavastaava 3: Hilma Rantakangas (7 Jawad, 7 Veera, 7 Hilma, 1 Tyhjä -- Voittaja

valittiin arvalla)
EVHV: Veera Viitanen
Media- ja julkaisuvastaava: Ei valita
Yritysyhteistyövastaava: Oona Auvinen

10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta toimikaudelle 2021

Hallituksen pohjaesitys: Kokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa tilikaudelle 2021.

Valittiin toiminnantarkastajiksi Rene Hirvelä & Milla Mattila
Valittiin varatoiminnantarkastajaksi Jawad el Hamrou & Iida Kortelahti

11. Muut kokoukselle esitetyt asiat
Ehkä.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:55

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset

9/3/2021 9/3/2021
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___/___/_____ ___/___/_____

________________________ ________________________
Aino Askola, pöytäkirjantarkastaja Olli Puhtimäki, pöytäkirjantarkastaja
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Liite A: Osallistujalista

Nimi
Jäsenyys
tarkistettu

Numero
jaettu

Paikalla
klo

Pöytäkirj
akohta Poissa Kohdat Poistui

Kohdass
a

Matti
Meikäläinen x x 17.00 1

17.41-17.
45 6-7 18.13 10

Aino Askola x x 17.00 1 17.55 12
Santeri

Neuvonen x x 17.00 1 17.55 12
Janne

Sarkkinen x x 17.00 1 17.55 12
Janne

Nykänen x x 17.00 1 17.55 12
Jawad el
Hamrou x x 17.00 1 17.55 12

Milla Mattila x x 17.00 1 17.55 12
Anni

Westerholm x x 17.00 1 17.55 12
Olli Puhtimäki x x 17.00 1 17.55 12
Oona Auvinen x x 17.00 1 17.55 12

Ilona
Savolainen x x 17.00 1 17.55 12

Anna Luttinen x x 17.00 1 17.55 12
Roosa-Maria
Liimatainen x x 17.00 1 17.55 12

Paula
Sarkkinen x x 17.00 1 17.55 12

Iida Kortelahti x x 17.00 1 17.55 12
Henna

Rahkola x x 17.00 1 17.55 12
Hilma

Rantakangas x x 17.00 1 17.55 12
Veera Viitanen x x 17.00 1 17.55 12

Matias
Ahonen x x 17.00 1 17.55 12
Junnu

Koiranen x x 17.00 1 17.55 12
Eeva-Leena
Myllykangas x x 17.03 2 17.55 12

Risto Peltonen x x 17.10 8 17.55 12
Rene Hirvelä x x 17.31 9 17.55 12
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Liite B: Esityslista
1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Hallituksen pohjaesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

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. - - Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta
kemian opiskelijoiden sähköpostilistalle lähetettävässä kokouskutsussa. Kokouskutsussa on mainittava
yhdistyslain 23 §:ssä 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 kokous on
kutsuttu ajoissa koolle ja paikalla on vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hallituksen pohjaesitys: Kokous hyväksyy esityslistan sellaisenaan.

5. Jäsenmaksun suuruus ja kanto

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen liittymismaksu vuonna 2020 on ollut 7 €, vuosittainen jäsenmaksu 0
€ ja kannattajajäsenen vuosittainen jäsenmaksu 84 €.

Hallituksen pohjaesitys: Yhdistyksen liittymismaksu ja vuosittaiset jäsenmaksujen suuruus pidetään
samana vuonna 2021.

6. Sääntömuutokset

Hallitus on suunnitellut syksyn aikana muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Sääntömuutosehdotus on
esitelty kokouskutsun yhteydessä.

Hallituksen pohjaesitys: Kokous keskustelee sääntömuutosehdotuksista ja mahdollisista
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muutostarpeista. Sääntömuutokset lähetetään jatkokäsittelyyn/muokattavaksi.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Hallituksen vuodelle 2021 laatima toimintasuunnitelma on esitetty kokouskutsun yhteydessä.

Hallituksen pohjaesitys: Kokous keskustelee mahdollisista kommenteista koskien
toimintasuunnitelmaa ja hyväksyy toimintasuunnitelman tarvittavin muutoksin.

8. Tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2021

Hallituksen laatima tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2021 on esitetty kokouskutsun yhteydessä.

Hallituksen pohjaesitys: Kokous kuulee mahdollisia kommentteja tulo- ja menoarviosta ja hyväksyy
sen tarvittavin muutoksin.

9. Hallituksen valinta toimikaudelle 2021

Jyväskylän yliopiston kemistit ry:n säännöissä sanotaan seuraavaa yhdistyksen hallituksesta:

Kohta 8: “Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri sekä vähintään kaksi ja enintään 10 muuta jäsentä, jotka
hoitavat yhdistyksen toiminta-aloihin kuuluvia tehtäviä. Hallituksen valitsee syyskokous yhdistyksen
varsinaisista jäsenistä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen kokous voi vapauttaa
hallituksen jäsenen tehtävistään pätevien syiden perusteella ja valitsee tarvittaessa hänen tilalleen
toisen henkilön viimeistään seuraavassa kokouksessa.”

Hallituksen pohjaesitys: Kokous valitsee yhdistykselle 11-henkisen hallituksen seuraavalla
kokoonpanolla:

▪ Puheenjohtaja
▪ Varapuheenjohtaja
▪ Sihteeri / tiedottaja
▪ Taloudenhoitaja
▪ Edunvalvonta- ja hyvinvointivastaava
▪ Media- ja julkaisuvastaava(t)
▪ Yritysyhteistyövastaava
▪ Tapahtumakoordinaattori
▪ Kolme tapahtumavastaavaa

10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta toimikaudelle 2021

Hallituksen pohjaesitys: Kokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa tilikaudelle 2021.

11. Muut kokoukselle esitetyt asiat
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12. Kokouksen päättäminen
Liite C: Tulo- ja menoarvio 2021

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Tuotot lipunmyynnistä 1500

Sitsien tuotot 2100

Opintomatkojen tuotot 500

Liikuntatoiminnan tuotot 300

Risteilyn tuotot 5000

Muut tuotot 100

Tuotot yhteensä 9500

Kulut

Tilavuokrat -1400

Tapahtumakulut -1400

Sitsien kulut -1900

Opintomatkakulut -500

Liikuntatoiminnan kulut -300

Risteilyn kulut -5000

Edustuskulut -200

TYHY -500

Muut varsinaisen toiminnan kulut
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Konttoritarvikkeet -30

Ympäristö- ja hyväntekeväisyystoiminta -50

Kopiointikulut 0

Pankkikulut -200

Hankinnat -60

Viranomaismaksut -20

Muut toiminnan kulut -40

Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -400

Kulut yhteensä -11600

Varsinainen toiminta yht. -2100

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsenmaksutuotot 380

Mainostuotot

Ruiskun mainostuotot 600

Fuksipassin mainostuotot 150

Haalareiden mainostuotot 1600

Myyntituotot

Laboratoriotakkituotot 2500

Suojalasituotot 450

Haalareiden tuotot 1100

Haalarimerkkituotot 500

Laulukirjatuotot 250
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Oheismyyntituotot 600

Tuotot yhteensä 8130

Kulut

Painokulut

Ruiskun kulut -600

Fuksipassin kulut -150

Tuoteostokulut

Laboratoriotakkiostokulut -1750

Suojalasiostokulut -230

Haalareiden ostokulut -3000

Haalarimerkkien ostokulut -200

Oheismyyntituotteiden ostokulut -550

Kulut yhteensä -6480

Varainhankinta yhteensä 1650

JYY -avustukset

Toiminta-avustus 300

Järjestämisavustukset 150

Avustukset yhteensä 450

Tilikauden yli-/alijäämä 0

Aino Askola, Jyväskylä, 26.10.2020
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Taloudenhoitaja

Liite D: Toimintasuunnitelma 2021
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Jyväskylän yliopiston kemistit ry (tästä eteenpäin Radikaali) jatkaa vuonna 2021 toimintaansa
Jyväskylän yliopiston kemian opiskelijoiden etujärjestönä. Radikaalin tärkein tehtävä on jäsenistönsä
edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Jäsenistön osallistaminen ja toiminnan jatkuvuus

Ainejärjestössä aktiiviseen mukana toimimiseen tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia esimerkiksi
seuraavilla aloilla: häirinnän ehkäisyssä, 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.

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 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
laitoksen ja tiedekunnan opetuksenkehitysryhmissä. Radikaali noudattaa ja pitää ajan tasalla
toimintasuunnitelmaansa häirinnän varalle, sekä yhdenvertaisuussuunnitelmaansa. Radikaalin
hallituksen jäsen on toimintakautensa aikana vastuullinen ryhtymään toimiin häirintään puuttumiseksi
yhdistyksen tapahtumissa ja oheistoiminnassa mahdollisimman nopeasti, häirinnän kohteen näin
tahtoessa. Lisäksi Radikaalin hallitus nimittää vähintään yhden kemian opiskelijan yhdistyksen
häirintäyhdyshenkilöksi.

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.
Erityisesti ensimmäisten viikkojen aikana Radikaalin hallitus tekee tiivistä yhteistyötä kemian
laitoksen tutorien kanssa. Alkukeitoksen yhteydessä toteutettavassa Kampuskisassa järjestetään
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uusille opiskelijoille työ takkien sekä suojalasien hankinta ja haalarien sovitus. Uusien opiskelijoiden
takkien säilytystä silmälläpitäen hallitus toteuttaa tarvittaessa työtakki-inventaarion kevään lopulla.

Hallitus pitää Alkukeitoksen yhteydessä myös infotilaisuuden uusille opiskelijoille koskien vapaa-ajan
toimintaa jaryhmäytymistä opintojen alkuvaiheessa. Radikaalin hallitus kirjoittaa tuleville
vaihto-opiskelijoille tervetulokirjeen ja esittelee yhdistyksen tiedekunnan järjestämässä KV-infossa.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sisällä koko tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontaan
liittyvissä asioissa Radikaali pitää aktiivisesti yhteyttä yliopistohallinnon opiskelijaedustajiin ja
muihin luonnontieteiden ainejärjestöihin. Hallituslaiset ylläpitävät muihin järjestöihin aktiivista
keskusteluyhteyttä vähintäänkin oman sektorinsa asioiden puitteissa.

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 2021 Radikaalin hallitus ylläpitää
keskusteluyhteyttä alumnijärjestöön ja pyrkii luomaan monimuotoista jäsenistöään hyödyttävää
yhteistyötä järjestöjen välille esimerkiksi tapahtumien tai työelämäpäivän muodossa.

Tapahtumat ja niihin rinnastettava toiminta

Tapahtumien rungon muodostavat esimerkiksi seuraavat tapahtumat: Luonnontieteellinen laskiainen,
Kinkkusauna, Kostajaiset, Kemistivappu, Kesätapaamiset, Uusien ilta, Fuksiaiset, Kaikki kaverit lähti
lääkikseen -saunailta ja Pikkujoulut.

Radikaali järjestää Loimun kanssa yhteistyössä jäsenistölleen mahdollisuuden osallistua
Luonnontieteelliselle jouluristeilylle. Vuoden aikana pyritään myös toteuttamaan vähintään yksi
excursio, kahdet sitsit ja yksi työelämäpäivä. 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.
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Radikaalin viikottainen palloiluvuoro aloitetaan mahdollisuuksien ja jäsenistön mielenkiinnon mukaan
uudelleen. Erilaisia liikuntakokeiluja pyritään järjestämään ainakin kahdet vuodessa jäsenistön ja
hallituksen ideoiden mukaan. Tapahtumia järjestettäessä otetaan vaihto-opiskelijat huomioon
englanninkielisillä tapahtumakuvauksilla ja yhteydenpidolla KV-tutoreihin mahdollisuuksien ja
kummankin osapuolen kiinnostuksen mukaisesti.

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 laitoksen pääjärjestämät henkilökunnan ja opiskelijoiden
peli-illat ja laitoskisat.

Yritysyhteistyö

Keskimaan kanssa tehty sopimus päättyi 1.3.2020, sopimuksen oli kaavailtu jatkuvan tästä eteenpäin,
mutta pandemiatilanteen vuoksi sopimusta ei sidottu. Vuoden alussa hallitus neuvottelee
Yhteistyösopimuksen valitsemansa Jyväskyläläisen anniskeluravintolan kanssa jäsenistön toiveita
mukaillen. Vuosijuhlien sponsoroinnin yhteydessä tehtyjä sopimuksia ja niiden mukaista yhteistyötä
ylläpidetään parhaan mukaan. Hallitus kuulostelee tarvetta ja halua sopimukseen rauhalliseen
illanviettoon sopivan 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, Radikaalin www-sivut ja RDK tiedottaa-
Whatsappryhmä.

Radikaali käyttää myös aktiivisesti Instagram-tiliään. Lukuvuoden aikana kuukausittain
sähköpostilistalle lähetettävä tiedote koostaa keskeisiä tapahtumia ja tietoja. Facebook-ryhmään
julkaistavissa tiedotteissa pidetään 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 pääosin mainosmyynnillä. Perinteeksi muodostunut
fuksipassi jaetaan syksyllä uusille opiskelijoille joko painettuna, tai sähköisessä muodossa.

Takkimyynti ja päivystys

Radikaalin hallitus pitää päivystysvuoroja yhdistyksen varastotilassa, “Pömpelissä” (YK301), joiden
aikana jäsenistön on mahdollista lunastaa jäsenyyden merkkinä toimivia jäsentarroja. Päivystyksen
aikana voi myös noutaa ostamiaan työtakkeja, suojalaseja, haalarimerkkejä sekä muita oheistuotteita.
Vuonna 2019 aloitettua käytettyjen laboratoriotakkien myyntiä jatketaan. Aiempina vuosina
järjestettyjä T-paita- ja hupparitilausta vastaavia oheistuotetilauksia voidaan toteuttaa uudelleen
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kysynnän mukaan. Tuotteet maksetaan yhdistyksen tilille etukäteen ja tuotteet luovutetaan
maksukuittia vastaan. Päivystykset järjestetään tihennettynä syyslukukauden alussa ja muulloin
lukuvuonna vähintään kerran kuussa.

Tarvittaessa voidaan järjestää myös ylimääräisiä päivystyksiä.

Ympäristö ja yleishyödyllinen toiminta

Radikaali pyrkii kaikessa toiminnassaan ottamaan ympäristön huomioon esimerkiksi ylläpitämällä
kierrätysmahdollisuuksia ainejärjestötilassaan. 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 2021 Radikaalin veriryhmä, Jyväskylän yliopiston kemistit, jatkaa toimintaansa ja pyrkii
nousemaan jälleen yhdeksi valtakunnan aktiivisimmista veriryhmistä.
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Liite E: Sääntömuutosehdotukset

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston kemistit ry. Yhdistyksen kotipaikka on
Jyväskylä.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston kemistien ja kemian

opiskelijoiden yhdyssiteenä, edistää ja tukea kemian opiskelijoiden tieteellistä ja

ammatillista kehitystä, toteuttaa edunvalvontaa opintoasioihin liittyen ja järjestää

harrastustoimintaa.

3. Yhdistys toimii järjestämällä esitelmätilaisuuksia, keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä,

illanviettoja ja muita vapaa-ajan tapahtumia sekä julkaisu- ja kerhotoimintaa. Tämän

lisäksi järjestö toimii myös muilla samankaltaisilla jäsenistöä palvelevilla tavoilla.

Toimintansa tueksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, avustuksia

ja testamentteja sekä toimeenpanemaan keräyksiä ja arpajaisia asianomaisen luvan

saatuaan.

4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Jyväskylän yliopistossa

kemiaa liittymisvuonna opiskeleva tai kemian laitoksella työskentelevä henkilö.

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun

liittymismaksun lisäksi.

5. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen

yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

6. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla tukenut

yhdistystä tai on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien

toteuttamiseksi. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus ja se

otetaan käsiteltäväksi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Ellei ehdotusta
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yksimielisesti kannateta, se katsotaan rauenneeksi.



Jyväskylän yliopiston kemistit ry
Survontie 9; 40500 Jyväskylä

7. Hallituksen tulee kirjata uudet jäsenet sen lukukauden aikana, jona liittyminen on

tapahtunut. Jäsenluetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Jäsenen tiedot säilytetään jäsenyyden keston ajan. Syyskokous päättää jäsen- ja

liittymismaksujen suuruudesta ja kannosta. Kunniajäseniltä ei peritä maksuja.

8. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,

taloudenhoitaja, sihteeri sekä vähintään kaksi ja enintään 10 muuta jäsentä, jotka

hoitavat yhdistyksen toiminta-aloihin kuuluvia tehtäviä. Hallituksen valitsee

syyskokous yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Hallituksen toimikausi on

kalenterivuosi. Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävistään

pätevien syiden perusteella ja valitsee tarvittaessa hänen tilalleen toisen henkilön

viimeistään seuraavassa kokouksessa.

9. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus on

päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai hänen estyessä varapuheenjohtaja ja lisäksi

vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat paikalla. Hallituksen tehtäviin kuuluu: 1.

Huolehtia yhdistyksen virallisesta edustuksesta

2. Huolehtia niiden tehtävien suorittamisesta, jotka yhdistyksen kokous määrää

3. Valvoa kaikkien toimihenkilöiden toimintaa

4. Valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat.

10. Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa työryhmiä ja nimittää toimihenkilöitä,

joiden perustamisen ja nimeämisen yhteydessä on määriteltävä toimikausi ja

valtuudet.

11. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri

ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

12. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen toimeksiannosta puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kuusi varsinaista jäsentä

tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä asiansa

ilmoitettuaan niin vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen

kokousta kemian opiskelijoiden sähköpostilistalle lähetettävässä kokouskutsussa.
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Kokouskutsussa on mainittava yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitetut asiat
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ja vaalit. Yhdistyksen kokouksessa on mahdollisuus ottaa käyttöön reaaliaikainen

etäosallistuminen teknisen laitteen avulla. Etäosallistumismahdollisuudesta päättää

yhdistyksen hallitus. Hallituksen tulee toteuttaa etäosallistuminen alustalla, jolle

jäsenistöllä on esteetön pääsy.

13. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

14. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan tilikaudeksi

syyskokouksessa kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

15. Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen helmi-, maalis- tai huhtikuussa ja

syyskokoukseen loka- tai marraskuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat

asiat:

1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi

pöytäkirjantarkastajaa

3. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus

4. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

yhdistyksen omaisuuden ja varainhoidosta

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä

vastuuvapaudesta

6. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

16. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi

pöytäkirjantarkastajaa

3. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja kannosta

4. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavaa vuotta varten

5. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
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6. Valitaan seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,

taloudenhoitaja ja muut hallituksen jäsenet

7. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt

8. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
Jyväskylän yliopiston kemistit ry

Survontie 9; 40500 Jyväskylä

17. Kokouksessa on puhevalta kaikilla jäsenillä ja äänioikeus kaikilla varsinaisilla

jäsenillä. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään 10 äänioikeutettua

jäsentä on läsnä. Päätöksen tekeminen asiassa, joka on ensimmäistä kertaa esillä ja

jota ei ole kokouskutsussa mainittu, lykätään seuraavaan aikaisintaan viikon kuluttua

pidettävään kokoukseen, jos kaksi äänioikeutettua jäsentä niin vaatii. Asiat ja vaalit

päätetään yksinkertaisella enemmistöllä. Henkilövaalit toimitetaan yhdistyslain 29 §:n

3. momentin 3. kohdan mukaisesti ehdokkaita ollessa useampi kuin kolme. Äänestys

on suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua jäsentä niin vaatii. Äänten

mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa

ratkaisee arpa.

18. Yhdistyksen kokous voi erottaa sellaisen jäsenen, joka on tuottanut toiminnallaan

yhdistykselle vahinkoa tai laiminlyönyt jäsenvelvollisuuksiaan. Jäsen voidaan erottaa

ilman yhdistyksen kokousta yhdistyksen hallituksen päätöksestä, jos jäsen ei maksa

yhdistyksen vuodelle määräämää jäsenmaksua.

19. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa

vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20. Kysymys yhdistyksen lopettamisesta käsitellään kahdessa sitä varten koolle

kutsutussa kokouksessa, joista on ilmoitettava kolmessa Keski-Suomessa

laajalti levinneessä päivälehdessä. Lopettamispäätökseen vaaditaan

kummassakin kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden viikon väliajoin,

4/5 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

21. Jos yhdistys lopettaa toimintansa, siirtyy sen puhdas omaisuus suomalaisen kemian

tutkimuksen tukemiseen. Omaisuuden käyttöä valvomaan valitaan
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lopettamiskokouksessa viisi luottamushenkilöä.


