
MATRIX RY 
Hallituksen kokous 15/2015 

To 20.8.2015 klo 19 

Väinämöisen puisto 

 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Juuso Nieminen (puheenjohtaja) 

Maija Torttila (sihteeri) 

Selina Lehtoranta 

Auli Salmi 

Suvi Tuukkanen 

Julius Uusinarkaus (poistui kohdassa 10) 

Tiia Björk 

Laura Kaurijoki 

Henna Rinne (saapui kohdassa 9.1.) 

  

Hallituksen varajäsenet: 

Elsa Pekkarinen 

Elsa Nyrhinen (saapui kohdassa 9.3.) 

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:17. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Lisätään kohta 9.2. Avajaiskarnevaalit. Muita kohtia siirretään yksi askel eteenpäin. Hyväksyttiin 

työjärjestys tehdyin muutoksin. 

4. Ilmoitusasiat 

● Selina kertoi, että häntä pelottaa. 

● Laura toi pullasanktion, jossa lukee Matrix. 

● Julius maksoi pullasanktion. 

● Auli kertoi löytäneensä kaverin. 

● Suvi kertoi, että AEE:n ovi on ollut auki. 

● Julius ilmoitti muuttavansa Itäkeskukseen kivaan 70:n neliön kämppään. 

● Laura kertoi asuvansa Pariisissa sillan alla. 

● Tiia kertoi, että hanhiparvi lähestyy. 

● Juuso ilmoitti, että kokoustamme kakassa. 

● Julius ilmoitti, että olisipa housut. 

● Suvi kertoi, että tummennetut Solinor-lasit ovat tulleet. 

  

5. Posti 

Ei postia. 

6. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Maija Torttilalle fuksipassien pohjista 35,10e. 

● Julius Uusinarkaukselle kirjekuorista ja postimerkeistä 3,90e. 

  

Budjetoitiin kohdassa 9.3 fuksiaisten palkintoon 10e. 

  

Maksetaan Limeksen appro -liput. Lippuja on 80 ja ne maksoivat yhteensä 720e. 



Fuksiaisten jatkopaikaksi varattu Malmin saunan vuokra on maksettu. Vuokra oli 349e. 

Tarkkailkaa, että kaikki kaverisitseille osallistuvat maksavat sitsinsä. 

  

7. Hallituksen kokouksen 14 pöytäkirjan hyväksyminen 

Ei hyväksytty. 

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Varaslähtö elämään 

● Onnistui hyvin. 

● Paikalla oli noin 30 fuksia. 

● Uudet fuksit ovat mukavia ja lahjakkaita. 

● Suomenlinnassa leikittiin muutama leikki ja oltiin piknikillä. 

● To do -listaan saatiin suoritusmerkintä: Tiia ja Elsa Pekkarinen esittivät Suomenlinnan 

lautalla Titanic-elokuvan kohtauksen. 

● Jatkot olivat Amarilossa, jossa oli Matlun kesäbileet. 

  

8.2. Talviolympialaiset 

● Paikalla oli noin 23 osallistujaa. 

● Voitettiin Moodi. 

● Paikalla oli kaksi matematiikan fuksia. 

● Jatkot olivat Mustassa Härässä. 

● Tapahtuma onnistui; kannattaa ensi vuonna järjestää uudestaan. 

● Ensikin vuonna kaksi tuomaria. 

  

9. Tulevat tapahtumat 

  

9.1. Järjestötori 

● Keskiviikkona 26.8. 



● Suvi nakkeilee aamulla, Laura klo 13 alkaen ja Juuso klo 10-13. Maija nakkeilee tarpeen 

vaatiessa. 

  

9.2. Avajaiskarnevaalit 

● Maanantaina 31.8. 

● Matrixin pöytä on Conduksen ja Synopin vieressä. 

● Klo 13 alkaen voi mennä laittamaan pöytää valmiiksi. Pöytää pidetään klo 17 asti. 

● Juuso ja Laura ovat Matrixin pisteellä. 

● Illalla on Limeksen Ex tempore -bileet Tigerissä. 

  

9.3. Fuksiaiset 

● Malmilla on jatkot. Jatkopaikalle pääsee klo 17 alkaen. 

● Fuksit häädetään keskiyöllä, koska vuokraus loppuu klo 01. 

● Juuso, Elsa Pekkarinen, Tiia ja Maija vievät Klusterilta juomia. 

● Budjetoitiin 10e palkintoon. 

● Rastit suunnitellaan myöhemmin tuutorien kanssa. 

  

9.4. Syksyn bileet 

● Lippuja mahdollisesti myyntiin jo keskiviikkona 26.8. 

● Liput maksavat 3e ennakkoon ja 4e ovelta. 

● Julisteet tehdään valmiiksi, tulostetaan ja viedään Komeroon ja muihin Kumpulan 

opiskelijahuoneisiin, sekä Klusterille. 

● Bileiden 30:lle ensimmäiselle ihmiselle annetaan yllätys. 

● Laitetaan Facebookiin ja sähköpostiin ilmoitusta. 

● Tehdään mainosvideo, joka laitetaan Facebookiin sekä Instagramiin. 

● Tehdään kilpailu, jossa parhaan Tosi-tv -videon laittaja palkitaan. 

● Juomia mahdollisesti lähdetään hakemaan. 

● Livebändi tulee mahdollisesti soittamaan. 

● Suunnittelukokous pidetään 9.9. klo 16 Komerossa. 

  

9.5. Kaverisitsit 

● Järjestetään 6.9. 

● Deltalaisia on kutsuttu. 



● Ennen sitsejä pidetään piknik Deltalaisten kanssa klo 14. 

● Juomia riittää. 

● Alkoholiton menu maksaa 13e ja alkoholillinen menu 15e. 

● HYK tulee nakkeilemaan. 

  

9.6. Mathathon 

● Ei ole tullut lisää tietoa. 

  

9.7. Muut tulevat tapahtumat 

● Kissojen yöhön lähdetään 11.9. Yhteislähtö on klo 16 palloukoilta. Auli ottaa vastuun. 

● Pikkujouluihin pohdittiin paikkoja ja aikoja. Päätettiin varata Smökki 9.12. Sitsit alkavat 

mahdollisesti klo 18. 

● Ruotsi-sitsit on peruttu. 

● Nintendo-ilta järjestetään 8.9 Klusterilla. 

● Fuksimarssi järjestetään 15.9. klo 16:00. 

● Fazer-excua järjestellään parhaillaan. 

● Fuksisitsit järjestetään 4.10. 

● Harry Potter -sitsit on 2.11. Ne ovat yhteissitsit HYK:n kanssa. 

● HYK:n fuksiaiset ja niiden avoimet baarijatkot ovat 10.9. Kaikki on kutsuttu 

suunnistamaan ja jatkoille. 

● Jätkäntappajien kerhoilta järjestetään syyskuussa mahdollisesti kokoushuone Kaisassa. 

  

10. META 

● Limeksen appro -lipuille tehdään kiitiöt: 50 lippua fukseille ja 30 lippua vanhoille. 

● Opintopiirien ohjaajat on valittu. Nyt pohditaan parasta tapaa järjestää opintopiirit. 

● AEE:n vanha sisäänkäyntiovi on avattu. Oven aukaisu oli laukaissut hälytyksen, josta 

syystä vartija oli tullut paikalle.  

● Hallitusta kysyttiin esittelemään Komeroa fukseille torstaina 27.8. ja kertomaan 

kursseista fukseille kurssi-infoon. 

● Muistutettiin täyttämään tapahtumakalenteria. 

11. Seuraava kokous 

Tiistaina 1.9. klo 16 Komerossa. 



12. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:51. 

  

  

Hyväksytty kokouksessa 17/2015 

 


