
MATRIX RY 
Hallituksen kokous 11/2013 

27.5.2013 klo 19 

Christina Regina 

  

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Noora Nuutinen (puheenjohtaja) 

Annaleena Rajala (sihteeri) 

Senni Ryhtä 

Henna Rinne (saapui kohdassa 5) 

Toni Karvonen 

Juuso Nieminen (saapui kohdassa 4) 

Santeri Räisänen (saapui kohdassa 9) 

  

Varajäsenet: 

Santeri Horttanainen 

Sami Lehtinen 

  

Muut: 

Olli-Pekka Lindström (saapui kohdassa 4) 

  

1.  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:05. 

  



2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin työjärjestys muutoksitta. 

  

4. Ilmoitusasiat 

● Senni taisteli eilen 10 km. 

● Santeri Horttanaisella oli kaunis helluntaiheila. 

● Santeri Horttanainen juoksi tänään 7,5 km aikaan 40 min. 

● Noora suoritti pullasanktion mansikoilla ja herneillä. 

● Toni totesi, että Klusterin jääkaappi tarjosi Jaffaa. 

● Juuso ilmoitti, että oli juuri urheillut. 

● Annaleena ilmoitti, että Mitta ja integraali tuntuu vaikealta kurssilta. 

● Toni kommentoi kokoustarjoilujen karkkeja. Hän totesi, että ne ovat löhköjä. 

● Annaleena totesi, että kokoustarjoilut ovat aika luksusta. 

● Senni aikoo sitsata dekaanin kanssa puolentoista viikon päästä. 

  

5. Posti 

Komeroon oli saapunut  Vapaa Radikaali ja Veripalvelun vuosijulkaisu. Veripalvelu kiittää, että 

olemme VeriRyhmänä mukana auttamassa. 

  

Henna suoritti pullasanktion suklaalevyillä. 

  

6. Talous 

Hyväksyttiin seuraavat kulut maksettavaksi: 

● 24,15€ Noora Nuutiselle Seniorisitsien jälkiruoasta 



● 7,25€ Eija Muhoselle Seniorisitsien koristeluista 

● 255,43€ Eija Muhoselle Seniorisitsien juomista 

● 98,79€ Eija Muhoselle Seniorisitsien ruoista 

● 5,45€ Noora Nuutiselle kokoustarjoiluista kokoukseen 11 

● 32,50€ Santeri Horttanaiselle klusterihengailujen tarjoiluista 

  

Käteiskassasta on siirretty tilille 1230€. Käteiskassassa on jäljellä seteileinä muutama sata euroa. 

  

7. Hallituksen kokouksen 10 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksitta. 

  

8. Menneet tapahtumat 

8.1. IBM-excu 

● n. 10 osallistujaa Matrixilta 

● mielenkiintoisempi kuin yleensä 

  

8.2. Klusterihengailut 

● Onnistuivat hyvin, n. 30 henkeä oli paikalla. 

● Ossi Syrjänen pelasti illan ottamalla yökäyttövastuun. 

  

8.3. Kevätpiknik 

● n. 20 osallistujaa 

● Oltiin korkealla Kaivopuistossa, ja tuuli paljon. 

● Sää oli lämmin, ja hauskaa oli. 

  

8.4. Seniorisitsit 



● Sitsaajia oli 32. 

● Ruoka oli hyvää ja sitä sekä viinaa riitti hyvin tarjoilijoillekin. 

● Sitsit saatiin lopetettua ajoissa, ja jatkot olivat Sivistyksellä ja Klusterilla. 

● Vanhukset viihtyivät. 

  

8.5. Matlun tiedekuntasauna 

● Oli hyvä sauna. 

● Keskusteltiin tiedekuntaa koskevista asioista ja yritettiin kehittää toimintaa. 

● Oli todella hyödyllinen. 

  

9. Tulevat tapahtumat 

9.1.  Taitoliikuntaexcu 

● torstaina 30.5. klo 19:30 

● vielä pari paikkaa vapaana 

● hintaa 4-5€ per henkilö 

  

9.2. Organisaation kehitysilta 

● Ei onnistu nyt keväällä. Järjestetään syksyllä tai elokuussa. 

  

9.3. Hallituksen kesämökkeily 

● Mökistä pitäisi käydä siivoamassa ampiaispesät pois. 

● Järjestetään 28.6.-30.6. Santeri Horttanaisen mökillä Vironlahdella. 

  

9.4. Verenluovutusexcu 

● torstaina 30.5. klo 16:00 



● kokoontuminen Sanomatalon veripalvelupisteen edessä 

  

9.5. Muut tulevat tapahtumat 

● Klusterihengailut kesäkuussa, kun Elsa Pekkariselle sopii 

● Puistositsit Väinämöisen puistossa. Huonon sään sattuessa ollaan Klusterilla. Teemaa ja 

päivää ei vielä päätetty. 

● Venla Haapanen ja Senni järjestävät kesämarssin 6.6. Lähtö mahdollisesti klo 16:00 

Komerolta. Reitti on n. 20 km, mutta reitin kulkua ei ole vielä päätetty. 

● Mahdollisesti järjestetään lentopallohengailut ja Suomenlinna-piknik. 

  

10. Opintopiirit 

Syksyllä järjestetään opintopiirit kursseille Vektorianalyysi ja Differentiaaliyhtälöt I ja II. 

Opintopiirien pitäjät eivät ole vielä tiedossa. Rahoitusta on kysytty laitokselta, mutta vastausta ei 

ole vielä saatu. 

  

11. META 

● Noora on laittanut sähköpostia virkailijatestamenteista ja kehoitti virkailijoita 

aloittamaan niiden teon. 

● Ilmianna luennoitsija –kyselyn parhaat luennoitsijat palkitaan Matematiikan opetuksen 

päivässä 4.6. klo 15. Asiasta laitetaan vielä viestiä. 

● Matrixille on saapunut kutsu avajaiskarnevaaleille. Noora ilmoittaa Matrixin kokouksen 

jälkeen. 

● Tiedebasaarin suunnitelukokous on keskiviikkona klo 14 auditoriossa A120. Paikalla on 

kahvitarjoilu. Tiedebasaari järjestetään tänä vuonna yhdessä järjestötorin kanssa. Matrix 

on mukana.  Toni osallistuu kokoukseen Matrixin edustajana. 

● Terhi-Tuulia Hautalalta on tullut viestiä, että Komeron seinillä ei saisi olla kuvia 

yliopiston henkilökunnasta. Sieltä on jo muutamaan otteeseen poistettu sama kuva. 

Matrix on laitoksen kanssa samaa mieltä siitä, että Komeron seinillä ei saisi olla 

provosoivia kuvia. Noora ja Senni laittavat Terhille sähköpostin, jossa kerrotaan 

hallituksen näkemys asiaan. 

● Senni pahoittelee hallituksen puolesta matrixlaisten nakkeilijoiden käytöstä viime 

vuoden tiedekunnan pikkujouluissa. Matrixin nakkeilu siellä ei mennyt ihan putkeen. 

Matrix haluaisi nakkeilla pikkujouluissa myös tänä vuonna. 



  

12. Seuraava hallituksen kokous 

Päätetään Doodle-äänestyksen perusteella. 

  

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:58. 

  

Hyväksytty kokouksessa 12/2013. 

 


