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JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 5.9.2019 kello 14.38–15.33

Paikka Fysiikan laitoksen pieni neuvotteluhuone FL220

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

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.38.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä paitadesign kohtaan 7.

4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä hyväksyttäväksi.

6. Uusien opiskelijoiden saunailta

Budjetoidaan uusien opiskelijoiden saunaillan tarjoamista varten 80 e. Sau-
nailta järjestetään 12.9. torstaina klo 18.00 eteenpäin. Giovanni ja Samuli hoi-
taa kauppareissun. Jäsenkortit pyritään painamaan ennen fuksien saunailtaa
jotta uudet voivat liittyä kerhon jäseniksi.

7. Paitadesign

Lisäämme fysiikan laitoksen opiskelijatilaan jonkinlaisen laatikon, johon voi
jättää ideoita paitadesignia varten. Laatikko olisi tilassa määrämättömän ajan,
mutta syksyn toteutusta varten asetetaan deadline, esimerkiksi syyskuun
loppuun asti. Tästä tiedotetaan sähköpostitse, sekä yleisiä kanavia pitkin.

Valitsemme designeista mielestämme sopivimman ja toteutamme sen. Kun
toteutus on valmis, painatamme paitoja tai muita tuotteita kyseisellä de-
signilla kaikille saatavaksi. Designin keksijä saa palkinnoksi haluamansa
paidan omalla designillaan. Fyysikkokerho voi modifioida designideoita ha-
luamallaan tavalla, kuitenkin niin että perusidea säilyy. Voimme valita myös
useamman designin ja käyttää niistä yhdessä elementtejä toteutusta varten.
Tässä tapauksessa palkitsemme kaikki henkilöt, joiden ideoita käytettiin
merkittävällä tavalla.



JYVÄSKYLÄN FYYSIKKOKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 7/2019
c/o Jyväskylän yliopisto
Fysiikan laitos 5. syyskuuta 2019

2(2)

Fyysikkokerho omistaa toteuttamansa designin ja voi käyttää sitä jatkossakin
tuotteisiin tai muihin tarkoituksiin.

8. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään syyskuun viimeisellä viikolla tai lokakuun ensim-
mäisellä viikolla, viikot 39 ja 40. Ajankohta sovitaan tarkemmin sähköpostit-
se.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 17. joulukuuta 2019

Samuli Tähtelä
(varapuheenjohtaja)

Oskari Saarimäki
(taloudenhoitaja)


