
Matrix ry:n hallituksen kokous 12/2013                             PÖYTÄKIRJA 

 

Paikka: Matlu-klusterin kokoushuone, Domus Gaudium 

Aika:   tiistai 11.6.2013 klo 19:00 

 

Läsnä: 

 

  Hallituksen jäsenet: 

 

    Noora Nuutinen (puheenjohtaja) 

    Toni Karvonen (sihteeri) 

    Senni Ryhtä 

    Annaleena Rajala 

    Aino Mäntyranta 

    Maija Karesvuori 

    Henna Rinne 

 

  Hallituksen varajäsenet: 

 

    Elsa Pekkarinen 

    Santeri Horttanainen 

 

  Muut: 

 

    Olli-Pekka Lindström (saapui kohdan 9.1. aikana) 

 

1.  Kokouksen avaus 

 

    Puheenjohtaja Noora Nuutinen avasi kokouksen kello 19:00. 

 

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

    Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.  Kokouksen työjärjestys 

 

    Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. 

 

4.  Ilmoitusasiat 

 

    Santeri kertoi tuskailleensa, ettei pääsisi algebraa läpi, mutta 

pääsikin. 

 

    Senni ilmoitti, että dekaanin kanssa sitsaaminen on kivaa. 

 

    Henna ilmoitti, että perjantaista sunnuntaihin vapaata. 

 

    Noora kertoi, että matikan pääsykokeet olivat maanantaina. 

 

    Annaleena kertoi fyysikkojen houkuttelevan fysiikan pääsykokeessa 

käyneitä 



    OH:lle syömään pehmistä. 

 

    Senni ilmoitti olleensa sunnuntaina pin up -malli-castingeissa. 

 

5.  Posti 

 

    Pikaset-lehti Heinon tukusta. 

 

6.  Talous 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Noora Nuutiselle 4,75 euroa kokouksen 

    tarjoiluista. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Erja Salmelalle 20 euroa 

taitoliikuntaexcursion 

 

    Budjetoitiin kohdassa 9.1 kesämökkeilyä varten 150 euroa. 

 

7.  Hallituksen kokouksen 11 pöytäkirjan hyväksyminen 

 

    Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 11 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

 

8.  Menneet tapahtumat 

 

    8.1. Taitoliikuntakeskus-excu 

 

         Läsnäolleista ei ollut paikalla, arveltiin tapahtumassa olleen 

kivaa. 

         Elsa kertoi kuitenkin kuulleensa Annemari Kiviniemeltä, että oli 

kivaa 

         ja oppi uusia liikkeitä. Noin viisi ihmistä osallistui. 

 

    8.2. Verenluovutus-excu 

 

         Senni kertoi exculla olleen neljä ihmistä, joista kaksi 

         ensikertalaisia. Luovutettiin. Jasmin oli luovuttanut plasmaa ja 

Senni 

         kertoi plasmanluovutuksesta, jota moni piti kertomuksen kuultuaan 

         iljettävänä. 

 

    8.3. Kesämarssi 

 

         Seurasaaren selän kiertäneelle 16 kilometrin marssille osallistui 

kolme 

         ihmistä. Maisemat olivat tosi nättejä ja Senni ja Venla Haapanen 

         löysivät monta ostettavaa taloa. Senni järjestää mahdollisesti 

         heinäkuussa seuraavan marssin. 

 

         Noora muistutti tapahtumien päivittämisestä tapahtumakalenteriin. 

 

9.  Tulevat tapahtumat 



 

    9.1. Hallituksen kesämökkeily 

 

         Mökkeily on viikonloppuna 28.-30.6. Budjetoitiin ruokiin ja 

         polttoaineeseen 150 euroa. Matrix tarjoaa jotain pientä 

         perjantai-illaksi, kaksi aamupalaa ja yhden isomman ruuan 

lauantaille. 

         Grillattavat tuotava itse. Pohdiskeltiin itse kunkin tarvitsemaa 

         virvokelastia. 

 

         Pelkkä hallitus ei tule mökkiä täyttämään, joten mukaan otetaan 

         virkailijoita. 

 

         Keskusteltiin mökin valaistuksesta ja todettiin kynttilöiden olevan 

         vaarallisia. 

 

         Annaleenaa pelottaa kolme päivää keskellä metsää runsaan 

alkoholimäärän 

         kanssa ilman yhteyksiä ulkomaailmaan. 

 

    9.2. Piknik-sitsit 

 

         Sitsejä suunnitellut Juuso Nieminen ei ollut paikalla. Arveltiin 

         jotakin viikkoa sitseille ajatellun, ehkä noin heinäkuun puoliväliä. 

         Paikkana Väinämöisen puisto, klusteri varalla, jos meteorologit 

eivät 

         ole kilttejä.  

 

    9.3. Muut tulevat tapahtumat 

 

         Huomenna on Kasperi Jaakkolan vetämä excursio Helsinki-päivään. 

 

         Kesäkuussa ei järjestetä enää klusterihengailuja. 

 

         Jos on menossa kavereidensa kanssa harrastamaan kesäliikuntaa, voi 

         listalle laitaa viestiä lisää porukkaa haaliakseen. 

 

10. META 

 

    Parhaat opettajat ja ohjaajat palkittiin 4.6. Opettajista palkittiin 

Johanna 

    Rämö, Lotta Oinonen ja Ilkka Holopainen. Ohjaajista Elli Marjanen, Okko 

    Kanerva, Janne Leppä-Aho, Vesa Piilola ja Silja Polvi. Palkitut saivat 

    ruusun ja Sennin tekemän kunniakirjan. Äänestyksestä on tullut paljon 

    kiitosta ja hyvää palautetta. Äänestäneiden antamat palautteet 

välitettiin 

    palautteen kohteille, mistä tuli hyvää palautetta palautteen saajilta. 

 

    Tiedebasaarista oli palaveri. Physicumin aulaan suunnitellaan 

    pystytettäväksi lavaa. Senni menee seuraavaan palaveriin. 

 



    Noora kertoi, että syksyn opintopiireihin on saatu rahoitus. 

 

    Aino selvittelee, mistä saataisiin innotukiprojektia varten asiantuntija 

    paikalle. Suunnittelee myös yhteystyöty apuvälineitä tekevän firman 

kanssa, 

    jonka nimeä ei muista. Ajankohdaksi on ajateltu lokakuuta. 

 

    Senni kertoi, että Jukolaan viikonloppuna tarvittaisiin vielä kahta 

    juoksijaa. 

 

11. Seuraava kokous 

 

    Noora kertoi lomailevansa heinäkuun. Seuraava kokous heinäkuun 

alkupuolella, 

    Senni tekee doodlen. 

 

12. Kokouksen päätös 

 

    Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:36. 

 

LIITTEET: 

Liite 1: Kokouksen esityslista 

 

 

Hyväksytty kokouksessa 13/2013 

 


