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JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 4.3.2014 kello 10.07–11.30

Paikka Fysiikan laitoksen neuvoteluhuone FL244

Läsnä Matti Eskelinen (puheenjohtaja)
Aili Asikainen (varapuheenjohtaja)
Joakim Linja (taloudenhoitaja)
Oskari Saarimäki (sihteeri)
Reetta Pihlajamaa
Mico Niemi
Heikki Mäntysaari
Jan Sarén

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttin pöytäkirja 2/2014.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään uudet jäsenet kun saadaan liittymisistä tositteet.

Jan Sarén saapui kokoukseen 10.08

6. Kevään ekskursio

Jan Sarén kertoi mahdollisuuksista käydä ekskursiolla Millogilla kevään
aikana. Arvioimme mahdollisen vierailun kestoksi kaksi tuntia ja ajankoh-
daksi 2. tai 3. päivä huhtikuuta noin klo. 14.00. Liikkuisimme Millogille ja
takaisin omilla ajoneuvoilla. Budjetoidaan matkakuiluihin 100 e.

Aili Asikainen saapui kokoukseen 10.15.

7. Saunaluento

Saunaluennolle on varattu nanosauna 8. huhtikuuta, luennoisijana Tuomas
Lappi. Budjetoitu 120 e tarjoiluun.

8. JYYn yleisavustus

Haemme JYYn yleisavustusta 300 e.

Täytimme yleisavustuspisteytyslomakkeen joitain kohtia yhdessä.
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9. Toiminnan kehittäminen

Kiivaan ja pitkäkestoisen keskustelun jälkeen johtokunta sai useita ideoita,
jotka mahdollisesti paikkaisivat toimintavajetta sekä aktivoisivat opiskelijoi-
den lisäksi muitakin ryhmiä. Päätettiin että pyritään järjestämään yksi vain
jatko-opiskelijoille suunnattu tapahtuma vuodessa, sekä mahdollisesti muita
jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnattuja tapahtumia. Tapahtumien
luonne voisi olla joissain tapahtumissa vakavamielisempää, esimerkkinä
paneelikeskustelu fysiikan tai tieteen saralta. Toisena ääripäänä mainittiin
jopa koko fysiikan laitoksen yhteistä urheilutapahtumaa, johon osallistuisi
niin opiskelijat kuin henkilökuntakin.

Päätimme kiinnittää erityistä huomiota fyysikkokerhon ja yritysten väliseen
kanssakäymiseen. Pyrimme näyttämään, sekä viestinällä että käytökselläm-
me, että olemme järjestämässä ekskursiota sellaisille ihmisille, jota olisivat
mahdollisesti kiinnostuneita tekemään tulevaisuudessa töitä kyseisessä yri-
tyksessä. Näin saamme hyvän maineen ja pääsemme vierailemaan suurem-
malla todennäköisyydellä uudestaan. Mico Niemi suostui käymään läpi
yrityksiä esimerkiksi kesän aikana, jotta löytäisimme uusia vierailukohteita.
Puheenaiheena oli myös alumnitoiminnan kehittäminen.

Kokouksessa mainittiin myös paitamyynnin uudelleensuunnittelu sekä jä-
senmaksujen korottaminen varainkeruun tehostamiseksi.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

Jan Sarén lähti kokouksesta 11.27.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous järjestetään tiistaina 18.3. kello 9.00.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 18. maaliskuuta 2014

Matti Eskelinen
(puheenjohtaja)

Oskari Saarimäki
(sihteeri)


