
MATRIX RY 

  

Hallituksen kokous 7/2014 

8.4.2014 

Komero 

  

Läsnä 

  

Hallituksen jäsenet: 

Maija Karesvuori (puheenjohtaja) 

Elsa Pekkarinen (sihteeri) 

Suvi Tuukkanen 

Annaleena Rajala 

Juuso Nieminen 

Elsa Nyrhinen 

Santeri Horttanainen 

Olli-Pekka Lindström 

Henna Rinne (saapui kohdassa 9) 

  

Hallituksen varajäsenet: 

Auli Salmi 

Topias Tolonen 

Tiia Björk 

Oscar Kujala 

Senni Ryhtä (saapui kohdassa 11.4) 

  



Muut jäsenet: 

Oliver Lewisohn 

Noora Nuutinen (poistui kohdassa 13) 

Aliisa Perikangas (saapui kohdassa 13) 

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:15. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

  

4. Ilmoitusasiat 

● Auli ilmoitti, että muffinsseissa on pähkinää. 

● Juuson kierukka on huonosti. 

● Osku hoiti pullasanktionsa. 

● Kaksi matemaatikkoa on löytänyt rakkauden. 

● Hennalle annettiin pullasanktio, koska ei ilmoittanut myöhästyvänsä tai ettei pääse 

kokoukseen ollenkaan. 

● Annaleena ilmoitti, että muffinssit ovat hyviä. 

● Osku ilmoitti, että Maija Torttilalla on paha mieli. 

  

5. Posti 



Oli saapunut Vapaa Radikaali. 

  

6. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Tiia Björkille KSO:n vuosijuhlaedustauksesta 37,50 e 

● Tiia Björkille kiitosillan ja kevätsaunan tarjoiluista 29,24 

● Annaleena Rajalalle Spektrumin vuosijuhlaedustuksesta 20 e. 

● Maija Karesvuorelle virkistäytymisillan tarjoiluista 23,78 e. 

● Noora Nuutiselle opiskelijakollokvion limuista ja pitsoista 152,05 e. 

 

Budjetoitiin seuraavat kulut: 

● kohdassa 11.2. 10 euroa munariehaa varten 

● kohdassa 11.4. 5 euroa/jäsen Tarzan-musikaalia varten 

● kohdassa 11.5. 20 euroa Resonanssin vuosijuhlalahjaan 

● kohdassa 11.5. 10 euroa hallituskahvien tarjoiluihin 

● kohdassa 11.5. 4 euroa HaalariMerkkiOmpeluKemulien tarjoiluihin. 

 

 

7. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan 6 hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

  

8. LAL:n ainejärjestösopimus 

Tiedustellaan vielä, saadaanko sponsorointia Matrixin 20-vuotisvuosijuhlille. 

  

9. Opintoasiat 



● Paras ohjaaja, luennoitsija, ja laskarinpitäjä -äänestys on käynnissä huhtikuun loppuun 

asti. Kysely pitäisi laittaa myös sivuaineopiskelijat tavoittavalle sähköpostilistalle. 

● Palautekyselyn perusteella järjestetään keskustelutilaisuus luennoitsijoiden ja 

opiskelijoiden kesken. Tällöin palkitaan myös parhaat ohjaajat, luennoitsijat ja 

laskarinpitäjät. 

● Syksyllä 2014 järjestetään kaksi opintopiiriä. 

● Jos tulostuskiintiö loppuu, tulee lähettää Helpdeskiin tai vararehtorille viestiä. 

● Pohdittiin oman tulostuskortin hankkimista Matrixille. 

● Exactumiin on mahdollisesti tulossa rajaton tulostin. 

 

10. Menneet tapahtumat 

10.1. Hallituksen ja virkailijoiden virkistäytymisilta 

● Paikalla oli 10 henkilöä. 

● Vietettiin iltaa Kirkkonummella. 

● Saunottiin. 

● Leikittiin ihanan kissan kanssa. 

  

10.2. Vuosijuhlien kiitosilta 

● 12 oli paikalla. 

● Kiitettiin nakkeilijoita. 

  

10.3. Matrixin kevätsauna 

● 33 henkilöä oli saunalla. 

● Saunottiin. 

● Oli hyvää boolia. 

  

10.4. Tove-näyttely -excu 

● 3 henkilöä oli mukana exculla. 

● Oli tosi hieno näyttely Ateneumissa. 



● Näyttelyssä oli muitakin Tove Janssonin töitä kuin muumi-aiheisia. 

  

10.5. Profetia-excu 

● Paikalla oli 15 henkilöä. 

● Oli erinomaiset tarjoilut. 

● Profetia toteutui. 

  

11. Tulevat tapahtumat 

 

11.1 Klusterihengailut 

● Järjestetään 18.4. 

  

11.2. Munarieha 

● Munia etsitään 15.4. klo 15 alkaen Exactumin 3. kerroksessa. 

  

11.3. Vappu 

● Vappu aloitetaan klo 12 Exactumin kattoterassilla. Annaleena ja Santeri suostuivat 

vastuuhenkilöiksi. 

● Kattoterassin jälkeen mennään grillailemaan A. I. Virtasen aukiolle, jonka jälkeen 

seuraamaan Mantan lakitusta ja Tuomiokirkolle. 

● Vappupäivänä mennään piknikille Ullanlinnanmäelle. Elsa Nyrhinen ja Elsa Pekkarinen 

hoitavat yhteislähdön, joka tapahtuu klo 10 palloukoilta. 

● Matrix voisi mahdollisesti mennä siivoamaan Ullanlinnanmäkeä 2.5., tästä laitetaan 

viestiä Matrix ry -listalle vapaaehtoisten löytämiseksi. 

  

11.4. Tarzan-musikaali 



● Tapahtumaan on ilmoittautunut 12 henkilöä. 

  

11.5. Muut tulevat tapahtumat 

● Klusteria siivotaan keskiviikkona 23.4. klo 14. 

● Hallituskahvit pidetään 28.4. klo 11 alkaen. 

● HaalariMerkkiOmpeluKemulit pidetään Komerossa 15.4. klo 10 alkaen. 

● Puhuttiin karkkikemuleista 

  

12. Uusien jäsenien hyväksyminen 

Hyväksyttiin Juan Cruz Landoni ja Mari Torkkeli jäseniksi. 

  

13. META 

● HYY etsii nakkeilijoita Mantan lakitukseen 30.4. klo 16-19. 

● Hallituksen jäseniä ja virkailijoita kehotettiin alkamaan valmistelemaan 

virkailijatestamentteja. 

● 25.4. on virityspäivä, jossa on tarjolla koulutuksia eri virkoihin. 

● Syksyn bileille yritetään saada Alina-varaus viikolle 40. 

● Beer Pong -turnaukselle yritetään saada peruutusvuoro. 

● Maija Karesvuori suostui vastuuhenkilöksi Matlun MEGAsuunnistukseen. 

● Maija Karesvuori ja Elsa Pekkarinen kävivät yksikkökokouksessa, jossa puhuttiin 

periodiuudistuksesta. Väliviikot poistuvat, jolloin jokaiseen periodiin tulee yksi luentoviikko 

lisää. Fysiikan, kemian ja TKTL:n laitokset ovat jo päättäneet siirtymisestä väliviikottomaan 

malliin.  

● Shakkiottelu TKO-älyn kanssa on edelleen käynnissä. 

● Hyväksytään Elsa Nyrhisen ehdotus eniten saaneista hallituksen To do -listan kohdista 

viralliseksi To do -listaksi. 

● Ufotyynyjen saaminen laitokselle edistyy. 

● Matrixin liikuntavuorosta ei ole tullut vielä laskua. Laskun summasta pitää muistaa laskuttaa 

puolet Hämäläiseltä osakunnalta. 

Lisäksi keskusteltiin Organisaation kehitysillan raportista. Matrixin tulisi raportin perusteella 

erityisesti 

● lisätä tietoa hallituksen toiminnasta ja siihen liittymisestä 



● patistaa hallituksen jäseniä aktiivisuuteen 

● lisätä opintoasioihin liittyviä tapahtumia 

● kehittää alumnitoimintaa 

● lisätä työelämäkontakteja 

● tiedottaa paremmin työharjoittelumahdollisuuksista ja työpaikoista 

● tiedottaa enemmän ammattiliitoista 

  

14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.4. klo 13 Klusterilla. 

  

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.34. 

 


