
MATRIX RY 
Hallituksen kokous 14/2016 

La 2.7.2016 klo 14 

Miehikkälä 

Läsnä: 

Hallituksen jäsenet: 

Tiia Björk (puheenjohtaja) 

Juri Gyllström (sihteeri) 

Auli Salmi 

Pinja Lappalainen (poistui hetkeksi kohdassa 11.14) 

Suvi Tuukkanen 

Antti Koivurova 

Ella Tamir 

Muut: 

Juuso Nieminen 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:16. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Poistetaan Tulevista tapahtumista Liisa Ihmemaassa -excu ja Venlojen Jukola ilta. Korjattiin 

numerointi. 

Korjattiin tulevien tapahtumien kohdat 10.5 Matrixin kesätorstai III ja 10.3 ViAGran kesäviini. 

Lisättiin kohdat 11.16 Fazer-excu ja 11.17 Muut fuksisyksyn tapahtumat. 



4. Ilmoitusasiat 

● Antti ilmoitti, että muffinssit ovat herkullisia. 

● Pinja ilmoitti, että tulee kohta takaisin. 

● Juuso ilmoitti, että semma on elämän parasta aikaa. 

● Auli sanoi sorsilla olevan huono pullavaisto. 

● Tiia ilmoitti, että metsästä löytyy mustkoita ja metsämansikoita. 

● Suvi ilmoitti, että järven vesi on lähes kuumaa. 

● Juri ilmoitti "Sain", johon Juuso kysyi "Ai eilen vai? Huhhuh!" 

● Juri täsmensi tarkoittaneensa, että sai kirjoitettua ylös kaikki ilmoitusasiat. 

5. Hallituksen kokouksen 13 pöytäkirjan hyväksyminen  

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 

6. Posti 

On tullut liikuntavuoron lasku.  

7. Talous 

Santeri Velin on maksanut vuosijuhlat. 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Suvi Tuukkaselle Liisa Ihmemaassa -leffaillan tarjoiluista 4,23e. 

● Pinja Lappalaiselle Matrixin Kesätorstai I:en tarjoiluista 9,55e. 

● Pinja Lappalaiselle Kesäsemman ruuista 50e. 

● Lasku liikuntavuorosta 525e. 

Budjetoitiin seuraavat kulut: 

● Limeksen Appron lippuihin 600e. 

● Kohdassa 10.6 Tuutoripiknikin tarjoiluihin 10e. 

● Kohdassa 11.17 Alina-yhteistapahtuman palkintoon ja tarjoiluihin 50e. 

8. Virkailijat 

Valittiin Klusterivastaavaksi Hannalotta Alenius. Hannalotalta on suullinen hyväksyntä. 

Myönnettiin Hannalotalle 24h avain Klusterille sekä Klusterivastaavan kaappiavain. 



Valittiin toiseksi Opintovastaavaksi Auli Salmi. Juuso Nieminen lähtee syksyllä vaihtoon ja jää 

pois tehtävästä. 

9. Menneet tapahtumat 

  9.1 Tuutoripiknik I 

● Tosi hauskaa. Pelattiin minigolfia. 

● Paikalla oli 11 ihmistä. Tommi voitti ja sai palkinnoksi Siti-kolaa. 

● Piknikin jälkeen mentiin Klusterille. 

  9.2 Jukola-joukkueen Venla-ilta 

● Mentiin Kerhohuoneelle katsomaan viime vuoden Venlat. 

● Yllättävän paljon juoksijoita paikalla, yhteensä 10 ihmistä. 

  9.3 Jukolan viesti 

● Jukola-joukkue hylättiin koska yksi rasti jäi välistä. 

● Matrixista osallistui 16 ihmistä kolmessa joukkueessa. 

  9.4 Liisa Ihmemaassa -excu 

● Klusterilla oli 4 ihmistä katsomassa vanhat elokuvat. 

● Elokuvateatteriin tuli 4 ihmistä.  

  9.5 Matrixin Kesätorstait I “Grill n' chill” 

● Oli huono sää joten mentiin Klusterille. 

● Katsottiin Netflixiä ja pelattiin lautapelejä. Paikalla 15 ihmistä. 

● Facebook-mainostusta tulee harjoitella.  

  9.6 Matrixin Kesätorstait II “Tailteilua” 

● Vietettiin aikaa Kaisaniemen puistossa taiteillen. 

● Illalla tapahtuma päättyi klo 20 ja siirryttiin Klusterille. 

  9.7 Kesäsemma 

● On mennyt hyvin. Paikalla 8 ihmistä. 



● Tultiin kahdella autolla, joista toinen kävi yhteiskauppareissulla ja toinen eksyi mieron 

tielle. 

● Ilta onnistui kuitenkin hyvin. 

● Kukaan ei dropannut Tiian tunnelmaa. 

  9.8 Muut menneet tapahtumat 

●  Ei ole. 

10. Tulevat tapahtumat 

  10.1 PIRTELÖ 

● Tulossa hyvää vauhtia. Saunat saadaan varattua 2 viikkoa etukäteen. 

● Tässä vaiheessa kokousta siirryttiin sisälle, koska oli liikaa önniäisiä. 

● Päivämäärä alustavasti torstai 4.8. 

  10.2 Telttaretki 

● Ensi viikonloppuna päivänä jona on hyvä sää. 

● Mennään Nuuksion Haukkalammelle. Lenkki on 4+4 kilometriä pitkä. 

● Sääennuste lupaa huonoa, mutta toivotaan parasta. 

● Tämän reissun pohjalta suunnitellaan syksyn fuksien metsäretki. 

  10.3 ViaGran kesäviini 

● Tiistaina 5.7. Ravintola Loisteessa. 

● Jos on hyvä keli niin puistossa. 

  10.4 Kanaria-sitsit 

● Kanaria-sitsit on siirretty keskiviikolle 20.7. Klusterin vahauksen takia. 

● Alkaa klo 16. Paikaksi pohdittu joko Väinämöisen puistoa tai Lapinlahden puistoa. 

● Saari on Fuerteventura ja ruokalista olkoon vielä yllätys. 

● Fuerteventura tunnetaan mm. nudistirannoista ja kallioisista rannikoista. 

● Osallistumismaksu tänä vuonna  6e. Klusterille saa tulla auttamaan kokkailussa. 

  10.5 Matrixin Kesätorstait III 

● Torstaina 14.7. klo 16. 

● Varataan Klusterin kerhohuone.  



● Beach-teema Hietsussa. 

  10.6 Tuutoripiknik II 

● Päivänä maanantai 11.7. Tunnelmien kyselyä tulevista fukseista yms. 

● Hallituksen edustusta toivotaan paikalle. Hankitaan pientä tarjoilua. Budjetoitiin 

tarjoiluihin 10e. 

  10.7 Mathathon 

● Tommi Nikkanen on kesälomalla eikä häneen siksi olla saatu yhteyttä asian suhteen.  

  10.9 Muut tulevat tapahtumat 

● Ollaan Kesäsemmassa. 

● Grillataan, paistetaan lettuja, saunotaan, syödään paljon ja pelataan perinteisiä 

seminaaripelejä. 

● Nukumme hyvät ja levolliset yöunet. Huomenna siivotaan ja lähdetään pois.  

11. Fuksisyksyn tapahtumat 

  11.1 Varaslähtö Elämään! 

● Pidetään 17.8. Mennään piknikille Suomenlinnaan. 

● Sieltä erillisten ruokailevien ryhmien kautta Matlun bileisiin. 

● Klusterille välissä jos on huono sää. 

● Tuutoreilla päälle haalarit. Hallituslaisille ehkä huomioliivit. 

  11.2 Fuksiklusteri 

● Klusteri on varattu maanantaille 29.8. klo 16 eteenpäin. 

● Täytyy käyttäytyä hyvin ja näyttää hyvää esimerkkiä.  

  11.3 Fuksisport 

● Fuksisport järjestetään perinteisesti Vallilan kentällä Orientaatioviikon torstaina.  

● Hallitus on tervetullut kaikkiin fuksitapahtumiin. 

● Kaikennäköisiä urheiluvempeleitä mukaan. 

  11.4 Cafe Mascot 



● Kannattaa varata tai ilmoittaa baariin etukäteen. 

● Hengailua ja lautapelien pelailua. 

● Saattaa olla häppärihintoja. 

  11.5 Kumpulasuunnistus 

● Pidetään kivoja rasteja ja käytetään fuksit tärkeimmissä paikoissa Kumpulassa. 

● Hallitus voisi näyttää Komeroa. 

  11.6 Tiedebasaarin järjestötori 

● Orientoivan viikon keskiviikkona 31.8.  

● Antti ja Juri alustavasti edustamassa. 

  11.7 Fuksipiknik Kaivarissa 

● Torstaina Kaivopuistossa. Syödään eväitä ja pelaillaan pelejä. 

● Peitteitä ja vilttejä mukaan. Jos huono sää niin johonkin Mascotin kaltaiseen paikkaan 

pelailemaan. 

  11.8 Helsinki City Tour 

● Torstaina 31.8. aamupäivällä Rehtorin kättelyn jälkeen. 

● Tuutorit mielellään paikalle, jotta kiusallisuudelta vältytään. 

  11.9 Avajaiskarnevaalit 

● Keskustakampuksella maanantaina 5.9.  

● Sähköt olisi kiva saada Fieldsin mitalin näyttöä varten. 

  11.10 Fuksiolympialaiset 

● Taas Kaisaniemen puistossa. Kivoja rasteja ja leikkimielistä kilpailua. 

● Vaihtareita mielellään kannustettava mukaan. Jos on huono sää voisi varata UniSportilta 

tilan. 

  11.11 Fuksiaiset 

● Pidetään torstaina 15.9. Saunatilan hankkimisessa ollut vaikeuksia.  

● Paremman puutteessa varataan Malmin Sauna2. 



● Solinorilta voisi kysyä sponssia johonkin, esim. ruokiin. 

  11.12 Fuksiseikkailu 

● Matrix ei ole ilmoittautunut vielä rastin pitäjäksi, mutta tulee ilmoittautumaan. 

● Toistetaan viime vuoden asiallinen ja onnistunut todistus-rasti.  

● Rastia pitämään ainakin Antti ja Tiia. 

  11.13 Laitosiltapäivä 

● Laitoksen jäsenten yms. kanssa höplöttelyä. 

● Pidetään Orientoivan viikon tiistaina 30.8. 

  11.14 Fuksivaellus 

● Samalla kaavalla mennään kuin Telttaretken kanssa. 

● Katsotaan mitä opitaan ensimmäisestä reissusta ja tehdään asianmukaiset suunnitelman 

muutokset. 

● Pyritään järjestämään Keskisuomalaisen Osakunnan kanssa. 

  11.15 Nintendoilta 

● Suunnitellaan miten saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä pelaamaan kerralla. 

● Mainonta suunnataan pääasiassa fukseille, mutta kaikki ovat tervetulleita. 

● Pyritään pitämään vielä vähemmän alkoholillisena. 

  11.16 Fazer-excu 

● Fuksi- ja tuutorivastaavat alustavasti järjestämässä.  

● Uusi ilmainen esittelykierros. 

  11.17 Muut fuksisyksyn tapahtumat 

● Alina-vuorolla Resonanssin ja TKO-älyn kanssa pelailuilta. Saadaan myös muita tiloja 

Uudelta käyttöön. 

Budjetoitiin tarjoiluihin ja palkintoon 50e. Tervetulleita tuutorit, fuksit ja hallituslaiset. 

● Yhteissitsit MESin kanssa 9.10. Paikalle fukseja ja tuutoreita. 

● KJYR 21.-23.10. 

● Kissojen Yö. Ei vielä päivämäärää. 



12. Vuosijuhlamestarin 2017 haku 

Ei ole hakijoita tiedossa. 

13. META 

● Tomi Vainio ehdotti leffakatseluiden yhdistämistä. 

● KV-tuutorointi on harmillisen sekavaa. Kukaan laitokseta tai yliopistolta ei näytä tietävän 

asiasta. 

● Puheenjohtajisto avasi skumppapullot sanoin "Skumppa auki". 

● Seuraava Veri-excu fuksien tultua. 

14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous Klusterilla torstaina 28.7. klo 12. 

15. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:37. 

 

Hyväksytty kokouksessa 16/2016 

 


