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1. Kokouksen avaus 



Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antero Liukkonen ja Janne Sirén. 

4. Kokouksen työjärjestys 

Ei tehty muutoksia kokouksen työjärjestykseen. 

Todettiin, että esityslista on värikäs. 

5. Ilmoitusasiat 

● Olli on maisteri ja vuoden alusta tohtorikoulutettava. 

● Toni sai Sallalta ja Jussilta Toni-junan Saksasta. 

● Tommista muuttaminen on hanurista. 

● Tommi on rikki. 

● Ossilla on krapula. 

● Anterolla on jotakin, mistä jotkut tietävät. 

● Vesku kuittasi pullasanktionsa, kiitti menneestä vuodesta ja toivotti onnea tulevalle. 

● Ossi on nyt käynyt 84 kertaa, eli toiseksi eniten, Matrixin hallituksen kokouksissa. 

Tilastoa johtaa Jarkko Sutela. 

● Kokoustarjoilut ovat hyvät, on pitsaa. 

● Senni lähetti tänään ensimmäiset sähköpostinsa tuutorisihteerinä. 

● Reetta piti tänään ensimmäisen kokouksensa. Oli jännittävä. 

● Senni kertoi, että huomenna on monessakin mielessä viimeinen päivä. 

● Hanna Joronen kävi tiskaamassa tänään Venlan tiskit. 

● Ossi ilmoitti, että 11. 

● Vähiin käy. 

● Jannella on haikea olo Ossin puolesta. 

6. Posti 

Fyysiset joulukortit Resonanssilta, Sigma-killalta, MaO:lta, Geysiriltä ja Vasaralta. 

Sähköinen joulutervehdys ry-listalle HYKiltä. 



Toni on lähettänyt Matrixin puolesta joulukortit fyysikkojärjestöille, HYKille, TKO-älylle, 

Matlulle ja Moodille. 

Kortti Hanna Joroselta Itävallasta. Kortissa on jotain olioita ja saksaa. 

7. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi: 

● Ossi Syrjäselle kokouksen 22 tarjouluista 9,16 euroa; 

● Toni Karvoselle Picasan lisätilasta loka-joulukuulle 7,18 euroa; 

● Anssi Leppäkoskelle beerpong-palloista 8,42 euroa; 

● Maija Karesvuorelle Smökin ja keittiön vuokrasta 120 euroa. 

8. Hallituksen kokouksen 21 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 21 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

9. Menneet tapahtumat 

9.1. Järjestäytymiskokous ja joulusauna 

● Järjestäytymiskokous ja joulusauna pidettiin 13.12. Kokous ja sauna onnistuivat hyvin. 

Saunassa oli paljon fyysikoita. Olli oli lukemassa tenttiin ja Ossi oli kokouksen aikana 

Matlun syyskokouksessa. 

10. Tulevat tapahtumat 

10.1. Talviseminaari 

● Semma pidetään 11.-13.1. Kutsu on lähetetty hallituslistalle. Paikka puuttuu vielä. Santeri 

Horttanainen ja Kasperi Jaakkola selvittävät, saisivatko paikan. Senni hoitaa ruuat. 

Koska Noora ei pääse paikalle, Ossi opettaa fukseja. 

● Ossilla on vieläkin krapula. Janne kehotti juomaan lisää. 

10.2. MM-kyykkä 

● Otetaan jaloviinaa. 

● Se tuijottaa. 

● Matlun kyykkäturnaus on kaksi viikkoa ennen MM-kyykkää sunnuntaina 27.1. 



● Koska Matrix on ISE-sarjan hallitseva mestari, päätettiin ottaa mukaan 2011 voitetut 

mitalit. ISE-sarjaa ei järjestetty 2012. Yleisessä sarjassa pelaa Matrix ja ISE-sarjassa 

Xirtam. Vesoista saadaan melkoin koottua kokonainen joukkue. 

● Ossi joi jaloviinaa. 

11. Kerhoasiat 

● Olli ei enää ensi vuonna jatka Kontraktion puuhamiehenä. Jätettiin kerhon jatko ensi 

vuoden hallituksen päätettäväksi. 

12. META 

● Senni kertoi, että 2014 ainejärjestöt eivät saa enää lähettää omia fuksiläystäkkeitään, sillä 

tiedekunnan sisäänotto uudistuu. Tulee jonkinlainen yhteinen läystäke, jossa on linkit 

ainejärjestöjen nettisivuille. Nettisivuja on uudistettava sellaisiksi, että niiltä löytyy 

helposti kaikki fuksiläystäkkeessä perinteisesti ollut tieto. On myös ehdotettu, että 

myöskään ensi vuonna ei lähetettäisi omia fuksiläystäkkeitä. Matrix lähettää oman, josta 

kuitenkin tehdään entisiä kompaktimpi. 

● Kampuksen pikkujouluilla 14.12. oli Matrixista nakkeilemassa seitsemän ihmistä, koska 

Vasara ei saanut kerättyä kuin viisi. Rahaa pitäisi tulla siis 700 euroa. Komero oli 

yllättäen siivottu hyvin pikkujoulujen jälkeen. Teema oli aikaisempia vuosia huonompi. 

Paheksuttiin nakkeilijoiden käytöstä ja päätettiin lähettää pahoittelu tiedekunnalle. 

Toivottiin, että päästään ensi vuonnakin ja jos kutsua tulee ensi vuonnakin, hoidetaan 

paremmin. 

● Kokousta on vielä 17 minuuttia jäljellä. 

● Janne toivoi, että ensi vuonnakin järjestettäisiin beerpong. On kuultu huhua, että Eija 

Muhonen ryhtyisi seniorivastaavaksi. Keskusteltiin seniorisitseistä. 

● Keskusteltiin Conelsista. 

● Ossilla on yhdeksän eläkevirkaa. 

● Reetta kertoi, ettei Anssi juo tänään fisua. 

● Ossia vituttaa, jos herää huomenna lattialta. 

● Ossin tekisi mieli laulaa. 

● Eija suku jatkuu hallituksessa Sami Lehtisessä, Ossin fuksinfuksissa. 

● Ossi löysi fuksinsa perjantaina saapuessaan klusterille Meridiaanin synttärisitseiltä. 

● Keskusteltiin Flammasta. Ossi avautui Almasta ja Flammasta. 

● Keskusteltiin luuppien toiminnasta sähköpostissa. Toni on kokeillut liittää kaksi 

sähköpostilistaa toisilleen. Tuloksena oli 25 virheviestiä. 

● Antero kertoi, että ajan rakenne muuttuu. Ossi mielestä ajan rakenne muuttuu. 

● Senni on kuullut huhuja Veskusta. 

● Ossilla ei ole enää krapulaa. 

● Olli kertoi, että Ossin puheenjohtajahommat ovat käytännössä ohitse, koska mitään 

asiallista käsiteltävää ei enää ole. Ossille on kerätty hallituksen kesken lahjana paita, jossa 

on teksti "Isona minusta tulee moniongelmainen" ja 0,7 litran jallupullo. Kiitettiin Ossia. 

● Ossi vaihtoi päälleen lahjapaidan. 

● Ossi kiitti molempia hallituksiaan, jotka ovat olleet "ihan jees". 



● Ossi ei osaa. 

● Vesku on toiminut Ossin wingmanina kaksi vuotta ja antoin Ossille lahjaksi Cognag 

Monopol vs -pullon. Ossi ja Vesku syleilivät. 

● Ossi on fantasioinut hallituksen haukkumisesta. 

● Ossi haukkui: hau hau hau. 

● Ossi haukkui muodon vuoksi hallituksen. 

● Anssi esitteli edellisiltä puheenjohtajilta saamiaan ohjeita. 

● Tyhmää. 

● Keskusteltiin Matlun syyskokouksesta. Ossi on Matlun varatoiminnantarkastaja 

(varsinainen Tuomas Junno). 

● Hei, jaloviinaa! 

● Kokouksen METAsta tulee luultavasti historian pisin. 

● Reetta sai ensimmäisen vitosensa matematiikasta opettajalinjan peruskurssilla. 

● Ossi sai tänä vuonna kaksi kertaa enemmän opintopisteitä kuin oli odottanut. 

● Salla pääsi topologian kakkosella läpi. Annettiin aplodit. 

● On hämmentävää, että Rami Luiston työhuoneesta löytyy retkisänky. 

● Kokousta on vielä 8 minuuttia jäljellä. 

● Ollin mielestä Sennin kakku oli erinomaista. 

● Ossi tykkää Sennin istuma-asennosta. 

● Jouko Väänänen kysyi edellisessä laitosneuvoston kokouksessa, miksi fysiikan laitos on 

niin surkea. 

● Kokousta on enää 6 minuuttia jäljellä. 

● Ossi ehdotti, että kaikille tarjotaan virvokkeita. 

● Maailma loppuu huomenna päivällä. 

● Eeva kuikuilee. 

● Ossia sensuroitiin Meridiaanin synttärisitseillä. 

13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 20.12. klo 21 klusterilla. 

14. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.12.2012 klo 20.12. 

 


