
JYVÄSKYLÄN FYYSIKKOKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 6/2019
c/o Jyväskylän yliopisto
Fysiikan laitos 26. elokuuta 2019

1(2)

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 26.8.2019 kello 12.31–14.29

Paikka Fysiikan laitoksen opiskelijatila

Läsnä Samuli Tähtelä (varapuheenjohtaja)
Oskari Saarimäki (kokouksen sihteeri/rahastonhoitaja)
Giovanni Misitano
Kirsi Mäki

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.31.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä hyväksyttäväksi.

6. Historia

Hallitusten jäsenten vaihtuvuuden vuoksi asioiden järjestelyissä on ollut
sekavuutta. Esimerkiksi ylioppilaiden palkitseminen jää valitettavasti pois
johtuen näistä muutoksista.

7. Kesäpiknikin budjetti

Kesäpiknik järjestetään yhteisesti Ynnän kanssa tiistaina 27.8. iltapäivästä.
Kesäpiknikkiä varten budjetoidaan 20 e, Ynnä kustantaa loput.

8. Fyysikkokerhon esittely uusille opiskelijoille

Samuli käy esittelemässä kerhon toimintaa uusien opiskelijoiden nimenhuu-
toon.

Uusien opiskelijoiden saunailtaa kysytään Mintulta. Selvitetään milloin olisi
luonteva aika pitää saunailta uusille opiskelijoille.

Eskelisen Matilta kysytään uutta jäsenkorttidesignia.
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9. Syksyn saunaillat

Suunnitellaan fuksisaunaa järjestettäväksi lokakuun ensimmäiselle viikolle,
eli viikolle 40. Olemme yhteydessä Ynnän tapahtumavastaaviin mahdollis-
ten päälekkäisyyksien välttämiseksi. Budjetoidaan saunailtaa varten 80 e.
Harkitaan saunan kylkeen oheistoiminnaksi esimerkiksi jotain liikuntaa.

Pikkujoulet pidetään marras- joulukuussa.

10. Rahoituksen hakeminen

Oskari käy juttelemassa Mintun kanssa laitoksen mahdollisesta rahoitukses-
ta. Tällä voitaisiin rahoittaa esimerkiksi kerhon saunailtoja.

Fyysikkoseuran tukea joudutaan selvittämään. Luultavimminkin ekskursioi-
ta varten.

JYY:n tuki on syksyllä tapahtumia varten. Tutkitaan onko mahdollista hakea
Fyysikkokerhon tapahtumia varten.

11. Muut esille tulevat asiat

Kysymme voisiko Matti Eskelinen opastaa meitä You-Sourcen käyttöä var-
ten.

Koska osa hallituksemme johdosta lähti muihin tehtäviin, joudumme harkit-
semaan nimenkirjoitusoikeuksien vaihtamista.

Giovanni Misitano lähti kokouksesta 13.54.

Haluaisimme kerätä ideoita uutta paitadesignia varten. Tätä varten voitai-
siin jättää opiskelijatilaan laatikko, johon ideoita voisi laittaa. Jos jonkun
idea valitaan ja toteutetaan, idean keksijälle luovutettaisiin kyseinen paita
ilmaiseksi.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään syyskuun ensimmäisellä tai toisella viikolla. Ajan-
kohta sovitaan tarkemmin sähköpostitse.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 17. joulukuuta 2019

Samuli Tähtelä
(varapuheenjohtaja)

Oskari Saarimäki
(taloudenhoitaja)


