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Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja) 

Toni Karvonen (sihteeri) 

Maija Karesvuori 

Vesa Piilola (poistui kohdassa 9.6) 

Olli Tapiola 

Senni Ryhtä (saapui kohdassa 4, poistui kohdassa 13) 

Varajäsenet: 

Esko Heinonen 

Reetta Vuorinen (poistui kohdassa 13) 

Muut: 

Vesa Koivunen 

Janne Sirén (poistui kohdassa 6) 

Jasmin Välimäki (saapui kohdassa 9.6, poistui kohdassa 13) 

Sissi Kangasniemi (saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 13) 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 



3. Kokouksen työjärjestys 

Ei tehty muutoksia työjärjestykseen. 

4. Ilmoitusasiat 

● Klusterin lattia on vahattu — Komeron myös. 

● Ossin mielestä teknologia on perseestä. 

● Eskon lusikka hajosi. 

● Maija hoiti pullasanktionsa erinomaisesti. 

● Jannesta pullasanktio näyttää hyvältä. 

● Tonilla ja Ossilla on neljä opintopistettä ufotieteitä. 

● Ollin käpistelyopinnot ovat merkintäteknisiä seikkoja lukuun ottamatta ohi. 

● Janne on päässyt mitan läpi. 

● Porissa on viikonloppuna varjobeach-futis. 

● Metrojunat eivät pian kulje kunnolla. 

● Klusterilla on ranskalainen kaasunaamari, jossa on Ahvenanmaan väestönsuojelupiirin 

leima. 

● Janne lähtee kahden minuutin päästä treeneihin. 

● Olli on lomalla vielä vähän aikaa. 

5. Posti 

● Tyyppiarvo. 

● Kaksi kortti Ramilta Chicagosta. Toisessa kortissa valtava papu. Korteissa mainitaan velat 

useasti. 

● Janne Timoselta kortti Budapestista interraililta. 

● Tommilta kortti Pariisista. 

● Elsalta, Sonja Somerolta ja Annemari Kiviniemeltä kortti Egyptistä. Kortti liitteenä. 

● Ollilta kortti Barcelonasta. Kortti liitteenä. 

6. Talous 

Seuraavat kulut hyväksyttiin maksettavaksi: 

● Vesa Piilolalle pesäpallo-ottelun lippujen sponssista 12 euroa ja 

● Janne Sirénille seniorisitsien alkumaljoista 25,50 euroa. 

Päätettiin beerpong-iltamien budjetiksi 20 euroa. 

Päätettiin maksaa 320 euroa Limeksen appron lipuista. 



7. Hallituksen kokousten 9 ja 10 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin hallituksen kokousten 9 ja 10 pöytäkirjat tehdyin muutoksin. 

Paheksuttiin ihmisiä, jotka eivät olleet lukeneet pöytäkirjoja. 

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Superpesis 

● Paikalla oli kuusi ihmistä. Kouvola vei voiton ja Jymy hävisi pelissä, joka jatkui 

supervuoropariin saakka. Pelin jälkeen suunnattiin klusterille. 

8.2. Kesäklusterihengailut 

● Käytiin uimassa, minkä seurauksena Reetta menetti äänensä ja Senni sääti vaatetustaan. 

● Ossi oli seuraavana päivänä Tapulikaupungissa myymässä vanhuksille kahvia. 

● Ihmisiä oli noin 40. 

8.3. Seniorisitsit 

● Sitsien aikataulu piti tänä vuonna, vaikkakin venyi lopussa, koska seniorit olivat hitaita 

syömään jälkiruokaa ja pitivät taukoja. 

● HYK:ltä lainattuja astioita tuhoutui paljon tiskauksessa. 

● Vesku on seniori. 

8.4. Jukolan suunnistus 

● Suunnistus meni hyvin. Hauskaa oli. Vettä satoi. 

● Toisella joukkeella meni noin 25 tuntia ja toinen keskeytti. 

8.5. Muu mennyt kesätoiminta 

● Kesäliikuntaa on ollut viisi kertaa. Erityisesti pesäpallo on ollut suosittua: paikalla on 

ollut aina vähintään kuusi matemaatikkoa. Möyhemmin tänään pesäpalloa. 

● Kesäopiskelupiiri pyörii. Ensi viikolla taas kokoontuminen. 

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. 24h Matrixia 



● Huomenna Ollin järjestämänä 24h Matrixia. Tapahtumassa tehdään kaikkea tyhmää 

mieleen tulevaa vuorokauden ajan. Voidaan esimerkiksi tutkia tunnelia. Lähtö klo 14 

Komerosta. 

9.2. Haalaripiknik ja Beer Pong -iltama 

● Ensi launtaina. Yhteislähtö piknikille klo 14 palloukoilta. Piknik pidetään säästä 

riippumatta. 

● Päätettiin budjetoida piknikille 10 euroa. 

9.3. Hallituksen kesämökkeily 

● Ei ole vielä täyttä varmuutta, kuinka moni on tulossa. Luultavasti noin 10 henkeä. 

● Päätettiin budjetoida tarjoiluihin 60 euroa. 

● Senni voisi ehkä tuoda trangian. 

● Sallalta tulee myöhemmin sähköpostissa yleisiä ohjeita. 

9.4. Varaslähtö 

● Varaslähtö elämään on 16.8. Yhteislähtö palloukoilta klo 14. Senni ja Jasmin eivät pääse 

yhteislähtöön, joku muu hoitaa. Jatkot Matlun kesäbileissä. 

9.5. Fuksitapahtumat 

● Orientoiva viikko alkaa 27.8. 

● Ossia on pyydetty kouluttamaan tuutoreille klusterin käyttöä. 

● Fuksiaiset ovat 13.9. 

● Pohdittiin fuksisitsien päivämäärää. 

9.6. Syksyn bileet 

● Teemaehdotuksia mm. pyjamat, viidakko, turistit, 70-luku, sirkuspellet ja nörtit. 

● Todettiin 70-luku parhaaksi vaihtoehdoksi tässä vaiheessa. Päätetään teema lopullisesti 

myöhemmin. 

● Ossi ihmetteli, onko ulkona joulupukeiksi pukeutuneita ihmisiä. 

10. Paidat 

● Toni on saanut paidan selkäpuolelle tulevan todistuksen valmiiksi. Pienet muokkaukset 

ja parannukset ehkä vielä tarpeen. 



● Otetaan ihmisiltä syksyllä fuksien päästyä sähköpostilistalle paitatilauksia ja tilataan 

näiden perusteella myös ylimääräisiä paitoja ostettavaksi Komerosta. 

● Koitetaan saada ammattiliitoilta mainos paitaan. 

11. Opintopiirit 

● Päätettiin pyytää rahoitusta kurssien Vektorianalyysi ja Differentiaaliyhtälöt I ja II 

opintopiireihin syksylle. Opintovastaavat hoitavat. 

12. Virkailijanimitys 

● Valittiin Vitali Soitu Miika Paavolan tilalle liikuntavastaavaksi. 

13. META 

● Pohdittiin omaa tuutoria nopeasti opiskeleville fukseille. 

● Päätettiin jatkaa Google Storage -tilausta. Hinta 2,49 dollari kuussa plus verot. 

● Päätettiin tehdä shakkiottelussa TKO-älyä vastaan Readmessa siirto a2-a3. 

14. Seuraava kokous 

Päätettiin doodlettaa seuraavan kokouksen ajankohta. 

15. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17. 

Hyväksytty kokouksessa 12/2012 

 


