
Pöytäkirja

Meridiaani ry

Hallituksen kokous 12, 02.10.2015

Paikka: Gustaf Hällströmin katu 2 A, Physicum

1 Avataan kokous

• Kokouksen puheenjohtaja Antton Luoma avasi kokouksen kello 16:15.

• 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

• Kokouksen 11/2015 pöytäkirja hyväksyttiin.

5 Ilmoitusasiat

5.1 Yleiset

• Iso pyörä pyörii.

• Pyörii muuten kovaa.

• Fuksit tykkäs planetaariosta.

• Fuksisuunnistus oli.

• Kuunpimennys kuulemma oli.

• Nähtiin pilviä.

• Porthania ei ole enää vallattu.

• Fuksiaiset oli.

• Fuksit feidas Ilmon.
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5.2 Posti

• Tuli MES:n vuosijuhlakutsu.

• Tuli kutsu HYYn tapahtumat ja kulttuuri Facebook -sivun lanseerausjuhliin. Antton

ja Anni menevät.

6 Talous

• Taloustilanne on hyvä.

• Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulukorvaukset:

– Anni Järvenpäälle fuksiaisten kontaktimuovista 2,59AC.

7 Käsiteltävät asiat

7.1 Mennyt toiminta

• 5.9. oli Yhteisfysikaaliset fuksiaiset. 133 kävijää.

• 7.9. oli astrolounas. 21 henkeä osallistui, puolet opiskelijoita ja puolet henkilökuntaa.

• 9.9. oli tähtitieteen pääaineinfo. Paikalla oli 10 fuksia ja Antton.

• 11.9. oli Meridiaanin pihaleikkipäivä. 26 osallistujaa.

• Meridiaanin fuksimeridiaanipeli -peli-ilta fukseille illalla 22.9. 23 osallistujaa.

• 28.9. pidettiin olutkerho Bierhausissa. 9 osallistui.

• 30.9. oli Fuksiseikkailu. Meridiaanilla oli rasti observatiolla. Kävi 14 joukkuetta, yh-

teensä 103 fuksia.

• 1.10. oli Synopin fuksiaiset. Meridiaanilla oli oma rasti. Paikalla kävi 2 joukkuetta,

yhteensä 6 fuksia.

7.2 Tuleva toiminta

• 3.10. on Yhteisfysikaaliset fuksisitsit.

• 5.10. on astrolounas.

• 5.10. on havaintoryhmän havaintoexcu Ursan tähtitornille.

• 16.10. on fuksisauna.

• Järjestetään kulttuuriexcu Cthulhun kutsu -näytökseen Tikkurilan teatterissa lop-

puvuodesta. Liput ennakkoon 6 euroa, Meridiaani sponsoroi jäseniään eurolla.

• 26.10. pidetään tähtitieteilijäsauna kellarisauna Niiniluodossa klo 18:30. Yhteislähtö

Kumpulasta klo 18 Tähtitieteen perusteiden luennon jälkeen.
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• 27.10. on Kumpulan Halloween-bileet.

7.3 Opintoasiaa

• Ilmoitetaan kesätyö- ja harjoittelutukihaun seurannan yhteyshenkilöksi Antton Luo-

ma.

• Opintoasiatiedotus tapahtuu nykyään fys-opinto-listan kautta.

• Yliopiston muutosohjelman vaikutukset näkyvät jonkin verran myös tiedekunnissa.

Resursseja leikataan, mutta leikkauskohteet eivät ole vielä tiedossa. Opiskelijan kan-

nalta järisyttävän suuria muutoksia ei pitäisi olla tulossa (paitsi Iso pyörä). Juuri

nyt on oikea aika tehdä vaikuttamista kaikilla tasoilla ja varmistaa kaikkien meille

tärkeiden asioiden jatkuvuus.

• Tenttiakvaario on kehittymässä.

• OH:lta lähti opiskelijoiden ehdotus uudesta kanditukinnon rakenteesta opetuksesta

vastaavalle varadekaanille. Kanditutkinto koostuisi kaikille yhteisistä opinnoista sekä

valinnaisista moduleista.

• Iso pyörä -infotilaisuudessa oli puhumassa vararehtori Keijo Hämäläinen. Kandioh-

jelmissa tavoitellaan mahdollisimman laaja-alaisiin opintoihin.

7.4 Ansio- ja kunniamerkkien hankinta

• Haluttaisiin jakaa ansio- ja kunniamerkit ensi vuonna vuosijuhlilla.

• Suunniteltiin merkkien hankitatapaa. Vaihtoehtoina olisi joko ostaa tukkuhinnalla

hyvin paljon merkkejä, tai valmistuttaa muotti ja vain sen verran merkkejä kuin on

tarve. Jälkimmäinen vaihtoehto oli suositumpi, sillä näin ei ylimääräisiä merkkejä

jää lojumaan, ja merkeistä saa korkealaatuisempia. Hinta olisi molemmin tavoin liki

sama.

• Ansiomerkkiehdotukset pitää ilmoittaa viimeistään 19.11.

7.5 Leppätalokomitea-asiaa

• Muistutus, että Klusterin yökäyttöviesteihin tulee laittaa aina etu- ja sukunimi sekä

järjestö.

• 7.10. on aikaistettu yökäyttö Limeksen appron takia. Vastuulliset pitää ilmoittaa

viimeistään klo 12 samana päivänä.

• Mikäli vartija käy yöllä klusterilla, on häntä autettava, jotta mahdolliset ongelmat

saadaan mahdollisimman helposti hoidettua.
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8 Muut esille tulevat asiat

• Alustavasti Meridiaanin syyskokous on 23.11.

• Kumpula-sitsit alustavasti 10.11. Järjestetään Physicumissa.

• Hallitustenvaihtositsit 13.12. Järjestetään uusille ja vanhoille hallituksille. Max 6 per

järjestö.

9 Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

• Seuraava kokous on viikolla 42 tai 43.

10 Päätetään kokous

• Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:57.

10.1 Pöytäkirjan laatija

Vili Oja

10.2 Kokouksen puheenjohtaja

Antton Luoma

4



A Läsnäolijat

• Hallituksen jäsenet

– Antton Luoma

– Vili Oja

– Julia Rantakylä

– Ilmo Salmenperä

– Anni Järvenpää

• Paikalla puhe- ja läsnäolo-oikeudella

– Jussi Aaltonen

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 Opintoasiaa

7.4 Ansio- ja kunniamerkkien hankinta

7.5 Leppätalokomitea-asiaa

8. Muut esille tulevat asiat

9. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

10. Päätetään kokous
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