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Kesäinen keli, kemistit ja karu tehdasmiljöö kohtasivat Torinossa, vanhassa Fiatin autotehtaassa. 
EYCN:n (European Young Chemists Network, EuCheMSin nuorisojaosto) vuosittainen kokous 
keräsi tänä vuonna ennätyksellisen suuren osallistujamäärän. 50 delegaattia 23:sta kansallisesta 
kemian seurasta oli saapunut paikalle jakamaan kokemuksiaan. Kaikki alle 35-vuotiaat EuCheMSin 
jäsenet kuuluvat EYCN:iin, vaikka heidän oma seuransa ei olisikaan liittynyt  EYCN:n jäseneksi. 
Suurin osa EuCheMSin jäsenseuroista on mukana toiminnassa, mutta eivät suinkaan kaikki. 
Esimerkiksi Norja, Tanska ja Baltian maat eivät ole mukana toiminnassa. Tänä vuonna mukaan 
saatiin esimerkiksi Makedonia. 
 
Läheiset suhteet EuCheMSiin näkyivät tälläkin kertaa puheenjohtaja Pilar Goya Lazan liittyessä 
seuraan. EYCN onkin EuCheMSin aktiivisimpia jaostoja. Eniten toiminnan kehittämisessä vuosien 
varrella on auttanut suurin sponsori, saksalaisen kemikaalivalmistaja Evonik, jonka edustaja oli 
jälleen paikalla koko tapahtuman ajan. Evonik hakee tällä sponsoroinnilla tietoa kehittyvästä 
kemistisukupolvesta ja heidän elämästään, mink' vastapainoksi he tarjoavat tietoa maailmasta 
akatemian ulkopuolella. 
 
Tapahtumien kulku on vuosien varrella vakiintunut tiukasti aikataulutetuksi kokousmaratoniksi. 
Kokous alkaa jäsenseurojen edustajien esityksillä. Näin voidaan levittää parhaita käytänteitä koko 
Euroopan laajudelle. Parhaimmillaan kyseessä on erinomainen kurkistus eurooppalaisten kemistien 
toimintaan, etenkin lasten, nuorten ja opiskelijoiden parissa. 
 
Ajan kuvan mukaisesti nuorisojaostot ovat aktiivisia erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. 
Belgian flaamien kemian seuralla on jopa oma appi. Useat seurat tai niiden nuorisojaostot 
järjestävät nykyisin soft skills -työpajoja esimerkiksi CV:iden tekemisestä, tieteellisten esitysten tai 
hissipuheiden pitämisestä ja erilaisten ohjelmistojen käytöstä. Näillä tapahtumilla tuntuu olevan 
nuorten kemistien keskuudessa paljon kysyntää. Samaan sarjaan sopi hyvin Evonikin esitys 
liiketoimintamallin käytöstä projektihallinnan apuvälineenä, etenkin sponsoreita hankittaessa. 
 
EYCN:n hallituskauden ollessa kaksivuotinen, tänä vuonna keskityttiin haalimaan jäseniä toimintaa 
hallinnoiviin tiimeihin. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä ja tiiminvetäjistä. External 
communication team, Networks team, Membership team ja Science team pyörittävät jokapäiväistä 
toimintaa. Projektien määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta, ja toiminta on mennyt paljon 
ammattimaisempaan suuntaan. Näin kullekin delegaatille löytyy varmasti kiinnostava tiimi omien 
kiinnostuksenkohteiden perusteella. 
 
Aikaa käytettiin myös tarkempien suunnitelmien tekoon Liverpoolin EuCheMSin konferenssin 
ohjelmaa varten. EYCN:llä on jälleen rinnakkaissessio, jossa käsitellään erilaisia tietoja ja taitoja, 
joita nuoret kemistit tarvitsevat. 
 
Ensi vuoden kokous järjestetään jälleen Saksassa, tällä kertaa Bremenissä. Uuden perinteen 
mukaisesti vuosina, jolloin ei ole EuCheMSin suurta konferenssia, EYCN:n vuosikokouksen 
yhteydessä järjestetään myös nuorten kemistien konferenssi. Se tarjoaa nuorille kemisteille 
mahdollisuuden esitellä tutkimustaan toisille nuorille ja tutustua tieteellisten konferenssien 
maailmaan. 
 
 


