
Matrix ry:n hallituksen kokous 5/2013                              PÖYTÄKIRJA 

 

Paikka: Komero (C338), Exactum 

Aika:   perjantai 1.3.2013 klo 11 

 

Läsnä: 

 

  Hallituksen jäsenet: 

 

    Noora Nuutinen (puheenjohtaja) 

    Toni Karvonen (sihteeri) 

    Senni Ryhtä 

    Santeri Räisänen 

    Annemari Kiviniemi 

    Maija Karesvuori 

 

  Hallituksen varajäsenet: 

 

    Elsa Pekkarinen 

    Vesa Piilola 

 

  Muut: 

 

    Ossi Syrjänen 

    Esko Heinonen 

    Eija Muhonen (saapui kohdan 6.1 aikana) 

 

1. Kokouksen avaus 

 

   Puheenjohtaja Noora Nuutinen avasi kokouksen kello 11:17. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

   Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen työjärjestys 

 

   Ossin mielestä esityslista on hyvä. 

 

   Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. 

 

4. Ilmoitusasiat 

 

   Ossi ilmoitti kokeilleensa vuosijuhlakampausta, joka onnistui kuitenkin 

   hyvin. 

 

   Maija ilmoitti KY-speksin olleen eilen. 

 

   Toni ilmoitti kirjoittavansa viikon neljättä pöytäkirjaansa. 

 

   Esko ilmoitti menevänsä tänään Lääkiksen speksiin. 



 

   Vesa ilmoitti istuvansa sohvalle. 

 

   Santeri suoritti kiitettävästi pullasanktionsa. 

 

5. Talous 

 

   Hyväksyttiin maksettavaksi Noora Nuutiselle 5,66 euroa kokouksen 

   tarjoiluista. 

 

   Kohdassa 6.1 budjetoitiin Kumpulan yhteissitsejä 17.3. varten 1800 euroa. 

 

   Kohdassa 6.2 budjetoitiin ylimääräisen yhdistyksen kokouksen 19.3. 

   tarjoiluihin 5 euroa. 

 

   Kohdassa 6.3 päätettiin käyttää Viikki GP:n 20.3. kahden joukkueen 

   osallistumismaksuihin 10 euroa. 

 

   Santeri kertoi, etteivät kaikki ole vielä maksaneet vuosijuhlia. 

 

   Päätettiin tarkastaa talouden tila Kumpulan yhteissitsien jälkeen. Ossi 

   kehotti muistamaan merkitä kaikki kulut pöytäkirjoihin. 

 

6. Tulevat tapahtumat 

 

   6.1. Kumpulan yhteissitsit 

 

        Kumpulan yhteissitsien 17.3. kaikki kulut kulkevat Matrixin tilin 

        kautta. Budjetoitiin sitsejä varten 1800 euroa. 

 

        Ilmoittautuminen alkaa tänään klo 12:00. Matrixilta ennakkoilmossa 

ovat 

        Noora, Senni ja Smökin varaaja. 

 

   6.2. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 

 

        Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään kevätkokouksen päätöksen 

        mukaisesti 19.3. klo 17. Sali on varattu. Budjetoitiin kokouksen 

        tarjoiluihin 5 euroa. 

 

        Toivottiin tilinpäätöksen olevan kokoukseen mennessä valmis, jotta 

tili- 

        ja vastuuvapaus voidaan antaa. 

 

   6.3. Viikki GP 

 

        Ossi kertoi olevan taas Viikki GP:n aika, järjestetään keskiviikkona 

        ja aiheutetaan pahennusta. Mahdollisuus nähdä uusia ja erilaisia 

        rastitehtäviä, sillä rasteja on niin paljon. 

 



        Yhden joukkueen osallistumismaksu on 5 euroa. Päätettiin maksaa 

kahden 

        joukkueen osallistuminen, yhteensä 10 euroa. Ossi kalastelee 

joukkueille 

        vastuuhenkilöt ry-listalta. 

 

        Pukukoodina haalarit ja jokin yhtenäinen teema. 

 

7. META 

 

   Eija kertoi varanneensa Sivistyksen seniorisitsejä varten 18.5. ja 

   ajatelleensa sitseille otettavaksi vähintään viisi vuotta opiskelleita. 

 

   Ossi kertoi, että helluntai on kaatuneitten muistopäivä. 

 

   Vesa kertoi, että opintotukeen ollaan suunnittelemassa rakenteellisia 

   muutoksia eli huononnuksia. Ehdotuksina on muun muassa ollut opintotuen 

   rajaaminen kolmeen vuoteen, jonka jälkeen täytyy ottaa lainaa, tai 

   siirtyminen kokonaan lainaan perustuvaan malliin. Tavoitteena on työurien 

   pidentäminen alkupäästä saamalla opiskelijat valmistumaan nopeammin. 

 

   Päätettiin järjestää keskiviikkona 13.3. klo 15 Komeron edessä 

infotilaisuus 

   opintotuen muutoksesta. Mainostetaan tilaisuutta muillekin järjestöille. 

 

   SYL ja SAMOK järjestävät 20.3. opintotuen lainapainotteisuutta vastustavan 

   mielenosoituksen. Päätettiin järjestää yhteislähtö mielenosoitukseen ja 

   tiedustella muiden järjestöjen muiden järjestöjen innostusta tulla mukaan. 

   Ainakin Resonanssi on osallistumassa yhdistyksenä mielenosoitukseen. 

 

   Noora kertoi, että kaikki Matrixin Helsinginkadun appron liput myytiin 

eilen. 

 

8. Seuraava kokous 

 

   Seuraava kokous pidetään kokouksen 4 päätöksen mukaisesti 12.3. klo 17 

   Komerossa. 

 

9. Kokouksen päätös 

 

   Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:42. 

 

LIITTEET: 

Liite 1: Kokouksen esityslista 

Hyväksytty kokouksessa 6/2013 


