
MATRIX RY 
Hallituksen kokous 07/2013 

28.3.2013 klo 10 

Komero 

  

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Noora Nuutinen (puheenjohtaja) 

Annaleena Rajala (sihteeri) 

Senni Ryhtä 

Henna Rinne 

Aino Mäntyranta 

  

Varajäsenet: 

Elsa Pekkarinen 

Maija Karesvuori 

Vesa Piilola 

  

Muut: 

Vesa Koivunen 

Oskari Jakonen (poistui kohdassa 10.3.) 

  

1.  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:15. 

  



2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Kokouksen työjärjestys 

Keskusteltiin esityslistan kirjoitusvirheistä. Vesa Piilola ehdotti kohtien 9.9. Suurmielenosoitus ja 

9.10. HYALin ainejärjestöilta lisäämistä. Hyväksyttiin työjärjestys tehdyin muutoksin. 

  

4. Ilmoitusasiat 

● Maija ja Elsa saivat hallitustaulun valmiiksi, ja siitä tuli hieno. 

● Noora huomautti kokoustarjoilujen puuttumisesta. Anna Luhtakanta sai pullasanktion, 

koska jätti tulematta kokoukseen ilmoittamatta. 

● Annaleena totesi, että Spektrumin vuosijuhlat olivat kivat. 

● Vesa Piilola sanoi karkaavansa maasta huomenna Amsterdamiin. 

● Noora lähtee tänään maalle. 

● Annaleena sanoi lähtevänsä maalle myös. 

● Elsa kertoi lähtevänsä toukokuussa Floridaan. 

  

5. Posti 

Miika Paavolalta ja Heidi Kiviojalta oli tullut kortti Irlannista. Postissa oli saapunut myös Heinon 

tukun mainos ja kirje Patentti- ja rekisterihallitukselta, jossa oli tieto 

nimenkirjoitusoikeudellisten muutoksista. 

  

6. Talous 

Hyväksytään seuraavat kulut maksettavaksi: 

● HYKin laulukirja 5€ laulukirjakomiteaa varten Toni Karvoselle 

● Cine Asian -excun lippusponsoroinnit 6 kpl. ja 2€ per lippu eli 12€ Kasperi Jaakkolalle 

● Spektrumien vuosijuhlien edustus 32,50€ (puolet illalliskortista 65€) Juuso Niemiselle 

● Spektrumin vuosijuhlalahja 14,59€ Juuso Niemiselle 



● Munat Munariehaan 15,15€ Emilia Ingetille 

● Uuden hallitustaulun tarvikkeet 3,03€ Elsa Pekkariselle 

● Limeksen vuosijuhlalahja 14,59€ Noora Nuutiselle 

● Toisen ylimääräisen yhdistyksen kokouksen tarjoilut 4,63€ Noora Nuutiselle 

● Patentti- ja rekisterihallitus: nimenkirjoitusoikeudellisten vaihto 15€ Noora Nuutiselle 

● Tuutoristartin tarjoilut 4,79€ Maija Karesvuorelle 

● Edustus Limeksen vuosijuhlilla 7,5€ Toni Karvoselle (puolet illalliskortista 15€) 

● Vuosijuhlien silliksen ruoat 101,53€ Toni Karvoselle 

● Viikki GP:n yhden joukkueen maksu 5€ otettu kassasta 

● Spektrumien vuosijuhlien edustus 32,50€ Annaleena Rajalalle (puolet illalliskortista 

65€) 

● Patentti- ja rekisterihallitus: sääntömuutokset 75€ Noora Nuutiselle 

● Kumpulan yhteissitsien pakettiauton polttoaine 25,18€ Pentti Arffmanille 

● Kumpulan yhteissitsien pakettiauton vuokra 94€ Noora Nuutiselle 

● Teekkarityttöjen lasku 256,95€ Kumpulan yhteissitsien vuokra-astioista 

● Kumpulan yhteissitsien jälkiruoka 38,30€ Noora Nuutiselle 

● Kumpulan yhteissitsien koristeet 5,92€ Noora Nuutiselle 

● Kumpulan yhteissitsien ruoat 474,05€ Noora Nuutiselle 

  

Budjetoidaan seuraavat kulut: 

● 60€ opiskelijoiden futsalin SM-kisojen sarjamaksuun (125€) 

● 2€ jokaisen Särkänniemi-excuun osallistuvan Matrixin jäsenen Elämysavaimesta 

● Särkänniemen lipputilauksen toimituskulut 6€ 

● 30€ vuosijuhlien kiitosiltaa ja kevätsaunaa varten 

  

Noora sai pullasanktion puhelimen soimisesta. Anna Luhtakannalta poistettiin pullasanktio, 

koska hän kävi paikalla tuomassa kokoustarjoilut. Keskusteltiin Megazonesta ja sen laskun 

hoitamisesta. 

  

7. Hallituksen kokouksen 6 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään tehdyin muutoksin. 

  

8. MAL:n ainejärjestösopimus 



Vesa Piilola kertoi, että MAL haluaa lähteä tänä vuonna tekemään sopimuksia ainejärjestöjen 

kanssa, ja esitteli sopimuspohjaa. Sopimus olisi kahdeksi vuodeksi alkaen 1.8.2013. Keskusteltiin 

sopimuksesta. 

  

9. Menneet tapahtumat 

9.1. Kumpulan yhteissitsit 

● Hauskaa oli, ja keittiöhenkilökunnalla sujui kaikki hyvin 

● Laktoositon mustikkapiirakka oli parempaa kuin tavallinen 

● Pääruoasta oli vähän moitittavaa, mutta jälkiruoka pelasti 

● Sitsit vaativat vielä kehittämistä 

● Monelta tuli hyvää palautetta sitseistä 

  

9.2. Toinen ylimääräinen yhdistyksen kokous 

● Saatiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle 

● Melko hyvin oli osallistujia 

  

9.3. Viikki GP 

● Matemaattiset biologit saivat kunniamaininnan 

● Oli hauskaa, mutta sää oli ehkä vähän turhan kylmä 

● Osa rasteista oli hieman huonoja 

● Jatkoille ei lähtenyt paljoa porukkaa 

  

9.4. MAL:n talviseminaari 

● Oli ihan kivaa 

● Henna nakitti itsensä opiskelijavaliokunnan johtoryhmän jäseneksi 

● Käsiteltiin MAL:n ja TEK:in toimintaa, keskusteltiin ja laitettiin toimeen asioita 

● Paljon ruokaa ja osallistujia eri puolilta Suomea 

● Saatiin uusi puheenjohtaja, fyysikko Jari Rinta-aho 

● Keskusteltiin, miten saataisiin opiskelijoita liittymään ammattiliittoihin 



  

9.5. Munarieha 

● Kivaa ja hyvä idea 

● Munia löytyi paljon, ja ne menivät nopeasti 

● Kaikki eivät muistaneet tapahtuman olemassaoloa 

  

9.6. AV-kemulit 

● 5 osallistujaa, osa saapui paikalle kesken 

● Katsottiin yksi suomalainen elokuva ja yksi ruotsalainen nopeutetusti, lisäksi yksi 

klassikko 

● Erittäin hauskaa oli 

  

9.7. Maisemalaskarit 

● 9 osallistujaa: 8 fuksia ja yksi jatko-opiskelija 

● Yksi kierros 3B/3T:llä 

● 1 h 15 min laskettiin, saatiin muutamia tehtäviä ratkaistua 

● Porukalla oli kiva laskea 

  

9.8. Cine Asian –excu 

● 6 osallistujaa 

● Elokuva jakoi mielipiteitä 

  

9.9. HYYn suurmielenosoitus opintotuen puolesta 

● n. 5000 osallistujaa ympäri Suomen 

● Käveltiin Kumpulasta Senaatintorille ja sieltä muiden mukana Eduskuntatalolle 

● Puolueet lupailivat monia asioita 

● Matrixin lippu pääsi Metron nettisivuille 

● Oli hauskaa ja oli kiva olla vaikuttamassa 



  

9.10. HYALin ainejärjestöilta 

● Järjestettiin eilen 

● Matrixia edustamassa olivat Noora, Senni ja Toni 

● Keskusteltiin tilajaosta ja puhuttiin järjestöjen tavoista hallita tilojaan 

● Syötiin, saunottiin ja tehtiin uusia kontakteja 

● Oli hauskaa 

  

10. Tulevat tapahtumat 

10.1. Matrix-elokuvien maraton 

● 9.4. Klusterin kerhohuoneessa 

  

10.2. Kukkomarssi 

● 7.4. Klusterilta Seurasaareen ja takaisin, lähtö klo 14 

● Tarkoituksen juoda yksi Kukko jokaista kilometriä kohden 

  

10.3.  Särkänniemi-excu 

● 27.4. excu Tampereen Särkänniemeen, yhteislähtö Tampereen rautatieasemalta klo 10:10 

● Annaleena kertoi retken järjestelyistä lyhyesti 

● Matrix sponsoroi jokaisen osallistuvan jäsenen Elämysavaimesta 2€ ja maksaa 

lipputilauksen toimituskulut 6€ 

  

10.4. Vuosijuhlien kiitosilta ja kevätsauna 

● Viikolla 15, alustavasti 23.4. Idan saunalla 

● Alkaa klo 19, ensin kiitosilta ja sitten sauna 

● 30€ budjetti molempiin 



  

10.5. Hallituksen To Do –lista 

● Senni on kerännyt listan 

● Kaikki enemmän kuin yhden äänen kannatuksen saaneet ehdotukset ovat listalla 

● Lista on liitteenä 

  

10.6. Opiskelijoiden futsalin SM-kisat 

● 9 osallistujaa ilmoittautunut 

● huhtikuussa 27.4.-28.4. 

  

10.7. Rakkaus-leffaexcu 

● Tänään klo 13:25 alkaa näytös 

  

10.8. Muut tulevat tapahtumat 

● Klusterihengailut huomenna, Elsa leipoo, tarjoiluissa panostetaan suklaamuniin 

● Megazone on varattu, ma 15.4. klo 18:30-19:30, tammifukseille ja muille 

● Laskarit Suomenlinnan lautalla ennen tenttiviikkoa 

● Mahdollisesti Sexhibition-excu 

  

11. META 

● Matrix on saanut Ville Helkolta hienon kirjan nimeltä Sisäinen aurinko 

● Senni on tehnyt jäsenrekisterivihkosen, jonne kirjataan lisätyt jäsenet 

● HYY:llä innovatiivisen oppimisen tuki haussa, Vesa Piilola kerää ideoita järjestettävää 

toimintaa varten 

● LAOn saunassa istuskeltiin ja juteltiin 18.3. Idalla 

● Tapahtumakalenteria pitää muistaa päivittää 

● Sääntömuutokset tehty Patentti- ja rekisterihallitukselle 

● Puhuttiin talouden kirjaamisesta 



● Alinan varauskierrosten piti alkaa tänään, mutta HYY:ltä ei ole tullut viestiä, yritetään 

varata pikkujoulut 24.11. ennakkovarauksessa, seuraava varauskierros alkaa 10.4. 

  

12. Seuraava hallituksen kokous 

Maanataina 8.4. klo 16 Komerossa 

  

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 11:30. 

  

Liitteet 

To Do -lista 

  

Hyväksytty kokouksessa 08/2013. 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/110398116/todolista.pdf?version=1&modificationDate=1369598177226&api=v2

