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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Ei muutoksia. 

4. Ilmoitusasiat 

Topias Toloselle langetettiin pullasanktio myöhästymisestä. 

Olga, Azira, Thierry ja Linda maksoivat pullasanktion. 

● Tiia ilmoitti, että TKO-älyn mielikuvitus alkaa loppua kostojen suhteen. Komero on 

täynnä Henri Malkin kuvia.  

● Antti ilmoitti rakastavansa ResQ -appia. 

● Suvi ilmoitti, että hänellä on yhä kissa vaikka se yritettiin viedä. 

● Auli ilmoitti olevansa tänään menossa sitseille jonne ilmoittautui Vappuna. 

● Topias ilmoitti käyneensä peruuttamassa tänään saamansa julkisen liikenteen sakon. 

● Antti ilmoitti, että kenelläkään ei ole enää ilmoitettavaa. 

● Auli ilmoitti, että Antti on väärässä. 

● Pinja ilmoitti, että Vappu on nyt loppu. 

● Antti ilmoitti, että Pinja on väärässä. 

● Tiia ilmoitti, että on nykyään Viljamin naapuri. 

● Viljami ilmoitti, että on nyt Tiian naapuri. 

5. Hallituksen kokouksen 10 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 

6. Posti 

Ei postia. 

7. Talous 



Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Antti Koivurovalle Nintendo-illan tarjoiluista 10e. 

● Maria Larionovalle tukkureissusta 553,99e. 

● Maria Larionovalle Komeroon ostetuista sukulakuista 30,20e. 

● Auli Salmille kokoustarjoiluista 5,97e. 

● Auli Salmille kokoustarjoiluista 5,29e. 

● Auli Salmille Limeksen vuosijuhlien illalliskortin puolikkaasta 32,5e. 

Budjetoitiin seuraavat kulut: 

● Kohdassa 8 Komeron kaapin avaimiin ja lukkoihin 170e. 

● Kohdassa 9.2 laskarinpitäjä Petteri Piiroiselle annettavaan ruusuun 3e. 

● Kohdassa 10.2 Grillailu & Pelailu -tapahtuman Siti-kolaan ja kivennäisveteen 10e. 

● Kohdassa 10.3 Mean Girls -leffaillan popcorneihin 5e. 

Talous voi hyvin. Meillä on rahaa. Suunnitteilla Matrixin täysin sponsoroima tapahtuma. 

8. Avaimet ja lukkojen vaihto 

● Matrix on päättänyt vaihdattaa Komeron hallituskaapin lukon, minkä laitos on 

tarjoutunut maksamaan. 

● Teetätetään vastaavalla lukkopesällä oleva riippulukko Klusterin kaappiin. 

● Budjetoitiin lukkoihin ja avaimiin 170e. Pinja kerää hallituslaisten vanhat avaimet pois. 

9. Menneet tapahtumat 

   9.1 Nintendo-ilta 

● Hyvin porukkaa paikalla, yhteensä 37 ihmistä. Pelailu oli hauskaa. 

● Vihdoin eri voittaja kuin aikaisemmilla kerroilla. 

● Meni samalla tavoin kuin ennenkin. 

● Voittajalle oli uusi hieno palkinto: Nintendo-teemainen kahvimuki. 

   9.2 Palautekeskustelu 

● Paikalla 36 henkeä. Juuso ja Nea olivat koonneet hyvät diat palautteesta. 

● Isosta Pyörästä oli paljon puhetta.  Laitoksen tiedotukseen kaivattiin parannuksia. 

● Palautteesta oli sensuroitu Gyllenbergiin kohdistettua kritiikkiä. 



● Budjetoitiin Petteri Piiroiselle annettavaan ruusuun 3e. 

   9.3 Verenluovutusexcu 

● Toinen excu tänä vuonna. Kukaan ei kuollut. Paikalla oli 5 ihmistä, joista 2 oli kemistejä. 

   9.4 Haalarimerkkiompelut 

● Ompelut menivät hyvin. Komerossa oli 5 ihmistä. 

● Klusterilla fyysikoiden kanssa oli 2 matemaatikkoa. 

● Tapahtumassa oli yhteensä 25 osallistujaa. Auli sai ommeltua yhden merkin. 

   9.5 Matrixin Vappu 

● Vappuaatto tuli ja meni. Ihmiset olivat humalassa. 

● Klo 11:45 kokoonnuttiin A.I. Virtasen aukiolla, josta siirryttiin HOAS:in talon katolle. 

● Katolla oli monta tasoa ja yhteensä 70 ihmistä. 

● Katolla näytettiin fyysikoille persettä, mihin he vastasivat tisseillä. 

 

● A.I. Virtasen aukiolla grillattiin hodareita noin klo 13 eteenpäin. Isännistö teki hyvää 

työtä. 

● Olisi voinut olla lisää soijanakkeja. Vappua vauhditti myös TKO-älylle järjestetty 

lippujahti. 

● Tuutorit "lainailivat" lippuja ahkerasti. Matrixin lippu katkaistiin, mutta TKO-äly lupasi 

korvata sen. 

● TKO-älyn hallitus myös kyllästyi lippujahtiin ja päätti sen suostumalla tarjoamaan 

brunssin Matrixin hallitukselle. 

 

● Mantalle lähdettiin porukassa ruokailujen kautta. Mantan lakitusta katsottiin kerrankin 

läheltä. 

Lakituksesta siirryttiin vanhalle paikalle Tuomiokirkon kupeeseen. Senaatintorilla oli 

todella hauskaa. 

 

● Kaivopuistossa oltiin aikaisin aamulla Vappupäivänä. Matrix istui lähellä muita 

Kumpulalaisjärjestöjä.  

Puistosta siirryttiin illemmalla Klusterille, missä näkyi paljon auringosta punaisia 

naamoja. 

   9.6 Laskarisuunnistus 

● Suunnistus meni hyvin. Matikan opettajien joukkue voitti. 

● Osallistujia oli 14. Palkinnoksi oli hedelmiä. Resonanssi laskuttaa muita järjestöjä. 



   9.7 Muut menneet tapahtumat 

● Komeron  kevätsiivous oli tiistaina. Siivoamassa oli 8 ihmistä. 

Löydettiin pakastimesta 2 vuotta vanhoja kalapuikkoja. Pakastin oli n. 67% täynnä jäätä. 

● Matrixilla oli vahva edustus Vapun jälkeisessä Klusterin siivouksessa. 

10. Tulevat tapahtumat 

   10.1 Seniorisitsit 

● Huomenna lauantaina 7.5. 

● Nakkeilemassa Tiia, Antti, Olga ja Pinja. 

● Hyvä nakkeilu tulossa. 

   10.2 Grillailu & Pelailu 

● Ensi viikon tiistaina 10.5. klo 16. Klusterin edessä grillausta ja pelailua. 

● Matrix sponsoroi Siti-kolaa ja kivennäisvettä. Budjetoitiin nesteytykseen 10e. 

   10.3 Mean Girls -leffamarathon 

● Katsotaan useita elokuvia. 

● Järjestetään keskiviikkona 11.5. klo 17. Budjetoitiin leffapopcorneihin 5e. 

   10.4 Ouluexcu 

● Pidetään 18.5.-19.5. Matkalle tulossa 8-9 ihmistä. Tiedossa huikea spektaakkeli. 

● Tavataan myös Sigma-kilta brunssin merkeissä. Mukaan makuupussia yms. 

   10.5 Kesäsemma  

● Järjestetään alustavasti viikonloppuna 1.-3.7. 

● Pinjan ja Jurin mökit käytössä. Jurin mökin voi dokata huolella. 

● Pinjan mökki on hieno ja sinne mahtuu, mutta sitä ei saa dokata rauhassa. 

● Valittiin enemmistöäänin Pinjan mökki. 

  

   10.6 Muut tulevat tapahtumat 



● Tulossa Matrix-aktiivien ensimmäinen, perinteikäs ja joka vuotinen PIRTELÖ (Parhaat 

Ihmiset Rentoutuvat Tulen Edessä Lämmin Ölüt). 

● PIRTELÖ järjestetään lauantaina 4.6. Tiia suunnittelee paikkaa. 

● Moodin kanssa järjestettävä taas perinteikkäät Talviolympialaiset. 

11. Fuksien tervetulokirje 

● Limes lähettää fuksikirjeen sähköisesti. Matrix voisi liittää oman kirjeensä mukaan. 

● Valmis paketti on sähköisessä muodossa. Kirjeeksi muuntaminen mahdollista. 

● Maksetaan vaikka fuksikirjeestä jos tarpeen tulee. 

12. Singular Integrals and Partial Differential Equations -konferenssin nakkeilu 

● Viikolla 21 eli 24.-27.5. Kahvittelut klo 11:15 ja klo 14:45. Nakkeilijoita 2 per kahvitauko. 

● Kahvien keittäminen ja tarjoilujen esillepano, sekä taukopäivystys yhteensä n. 2 tuntia. 

● Konferenssi pidetään Exactumin aulassa. 

13. Vuosijuhlamestarin 2017 haku 

Hakemuksia on tullut 0 kappaletta. Jatketaan hakuaikaa. 

14. Matrixin toiminnan palautekysely 

Vastauksia on tullut 14. Hyvää palautetta on tullut. Palautteesta tehdään tiivistelmä ensi 

kokoukseen. 

15. META  

● Unisport haluaa tietää uusimmeko liikuntavuoron syksylle tai koko vuodeksi.  

Uusitaan ainakin syksy ja etsitään yhteistyökumppania keväälle. 

● Aamulla oli opetuksen kehityksen työryhmän kokous. Oli keskustelua pakollisista aineista 

luonnontieteiden kandiohjelmaan. 

Matematiikan tutkintorakennetta ollaan muuttamassa hyvin rankasti. 

● Matrixin nettisivut ovat lähellä valmistumistaan. Ulkoasussa on vielä tekemässä. Sivujen 

testausta 13.5. klo 11. 

● Floran päivä 13.5. Matrixin osalta tiedossa mm. Komeron esittelyä. 

● Fuksitapahtumaan voisi antaa TEKille näkyvyyttä. Esim. laululäsyihin tai jälkiruokaan. 

16. Seuraava kokous 



Seuraava hallituksen kokous perjantaina 20.5. Klusterilla klo 19. 

17. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:32. 

  

Hyväksytty kokouksessa 12/2016 

 


