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JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 31.1.2019 kello 15.35–17.09

Paikka Fysiikan laitoksen opiskelijatila

Läsnä Severi Sarsila (puheenjohtaja)
Samuli Tähtelä (varapuheenjohtaja)
Saku Riihijärvi
Oskari Saarimäki (kokouksen sihteeri/rahastonhoitaja)
Olli Tuovinen
Giovanni Misitano
Kirsi Mäki

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.35.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Pöytäkirjan 1/2019 hyväksyminen siirretään ensi kokoukseen.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä hyväksyttäväksi.

6. Kevään saunailta

Olli Tuovinen saapui kokoukseen 15.40.

Saku Riihijärvi saapui kokoukseen 15.40.

Saunailta järjestetään opinkivellä 13. maaliskuuta klo 18.00 eteenpäin. Il-
lasta peritään osallistumismaksu 2 e jäsenille ja 4 e muille. Severi varaa
saunan kyseiselle ajalle. Mukana retropelejä, tavallisia pelejä, lautapelejä.
Budjetoidaan tilan varausta varten 120 e ja 50 e tarjoamisia varten.

Tehdään Google forms -lomake jossa voi ilmoittautua osallistuvansa, sekä
mitä pelejä kävijät itse voisivat tuoda tapahtumaan. Tapahtumaa mainoste-
taan Facebookissa, sähköpostilistoilla, Instagramissa ja paperimainoksina.
Saku vastaa tämän tapahtuman mainostuksesta.

Giovanni kysyy Matti Eskeliseltä erilaisista pelistä sekä mainoksesta.

7. Kevään ekskursio

Selvitetään ekskursion mahdollisuutta Helsingin suuntaan maalis- tai huhti-
kuun aikana. Mahdollisia kohteita voisi olla Aalto-yliopisto sekä esimerkiksi
jokin yritys. Kyyditys hoidettaisiin luultavasti bussilla.
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8. Kevään paitatilaus

Järjestämme kilpailun uudesta designista ja valitsemme voittajan kevätko-
kouksessa. Palkinnoksi annetaan oma paita sekä kerhon viinipullo.

9. Kevätkokous

Etsimme kevätkokoukseen puhujiksi alumneja. Tapahtuman tarkasta ajan-
kohdasta sovitaan vielä myöhemmin riippuen hallituslaisten sekä myöskin
puhujien aikatauluista.

10. Opiskelijatilan sisustus

Giovanni käy kysymässä somistusmahdollisuuksista laitoksen edustajilta
asiasta.

11. Muut esille tulevat asiat

Lisätään tästä lähtien esityslistoihin historiaosuus, jossa kommentoidaan
viimeaikaisia tapahtumia ja toimia.

Päätettiin, että Olli Tuovinen vaihdetaan sihteeriksi ja Saku Riihijärvi tiedo-
tusvastaavaksi.

Olli hoitaa sähköpostimainoksen fyysikkokerhon toiminnasta yleiselle listal-
le.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään ennen kevätkokousta, tarkka ajankohta päätetään
kokouksen ulkopuolella.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 29. maaliskuuta 2019

Severi Sarsila
(puheenjohtaja)

Oskari Saarimäki
(sihteeri)


