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JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 11.3.2016 kello 10.15–11.01

Paikka Fysiikan laitoksen iso neuvoteluhuone FL244

Läsnä Giovanni Misitano (puheenjohtaja)
Matti Eskelinen (varapuheenjohtaja)
Niina Mäkelä (sihteeri)
Teemu Parviainen (taloudenhoitaja)
Joakim Linja
Topi Löytäinen
Joonas Ojala

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä pankkiasiat ja oppilaskysely.

4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 3/2016 ja kevätkokouksen pöytäkirja korjauksineen.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.

6. Pankkiasiat

Pankki on uudistanut hinnoitteluaan. Tästä johtuen vaihdetaan mahdollisesti
pankkia. Rahastonhoitaja selvittelee asiaa ja vertailee pankkeja ja niiden
hinnoittelua.

7. Saunaluento

Järjestetään saunaluento torstaina 21.4 nanosaunalla. Jussi Maunuksela on
lupautunut pitämään luennon. Luennon aiheesta ei ole vielä tietoa.

Budjetoidaan saunaluentoon 80 e.

8. Kevään ekskursio

Järjestetään ekskursio Stresstechille 7.4 iltapäivällä. Järjestetään kyyditys
autoilla, mutta paikalle voi tulla myös paikallisbusseilla. Ennakkoilmoittau-
tuminen, mukaan mahtuu maksimassaan 20 henkilöä. Mahdollisuuksien
salliessa poiketaan matkalla pandan tehtaalla.

Peritään fyysikkokerhon jäseniltä 3 e pääsymaksu ja ei-jäseniltä 5 e. Autolla
tulevat pääsevät ilmaiseksi, mutta bensoja ei tällä kertaa korvata.
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9. Oppilaskysely

Fyysikkokerho tekee oppilaskyselyn opetussuunniltelman uudistuksesta.
Joonas Ojala suunnittelee alustavat kysymykset. Pyritään saamaan ensimmäi-
nen versio kyselystä valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli mahdol-
lisesta, niin arvotaan palkintoja kaikkien vastanneiden kesken.Järjestetään
mahdollisesti myös kahvittelu, jossa mainostetaan kyselyä ja pyydetään
opiskelijoita vastaamaan siihen.

Selvitetään milloin kyselyn täytyy olla viimeistään valmis ja kuinka sitä
halutaan levitettävän.

10. Muut esille tulevat asiat

Perustetaan fyysikkokerholle instagram tili. Topi Löytäinen ottaa asian hoi-
taakseen.

Jyu:n sivuilta vanhan johtokunnan poistaminen.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous järjestetään torstaina 17.3 klo 12.00.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 17. maaliskuuta 2016

Giovanni Misitano
(puheenjohtaja)

Niina Mäkelä
(sihteeri)


