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JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 08.03.2018 kello 13.17–14.17

Paikka Fysiikan laitoksen pieni neuvotteluhuone FL220

Läsnä Kirsi Mäki (puheenjohtaja)
Giovanni Misitano (varapuheenjohtaja)
Oskari Saarimäki (taloudenhoitaja)
Tuure Rantanen (sihteeri)
Severi Sarsila

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttin pöytäkirjat kokouksista 1/2018 ja 2/2018 sekä kevätkokouksen
2018 pöytäkirja.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään 1 uusi jäsen.

6. Saunaillan kyselyn tulokset

Kyselyyn oli tullut 2 vastausta. Vastausten pohjalta ajatellaan järjestettävän
jotain liikunnallista seuraavien saunailtojen yhteydessä. Lisäksi tietovisoja
saunailtoihin on toivottu. Ekskursiokohteiden toiveena on mainittu Maol.
Tuoteideoiksi on ehdotettu pipo, kassi, teemuki sekä poikakalenteri. Pipoja
harkitaan teetettäväksi syksyllä ennakkotilaus-mallilla.

7. Kevään ekskursio

Kevään ekskursion ajankohdaksi yritetään sopia 12.4., mutta jos se ei sovi,
niin ajankohdaksi sovitaan 11.4. Ekskursiosta lähetetään sähköpostikyse-
ly jäsenille. Kyselyssä mainittava, että osallistujamäärän perusteella pää-
tetään käytettävän linja-auton koko. Myös fysiikan laitoksen aulaan laite-
taan lappu, johon voi ilmoittaa osallistumisensa. Selvitettävä, mitä tietoja
ekskursion osallistujilta täytyy ilmoittaa Kuopion Keskussairaalalle. Linja-
autotarjousten hintakysely toteutetaan piakkoin. Ekskursion hinnaksi osal-
listujille harkitaan 15 e jäsenille ja 20 e ei-jäsenille. Kuopiossa olisi suositel-
tavaa olla noin klo 14.00. Lisäksi ennen itse kierrosta olisi suotavaa nähdä
esitys aiheesta.
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8. Kevään paitatilaus

Painatetaan kangaskasseja sekä t-paitoja ja mahdollisesti myös mukeja. Mai-
noksia paitatilauksesta pyritään sijoittamaan solitoniin, nanonews:iin sekä
kahvihuoneisiin. Matti Eskelistä pyydetään tekemään mainos tilausta varten.
Severi Sarsila selvittää, mistä painotusyrityksistä on mahdollista painattaa
mukeja. Ensi viikon aikana tavoite saada lähetettyä sähköpostilla tilausloma-
ke jäsenille. Lomake pidetään avoinna 5.4. asti. Varastoon ostetaan t-paitoja
täydennykseksi.

9. Saunaluento

Saunaluennon ajankohdaksi valitaan keskiviikko 25.4. Luennoitsijaksi ky-
sytään Jouni Suhosta, jos Suhoselle ei sovi, niin kysytään Sami Nurmea
luennoimaan. Saunaluennon pitopaikaksi valitaaan Nanosauna. Mahdol-
lisesti joku muu huone luennolle, riippuen Nanosaunan käytettävyydestä.
Saunaluentoon budjetoidaan 100 e:a, jossa mukaan luettuna luennoitsijan
palkkio. Mainontaa mietitään seuraavissa kokouksissa.

10. Muut esille tulevat asiat

Kahvinkeittimen siirron FYS4:een selvittää Giovanni Misitano. Ynnä RY:ltä
saadaan lahjoituksena vanha kahvinkeitin. Fysiikan laitoksen väestönsuojan
muuttamista opiskelija- ja taukotilaksi selvitetään. Severi Sarsila selvittää
mahdollisuutta saada opiskelijatila jonnekin fysiikan laitokselle.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan tarkemmin Doodle-kyselyllä joh-
tokunnan jäsenten kesken. Alustavasti sovitaan kokouksen ajankohdaksi
viikko 12.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 5. huhtikuuta 2018

Kirsi Mäki
(puheenjohtaja)

Tuure Rantanen
(sihteeri)


