
Matrix ry 

Hallituksen kokous 03/2013 

15.2.2013 klo 17 

Christina Regina 

  

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Noora Nuutinen (puheenjohtaja) 

Annaleena Rajala (sihteeri) 

Henna Rinne 

Maija Karesvuori 

Toni Karvonen 

Senni Ryhtä 

Aino Mäntyranta 

Santeri Räisänen (saapui kohdassa 7) 

  

Varajäsenet: 

Anna Luhtakanta 

Vesa Piilola (poistui kohdassa 12) 

Elsa Pekkarinen 

Santeri Horttanainen 

Sami Lehtinen 

  

Muut: 

Janne Sirén (poistui kohdassa 12) 

Vesa Koivunen 



Ossi Syrjänen (poistui kohdassa 12) 

Salla Kilpinen (poistui kohdassa 12) 

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:15. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ilman muutoksia. Keskusteltiin esityslistan kirjoitusasusta. 

  

4. Ilmoitusasiat 

● Ossi toteaa, että Tonilla oli mielenkiintoinen laskiainen. 

● Ossin ja Tonin uskontotieteen opinnot etenevät. 

● Toni on selvin päin. 

● Annaleena on löytänyt itselleen iltapuvun vuosijuhliin. 

● Aino löysi iltapuvun 25 eurolla Tukholmasta. 

● Vesa Piilola kuuli totuuden elämästä Elmon edessä. 

● Elsa piirtää syödylle Mignon-munalle kasvoja. 

● Ossin mielestä ”Elsa häiritsee munallaan kokousta”. 

  

5. Posti 

MaOlta on saapunut vuosijuhlakutsu sähköpostitse. 

  



6. Hallituksen kokouksen 2 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

  

7. Talous 

Hyväksyttiin seuraavat kulut maksettavaksi: 

● Noora Nuutiselle 170€ Haalari-iltamien Alina-salin vuokrasta ja pantista, 1,30€ ja 9,78€ 

Matrixin ja Resonanssin yhteissitsien koristeista, 1,85€ yhteissitsien teipistä, 32,50€ 

Moodin vuosijuhlien illalliskortista sekä 9,75€ Moodin vuosijuhlalahjasta 

● 18,06€ Vesa Piilolalle Haalari-iltamien jälkiruoasta 

● 1,39€ Maija Karesvuorelle yhteissitsien koristeluista 

● 127,21€ Meiju Koivuniemelle Haalari-iltamien tukkuostoksista 

● 4,46€ Anna Luhtakannalle yhdistyksen kokouksen tarjoiluista 

● Helsinginkadun appron liput 445€ 

  

Nooralla ja Santeri Räisäsellä on nyt Matrixin tilinkäyttöoikeus, ja Matrixin tilin tunnukset on 

siirretty Matrixin nimiin. 

  

Budjetoidaan seuraavat kulut: 

● Seniorisitsejä varten maksetaan Sivistys, jota hoitaa Eija Muhonen 

● 16€ Hykin vuosijuhlalahjaan Ossille ja Vesa Piilolalle 

● Santeri Räisänen ostaa Matrixille kopiokortin, jos vanhaa korttia ei löydy 

● 7€ kevätkokouksen tarjoiluihin 

● 2€ jokaisen Kauppiksen speksiin ja Lääkiksen speksiin osallistuvan jäsenen lipusta 

  

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Haalari-iltamat 

● Hyvin meni ja hauskaa oli 

● Jälkiruoka unohtui, mutta Vesa Piilola kävi ostamassa sen kaupasta ja pelasti tilanteen 



  

8.2. LAL-tapaaminen 

● Senni ja Noora edustivat Matrixia ravintola Helkassa pidetyssä tapaamisessa 

● Ruoka oli hyvää 

● Keskusteltiin muiden ainejärjestöjen kanssa 

● Markus Oja, LALin opiskelija-asiamies, kertoi sopimuksesta 

  

8.3. Matrixin ja Resonanssin yhteissitsit 

● Onnistuivat oikein hyvin, ja kaikilla oli hauskaa 

● Siivous sujui hyvin 

● Kuluja on soviteltu Resonanssin kanssa 

● Alina-panttia ei ole vielä saatu takaisin 

● Jatkoilla käytiin pulkkamäessä 

  

8.4. HaalarimerkkiOmpelu-iltamat 

● paikalla n. 11 ihmistä 

● Katseltiin Salattuja elämiä ja tanssiohjelmaa sekä ommeltiin merkkejä 

● Merkkejä ei myyty yhtään 

● Merkkejä saatiin ommeltua ja kivaa oli 

  

8.5. MM-kyykkä 

● Oltiin Hervanassa, Matrixilta paikalla n. 25 ihmistä 

● Ei päästy jatkoon, koska tuomari ei osannut laskea pisteitä 

● Ollaan edelleen katkeria 

  

8.6. Laskiainen 

● paikalla n. 50 matemaatikkoa 

● Toni kertoi laskiaisesta 

● Matrixin lippu kävi tähtitornissa 

● Hauskaa oli 



● Laskiaista jatkettiin Klusterin kautta Matlun bileisiin Baarikärpäseen 

  

8.7. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 

● paikalla 9 ihmistä 

● Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus ensimmäisen kerran 

  

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. Klusterihengailut 

● Tarjoiluissa mm. vesimelonia 

● Alkavat hieman yli tunnin kuluttua 

  

9.2. Kevätkokous 

● Sähköpostikutsu on lähetetty, ja kutsu löytyy myös Matrixin taululta ja nettisivuilta 

● keskiviikkona 27.2. Exactumin luokassa C123 klo 17 

● Budjetoidaan 7 euroa tarjoiluihin 

● Santeri Räisänen sai pullasanktion puhelimen soimisesta 

  

9.3. MAL:in talviseminaari 

● Maaliskuun 23.-24. päivä 

● 3 edustajaa Matrixilta, luultavasti Vesa Piilola, Henna Rinne ja Santeri Räisänen 

● Vesa Piilola sai pullasanktion puhelimen soimisesta 

  

9.4. Speksit 

● Kauppiksen speksi 28.2.  klo 19 Gloriassa. Sähköpostiviesti lähetetään, ja 

ilmoittautuminen Nooralle on viimeistään 23. päivä. Liput ovat opiskelijalle 12€, ja 

Matrix sponsoroi jokaisen jäsenen lipun hinnasta 2€. 



● Lääkiksen speksi ja teekkareiden speksi ovat harkinnassa. Sovittiin, että jos Lääkiksen 

speksiin järjestetään excu, niin Matrix sponsoroi jokaisen jäsenen lipun hinnasta 2€. 

  

9.5. Hallituksen To Do –lista 

● Kehitellään ideoita 

  

9.6. Talvimarssi 

● Torstaina 21.2., lähtö klo 16 Komerosta 

● n. 12 km reitti kulkee Pasilan kautta Keskuspuistoon ja kohti Haltiavuorta 

  

9.7. Kumpulan yhteissitsit 

● 17.3. Otaniemessä, ilmoittautuminen aukeaa 1.3. 

● Kaikki järjestöt ovat järjestelyissä mukana. Matrix vastaa tarjoiluista. 

● Paikalle tarvittaisiin alkujärjestelijöitä ja apua keittiöön 

● Jatkot järjestetään mahdollisesti Nylands Nationin tiloissa Kasarmikadulla 

  

9.8. Vuosijuhlat 

● Tarvittaisiin koristelijoita. Koristelujen väreinä ovat tummanpunainen ja hopea. 

● Tarjoilijoita tulee TKO-älyltä 

● Yleinen ilmoittautuminen aukeaa tiistaina 19.2. klo 12:00 

● Biletiimi hoitaa jatkot 

● Nauhoitettavalle on lähetetty kutsu 

● Matlulle lähetetään kutsu 

  

9.9 Muut tulevat tapahtumat 

● Helsinginkadun appron ainejärjestöliput myytiin loppuun 1,5 tunnissa. Matrixilla on 42 

lippua keskiviikolle. 

● 26.2. järjestetään leffailta vaihto-opiskelijoille 



● Noora järjestää Otaniemi-excun keskiviikkona 20.2. Tämän vuoksi Klusterin siivous 

siirretään alkamaan klo 18. 

● Hallitus- /virkailijahengailut eli virkistysilta järjestetään perjantaina 22.2. klo 18 Nooran 

luona Pohjois-Haagassa 

  

10. Klusteriasiaa 

Laskiaisena kaikki sujui hyvin, mutta MEGAmetron jatkoilta tuli huonoa palautetta. 

Viimeisimmässä Leppätalokomitean kokouksessa on päätetty aikaistaa yökäyttöä alkamaan jo klo 

00. 

  

11. Laulukirja 

Edellisen kokouksen jälkeen on tehty pohjustavaa työtä ja otettu selvää käytännön asioista. 

Aletaan ottaa yhteyttä henkilöihin, jotka haluavat olla mukana työryhmässä. Pitäisi kokoustaa. 

  

12. META 

● Matrixin vs. TKO-Äly shakkipelissä Matrixin seuraava shakkisiirto on sotilas B2-B4 

● Komeroon tarvitaan ruokailuvälineitä. Osa on jo hankittu. Keskusteltiin aterimista. Rami 

Luisto on luvannut kaivertaa aterimiin "Komero". 

● Noora menee edustamaan Matrixia Matlun kevätkokoukseen 25.2. Maija on 

varaedustaja. 

● Noutamattomat haalarit lähtevät maanantaina uudestaan myyntiin. 

● Arkkarikillan viihdetoimikunnassa mietitään yhteissitsejä Matrixin kanssa. 

● Senni aikoo perustaa Matrixille VeriRyhmän. Jos Matrixille kertyy vuoden aikana 

tarpeeksi monta luovutuskertaa, veriryhmä saa kunniakirjan. 

● Santeri Horttanainen ja Aino ehkä lähtevät edustajiksi MaOn vuosijuhliin. 

  

13. Seuraava kokous 

Seuraava hallituksen kokous pidetään perjantaina 22.2. klo 16 Komerossa. 

  



14. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:51. 

  

15. Liitteet 

LAL:n yhteistyösopimus 2013 

Soveltamisohjeita yhteistyösopimukseen 

  

Hyväksytty kokouksessa 04/2013. 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/105152623/LAL-Sponsorointisopimus-Pohja-2013.pdf?api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/105152623/LAL-Sponsorointisopimus-soveltamisohjeita-2013.pdf?api=v2

