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Sitgesin pikkukaupunki Barcelonan kupeessa kylpi auringonvalossa ja helli EYCN:n (European 
Young Chemists Network, EuCheMSin nuorisojaosto) vuosittaiseen kokoukseen saapuneita 
kansallisia edustajia suomalaisittain mukavalla kesäsäällä. Tämä oli selkeä parannus lähtöaamuna 
Helsingin kadut kuorruttaneeseen loskaan, vaikka paikallisten untuvatakkimäärästä sitä olisi ollut 
vaikea päätellä.  
 
Kaikki alle 35-vuotiaat EuCheMSin jäsenet kuuluvat EYCN:iin, vaikka heidän oma seuransa ei 
olisikaan liittynyt  EYCN:n jäseneksi. Suurin osa EuChemS:n jäsenseuroista on mukana 
toiminnassa, mutta eivät suinkaan kaikki. Tänä vuonna rikottiin jälleen ennätyksiä osallistujien 
määrässä. Kataloniaan oli saapunut edustajia 30 seurasta, 28 maasta. Kuten Suomessa, monessa 
maassa on useampi kemian seura. Kroatia oli tänä vuonna edustettuna ensimmäistä kertaa. 
Tilastofaktana lisättäköön myös, että sukupuolijakauma oli tasan sekä delegaateissa että 
hallituksessa. 
 
IUPAC:n tuleva puheenjohtaja Javier García Martínez oli toivottamassa meitä tervetulleeksi 
Sitgesiin ja kertomassa kemian tulevaisuudesta sekä nuorten arvostuksesta myös IUPAC:n piirissä.  
EuChemSilla oli jälleen kerran merkittävä edustustus kokouksen aikana. Tämä osoittaa, että myös 
EYCN:n emojärjestössä nähdään nuorten merkitys kemian ja kemistien tulevaisuudelle. Edellinen 
puheenjohtaja, monessa vuosikokouksessa paikalla viihtynyt, David Cole-Hamilton oli mukana 
etänä, kun taas nykyinen puheenjohtaja Pilar Goya ja tuleva puheenjohtaja Floris Rutges olivat 
tulleet paikanpäälle.  
 
Kokous alkoi perinteisesti jäsenseurojen edustajien esityksillä, joissa jaetaan parhaita käytänteitä 
laidasta laitaan. Nuorille kemisteille on tarjottu esimerkiksi LaTeXin käyttöopastusta, 
yritysvierailuja sekä nuorisokonferensseja. Sekä EYCN että kansalliset nuorisojaostot ovat usein 
aktiivisia sosiaalisessa mediassa, josta niiden toimintaa kannattaa ehdottomasti käydä kurkkimassa. 
Niistä löytyy hyviä ideoita varmasti myös kotimaiseen toimintaan.  
 
EYCN toimii tiimeissä, joiden vetäjät ovat hallituksessa puheenjohtajan, sihteerin ja 
taloudenhoitajan lisäksi. Kaikki varsinainen toiminta tehdään tiimeissä, joihin jokaista delegaattia 
kannustetaan liittymään. Membership team haalii uusia jäseniä ja ylläpitää vanhoja, Networks 
verkostoituu ja julkaisee, Communications on vastuussa esimerkiksi sosiaalisen median 
näkyvyydestä, Science tuo tiedettä esille ja osallistuu nuorten konferenssien järjestämiseen ja viime 
vuonna perustettu Global connections kontaktoituu EU:n ulkopuolelle. 
 
Erilaisten projektien määrä onkin lisääntynyt vuosi vuodelta. Niitä voivat järjestää niin kansalliset 
nuorisojärjestöt kuin EYCN:n tiimitkin. Hakemusten perusteella projekteihin saa EYCN:ltä myös 
rahallista tukea. EYCN:n omaa rahoitusta haetaan muun muassa neuvottelemalla uutta sopimusta 
pitkäaikaisen tukijan, Evonikin, kanssa.  
 
Vanhojen hallituslaisten jättäessä paikkansa, tänä vuonna äänestettiin kahdesta uudesta jäsenestä. 
Rahastonhoitajaksi valittiin portugalilainen Carina Crucho ja Science teamin johtajaksi 
romanialainen Robert-Andrei Tincu. He ovat uudet jäsenet 2-vuotiskauden jälkimmäiselle vuodelle. 
Seuraavana vuonna koko hallitus valitaan normaalisti uudelleen. 
 
Olimme tällä kertaa paikalla kahden edustajan voimin. Tämä oli nuorisosta eläköityvän Tiinan 
seitsemäs ja viimeinen kokous, joten Katja jatkaa ansiokkaasti aloittamaansa suomalaisten nuorten 
kemistien edustamista eurooppalaisilla turuilla ja toreilla. Ensi vuoden kokouspaikkana onkin 
Sveitsin Freibourg jo tammikuussa. 
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