
Pöytäkirja

Meridiaani ry

Hallituksen kokous 15, 23.11.2015

Paikka: Leppäsuonkatu 11, Matlu-klusteri

1 Avataan kokous

• Kokouksen puheenjohtaja Antton Luoma avasi kokouksen kello 18:07.

• Kokouksen läsnäololista liitteessä A.

2 Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen

• Esitylista liitteessä B.

• Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

4 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

• Hyväksyttiin kokouksen 7/2015 pöytäkirja muutoksin.

• Hyväksyttiin kokouksen 14/2015 pöytäkirja.

5 Ilmoitusasiat

5.1 Yleiset

• Festit oli.

• KJYR oli.

• Maksaan sattuu.

• Miksi aina minä.

• Ilmo muisti.

• Festeillä katiskoiduttiin.

• Palju on hyvä paikka.

• Festibussi hajosi keskelle suota.

• Kiitos Oulu.
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5.2 Posti

• Ei postia.

6 Talous

• Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulukorvaukset:

– Antton Luomalle työelämäsaunaillan tarjoiluista 60,40AC. Peritään myöhemmin

LAL:ta.

– Jussi Aaltoselle viineistä työelämäsaunaan ja syyskokukseen 104,39AC.

– Anni Järvenpäälle peli-illan tarjoiluista 9,50AC.

– Julia Rantakylälle syyskokouksen tarjoiluista 24,25AC.

7 Käsiteltävät asiat

7.1 Mennyt toiminta

• 10.11. oli Kumpula-sitsit. Osallistuttiin järjestämiseen ja sitsaamiseen.

• 14.11. oli KJYR-etkot. 10 henkeä paikalla.

• 14.-16.11. oli KJYR. Meridiaanilaisia oli paikalla 7.

• 18.11. pidettiin työelämäsaunailta. 27 ihmistä osallistui.

• 19.11. oli lautapeli-ilta. 7 osallistujaa.

• 20.-22.11. oli FysikerFestit. 8 meridiaanilaista osallistui.

• 21.11. HIT-excu Resonanssin kanssa Kultainen Apina -pubiin Hervannassa. 9 ihmistä

osallistui.

7.2 Tuleva toiminta

• 25.11. on Match Made in Museum -tapahtuma klo 18 alkaen. Ilmainen sisäänpääsy.

Antton järjestää sinne excun, yhteislähtö klo 18 Rautatieasemalta. Siellä jaetaan

haalarimerkkejä.

• 25.11. pidetään Kumpulassa luento yleisen suhteellisuusteorian 100-vuotispäivän juh-

listamiseksi.

• 30.11. pidetään olutkerho myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

• Ilmo pitää doodlen lautapelailusta joulun aikoihin.

• 26.11. on HYYn vuosijuhlan jatkojen etkot. Meridiaani mainostaa tapahtumaa lis-

tallaan.
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7.3 Ansio- ja kunniamerkkien hankinta

• Merkkien stanssin valmistus on aloitettu.

7.4 Esitys toimintasuunnitelmasta ja toimintakalenterista vuodelle 2016

• Hyväksyttiin esitys toimintasuunnitelmaksi ja toimintakalenteriksi muutoksin.

• Esitys liitteessä C.

7.5 Esitys talousarviosta vuodelle 2016

• Hyväksyttiin esitys talousarvioksi muutoksin.

• Esitys liitteessä D.

Kokoustauko alkoi 20:13.

Kokoustauko päättyi 22:31.

8 Muut esille tulevat asiat

• Keskusteltiin lyhyesti opintotoiminnasta. Ensi kokouksessa puhutaan enemmän.

9 Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

• Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään doodlella.

10 Päätetään kokous

• Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22:56.

10.1 Pöytäkirjan laatija

Vili Oja
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10.2 Kokouksen puheenjohtaja

Antton Luoma

A Läsnäolijat

• Hallituksen jäsenet

– Antton Luoma

– Vili Oja

– Teemu Willamo

– Ilmo Salmenperä

– Julia Rantakylä

– Anni Järvenpää saapui kohdassa 4

• Paikalla puhe- ja läsnäolo-oikeudella

– Jussi Aaltonen saapui kohdassa 4

– Antti Rantala saapui kohdassa 4

– Natalia Lahén saapui kohdassa 4

– Tony Ylönen saapui kohdassa 7.4

– Markus Riskumäki saapui kohdassa 7.4

– Jari Rinta-aho saapui kohdassa 7.4 ja poistui kokoustauolla

– Jouni Tammenmaa saapui kohdassa 7.4 ja poistui kokoustauolla

– Santeri Velin saapui kohdassa 7.4 ja poistui kokoustauolla

– Amalia Ahola saapui kokoustauolla
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B Esityslista

1. Avataan kokous

2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

5.1 Yleiset

5.2 Posti

6. Talous

7. Käsiteltävät asiat

7.1 Mennyt toiminta

7.2 Tuleva toiminta

7.3 Ansio- ja kunniamerkkien hankinta

7.4 Esitys toimintasuunnitelmasta ja toimintakalenterista vuodelle 2016

7.5 Esitys talousarviosta vuodelle 2016

8. Muut esille tulevat asiat

9. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

10. Päätetään kokous
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Meridiaani ry:n toimintasuunnitelma 2016

Opiskelijahuone, Fysiikan laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)

00014 Helsingin yliopisto

C Esitys toimintasuunnitelmaksi ja toimintakalenteriksi



1 Yleistä

Meridiaani edistää tähtitieteen opiskelijoiden yhteishenkeä, järjestää heille toimintaa sekä ottaa kantaa
tähtitieteen opiskelijoihin liittyviin kysymyksiin. Meridiaani tekee aiempien vuosien tapaan yhteistyötä
muiden opiskelijajärjestöjen kanssa niin yhteisten tapahtumien kuin opiskelijoiden edunvalvonnankin
muodossa. Lisäksi Meridiaani toimii linkkinä tähtitieteen opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä.

2 Hallinto

Yhdistyksen sääntöjen mukaan järjestetään vuosittain kaksi yhdistyksen kokousta. Kevätkokous jär-
jestetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan
meridiaani-lista -sähköpostilistalla ja Fysiikan laitoksen ilmoitustaululla.

Hallitus kokoontuu lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa ja muulloin tarvittaessa. Kokoukset
ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille ja kokouskutsut lähetetään jäsenistön sähköpostislistalle.

3 Tiedotus

Vuoden 2016 aikana Meridiaani tiedottaa itsestään fukseille lähetetyn hyväksymiskirjeen mukana posti-
tettavassa tiedotteessa, Kumpulan kampuksella järjestettävällä uusille opiskelijoille suunnatulla Tiedeba-
saarilla, esittelykalvoilla orientoivissa opinnoissa ja sivuaineinfotilaisuuksissa sekä esiintymällä Yliopiston
avajaiskarnevaalella ja Kumpulan kampuksen järjestötorilla.

3.1 Kotisivut

Meridiaanin kotisivujen osoite on http://www.meridiaani.org. Siellä on kaikki perustiedot järjestöstä ja
sen toiminnasta. Erityisen hyödyllisiä ovat fuksisivut, joissa on ohjeet uudelle opiskelijalle, sekä opinto-
sivut, joilla on mm. opiskelijoiden kirjoittamia kuvauksia tähtitieteen kursseista.

3.2 Sähköpostilistat

3.2.1 meridiaani-lista@helsinki.fi

Meridiaanin tärkein tiedotuskanava on jäsenistön sähköpostilista. Siellä tiedotetaan tapahtumista sekä
ajankohtaisista opiskelijoita koskevista asioista. Se on paras ja helpoin tapa tavoittaa koko jäsenistö.

3.2.2 meridiaani-hallitus@helsinki.fi

Hallituksen ja aktiivien oma sähköpostilista on ahkerassa käytössä toimintaa suunniteltaessa. Listalla on
myös vanhoja aktiiveja, jotka tarpeen tullen antavat (hyviä) neuvoja.

3.2.3 meridiaani-havainto@helsinki.fi

Havaintoryhmän listalla tiedotetaan Havaintoryhmän toiminnasta, kuten muun muassa havaintoretkistä
Metsähoviin.
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3.3 Facebook

Facebookista on tullut erittäin hyödyllinen viestintäkanava, jolla nykyään tavoittaa suuren osan jäsenis-
töstä. Meridiaani ry -ryhmässä mainostetaan toimintaa ja käydään vapaata keskustelua kaikesta tähti-
tieteeseen liittyvästä. Isoimmille tapahtumille luodaan oma Facebook-tapahtuma ja Facebookia on hyö-
dynnetty myös virtuaalisena laskuharjoituspiirinä. Hallituksen ja aktiivien Facebook-ryhmää käytetään
tapahtumien ideointiin ja suunnitteluun.

3.4 WhatsApp

Hallituksen ja aktiivien WhatsApp-ryhmä on erinomainen väline pikaiseen kommunikointiin tapahtumiin
valmistauduttaessa ja juoksevia asioita hoidettaessa. Meridiaanin tuutorit keräävät fuksinsa WhatsApp-
keskusteluun ja tiedottavat opintoasioista ja Meridiaanin tapahtumista sen avulla.

4 Edunvalvonta

Meridiaani osallistuu aktiivisesti opetuksen kehittämiseen Fysiikan laitoksella ja Matemaattis-luonnon-
tieteellisessä tiedekunnassa. Vuonna 2016 Meridiaanin opiskelijaedustajana Tähtitieteen opetuksenke-
hittämistyöryhmässä toimii Anni Järvenpää. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat vuoden
aikana järjestettäviin HYY:n ja Matlu ry:n puheenjohtajaseminaareihin ja hallituksen jäsenet ja muut
viranhaltijat oman vastuualueensa mukaan HYAL:n järjestämiin ainejärjestöiltoihin.

Lisäksi Meridiaani osallistuu tähtitieteen opetuksenkehittämispäivän suunnitteluun ja toteutukseen.
Hallopedit ja laitoksen työryhmien jäsenet kommunikoivat opintoasioista Meridiaanin ja sen sähkö-
postilistojen kautta. Meridiaani toimii hyvänä alustana opiskelijoiden mielipiteiden kartoittamiseen.
Alkeishiukkas- ja astrofysiikan tohtoriohjelman (PAPU) ohjausryhmän opiskelijajäsenenä toimii Antti
Rantala.

5 Yhteistyö ja työelämä

Meridiaani järjestää opiskelijoiden ja tähtitieteen henkilökunnan yhteisiä tapahtumia kuten kahvitilai-
suuksia ja kuukausittaisia lounastilaisuuksia. Tavoitteena on kahvitella kaikkien tähtitieteen tutkimus-
ryhmien kanssa. Yhteyksiä Helsingin Yliopiston Observatorioon pidetään yllä Observatorion Ystävät
ry:n kautta. Yhteistyötä Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n kanssa jatketaan.

Kumpulassa yhteistyötä tehdään muiden fysikaalisten tieteiden ainejärjestöjen kanssa, sekä muiden
tähtitieteeseen liittyvien opiskelijajärjestöjen kanssa. Meridiaani myös lähettää edustajiaan muiden aine-
ja harrastusjärjestöjen vuosijuhliin.

Vuoden aikana järjestetään työelämäsauna, johon kutsutaan jäsenistön lisäksi työelämässä olevia
tähtitieteilijöitä kertomaan tähtitieteen työmarkkinoista Suomessa ja ulkomailla. Yhteistyöstä alumnien
kanssa vastaa Meridiaanin alumnikerho. Vuoden aikana käydään myös työelämäekskursiolla Helsingin
yliopiston almanakkatoimistossa.

Meridiaani järjestää Luonnontieteiden akateemisten liiton kanssa yhteistyössä työelämä-aiheisia ta-
pahtumia. Meridiaanin edustaja osallistuu LAL:n valtakunnalliseen ainejärjestötapaamiseen.

6 Tuutori- ja fuksitoiminta

Meridiaanin syksy alkaa fukseille suunnatulla toiminnalla. Ennen orientoivia opintoja järjestetään mui-
den fysikaalisten järjestöjen kanssa Kumpula-kierros, kertsihengailu sekä fuksipiknik. Opintojen alettua
järjestetään perinteeksi muodostunut Tähtipiknik Tähtitorninvuorella. Uudet tähtitieteen opiskelijat tu-
tustutetaan Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osaston henkilökuntaan tähtitieteen pääaineinfossa.
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7 Vapaa-ajan toiminta ja kerhot

7.1 Havaintoryhmä

Meridiaanin havaintoryhmä jatkaa tähtitieteellisten havaintojen tekoa Metsähovissa käyttäen yliopiston
siellä sijaitsevia kaukoputkia, joita on kunnostettu Meridiaanin toimesta. Havaintoryhmän toteuttamien
HYY:n rahoittamien parannusten johdosta Metsähovissa kerätään tieteellistä aineistoa opinnäytetöitä
varten. Havaintoryhmä vie fuksit tutustumaan Kaivopuiston tähtitorniin.

7.2 Yuri’s Night

Meridiaanin suurin vuosittainen tapahtuma Yuri’s Night (YN) järjestetään kahdettatoista kertaa. Tätä
kansainvälistä avaruusjuhlaa vietetään ihmiskunnan ensimmäisen miehitetyn avaruuslennon (Yuri Gaga-
rin, 12.4.1961) kunniaksi kymmenissä maissa. YN sisältää avaruushenkistä puuhailua neuvostofuturistis-
ten kosmonauttibileiden muodossa.

7.3 Vuosijuhlavuosi

Meridiaani ry:n perustamisesta tulee 18.12.2016 kuluneeksi 15 vuotta. Vuosijuhlavuotta juhlistetaan
moninaisilla tapahtumilla, kuten luennoilla, ekskursioilla ja perinteisten tapahtumien erikoisversioilla.

7.3.1 Vuosijuhlat

Vuosijuhlaa vietetään 17.12.2016 ravintola Ostrobotnialla. Vuosijuhlia seuraavan päivän aamuna järjes-
tetään runsas silliaamiainen. Vuosijuhlille kutsutaan osaston henkilökuntaa sekä edustajia yhteistyöjär-
jestöistä kuten Ursa ry:stä ja muista ainejärjestöistä. Vuosijuhlilla palkitaan myös ansioituneita järjes-
tötoimijoita ansio- ja kunniamerkeillä.

7.4 Kulttuuritoiminta

Meridiaani järjestää vuoden kuluessa excursioita pääkaupunkiseudun taide- ja tiedemuseoihin, ja kult-
tuuritapahtumiin kuten Taidetta meille! -tapahtumapäiviin Ateneumissa. Tutustumme myös tiedekult-
tuuriin sekä tiedeaiheiseen populaarikulttuuriin, esimerkiksi yleisöluentoihin. Meridiaani järjestää myös
tieteiselokuva- sekä musikaali-iltoja.

7.5 Saunaillat

Vuoden aikana järjestetään alumni- ja työelämäsauna. Syksyllä järjestään Tähtitieteilijäsauna, jonka
tarkoituksena on kerätä yhteen nykyisiä aktiiveja ja potentiaalisia uusia toimijoita. Illan aikana hallitus
ja aktiivit kertovat, mitä ovat itse tehneet Meridiaanissa ja mitä kaikkea Meridiaanissa voi tehdä. Fukseilla
on oiva mahdollisuus kysellä kaikesta ainejärjestötoimintaan ja tähtitieteen opiskeluun liittyvästä.

7.6 Olutkerho

Meridiaanin puolivirallinen olutkerho (epäviralliselta nimeltään Bokin globuli) käy vähintään kerran
kuukaudessa tutustumassa pääasiassa pääkaupunkiseudun olutravintoloihin, tutustuen samalla kansain-
väliseen olutkulttuuriin sekä kotimaisiin pienpanimo-oluisiin. Ajoittain kutsutaan mukaan myös osaston
henkilökuntaa rentojen yhteyksien ylläpitämiseksi. Toukokuussa Olutkerho viettää viisivuotisjuhliaan
perustamispaikassaan olutravintola Pikkulinnussa.
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7.7 Alumnikerho

Meridiaanin alumnikerho vahvistaa yhteyksiä Meridiaanin jäsenten ja valmistuneiden tähtitieteilijöiden
välille. Keväisen saunaillan lisäksi kutsutaan alumneja kertomaan omista kokemuksistaan työelämässä
sekä tähtitieteilijän monipuolisista työllistymismahdollisuuksista. Alumnikerho luo sähköpostilistan, jolla
tiedotetaan alumneille Meridiaanin toiminnasta.

7.8 Peli-illat

Meridiaanin peli-illoissa pelataan monipuolisesti niin helppoja kuin haastaviakin kortti- ja lautapele-
jä. Uusille fukseille järjestetään syksyllä Meridiaanin fuksimeridiaanipeli -peli-ilta fukseille, jossa fuksit
tutustutetaan lautapelikulttuuriin ja tähtitieteen perusteisiin. Meridiaanin peli-iltoja järjestetään joka
toinen kuukausi.

7.9 Aktiivien virkistystoiminta

Hallituksen vaihdon yhteydessä järjestetään kämppäappro, jossa uudet ja entiset aktiivit tutustuvat toi-
siinsa rennoissa merkeissä. Kesällä järjestetään perinteeksi muodostunut kesäseminaari aktiivien kesken.
Muuta toimintaa järjestetään tarvittaessa aktiivien vireystilanteen mukaan.

Lisäksi elvytetään vanha projekti, jossa aktiiveille hankitaan yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja
uusien aktiivien motivoimiseksi viralliset meridiaaniviitat, joita voidaan käyttää erilaisissa opiskelija-
tapahtumissa.

7.10 Muu toiminta

Vuoden aikana järjestetään monimuotoista toimintaa. Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin osallistu-
taan Meridiaanin joukkueen voimin. Laskiaisena Meridiaani järjestää Kaivopuiston Laskiaisriehan yh-
teydessä mehu- ja pullatarjoilun jäsenilleen. Vappua juhlitaan läheisten ainejärjestöjen kanssa grillailun
ja yhdessäolon merkeissä. Vappupäivää vietetään Ullanlinnanmäellä piknikillä muun vappukansan seu-
rassa. Lukuvuosi päätetään toukokuussa Kevät-ei -retkellä Suomenlinnaan. Lisäksi Meridiaani järjestää
grilli-iltoja ja oman klusterihengailunsa.
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Meridiaani ry:n toimintakalenteri 2016

Tammikuu

Olutkerho

Peli-ilta

Astrolounas

Proffakahvit

Helmikuu

Olutkerho

Meridiaanin laskiainen

Astrolounas

Grilli-ilta

Musikaali-ilta

Haalarimerkkiompelu

Maaliskuu

Olutkerho

Peli-ilta

Astrolounas

Kulttuuriexcu

Carl Sagan’s Cosmos –maraton

Vuosijuhlavuoden excursio Tähtikallion havaintokeskukseen

1



Huhtikuu

Yuri’s Night

Olutkerho

Peli-ilta

Meridiaanin vappu

Astrolounas

Haalarimerkkiompelu

Toukokuu

Vapunpäivän piknik

Kevät-Ei

Olutkerhon 5v-synttärit

Astrolounas

Musikaali-ilta

Vuosijuhlavuoden yleisöluento I

Kesäkuu

Olutkerho

Grilli-ilta

Leffailta

Peli-ilta

Heinäkuu

Kesäseminaari

Olutkerho

Peli-ilta

Musikaali-ilta
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Elokuu

Olutkerho

Peli-ilta

Pre-orientoivat fuksitapahtumat

Leffailta

Syyskuu

Kulttuuriexcu

Olutkerho

Meridiaanin fuksimeridiaanipeli -peli-ilta fukseille

Tähtipiknik

Klusterihengailu

Yhteisfysikaaliset fuksiaiset

Astrolounas

Musikaali-ilta

Syys-Joo

Lokakuu

Työelämäexcu Almanakkatoimistoon

Olutkerho

Peli-ilta

Grilli-ilta

Yhteisfysikaaliset fuksisitsit

Astrolounas

Cosmos – a Spacetime Odyssey –maraton

Vuosijuhlavuoden yleisöluento II

3



Marraskuu

Olutkerho

Tähtitieteilijäsauna

Havaintoexcu Kaivopuiston tähtitornille

Astrolounas

Kulttuuriexcu

Musikaali-ilta

Haalarimerkkiompelu

Joulukuu

Havaintoexcu Metsähoviin

Yhteisfysikaaliset pikkujoulut

Olutkerho

Peli-ilta

Vuosijuhlat

Astrolounas

Grilli-ilta

Vuosijuhlien tanssiharjoitukset
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Kulut Tuotot

190 Jäsenmaksut 100
Haalarikulut 500 Haalaritulot 500
Haalarimerkit 275 775
Laulukirjat 20 50
Bilekulut 550 Biletuotot 550

7000 Vuosijuhlatulot 7000
Työelämä 60
Kokouskulut 100

80
Excursiot 80
Fuksitoiminta 130
Ansiomerkit 300

600
9885 8975

Muut kulut Avustukset
45 HYY 1000

Hallinto 45

90 1000
Yhteensä 9975 Yhteensä 9975

Erotus
0

MERIDIAANI RY TALOUSARVIO 2016

Varsinainen toiminta Varainhankinta

Jäsentilaisuudet

Haalarimerkkituotot
Laulukirjatuotot

Vuosijuhlakulut

Opintotoiminta

Meridiaanin lippu

Pankkipalvelumaksut

D Esitys talousarvioksi


