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JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 19.1.2018 kello 12.19–13.34

Paikka Fysiikan laitoksen pieni neuvoteluhuone FL220

Läsnä Kirsi Mäki (puheenjohtaja)
Teemu Loippo (entinen hallituslainen)
Oskari Saarimäki
Tuure Rantanen

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.19.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Edellinen pöytäkirja 11/2017 ja viime vuoden syyskokouksen pöytäkirja
hyväksyttiin.

5. Johtokunnan järjestäytyminen

Varapuheenjohtajaksi valittiin Giovanni Misitano, sihteeriksi Tuure Rantanen
ja taloudenhoitajaksi Oskari Saarimäki. Giovanni Misitano on myös valittu
alustavasti vastuuseen kerhon tiedotuksesta.

6. Toimihenkilöiden valinta

Pekka Koskinen on suostunut toimimaan Fyysikkokerhon yhdyshenkilö-
nä oppilaiden ja laitoksen henkilökunnan välillä. Matti Eskelinen toimii
Fyysikkokerholle graafikkona.

7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Uusia jäseniä ei hyväksyttävänä.

8. Kevään saunailta

Kevään ensimmäinen saunailta järjestetään kevätkokouksen jälkeen nan-
osaunalla, eli viikolla 8 tai 9. Saunailtaan budjetoidaan 80 e. Giovanni on
luvannut hoitaa avaimet ja yleiset järjestelyt. Saunailtaan mietittiin järjestet-
tävän jonkinlaista kyselyä esimerkiksi saunaillan naposteltavista, tulevista
ekskursioista, tai Fyysikkokerhon toiminnasta yleisesti. Oskari sanoi teke-
vänsä kyselyn.
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9. Kevään ekskursio

Kevään ekskursiota suunnitellaan maaliskuulle, tai huhtikuun alkuun. Oskari
lähettää kyselyä Kuopion yliopistollisen sairaalan edustajalle mahdollisesta
vierailusta. Toinen vaihtoehto on Keski-Suomen keskussairaala.

10. Kevään paitatilaus

Varastoon tarvitaan S-kokoisia t-paitoja lisää. Voisimme myöskin painattaa
muitakin kuin t-paitoja. Tästä voisi tiedustella ihmisten mieltymyksiä. Tilaus
yritetään saada tehtyä hyvissä ajoin ennen kesää.

11. Kevätkokous

Kevätkokous päätettiin järjestää viikolla 7 tai 8. Laitoksen uutta johtajaa
Markku Katajaa pyydetään pitämään esitys kevätkokouksessa. Toinen vaih-
toehto puhujaksi on Pekka Koskinen. Kahvitarjoiluun budjetoidaan 20 e,
Oskari ostaa keksit ja kahvimaidon. Kevätkokoukessa palkitaan vuoden 2017
1–3 parasta gradua. Jos parhaan arvosanan graduja on enemmän kuin kolme,
arvotaan niiden seasta kolme voittajaa. Jokaiselle voittajalle annetaan 50 e
palkinto, eli yhteensä gradupalkintoihin budjetoidaan 150 e.

12. Muut esille tulevat asiat

Hallitus pyrkii rekrytoimaan uusia hallituslaisia. Tavoitteena olisi vielä kaksi
hallituksen jäsentä kevätkokouksessa.

Pekka Koskinen on ehdottanut, että Fyysikkokerho voisi tehdä enemmän
yhteistyötä fysiikan laitoksen kanssa. Fyysikkokerhon toiminta edellisessä
Tutkijoiden Yö -tapahtumassa oli onnistunut, ja sitä yhteistyötä pyritään jat-
kamaan. Hallitus kaavaili joitain mahdollisia ehdotuksia yhteistyön tiivistä-
miseksi. Yhteinen urheilutapahtuma laitoksen ja fyysikkokerhon vetämänä,
esimerkiksi mölkkyturnaus, jossa kilpailee henkilökunta vastaan oppilaat.
Yhteisten tee- ja kahvikutsujen pitäminen. Ehkäpä jotain voisi kehitellä lai-
toksen mahdollisen virkistyspäivän yhteyteen. Fyysikkokerhon edustaja
voisi mahdollisesti osallistua laitoskokouksiin, jotta saataisiin parempi idea
siitä, mitä laitos on järjestämässä. Hallituslaiset miettii uusia ideoita, millä
saataisiin henkilökuntaa ja oppilaita lähemmäksi toisiaan.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous järjestetään viikolla 8 tai 9. Tarkka ajankohta sovitaan
sähköpostitse.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.34.
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Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 8. maaliskuuta 2018

Kirsi Mäki
(puheenjohtaja)

Oskari Saarimäki
(sihteeri)


