
MATRIX RY 
Hallituksen kokous 13/2013 

2.7.2013 klo 17:00 

Christina Regina 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Senni Ryhtä (puheenjohtaja) 

Santeri Räisänen 

Maija Karesvuori 

  

Varajäsenet: 

Elsa Pekkarinen (sihteeri) 

Santeri Horttanainen 

  

Muut: 

Olli-Pekka Lindström (saapui kohdassa 9.3.) 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Kokouksen työjärjestys 



Hyväksyttiin työjärjestys muutoksitta. 

  

4. Ilmoitusasiat 

● Tämä on Sennin ensimmäinen kokous puheenjohtajana. 

● Hallituksen kesäseminaarissa oli mukana kaksi henkilöä, jotka eivät pidä Senniä hyvänä 

varapuheenjohtajana. 

● Santeri R. kävi eilen ensimmäistä kertaa strippiklubilla. 

● Tänään on Maijan nimipäivä. 

● Senni unohti tulostaa viime kokouksen pöytäkirjat 

● Pullasanktion saivat Juuso, Henna, Mari, Ansku sekä Vesku, koska eivät ilmoittaneet 

mitään mahdollisesta saapumisestaan kokoukseen. 

● Päätettiin ottaa selvää aiemmista pullasanktioista. 

● Santeri H. ottaa yhteyttä Toniin kirja-asioissa. 

● Kokous oli osallistujamäärältään säälittävä kuten muutkin kesän kokoukset. 

5. Posti 

Ei postia. 

  

6. Talous 

Vuokrattiin Matrixin kyykkävälineitä yliopiston ulkopuoliselle työporukalle. Vuokraajana toimi 

Timo Rantalaiho. Vuokra oli 50 euroa. Hajotettu/hävitetty kyykkä 1 e/kpl ja hajotettu/hävitetty 

karttu 20 e/kpl. Yksi karttu hajosi, joten laskutettiin 70 euroa. 

  

7. Hallituksen kokouksen 12 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Helsinki-päivä excu 

● Mukana oli 3 osallistujaa. 

● Tapahtumassa syötiin sammakonreisiä. 



● Tapahtuma parani loppua kohden. 

8.2. Jämsä-Jukola 

● Onnistui odotettua paremmin. 

● Mukana oli yhteensä 25 henkilöä, joista 16 oli joukkueissa. 

● Venlojen sijoitus oli 1018. 

● Nukuttiin puolijoukkueteltoissa. 

● Päätettiin sponsoroida tapahtumaa 50 eurolla. 

8.3. Hallituksen kesämökkeily 

● Mukana oli 9 henkilöä, joista 8 oli matrixlaisia. 

● Mökillä oltiin 28.-30.6. 

● Lauantaina keskusteltiin aiheesta, pääasiassa hallituksen aktivoinnista. 

● Mökin ympäristössä tavattiin tappajapaarmoja. 

● Valmistettiin oma radio. 

● Kuunneltiin arabikanavia. 

● Sunnuntaiaamuna puheenjohtajisto katosi. 

  

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. Piknik-sitsit 

● Santeri H. vastaa alku- ja pääruoasta, ja Senni, Maija ja Elsa vastaavat jälkiruoasta. 

9.2. Klusterihengailut 

● Pidetään 12.7. 

● Santeri H. hoitaa ruoat ja aloittaa hengailut, Elsa saapuu myöhemmin paikalle. 

● Mietitään hengailuille jokin teema. 

9.3. Varaslähtö elämään 

● Pidetään tiistaina 13.8 Suomenlinnassa. 

● Yhteislähtö Palloukoilta klo 14. 

9.4. Muut tulevat tapahtumat 



● Mietittiin teemaa syksyn bileille, jotka pidetään 23.9. 

● Lähiviikkoina pidetään tuutoritapaaminen, jossa tuutorit suunnittelevat syksyn 

tapahtumia ja fuksipassia. Budjetoitiin 5 euroa tarjoiluihin. 

● 28.8. on Kumpulan kampuksella tiedebasaari ja järjestötori, jossa on on 

ainejärjestöständejä. Matrixin ständille tarvitaan ihmisiä. 

● Avajaiskarnevaalit ovat 2.9. 

  

10. META 

● Keskusteltiin kannettavan radion/ muun kannettavan ja akkukäyttöisen soittimen 

hankkimisesta Matrixille. Santeri H. ja Santeri R. vertailevat hintoja ja malleja. 

● Punainen risti tiedusteli mahdollisesta osallistumisesta Nälkäpäivään, mutta kenenkään 

kiinnostus ei herännyt. 

● Vesku, Santeri R., Mari, Henna ja Juuso saivat pullasanktion, koska eivät ilmoittaneet 

mitään mahdollisesta saapumisestaan klusterin siivoukseen. 

11. Seuraava hallituksen kokous 

Päätetään Doodle-äänestyksen perusteella. 

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:46. 

  

Hyväksytty kokouksessa 14/2013. 

 


