
Jyväskylän yliopiston kemistit ry
Survontie 9; 40500 Jyväskylä

Sääntömääräinen syyskokous 4.11.2020 klo 17:01
Opinkiven sauna, Keskussairaalantie 2; 40600 Jyväskylä

Pöytäkirja
Liitteet: A Osallistujalista

B Esityslista
C Tulo- ja menoarvio 2022
D Toimintasuunnitelma 2022

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:  Santeri Neuvonen
Sihteeri: Anna Luttinen
Pöytäkirjan tarkastajat: Risto Peltonen ja 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.
Hyväksytään hallituksen pohjaesitys.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään sellaisenaan.

5. Jäsenmaksun suuruus ja kanto

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen liittymismaksu vuonna 2021 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 2021.

Hyväksyttiin pohjaesitys.
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6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Hallituksen vuodelle 2022 laatima toimintasuunnitelma esitetään kokouskutsun yhteydessä.

Hyväksytään toimintasuunnitelma sellaisenaan.

7. Tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2022

Hallituksen laatima tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2022 esitetään kokouskutsun yhteydessä.

Hyväskytään tulo- ja menoarvio sellaisenaan.

8. Hallituksen valinta toimikaudelle 2022

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
▪ Webvastaava

Kiinnostuneet:
Puheenjohtaja: Santeri Neuvonen
Varapuheenjohtaja: Risto Peltonen, Jaani Jäsberg
Sihteeri: Junnu Koiranen
Taloudenhoitaja: Aino Askola
Tapahtumakoordinaattori: Olli Puhtimäki
Tapahtumavastaava: Laura Kelottijärvi, Riina Ahomaa, Arttu Lähde, Ilona Savolainen, Jawad

el Hamrou
EVHV: Samu Saarainen, Vilja-Neelia Muotka, Mikko Samulinen
Media- ja julkaisuvastaava: Vilja-Neelia Muotka, Anna Luttinen
Yritysyhteistyövastaava: Oona Auvinen
Webvastaava: Antti Savolainen

Valittiin:
Puheenjohtaja: Santeri Neuvonen valittu yksimielisesti
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Varapuheenjohtaja: Risto jäävätty ääntenlaskusta, Junnu Koiranen korvaa. Jaani Jäsberg
valittu äänin 26-7.

Sihteeri: Junnu Koiranen
Taloudenhoitaja: Aino Askola
Tapahtumakoordinaattori: Olli Puhtimäki
Tapahtumavastaava 1: Laura Kelottijärvi valittu äänin Laura 14, Riina 4, Arttu 1, Ilona 7 ja

Jawad 6
Tapahtumavastaava 2: Ilona Savolainen valittu äänin Riina 5, Arttu 1, Ilona 16, Jawad 10
Tapahtumavastaava 3: Riina Ahomaa valittu äänin Riina 16, Arttu 1, Jawad 14
Webvastaava: Antti Savolainen
EVHV: Samu Saarainen valittu äänin Samu 18, Vilja-Neelia 12, Mikko 3, Tyhjä 1
Media- ja julkaisuvastaava: Vilja-Neelia Muotka ja Anna Luttinen
Yritysyhteistyövastaava: Oona Auvinen

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta toimikaudelle 2022

Hallituksen pohjaesitys: Kokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa tilikaudelle 2022.

Ehdotettu Rene Hirvelä, Sarianna Saastamoinen toiminnantarkastajiksi
Ehdotettu Arttu Lähde, Iida Kortelahti varatoimminantarkastajiksi

Valittiin toiminnantarkastajiksi Rene Hirvelä ja Sarianna Saastamoinen
Valittiin varatoiminnantarkastajaksi Arttu Lähde ja Iida Kortelahti

10. Muut kokoukselle esitetyt asiat
Saunat on lämpimät
Jäsenille tiedoksi sääntömuutos etäkokouksista on mennyt läpi: jatkossa voidaan pitää myös etänä.
Kulukorvauslomake löytyy jatkossa sähköisenä.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:21

Pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitukset
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___/___/_____ ___/___/_____

________________________ ________________________
Santeri Neuvonen, Kokouksen puheenjohtaja Anna Luttinen, Kokouksen sihteeri

___/___/_____ ___/___/_____

________________________ ________________________
Risto Peltonen, pöytäkirjantarkastaja Olli Puhtimäki, pöytäkirjantarkastaja



Nimi Jäsenyys tarkistettu Numero jaettu Paikalla klo Pöytäkirjakohta Poissa Kohdat Poistui Kohdassa
Matti Meikäläinen x x 17.00 1 17.41-17.45 6-7 18.13 10

Aino Askola x x 17.00 1 18.21 11
Santeri Neuvonen x x 17.00 1 17.41-17.42 8 18.21 11
Antti Savolainen x x 17.00 1 18.21 11

Hilma Rantakangas x x 17.00 1 17.53-17.54 8 18.21 11
Ilona Savolainen x x 17.00 1 18.21 11
Junnu Koiranen x x 17.00 1 18.04-18.05 8 18.21 11
Olli Puhtimäki x x 17.00 1 18.21 11

Jawad el Hamrou x x 17.00 1 17.53-17.54 8 18.21 11
Risto Peltonen x x 17.00 1 18.21 11

Samu Saarainen x x 17.00 1 18.21 11
Sariannna Saastamoinen x x 17.00 1 18.21 11

Iiida Kortelahti x x 17.00 1 18.21 11
Riina Ahomaa x x 17.00 1 18.21 11

Sara Nikulainen x x 17.00 1 18.21 11
Juho Takkinen x x 17.00 1 18.21 11

Harri Laasanen x x 17.00 1 18.21 11
Ossi Jylhä x x 17.00 1 18.21 11

Joni Niskanen x x 17.00 1 17.53-17.55 8 18.21 11
Lauri Laitinen x x 17.00 1 18.21 11
Tuuli Luimula x x 17.00 1 18.21 11

Laura Kelottijärvi x x 17.00 1 18.21 11
Kaisa Mäkelä x x 17.00 1 18.21 11
Elisa Tirkkonen x x 17.00 1 18.21 11

Vilja-Neelia Muotka x x 17.00 1 18.21 11
Jaani Jäsberg x x 17.00 1 18.21 11

Ippe Myllykangas x x 17.00 1 18.21 11
Anna Luttinen x x 17.00 1 18.21 11

Pihla Hosiokangas x x 17.00 1 18.21 11
Matias Lönnblad x x 17.04 4 18.21 11

Mette Altti x x 17.09 7 18.21 11
Eveliina Viitasalo x x 17.09 7 18.21 11
Valtteri Aaltonen x x 17.09 7 18.21 11

Rene Hirvelä x x 17.14 8 18.21 11
Emmi Kovalaine x x 17.15 8 17.59 8

Oona Auvinen x x 17.26 8 18.03-18.06 8 18.21 11
Arttu Lähde x x 18.18 9 18.21 11
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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 2021 on ollut 7 €, vuosittainen jäsenmaksu 0
€ ja kannattajajäsenen vuosittainen jäsenmaksu 84 €.

Hallituksen pohjaesitys: Yhdistyksen liittymismaksu ja vuosittaiset jäsenmaksujen suuruus pidetään
samana vuonna 2022.
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6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Hallituksen vuodelle 2022 laatima toimintasuunnitelma on esitetty kokouskutsun yhteydessä.

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

7. Tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2022

Hallituksen laatima tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2022 on esitetty kokouskutsun yhteydessä.

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

8. Hallituksen valinta toimikaudelle 2022

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
▪ Webvastaava
▪ Tapahtumakoordinaattori
▪ Kolme tapahtumavastaavaa

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta toimikaudelle 2022

Hallituksen pohjaesitys: Kokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa tilikaudelle 2022.

10. Muut kokoukselle esitetyt asiat
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11. Kokouksen päättäminen
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Jyväskylän yliopiston kemistit ry 
 

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022  
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  
Konttoritarvikkeet -30 
Ympäristö- ja hyväntekeväisyystoiminta -50 
Kopiointikulut 0 
Pankkikulut -230 
Nettisivujen ylläpitokulut -240 
Hankinnat -60 
Viranomaismaksut -20 
Muut toiminnan kulut -40 
Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -670 
  
Kulut yhteensä -11870 
  

Varsinainen toiminta yht. -2370 
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VARAINHANKINTA 
Tuotot  
Jäsenmaksutuotot 380 
Mainostuotot  
Ruiskun mainostuotot 600 
Fuksipassin mainostuotot 150 
Haalareiden mainostuotot 1750 
Nettisivujen mainostuotot 150 
  
Myyntituotot  
Laboratoriotakkituotot 2500 
Suojalasituotot 450 
Haalareiden tuotot 1100 
Haalarimerkkituotot 500 
Laulukirjatuotot 250 
Oheismyyntituotot 600 

Tuotot yhteensä 
 

8430 
  
Kulut 
  
Painokulut  
Ruiskun kulut -600 
Fuksipassin kulut -150 
Tuoteostokulut  
Laboratoriotakkiostokulut -1820 
Suojalasiostokulut -190 
Haalareiden ostokulut -3000 
Haalarimerkkien ostokulut -200 
Oheismyyntituotteiden ostokulut -550 
  
Kulut yhteensä -6510 
  

Varainhankinta yhteensä 1920 

 
JYY -avustukset  
Toiminta-avustus 300 
Järjestämisavustukset 150 
  
Avustukset yhteensä 450 
  
Tilikauden yli-/alijäämä 0 
  
Aino Askola, Jyväskylä, 06.10.2021  
Taloudenhoitaja  
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Jyväskylän yliopiston kemistit ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Jyväskylän yliopiston kemistit ry (tästä eteenpäin Radikaali) jatkaa vuonna 2022 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 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 ja ryhmäytymistä 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 2022 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.

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.

Radikaali aloittaa syksyllä 2022 valmistautumisen 55-vuotis juhliin aloittamalla vuosijuhla-työryhmän
kokoamisen. Työryhmä kasataan vapaaehtoisista opiskelijoista ja työryhmän pääasiallinen tehtävä on
varojen hankinta ja vuosijuhlien järjestäminen. Työryhmän päävastuuhenkilö nimitetään
vuosijuhlakoordinaattoriksi ja hän tulee olemaan vastuussa suoraan hallitukselle vuosijuhlien
järjestämisestä..

Yritysyhteistyö

Keskimaan kanssa tehty sopimus uusittu maaliskuussa 2021 ja se on voimassa vuoteen 2023 asti. 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. Vuonna 2022 Radikaali pyrkii muodostamaan
vanhojen yhteistyökumppaneiden sopimusten lisäksi uusia yhteistyösopimuksia uusien yritysten kanssa.
Sopimuksista syntyvät tuotot ohjataan tukemaan yhdistyksen toimintaa ja vuoden ylijäämät ohjataan
vuosijuhlia varten tarkoitetulle tilille säästöön seuraavia vuosijuhlia varten..

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, RDK tiedottaa-
Whatsappryhmä ja Radikaalin Discord-palvelin.



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.
Radikaali pyrkii uudistamaan nettisivuja. Nettisivuja pyritään muuttamaan estettisesti
miellyttävämmäksi, käytännöllisemmiksi ja helpommin käsiteltäviksi. Rahan käyttö nettisivujen
uudistamiseen katsotaan tilanne kohtaisesti.

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 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.

Vuonna 2022 Radikaalin veriryhmä, Jyväskylän yliopiston kemistit, jatkaa toimintaansa ja pyrkii
nousemaan jälleen yhdeksi valtakunnan aktiivisimmista veriryhmistä.


