
MATRIX RY 

  

Hallituksen kokous 22/2014 

18.12.2014 klo 10 

Christina Regina 

  

  

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Maija Karesvuori (puheenjohtaja) 

Maija Torttila (sihteeri) 

Suvi Tuukkanen 

Elsa Pekkarinen 

Juuso Nieminen 

Annaleena Rajala 

Elsa Nyrhinen (saapui kohdassa 8) 

  

Hallituksen varajäsenet: 

Auli Salmi 

Senni Ryhtä 

Oscar Kujala 

  

  

  

  



1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:20. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Annaleena Rajala ja Elsa Pekkarinen. 

  

4. Kokouksen työjärjestys 

Lisätään kohdat 9.6. Jätkäntappajat ja 13. Kiitokset hallitukselle. Siirretään muita kohtia yksi 

askel eteenpäin. Korjataan numerointi kohdassa 10. Hyväksyttiin työjärjestys tehdyin muutoksin. 

  

5. Ilmoitusasiat 

● Maija Karesvuori ilmoitti olevansa surullinen, koska on vuoden viimeinen hallituksen 

kokous. 

● Senni ilmoitti olevansa iloinen viimeisen kokouksen johdosta. 

● Maija Karesvuori ilmoitti kakun olevan hyvää. 

● Maija Karesvuori kertoi hallituksen kaatuvan tänään. 

● Annaleena ilmoitti, että hänellä on huomenna viimeinen tentti. 

  

6. Posti 

Ei postia. 

  



7. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Senni Ryhtälle YL:n joulukorsentin sponsorista 10,00e. 

● Auli Salmille Jätkäntappajien huutopussi-iltamasta 4,08e. 

● Auli Salmille kokoustarjoiluista 5,15e. 

● Elsa Pekkariselle Matrixin puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien illan tarjoiluista 

11,32e. 

● Elsa Pekkariselle joulusaunan tarjoiluista 22,30e. 

● Tiia Björkille joulusaunan tarjoiluista 8,87e. 

● Maija Karesvuorelle joulusaunan tarjoiluista 96,38e. 

● Maija Karesvuorelle järjestäytymiskokouksen tarjoiluista 5,78e. 

● Maija Karesvuorelle puolet illalliskortista TKO-älyn vuosijuhlille 32,50e. 

● Elsa Pekkariselle aamiaistarjoiluista 9,85e. 

  

On tullut seuraavat laskut: 

● Haalarilasku 3924,84e. 

● HYY:n kämmisakko 35,00e. 

  

8. Hallituksen kokouksen 21 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksitta. 

  

9. Menneet tapahtumat 

9.1. Excu Kumpulan speksiin 

● Speksi oli loistava. 

● Paikalla oli 19 matrixlaista. 

● Speksin paras hetki oli, kun Senni tuli lavalle ja tönäisi mikrofonia. 

  

9.2. Järjestäytymiskokous 



● Vuoden 2015 hallitus järjestäytyi. 

● TEK esittäytyi. 

  

9.3. Joulusauna 

● Joulusauna oli järjestäytymiskokouksen yhteydessä. 

● Tarjoilut olivat todella hyvät. TEK sponsoroi tarjoilut. 

● Paikalla oli 26 henkilöä. 

  

9.4. Futurice-excu 

● Excu oli todella kiva; toivotaan lisää tämän tyyppisiä excuja. 

● Päästiin #snapshot näyttelyyn. 

  

9.5. Matrixin PJ-ilta 

● Kivaa oli ja tarjoilut olivat hyvät. 

● Paikalla oli muun muassa vuosien 1999 ja 2000 Matrixin puheenjohtaja. 

  

9.6. Jätkäntappajat 

● Huutopussi-iltamat järjestettiin Cajsassa. Paikalla oli 14 henkilöä ja iltamissa tarjottiin 

piparia. 

● Jätkäntappajien pikkujoulut järjestettiin Klusterilla. Paikalla oli 16 henkilöä ja kivaa oli. 

Joonas Hilska oli leiponut pullaa. 

  

10. Tulevat tapahtumat 

10.1. Matrixin seminaari 

● Järjestetään 16.-18.1. Elsa Pekkarisen mökillä. 



● Kutsutaan aluksi vanha ja uusi hallitus sekä uudet emännät sekä isännät. Jos tilaa riittää, 

kutsutaan myös virkailijat. Tehdään joko Doodle tai Facebook-kysely, ketkä pääsevät 

paikalle. 

● Mökille mahtuu noin 20 henkilöä. 

  

10.2. Vuosijuhlat 

● Vuosijuhlaviikkomestareilla on paljon ideoita vuosijuhlaviikolle. Ohjelmaa ideoitiin 

Matrixin vanhojen puheenjohtajien kanssa. 

● Lauluvihko on valmiina ja laulunjohtajaksi on valittu Tiia Björk. 

● Tammikuun toisella viikolla lähetetään kutsut muun muassa Kumpulan ainejärjestöille, 

Matrixin vanhoille puheenjohtajille ja HYY:lle. Kutsujen visuaalinen ilme on valittu. 

● Tehdään uusi ilmoittautumisjärjestelmä. 

  

10.3. Muut tulevat tapahtumat 

● Tänään on hallituksen kaatajaiset. 

  

11. Uusien jäsenien hyväksyminen 

Ei uusia jäseniä. 

  

12. META 

● Käytiin läpi hyvän organisaation kehitysillan raporttia ja todettiin, että ollaan kehitytty ja 

ensi vuonna kiinnitetään raportin asioihin huomiota. 

● Tehdään uusi sähköpostilista matrix-alumnit@helsinki.fi. Listalle tulee mainos 

seniorisitseistä, saunoista, vuosijuhlista ja alumnitapahtumista. 

● Vanhat tiedottajat ja Juuso pitävät tiedotusillan Marixin tietotekniikka-asioista 

Klusterilla, jonne kaikki ovat tervetulleita. 

● Ufotyynyjä on käytetty paljon. 

● Lautapelejä olisi saatavilla Komeroon tai Klusterille. 

● Päätettiin, että vuosijuhlahaalarimerkkiin tulee valkoinen pohja, siniset reunat ja 

kirkkaan punaiset determinantin reunat sekä determinantti. Laitetaan ehdotus 

Merkilliseen. Deadline on ennen kuin opiskelut alkavat tammikuussa. 



● To Do -listassa on muutama tehtävä suorittamatta. Tänään yritetään saada tehtäviä 

tehdyiksi. 

  

13. Kiitokset hallitukselle 

● Puheenjohtaja Maija Karesvuori jakoi jokaiselle hallituslaiselle muistamisen. 

● Ahkerimmat kokouksissa kävijät palkittiin; he olivat Suvi ja Auli. 

● Ahkerimmat nakkeilijat palkittiin; he olivat Tiia Björk, Senni ja Suvi. 

● Elsa Pekkarinen antoi Maija Karesvuorelle muistamisen. 

  

14. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:23. 

 


