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JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 25.5.2010 8.33 – 9.24

Paikka Fysiikan laitoksen luentosali FYS5

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

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.33.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja 7/2010.

5. Ilmoitusasiat

Verneri Ruonala saapui kello 8.35.

Sini-Jatta Suonio lähetti avustushakemuksen Fyysikkoseuralle, ja Fyysikko-
seura myönsi hakemuksen perusteella Fyysikkokerholle 200 e avustuksen.
Vastaisuudessa seuralta ei saada yleisavustuksia vaan avustusta voidaan
hakea yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.

JYY:ltä on saatu 100 e avustus.

Ekskursio sujui ongelmitta. Toistaiseksi kolme henkilöä ei ole maksanut osal-
listumismaksua. Ekskursiolla yhdistyksen jäseniksi liittyi 21 jäsentä. Lisäksi
jäseneksi liittyi kaksi henkilöä, jotka eivät päässeet mukaan ekskursiolle mut-
ta olivat ilmoittautuneet mukaan. Kaikki liittyneet hyväksyttiin jäseniksi.

6. Lukioissa vierailut

Kuudesta lukiosta on saatu tiedot Fyysikkokerhon palkinnon saajasta, kun
palkintoa tarjottiin yhteensä seitsemään lukioon. Sini-Jatta Suonio on yhtey-
dessä lukioon, josta ei ole vielä tullut vastausta. Kirjat ja kunniakirjat toimi-
tetaan viimeistään 2.6. Mahdolliset kunniakirjojen tulostamisesta syntyvät
kulut korvataan Perttu Luukolle.

7. Kesän toiminta

Päätettiin ettei kesällä ole muuta toimintaa kuin kesäpiknik, jonka suunnitte-
luun palataan seuraavassa kokouksessa.
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8. Lentävä lähtö ja syksyn toiminta

Sini-Jatta Suonio on ollut yhteydessä Fysiikan laitokseen Fyysikkokerhon
osallistumisesta Lentävä lähtö -ohjelmaan. Fyysikkokerho voi luultavasti lä-
hettää oman tervehdyksensä uusille opiskelijoille elokuussa, kun laitokselta
lähetetään mahdollisesti myös mm. tutoreiden tervehdys.

Päätettiin kysyä jäsenistöltä toimintaideoita ja palautetta Heikki Mäntysaa-
ren tekemällä verkkolomakkeella. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken
päätettiin arpoa 5 kappaletta Sonaatin ruokalippuja. Kysely lähetetään jäse-
nistölle sähköpostitse ja lähetetään myös Solitoniin.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 21.6. kello 12.15. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

11. Kokouksen päättäminen

Johtokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 21. kesäkuuta 2010

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)


