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JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 27.4.2010 8.32 – 10.00

Paikka Fysiikan laitoksen neuvotteluhuone (FL244)

Läsnä Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja)
Jan Sarén (varapuheenjohtaja)
Mikko Koikkalainen (johtokunnan jäsen)
Perttu Luukko (johtokunnan jäsen)
Verneri Ruonala (rahastonhoitaja)
Heikki Mäntysaari (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.32.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja 6/2010.

5. Ilmoitusasiat

Ekskursiolle on tilattu linja-auto Lauttaanaholta hintaan 770 e. Suurin osa
lähtijöistä on toimittanut henkilötietonsa tähän mennessä. Ilmoittautumisa-
jan päätyttyä on tullut vielä yksi ilmoittautuminen, joka päätettiin hyväksyä.
Jan Sarén toimittaa tiedot Olkiluotoon.

Keskusteltiin ruokailun toteuttamisesta ekskursiolla. Matkan varrella on
Kortelan ABC, jonne päätettiin pysähtyä ja ilmoittaa sinne aamulla matkan
alettua ruokailijoiden lukumäärä.

Sini-Jatta Suonio ilmoitti lähettäneensä jokaiseen viime kokouksessa päätet-
tyyn lukioon viestin koskien ylioppilaiden palkitsemista. Vastauksia ei ole
vielä tullut. Fysiikan laitos lahjoitti Fyysikkokerholle palkinnoiksi hankitut
kirjat.

6. Kesän toiminta

Päätettiin järjestää kesäpiknik suunnilleen viikolla 26 tai 27.

7. Syksyn toiminta

Päätettiin lähettää uusien opiskelijoiden infopaketin mukana Fyysikkoker-
hon tervehdys, jonka tekee Perttu Luukko. Lisäksi pyritään markkinoimaan
Fyysikkokerhoa tutoreiden välityksellä.
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Päätettiin, että Fyysikkokerho pyrkii järjestämään Lentävä lähtö -ohjelman
päätösillallisen yhteyteen saunaillan uusille opiskelijoille, tutoreille ja lai-
toksen henkilökunnalle. Myöhemmin järjestetään kaikille jäsenille avoin
jalkapallo- ja saunailta syys-lokakuun vaihteessa. Sini-Jatta Suonio keskus-
telee suunnitelmista Soili Leskisen kanssa ja Heikki Mäntysaari informoi
Ynnää Fyysikkokerhon suunnitelmista.

Todettiin, että haalarimerkkejä on vielä jäljellä kohtalaisesti. Varaudutaan
kuitenkin tilaamaan uusia syksyllä jos merkit uhkaavat loppua.

8. Muut esille tulevat asiat

Haetaan avustusta Suomen Fyysikkoseuralta. Sini-Jatta Suonio tekee hake-
muksen.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle lähetetystä avustushakemuksesta
ei ole tullut vielä vastausta.

Patentti- ja rekisterihallituksesta ei ole vielä tullut vahvistusta yhdistysten
uusien sääntöjen hyväksymisestä.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 25.5. kello 8.30. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

10. Kokouksen päättäminen

Johtokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 25. toukokuuta 2010

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)


