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TERVEHDYS + INFOA RADIKAALIN HALLITUKSELTA! 
 
 
 

 
1. Johdanto 
 
Morjestaa! Tervetuloa opiskelemaan kemialle, teitä odotetaan jo! Alla tärkeää infoa, luethan loppuun! 
 
2. Kämppä  
 
Koulu alkaa jo elokuun puolella, joten kämppää kannattaa olla hakemassa ajoissa. Koas, JYY:n             
asuntopalsta, Kortsun (Kortepohjan) Ylioppilaskylä ja yksityisen asunnot kannattaa aika nopiasti          
kelata läpi. Asunnot menevät nopeasti koulujen alkaessa, joten tässä asiassa ei kannata mennä flown              
mukaa ja katsoa tuulen värejä, vaan takoa kun rauta on kuumana. Joka vuosi järjestetään              
hätämajoitusta (tästä lisää JYY:n sivuilla, niihin kannattaa kyllä muutenkin tutustua!), mutta koska            
koulu alkaa tänä vuonna ajoissa, voipi olla, että nekin täyttyvät. Kipin kapin siis asuntoo hakemahan.               
Huomaa, että asumistukea on mahdollista saada elokuusta lähtien. 
 
3.  Labratarvikkeet 
 
Radikaali myy sinulle labratakkisi, jota tarvitset jo ensimmäisien päivien aikana. Labratakki sekä            
suojalasit ovat myös välttämättömiä heti ensimmäisellä laboratoriokurssilla KEMA200. Helpoin tapa          
on hankkia takki ja lasit Radikaalin kautta. Samalla tuet ainejärjestömme toimintaa. Suojavarusteiden            
lunastamisen lisäksi kannattaa myös liittyä Radikaalin jäseneksi. Jäsenyys ei velvoita yhtään           
mihinkään, mutta mahdollistaa osallistumisen lukuisiin erilaisiin tapahtumiin opiskelusi aikana.  
Pidä huoli, että olet maksanut hankkimasi tuotteet jo hyvissä ajoin ennen opiskelujen alkua. Maksa              
labratakki, suojalasit ja jäsenyys viimeistään 20.8.2017. Jos maksat myöhemmin tai toisen tililtä,            
otathan kirjallisen tai sähköisen todisteen maksustasi mukaan. Tuotteet luovutetaan opintojen          
ensimmäisenä päivänä. Radikaalilla on myös rajattu määrä käytettyjä takkeja, jolloin takin hinnasta            
palautetaan 15 euroa. Käytettyä takkia voit kysyä samalla, kun tuotteita luovutetaan. 

Maksut suoritetaan Jyväskylän Yliopiston Kemistit Ry:n tilille: FI46 8400 0710 4011 58, BIC:           
DABAFIHH). Taulukosta 1. näet tuotteita vastaavat viitteet. Jos tulee kysyttävää, olkaas yhteydessä            
Jossuun (ei se pure), josefiina.a.hukari@student.jyu.fi 
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Taulukko 1: Myyntituotteiden viitenumerot. 

Tuote Hinta Viitenumero 
Jäsenyys, labratakki, suojalasit 50 €  17035 
Pelkkä jäsenyys 7 € 17022 
Pelkkä labratakki 40 € 17019 
Pelkät suojalasit 11 € 17019 
Labratakki ja suojalasit 51 € 17035 
Jäsenyys ja labratakki 42 € 17035 
Jäsenyys ja suojalasit 15 € 17035 
 

 

4. Radikaali  
Mikä on Radikaali? Radikaali on ainejärjestö. Googlatkaa mitä ainejärjestö meinaa, jos ette tiedä.             
Radikaali eli Jyväskylän yliopiston kemistit ry on tosiaan kemistien ainejärjestö, joka huolehtii            
edunvalvonnasta, järkkää bileitä, tuottaa ainejärjestölehteä ja provaidaa tilat hengailuun välitunneilla.          
Radikaalin kopille saa ja pitää tulla viettämään aikaa, kun on tylsää, haluat neuvoa opinnoissa tai               
kahvihammasta kolottaa. Muistakaa siis maksaa jäsenmaksu! 
 
5. Media 
Facebookissa on teille oma ryhmä. Löytyy nimellä Jy kemian fuksit 2017. Kerääntykää,            
keskustelkaa ja kyselkää siellä. Sinne tulee myös infoa laitokselta ja tuutoreilta! Lisäksi liittykää             
Radikaalin facebook-ryhmään Jyväskylän yliopiston kemistit ry / Radikaali ja tykätkää fb-sivusta           
Radikaali (www.facebook.com/rdkjkl). Nettisivulla http://groups.jyu.fi/radikaali on hallitusesittely ja       
kerrotaan laajemmin toiminnastamme ja tulevista tapahtumista. 
 
6. Johtopäätökset 
Kivaa, että tulette tänne, nähdään pian! Tsemppiä muuttoon niille, joille se on tulossa ja hyvää kesää                
koulunalkuun saakka! Jos tulee mitä tahansa kysyttävää, laittakaa viestiä millä tahansa           
viestintäalustalla allekirjoittaneille tai kenelle tahansa hallituslaisista. 
 
7. Lähteet 
1. Nettisivu, http://groups.jyu.fi/radikaali/ 
2. Facebooksivu, https://www.facebook.com/rdkjkl/ 
3. Facebook-ryhmä, https://www.facebook.com/groups/JYkemianfuksit2017/ 
4. Facebook-ryhmä, https://www.facebook.com/groups/Radikaaliry/?ref=br_rs 
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