
Pöytäkirja

Meridiaani ry

Hallituksen kokous 13/2016, torstaina 29.9.

Paikka: Kumpulan kampukirjasto, Gustaf Hällströmin katu 2a.

1 Kokouksen avaus

• Kokouksen puheenjohtaja Anni Järvenpää avasi kokouksen kello 14:17.

• Kokouksen läsnäololista liitteessä A.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

• Esitylista liitteessä B.

• Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

4 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

• Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.

5 Ilmoitusasiat

5.1 Yleiset

• Kumpulasitsejä suunnitellaan taas.

• Fuksiseikkailu oli.

• Fukseja oli paljon Meridiaanin rastilla.

• Fukseja oli 239.

• Fyysikkoryhmä oli fuksiseikkailun kolmas!

• Obsiksen ystävien hallitukseen voi hakea.

• Hankkikaa sponsseja!

• 10v merkkejä myytiin fuksiaisissa yksi kappale!

• Fuksisitsit tulossa 14.10.!

• Oispa Ilmo.
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• Emmalla eläinystävällinen tähtitaustakuva.

• FysikerFest-ilmo oli ja meni.

• Jee FysikerFest!

• Oispa almanakkatoimisto.

• Pihaleikki-excu 11.10. klo 17.

5.2 Posti

• Kutsu mateemaattis- esoteerisen seuran vuosijuhlaan 16.10.

– Meridiaania vuosijuhlilla edustaa Antton Luoma.

6 Talous

• Vuosijuhlasponsorirahoja tällä hetkellä 625AC.

• Viime vuonna sponsorirahoja saatiin 1450AC.

• Haalarisponsorirahoja tällä hetkellä 75AC.

6.1 Hyväksytyt laskut ja kulunkorvaukset

• Ei laskuja tai kulunkorvauksia.

6.2 The Citizens’ Debate on Space for Europe -tapahtuman palkkiot

• Päätettiin, että kaikki palkkiorahat annetaan Meridiaanille.

• Palkkioksi Meridiaanin edustajille myönnetään 50AC alennus vuosijuhlan illalliskor-

tista.

7 Käsiteltävät asiat

7.1 Suosituskirje Thomas Hackmanille Opettajien akatemiaan

• Hyväksyttiin Thomas Hackmanin suosituskirje.

• Suosituskirje liitteessä C

7.2 Mennyt toiminta

• Yhteisfysikaaliset fuksiaiset 13.9. Osallistujia: 67 suunnistajaa, 101 osallistujaa yh-

teensä jatkoilla.

• Syys-Joo 17.9. Osallistujia: 6.
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• Olutkerho 18.9. Osallistujia: 7.

• Limeksen fuksisitsit 19.9. Meridiaani oli nakinvaihdossa.

• Meridiaanin fuksiMeridiaanipeli peli-ilta fukseille illalla 21.9. Osallistujia: 14.

• Yhteisfysikaalinen fuksigrillailu 26.9. Osallistujia: 36.

• Fuksiseikkailu 28.9. Meridiaanilla oli rasti observatoriolla. Fukseja kävi rastilla 246

kpl, rastinpitäjiä 7.

7.3 Tuleva toiminta

• Havainto-excu Kaivopuiston tähtitornille 30.9.

• Astrolounas 3.10.

• Olutkerho 4.10. klo 18.

• Kulttuuriexcu Sinebrychoffin museoon 5.10.

• Fuksisitsit 14.10.

• Anni tiedustelee mahdollisuutta järjestää excu Almanakkatoimistoon.

• Nettisivukökkä 16.10. klo 15.

• Synopin fuksiaiset 20.10. Meridiaani pitää rastia tapahtumassa.

7.4 Nettisivut

• Luodaan Meridiaanille Google-tunnus: meridiaani.hallitus@google.com, ja käytetään

sitä tapahtumakuvien jakamiseen.

8 Muut esille tulevat asiat

• Aloitetaan haalari/vujusponssivastaavan etsiminen uusista fukseista.

9 Seuraavan kokouksen ajankohta

• Seuraavan kokous pidetään viikolla 43. Tarkempi päivä sovitaan doodlella.

10 Kokouksen päättäminen

• Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:44.
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10.1 Pöytäkirjan laatija

Markus Riskumäki

10.2 Kokouksen puheenjohtaja

Anni Järvenpää

A Läsnäolijat

• Hallituksen jäsenet

– Anni Järvenpää

– Vili Oja

– Julia Rantakylä

– Antton Luoma

– Tony Ylönen

– Markus Riskumäki

– Ilmo Salmenperä

• Paikalla puhe- ja läsnäolo-oikeudella

– Natalia Lahén

– Antti Rantala

– Jussi Aaltonen

– Teemu Willamo
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B Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

4. Ilmoitusasiat

4.1 Yleiset

4.2 Posti

5. Talous

5.1 Hyväksytyt laskut ja kulunkorvaukset

5.2 The Citizens’ Debate on Space for Europe -tapahtuman palkkiot

6. Käsiteltävät asiat

6.1 Suosituskirje Thomas Hackmanille Opettajien akatemiaan

6.2 Mennyt toiminta

6.3 Tuleva toiminta

6.4 Nettisivut

7. Muut esille tulevat asiat

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

9. Kokouksen päättäminen
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2.10.2016

Suosituskirje

Tähtitieteen opiskelijoiden ainejärjestö Meridiaani ry suosittelee erittäin vahvasti dosentti Thomas Hack-
mania Opettajien Akatemiaan hänen taidoistaan opettajana, jatkuvasta työstään tähtitieteen opetuksen
kehittämiseksi sekä pitkäaikaisesta tuestaan opiskelijoille.

Thomas on luennoinut niin perus- ja aineopintokursseja kuin syventäviäkin opintoja. Hän on aina selkeä
ja helposti lähestyttävä ja pyrkii saamaan opiskelijat osallistumaan aktiivisesti. Hän tuo tutkimuksen
lähelle opetusta antamalla esimerkkejä oikeasta tutkimuksesta ja innostaa opiskelijoita kertomalla tari-
noita omista havaintoreissuistaan. Tähtitieteen opiskelijoiden keskuudessa on, vain puoliksi leikillään,
usein esitetty toive, josko Hackman voisi luennoida kaikki tähtitieteen kurssit.

Hän kyselee palautetta opetuksestaan kurssien aikana, mutta myös rohkaisee opiskelijoita antamaan
kurssin lopuksi kattavamman palautteen koko kurssista. Hän suhtautuu pyytämättäkin annettuun palaut-
teeseen hyvin positiivisesti ja huomioi sen mahdollisimman pian opetuksessaan.

Ennen tähtitieteen laitoksen liittämistä osaksi fysiikan laitosta, Thomas toimi laitoksen arvostettuna ja
helposti lähestyttävänä opintoneuvojana. Fysiikan laitoksella hän tuli oma-aloitteisesti mukaan tähti-
tieteen opetuksenkehittämistyöryhmään, jossa hän on aina lähestynyt kehittämistä opiskelijoiden näkö-
kulmasta, tuoden esiin opiskelijoiden kannalta ongelmallisia asioita, usein ennen kuin työryhmän opiske-
lijajäsenet ovat ehtineet ongelmaa edes kunnolla tajuta. Työryhmässä Thomas on toiminut keskeisessä
asemassa tutkintovaatimuksia kehitettäessä. Esimerkiksi kun laitostasolta vaadittiin muutoksia aineopin-
toihin, Thomas keksi uuden aineopintokurssin, joka sekä täytti laitoksen vaatimukset, että korjasi pu-
utteita aineopintotason opetuksessa. Hän on myös auttanut karsimaan opetuksesta päällekäisyyksiä,
tehden samalla kokonaisuudesta opiskelijoille mielekkäämmän.

Thomasin aloitteesta ja toimesta kehitettiin myös uusi suosittu tapa suorittaa kandidaatintutkinnon
pakolliset ruotsin kieliopinnot. Hän kehitti yhdessä Kielikeskuksen kanssa johdantona tähtitieteeseen
toimivasta Maailmankaikkeus nyt -kurssista kielikylpyversion, jolla voi opiskella tähtitieteen perusasioita
samalla kun suorittaa pakolliset toisen kotimaisen kielen opinnot. Kurssi saavutti välittömästi suuren
suosion niin tähtitieteen pää- ja sivuaineopiskelijoiden kuin tiedekunnan ruotsinkielisten opiskelijoidenkin
keskuudessa.

Vahvasta luottamuksestamme Thomasia kohtaan kertoo se, että vuonna 2011 Meridiaanin jäsenistö
päätti myöntää Thomasille järjestön kunniajäsenyyden “... pedagogisista kyvyistä ja opiskelijoiden in-
nostamisesta, opiskelijamyönteisyydestä sekä ansioistaan tähtitieteen opintojen ohjaajana.” Vielä tämän
jälkeenkin hän on jatkanut aktiivista työtään tähtitieteen opiskelijoiden hyväksi.

Meridiaani ry:n puolesta

Anni Järvenpää
Puheenjohtaja
Meridiaani ry

C Suosituskirje Thomas Hackmanille


