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Hallituksen kokous 18/2012 

1.11.2012 klo 17 

Komero 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja) 

Toni Karvonen (sihteeri) 

Noora Nuutinen 

Vesa Piilola 

Olli Tapiola 

Salla Kilpinen 

Senni Ryhtä 

Maria Yli-Luukko (saapui kohdassa 8.3) 

Varajäsenet: 

Tommi Nurmela 

Reetta Vuorinen 

Maija Karesvuori 

Emilia Inget 

Muut: 

Janne Sirén (poistui kohdassa 10) 

Aapo Tevanlinna 

Antti Salmivaara 

Jani Kaipainen (saapui kohdassa 8.5) 

Anssi Leppäkoski (saapui kohdassa 10) 



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 kokouksen työjärjestykseen. 

4. Ilmoitusasiat 

● Toni ilmoitti jallun loppuneen. 

● Janne ilmoitti Matrixin ilmon yhteissitseillä Moodin kanssa olevan täynnä. 

● Ossin mukaan Sennillä oli Matlun halloweenbileissä sipulimainen kampaus. 

● Senni ilmoitti, ettei arvosta miehiä. 

● Tasapuolisuuden nimissä Ossi ilmoitti, ettei arvosta naisia. 

● Toni ilmoitti uusien t-paitojen saapuneen. 

● Annettiin pullasanktio Marialle, jonka arveltiin olevan liian krapulassa päästäkseen 

paikalle. 

● Kokoustarjoilut puuttuvat. 

5. Posti 

Vapaa radikaali, jossa sanotaan lesboseksissä tissien määrän tuplaantuvan. 

Talouspäällikön päätös Limeksen appron klusterijatkojen tapahtumista annettavasta klusterin 

iltakäyttökiellosta Matrixille, TKO-älylle ja MIKS:lle. Päätös liitteenä. 

6. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi: 

● Jasmin Välimäelle KJYR:n pukukilpailun palkinnosta 6,90 euroa; 

● Maija Karesvuorelle fuksisitsien ruoista 239,64 euroa; 

● Anssi Leppäkoskelle syksyn bileiden limuista 17,74 euroa; 

● Anssi Leppäkoskelle syksyn bileiden laavalampputarvikkeista ja rantapallosta 9,90 euroa; 

● Senni Ryhdälle fuksisitsien jälkiruokatarpeista 25,88 euroa; 



● Oskari Jakoselle futsal-sarjan sarjamaksusta 40 euroa. 

Päätettiin maksaa Veskulle ja Ollille kesäopintopiirin palkkioksi pitämisestä kullekin 75 euroa. 

Rahat on saatu HYYltä innovatiivisten oppismuotojen tukena. 

Hyväksyttiin 10,85 euroa tiedebasaarin kahvitarjoilujen kuluista. 

7. Hallituksen kokouksen 17 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 17 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Köydenveto Resonanssia vastaan 

● Köydenveto oli 18.10. Annoimme armollisesti Resonanssin voittaa, jotta he jaksavat 

vastaisuudessakin vetää köyttä kanssamme. Resonanssi oli hankkinut tapahtumaa varten 

uuden köyden, joka on nyt säilytettävänä Komeron lippukaapissa. Köysi on surkea. 

8.2. LAL:n ainejärjestötapaaminen 

● Tapaaminen pidettiin Sivistyksellä 19.10. ja onnistui hyvin. Noora sai moneen kaupunkiin 

yhteystietoja, myös ihmisiä Ynnästä ja Sigma-killasta tavattiin. Oli speed datingia, jossa 

kysyttiin, mitä tekisit, jos ufot tulisivat. 

● Seuraava tapaaminen on keväällä Oulussa, tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa. 

● Annettiin aplodit hallituksen onnistumisille. 

8.3. Fuksisitsit 

● Sitsit pidettiin 21.10. Alinassa. Järjestelyt onnistuivat hyvin, ruoka oli erittäin maittavaa 

ja tarjoilu toimi, vaikka ruoka myöhästyikin vartin, eikä liiallista sotkua päässyt 

syntymään. 

● Kokoustarjoilut saapuivat. 

● Laulettiin ehkä liian paljon. Laulut seurasivat toisiaan eikä fukseille välttämättä jäänyt 

aikaa päästä kilistämään. 

● Ihmiset eivät täysin sisäistäneet sitsitapoja eikä riittävää kuria ollut. Ongelmaksi koettiin 

se, etteivät tuutoritkaan osanneet sitsata kovin hyvin, sillä suurin osa heistä on toisen 

vuoden opiskelijoita. Tätä vanhempia paikalla oli ainoastaan noin kymmenen. Todettiin, 

että ensi vuonna vanhojen kiintiötä on syytä kasvattaa. Laulaminenkaan ei onnistunut 

täysin, sillä ihmisten erilaiset käsitykset lauluperinteistä ja vähäinen sitsikokemus 

aiheuttivat sotkua. Kaikkiin lauluihin liittyviä tapoja ei myöskään esitelty riittävän hyvin. 

Laulunjohtajan kuuluisi sitsien alussa tehdä selväksi lauluihin liittyvät erikoisuudet ja 



valvoa niiden noudattamista sitsien aikana. Eräs fuksisitsien tavoitteista on opettaa fuksit 

sitsaamaan oikein. 

● Pohdittiin pienen sitsikäsikirjasen kirjoittamista Matrixin sitsikäytännöistä. Janne 

lupautui kirjoittamaan pikkujouluihin 2.12. mennessä. Kirjasen voisi liittää pikkujoulujen 

laulukirjaan. Pohdittiin oman laulukirjan tekemistä, sillä viime sitseiltä ovat laulut 

loppuneet vihosta kesken. 

8.4. Junamatka 

● Junamatka järjestettiin 27.10. Mukana oli 7 ihmistä ja yksi fuksi. Kuljettiin 

yhdensuuntainen matka Helsingistä Pasilaan Hankasalmen kautta, tarkka reitti oli 

Helsinki-Tampere-Jämsä-Tampere-Pasila. 

● Haalarit keräsivät huomiota Jämsässä, välillä liikaakin sekavilta ihmisiltä. 

8.5. KJYR 

● Ensimmäisenä iltana Matrixilla Disney-teema. Oli oikein hauskaa, vaikka Sallalle tuli 

huono oli ja ajan rakenne muuttui. 

● Toni kävi Tukholmassa käpistelijöiden kanssa Kungliga Tekniska Högskolanissa 

etsimässä tuloksetta paikallisia opiskelijahuoneita. 

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. Kähminnät 

● Kähminnät pidetään torstaina 8.11. Sivistyksellä klo 18 alkaen. Täytyy olla varovainen, 

ettei oteta liikaa ruokaa ja virvokkeita, koska klusterille ei pääse välttämättä viemään 

niitä takaisin. 

9.2. Yhteissitsit Moodin kanssa 

● Sitsit pidetään 18.11. Alinassa. Jatkot ovat Alessa. 

● Molemmilla järjestöillä on sitseille 30 hengen kiintiö. Matrixin kiintiö on jo täynnä ja 

varasijoilla on noin kymmenen ihmistä. Ilmoittautuneista noin puolet on fukseja. 

● Janne hoitaa järjestelyjä ja toimii laulunjohtajana Matrixista. Maija ja Elsa tulevat 

auttamaan järjestelyissä. 

● Tarjoilijat tulevat joko Dilemmasta tai Kannunvalajilta. Luultavammin Kannunvalajilta, 

sillä sieltä tulevat myös astiat. 

● Annettiin Nooralle pullasanktio kokouksen häiritsemisestä kännykällä. 

9.3. Syyskokous 



● Syyskokous pidetään 21.11. klo 17 Exactumissa. Ossi hankkii Honkasalolta huoneen 

kokousta varten. 

● Kokoukseen tarvitaan talousarvio ja toimintasuunnitelma. Kaikki toimittavat oman 

osansan toimintasuunnitelmasta 11.11. mennessä Ossille, joka koostaa niistä tämän 

jälkeen yhtenäisen kokonaisuuden. Toimintasuunnitelma ja talousarvio saatava 

seuraavaan kokoukseen hyväksyttäviksi hallituksen esityksiksi. 

9.4. Beer Pong -turnaus 

● Turnaus pidetään 25.11. Alinassa klo 18 alkaen. Tavoitteena on saada turnaus päätökseen 

klo 23 mennessä. Tapahtumaa mainostetaan myös TKO-älyn, Resonanssin HYK:n ja 

Moodin sähköpostilistoilla. Ei erillistä kiintiötä matemaatikoille. 

● Joukkueiden osallistumismaksu 4 euroa ja katsojien pääsymaksu euron. 

● Järjestyksenvalvojiksi tulevat ainakin Janne, Ossi ja Toni. 

9.5. Pikkujoulut 

● Pikkujoulut pidetään 2.12. Servin mökissä Otaniemessä. Tavoitteena saada noin 120 

hengen sitsit. Jokaiseen pöytään yritetään saada tänä vuonna langaton mikrofoni, sillä 

viimeksi puheet ja laulut eivät kuuluneet riittävän hyvin. 

● Pyydetään Jussi Timosta järjestämään sitsien ilmoittautumisjärjestelmä. 

10. META 

● Alina-salin kevään varauskierrokset ovat tulossa. Päätettiin ennakkovarata lauantai 2.3. 

vuosijuhlia varten ja varsinaisilla varauskierroksilla päivä tammikuulta haalari-iltamia 

varten, riippuen kuitenkin haalaritilauksen tilanteesta. Resonanssi varaa Alinan 

yhteissitsejä varten helmikuun alkuun. 

● Fuksien pikkujoulut pidetään klusterilla 22.11. 

● Kadetit ovat pyytäneet päästä vierailemaan Matrixin sitseille. 

● Matrix, TKO-äly ja MIKS ovat saaneet HYYltä iltakäyttökieltoa klusterille 1.12. saakka 

Limeksen appron klusterijatkojen tapahtumista. 

● Tänä viikonloppuna Condus järjestää klusterillaan noin sadan hengen bileet, joten 

klusteria syytä välttää. 

11. Seuraava kokous 

● Seuraava kokous pidetään 15.11. klo 16 Komerossa. 

12. Kokouksen päätös 



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25. 

LIITTEET: 

Talouspäällikön päätös 

Hyväksytty kokouksessa 19/2012 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/78631544/talouspaallikonpaatos_16102012.pdf?version=1&modificationDate=1353000390062&api=v2

