
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 19/2011 

11.11.2011 klo 11:11 

Komero 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja) 

Hanna Joronen (sihteeri) 

Salla Kilpinen 

Reetta Vuorinen 

Pekka Karjalainen 

Venla Haapanen 

Hallituksen varajäsenet: 

Toni Karvonen 

Noora Nuutinen 

Tuomas Toivio 

Muut: 

Eija Muhonen 

Olli Tapiola (saapui kohdassa 8) 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:11. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 



Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

4. Ilmoitusasiat 

● MAL:lla tänään talvikokous, jossa päätetään Matrixin sopimuksesta ensi vuodelle. 

● Jonille pullasanktio poissaolosta. 

5. Posti 

Ei postia. 

6. Talous 

Talousasiat käsitellään ensi kokouksessa. 

7. Hallituksen kokousten 14, 15, 16, 17 ja 18 pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksyttiin hallituksen kokousten 14, 15, 16, 17 ja 18 pöytäkirjat tehdyin muutoksin. 

8. Hallopediasiat 

● Laitosneuvoston neljästä paikasta kolme on vielä täyttämättä. 

● Täydennyshaku on tulossa. Hanna K. ja Venla ovat ilmoittautuneet halukkaiksi 

laitosneuvostoon. Ville P. on luvannut hankkia tilastotieteen opiskelijoista parin. 

9. Menneet tapahtumat 

9.1. Syysmarssi 

● Järjestettiin viime perjantaina. Mukana oli 12 osallistujaa ja kaikki jaksoivat maaliin asti. 

Marssi sujui hyvin ja sääkin oli tällä kertaa hyvä. 

● Ossi ja Olli tutustuivat sopivan katkeriin juomiin ja blondiin. 

● Keskusteltiin tarvikkeiden hankkimisesta Kontraktiolle. Budjetoitiin karttalaukkuun ja 

EA-tarvikkeisiin 35e. 

● Seuraavaksi Kontraktio järjestää Varusteleka-excun. 

9.2. Fuksisitsit 

● Fuksitsit sujuivat hyvin. Anssi kehui kovasti. Keittiössä oli hieman kiire. 



● Alkujärjestelyt voisi jatkossa aloittaa vieläkin aikaisemmin. Henkilökuntaa voisi myös 

olla hieman enemmän, esimerkiksi kolme henkilöä keittiössä ja neljä järkkäriä. 

Lauluvihkoon kaivataan enemmän biisejä. Pikkujoulujen vihkoon tulossa ainakin kolme 

biisiä lisää. 

9.3. Kähminnät 

● Yhteensä 17 osallistujaa, 5 fuksia. 

● Saunottiin ja syötiin. Osa viroista jäi vielä auki, joten jatketaan kähmintää tänään 

klusterihengailuissa. 

9.4. AV-Kemulit 

● Dokumentti oli mielenkiintoinen, mutta elokuva tylsä. Alussa oli vähän teknisiä 

ongelmia. 

10. Tulevat tapahtumat 

10.1. Klusterihengailut 

● Järjestetään tänään. Luvassa on fuksien kähmintää ja ruokaa. Ruoan hoitaa paikalle 

Salla. 

● Resonanssi on ilmeisesti tulossa myös klusterille. He ovat varanneet kokoushuoneen. 

10.2. BeerPong 

● Järjestetään sunnuntaina. Nakkeilijat ja järkkärit ovat hoidossa. 

● Tapahtumaan on tulossa fuksien lisäksi tulossa tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen 

edustajia. 

10.3. HOMO!-kulttuuriexcu 

● Maksuohjeet ovat sähköpostissa. Tapahtumaan on ilmoittaunut 10 henkilöä. 

10.4. Reddal-excu 

● Ei uutta tietoa. 

10.5. Tiedekunnan pikkujoulut 



● 9.joulukuuta järjestettävissä pikkujouluissa on teemana keskiaika. Matrixista tarvitaan 6 

nakkeilijaa tapahtumaan. 

10.6. Pikkujoulut 

● Järjestetään 11. joulukuuta Otaniemessä Smökissä. 

● Yritetään saada nakkeilijat Resonanssista ja Meridiaanista. Keittiöstä joudutaan 

maksamaan erikseen. Pikkujoulut näyttävät olevan hoidossa. 

● Eija innostui siitä, että kaikki mahtuvat samaan tilaan. 

11. Toimintasuunnitelma 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma hallituksen esitykseksi syyskokoukseen. 

12. META 

● Muistutettiin vielä, että kähmintää pitää vielä jatkaa. 

● Alina-salia ei saatu ennakkovarattua vuosijuhlia varten. 

● Emmi selvittää, ketkä eivät ole maksaneet fuksisitsejä. 

13. Seuraava kokous 

23.11. klo 16:00 Komerossa 

14. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:52. 

 

 

Hyväksytty kokouksessa 21/2011 

 


