
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 19/2012 

15.11.2012 klo 16 

Komero 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja) 

Toni Karvonen (sihteeri) 

Noora Nuutinen 

Vesa Piilola (poistui kohdassa 9.1) 

Olli Tapiola 

Maria Yli-Luukko 

Elsa Pekkarinen (saapui kohdassa 6) 

Varajäsenet: 

Reetta Vuorinen 

Tommi Nurmela 

Venla Haapanen (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 9.3) 

Maija Karesvuori (saapui kohdassa 6) 

Muut: 

Janne Sirén (saapui kohdassa 6) 

Aino Mäntyranta 

Oliver Lewisohn 

Vesa Koivunen 

Jasmin Välimäki 

Anssi Leppäkoski (saapui kohdassa 6) 



1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Lisättiin kohta "9.7. Akateemisen kyykän MM-kilpailut". Päätettiin käsitellä kohta 10 ennen 

kohtaa 7. 

4. Ilmoitusasiat 

● Tänään on Veskun syntymäpäivä. Laulettiin Veskulle. 

● Maria hoiti pullasanktionsa erittäin hyvin. 

● HYYn edustajistovaalit olivat viime viikolla. Matemaatikoista HYALin listalta pääsivät 

läpi Vesku ja Noora. 

● Olli kirjoitti tänään gradunsa kypsyysnäytteen, jonka aiheena oli kuution perimmäinen 

olemus. 

● Ossi ilmoitti tulostinten olevan ikäviä. 

● Kokouksessa on paikalla haalarivastaavia esittelemässä haalaritilauksen tilannetta. 

5. Posti 

50 kappaletta Tyyppiarvoa. 

HYYltä vuosijuhlakutsu. 

6. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi: 

● Toni Karvoselle junamatkan 27.10. lipuista 80 euroa; 

● Laura Simoiselle fuksisitsien koristeista ja ruoista 22,44 euroa; 

● Maria Yli-Luukolle tämän kokouksen kokoustarjoiluista 5,60 euroa. 

Hyväksyttiin maksettavaksi Ossille ja Maijalle kummallekin 35 euroa ja Sallalle 30 euroa 

osallistumisesta TKO-älyn 24-vuotisjuhliin 10.11. 



Päätettiin maksaa puolet, eli 20 euroa kullekin, Jannen ja Eskon osallistumisesta LAO:n 

vuosijuhliin 24.10. 

Päätettiin maksaa 37,5 euroa Veskun osallistumisesta HYYn 144-vuotisjuhlille 26.11. ja 

myönnettiin oikeus käyttää Matrixin nauhaa. 

Haalarivastaavat ovat saaneet tarjouksen Putsiinilta. Haalareita ollaan tilaamassa 101, jolloin 

yhteishinnaksi tulee noin 4 000 euroa. Sponsorina on LAL:n lisäksi Pakilan putki, jonka 

mainoksesta rintataskussa saadaan painatuskulujen lisäksi 2 euroa haalaria kohti. 

Haalarivastaavat käyvät vielä huomenna pyytämässä tiedekuntaa maksamaan selän logon 

painatuksen. Haalareihin on tulossa aikaisempaa enemmän taskuja, joista useampi suljettava, ja 

vetoketjuja. Toimitusaika on kuusi viikkoa ja tilaus tehdään noin kuukauden päästä, jotta haalarit 

tulisivat sopivasti kevätlukukauden alussa. 

7. Hallituksen kokouksen 18 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 18 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Kähminnät 

● Kähmintäsauna oli 8.11. Sivistyksellä. Paikalla oli ennätysmäärä ihmisiä, noin 40. 

Tarjoilujen, joiden salaatin teki Ossi, määrä oli juuri sopiva. Kähminnät onnistuivat 

oikein hyvin. 

● Kähminnät eivät olleet viime vuoden tapaan fuksisitsien jälkeisenä päivänä, mikä 

varmasti lisäsi osallistumista. Alkoivat kuitenkin jo klo 18, mikä aiheutti kiirettä 

järjestelyjen kanssa, sillä ihmisiä alkoi saapui paikalle heti. 

8.2. Verenluovutus-excu 

● Olli oli yksin luovuttamassa verta kähmintöjen jälkeisenä päivänä, mikä luultavasti 

verotti osallistujia. Ollille jo 16. kerta. Kolmioleivät olivat hyviä. 

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. Yhteissitsit Moodin kanssa 

● Sitseille on ilmoittautunut 36 ihmistä kummastakin järjestöstä. Matrixin puolesta on 

keksitty ja suunniteltu Moodille tulevaisuudessa haasteena toimiva pieni esiintyminen. 

Toivottiin, että sitseistä saataisiin perinne. 

● Janne käy huomenna ostamassa 70 tomaattia. 



9.2. Syyskokous 

● Kokousta varten on saatu sali B120. Päätettiin tarjoilubudjetiksi 15 euroa. Maria hoitaa 

tarjoilut. 

9.3. Beer Pong -turnaus 

● Joukkueita turnaukseen on ilmoittaunut jo 13. Ilmoittautuneille joukkueille lähetetään 

muistutusviestiä ilmoittautumisesta. Neljänneksi järjestyksenvalvojaksi Ossin, Jannen ja 

Tonin lisäksi tulee joko Olli tai Maija. 

● Päätettiin maksaa Jannelle etukäteen 150 euroa Alinan panttia ja vuokraa varten ja 

budjetoitiin 20 euroa tarjoiluihin ja uusiin pingispalloihin, joita katosi suuri määrä 

hengailuissa 12.10. 

9.4. Pikkujoulut 

● Ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 19.11. klo 12. Päätettiin päästää sitseille 

ennakkoilmoittautumisessa järjestelijät ja esiintymään tuleva nelihenkinen bändi. 

● Sitseille tarvitaan kahdeksan tarjoilijaa. Päätettiin pyytää tarjoilijoita Resonanssilta ja 

muilta fyysikkojärjestöiltä, jos Resonanssilta ei saada riittävästi. 

● Reetta tekee sitseille uusiakin lauluja sisältävän lauluvihon. Laulunjohtajia tulee ainakin 

kaksi. Päätettiin maksaa erikseen mikrofoneista, jos niitä ei sisälly Smökin vuokraan. 

9.5. Matrix-seminaari 

● Päätettiin alustavaksi ajankohdaksi viikonloppu 11.-13.1. Mahdollisia paikkoja ovat tässä 

vaiheessa Tommin mökki Hämeenlinnassa ja Sennin talo Forssassa. 

● Paikalle kutsutaan perinteisesti ainakin uusi ja vanha hallitus. 

9.6. Fuksipikkujoulut 

● Fuksipikkujoulut pidetään torstaina 22.11. klo 17 alkaen klusterilla. Päätettiin budjetoida 

32,5 euroa tarjoiluihin. 

9.7. Akateemisen kyykän MM-kilpailut 

● Kyykän MM-kilpailut pidetään 9.2. Hervannassa. Ilmoittautuminen aukeaa 1.12. 

Päätettiin ilmoittaa joukkueet yleiseen sarjaan ja kansainväliseen ISE-sarjaan ja maksaa 

näiden osallistumismaksut, yhteensä 100 euroa. Toni hoitaa ilmoittautumisen tai etsii 

jonkun hoitamaan sen. 

● Noora kyselee jatkopaikkaa paikallisilta järjestöiltä. 



● Päätettiin voittaa. 

10. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Käsiteltiin kohta ennen kohtaa 7. 

Hyväksyttiin 143 uutta jäsentä, joten jäseniä tällä hetkellä 514. Edellisen jäsenmaksukauden 

maksamatta jättäneitä jäseniä ei ole vielä erotettu. Luettelo hyväksytyistä jäsenistä liitteenä. 

11. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013. Toimintasuunnitelma 

liitteenä. 

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksio vuodelle 2013. Talousarvio liitteenä. 

Talousarviossa tuloja ja menoja on kasvatettu noin 7000 eurolla vuoteen 2012 verrattuna. Tähän 

syynä ovat lähinnä approlippujen sisällyttäminen talousarvioon ja laulukirjatilaukseen varatut 

noin 2000 euroa. 

12. META 

● Alina on saatu ennakkovarattua vuosijuhlia varten lauantaille 2.3. 

● Klusterin yökäyttöviesteihin ei saa laittaa mitään ylimääräistä, sillä ne menevät nykyään 

kaikille avaimellisille. 

● Päätettiin olla päästämättä VMP Studentgamen mainosta Matrixin sähköpostilistalle. 

● Noora tiedusteli halukasta toiseksi matemaatikoksi LAO:n hallitukseen ensi vuodelle. 

Ossi oli kiinnostunut, mutta todettiin, että olisi parempi saada hallitukseen joku Matrixin 

toiminnassa mahdollisesti vielä 2014 aktiivisesti mukana oleva. 

● Jannen leipä tuoksuu viinalta. 

13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 28.11. klo 16.30 Komerossa. 

14. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.41. 

LIITTEET: 

Hallituksen esitys vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/78631544/2012_19_liite_tosu.pdf?version=1&modificationDate=1354099711970&api=v2


Hallituksen esitys vuoden 2013 talousarvioksi 

Luettelo hyväksytyistä jäsenistä 

Hyväksytty kokouksessa 20/2012 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/78631544/2012_19_liite_talousarvio.pdf?version=1&modificationDate=1354099680841&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/78631544/2012_19_liite_jasenet.pdf?version=1&modificationDate=1354099726633&api=v2

