
Heipsan ja onnittelut opiskelupaikastasi Jyväskylän kemialla! 

 

Tämä  infokirje on Jyväskylän Yliopiston Kemistit ry:ltä, tuttavallisemmin Radikaalilta, joka on kemistien 
oma ainejärjestö. Radikaali valvoo kemistien etuja, järjestää tapahtumia, tuottaa kemistien 
ainejärjestölehteä Ruiskua sekä ylläpitää opiskelijaviihtyvyyttä ja –hyvinvointia. Radikaalin nettisivuilta 
löydät vanhat ainejärjestölehdet, kuvauksen hallituksen jäsenistä sekä heidän yhteystietonsa. Saat myös 
tämän kirjeen mukana viimeisimmän numeron ainejärjestölehdestämme Ruiskusta. Jos tulee kiperiä 
kysymyksiä, meihin, hallituksen jäseniin, voit olla yhteydessä ihan milloin vain!  

http://groups.jyu.fi/radikaali/         Nettisivut löydät myös, kun googlaat ”jyu radikaali”. 

Verkostoituminen eli uusien tuttavuuksien tekeminen on tärkeä osa akateemista opiskelijaelämää. 
Aktiivinen siis kannattaa olla heti alusta lähtien. Alkukeitos, eli ensimmäisen viikon intensiivikurssi, tarjoaa 
hyvät mahdollisuudet tutustua opiskelijatovereihisi. Alla näet myös meidän syksyn ensimmäiset 
tapahtumat. Merkkaa siis nämä kalenteriin, and be there!  

 

MA 3.9. 
Kampuskisa klo 
12-14 ja illanvietto 
Revolutionissa 

TI 4.9. 
Syyskauden avaus 
Ravintola 
Myöhässä 

KE 5.9. 
Uusien ilta klo 18 
Nanotiedekeskuk-
sen saunalla 

MA 10.9. 
Loppukeitoksen 
illallinen 

KE 12.9. 
MatLun 
baarikierros 

 

Radikaali myy sinulle labratakkisi ja suojalasit, jotka tarvitset jo Alkukeitoksen aikana. Labratakki sekä 
suojalasit ovat myös välttämättömiä heti ensimmäisellä laboratoriokurssilla. Helpoin tapa on hankkia takki 
ja lasit Radikaalin kautta, jolloin samalla tuet meidän ainejärjestömme toimintaa. Suojavarusteiden 
lunastamisen lisäksi kannattaa myös liittyä Radikaalin jäseneksi. Jäsenyys ei velvoita yhtään mihinkään, 
mutta mahdollistaa osallistumisen lukuisiin erilaisiin tapahtumiin opiskelusi aikana.  Jäsenyydestä voi erota 
milloin tahansa.  

Pidä huoli, että olet maksanut hankkimasi tuotteet jo hyvissä ajoin ennen opiskelujen alkua. Maksa 
labratakki, suojalasit ja jäsenyys viimeistään 20.8.2018. Jos maksat myöhemmin tai toisen tililtä, otathan 
todisteen maksustasi mukaan. Käteistä emme valitettavasti ota vastaan. Takit ja lasit jaetaan aloittaville 
opiskelijoille opintojen ensimmäisenä päivänä. 

Maksut suoritetaan tilille: FI46 8400 0710 4011 58, (BIC: DABAFIHH). Alla olevasta taulukosta näet tuotteita 
vastaavat viitteet. 

Tuote Hinta Viitenumero 
Jäsenyys, labratakki, suojalasit 50 € 18034 
Pelkkä jäsenyys 7 € 18021 
Pelkkä labratakki 40 € 18018 
Pelkät suojalasit 11 € 18018 
Labratakki ja suojalasit 51 € 18018 
Jäsenyys ja labratakki 42 € 18034 
Jäsenyys ja suojalasit 15 € 18034 
 

Jos maksun kanssa tulee ongelmia, olkaa yhteydessä Johannaan, johanna.k.rattila@student.jyu.fi  

http://groups.jyu.fi/radikaali/
mailto:johanna.k.rattila@student.jyu.fi
mailto:josefiina.a.hukari@student.jyu.fi


Opiskelijahaalareiden sovitus sekä sitova tilaus tehdään Alkukeitoksen aikana. Lisäksi syksyllä on myös 
mahdollista tilata Radikaalin logolla varustettuja T-paitoja ja huppareita. Näistä saat tiedot sähköpostitse 
ensimmäisillä opiskeluviikoillasi. 

Laitoksen kirjeessä mainittiinkin jo Facebookista. Sieltä löytyy Radikaalin oma sivu, josta voit käydä 
tykkäämässä. Lisäksi Radikaalilla on oma ryhmänsä, johon kannattaa liittyä. 2018 kemialla aloittavilla 
fukseilla on myös oma Facebook-ryhmänsä. Liikunnasta kiinnostuneille tai liikunnan puutteesta kärsiville 
kemisteille on oma liikuntaan suuntautunut ryhmä. Sieltä voit nähdä mahdollisten urheilutapahtumien 
ajankohdat ja ehdottaa omia ideoita liikkumisen suhteen. Ryhmiin joudut pyytämään liittymistä, sillä ne 
ovat suljettuja. Tärkeimpinä kuitenkin suosittelemme Radikaalin ryhmään ja fuksiryhmään liittymistä, jotta 
saat tiedon esimerkiksi uusimmista tapahtumista ja juoksevista asioista. 

 

Koko Radikaalin yhteinen ryhmä: Jyväskylän yliopiston kemistit ry / Radikaali 

Radikaalin Facebook-sivu: Radikaali www.facebook.com/RDKJKL 

Uusien fuksien ryhmä: JY Kemian fuksit 2018 

Radikaalin liikuntaryhmä: Liikkuvat Radikaalit 

 

Jos olet kiinnostunut laulamisesta ja musisoinnista, kannattaa liittyä luonnontieteilijöiden omaan kuoroon, 
Ylistön ylläreihin. Kuoron toiminta on hyvin rentoa sekä vapaamuotoista ja kaikki ovat erittäin tervetulleita 
mukaan. Harjoituksia pidetään noin kerran viikossa. Parhaiten saat infoa liittymällä Facebookissa ryhmään 
nimeltä Ylistön yllärit.  

 

Viimeiset tervehdykset: 

- Seuratkaa sähköpostia niin pysytte kärryillä ajankohtaisista asioista 
- Käykää tenteissä 
- Käykää tapahtumissa 
- Jos opiskelua seuraavana päivänä, ei kannata olla pilkkuun asti 
- Tulkaa kopille pelaamaan korttia 
- Myöhä-tiistai on legenda (Myöhä on baari Kuokkalassa, jossa kaiken karvaiset ja karvattomat 

kemistit käyvät tiistaisin) 

 

 

 

Terkut ja halataan kun tavataan, 

Radikaalin hallitus: 

Aku, Josefiina, Arttu, Johanna, Matti, Meeri, Essi, Janne, Toni, Janne, Paula, Henri, Essi ja Alli 

http://www.facebook.com/RDKJKL

