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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.18. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin muutoksitta. 

4. Ilmoitusasiat 

● Linda ilmoitti, että oli poissa viime viikon ja toivoi, että inside läpät viime viikolta 

taustoitetaan. 

● Sara ilmoitti, että toi pullasanktion. 

● Riku-Petteri ilmoitti, että Catanin ranking pelit ovat alkaneet. 

● Pinja ilmoitti, että selvittiin orientoivasta viikosta. 

● Arvo ilmoitti, ettei ole vielä selvinnyt. 

● Hannalotta ilmoitti, että joku unohti päivittää matkakortin opiskelijahintaan ja maksaa 

puoli omaisuutta, kun matkustaa seudulla. 

5. Kokouksen 16 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 

6. Posti 

Saatiin mainos X-routes mobiilisovelluksesta. 

Kortti Auli Salmilta Salzburgista. 

7. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Antti Koivurovalle Talviolympialaisten ampumahiihtoaseesta 15,95e. 

● Aleksi Tillille Orientoivan piknikin eväistä 145,35e. 

Budjetoitiin seuraavat kulut: 

● Kv-opiskelijoiden fuksipassipalkintoon Matrix-paita ja kolme vapaavalintaista 

haalarimerkkiä. 

● Kohdassa 11 Matrixin jalkapallo-, futsal- ja salibandyjoukkueiden sarjamaksuihin 

yhteensä 435e. 

Laskutetaan TEKiltä Orientoivan piknikin eväät. 



Accenturelle on vihdoin lähtenyt lasku. Osa rahoista menee haalaripainatukseen. 

Talviolympialaisten budjetti ylittyi 0,95e. Hyväksyttiin maksettavaksi kokonaan. 

8. Menneet tapahtumat 

  8.1 Haalarimerkkiompelut 24.8. 

● Noin 7 osallistujaa. 

● Osa ompeli merkkejä, osa pelasi Dominionia. 

● Meni kivasti. 

  8.2 Talviolympialaiset 25.8. 

● Kisaamassa 15 ihmistä. 

● Satoi tosi paljon, mutta kaikilla tuntui olevan tosi hauskaa. 

● Matrix voitti. Puolueeton tuomari oli matrixlainen. 

  8.3 Fuksiklusteri 28.8. 

● Osallistujia 85. 

● Meni hyvin ja fukseilla tuntui olevan kivaa. 

● Vaihtareitakin oli kourallinen, vaikka virallinen alku oli vasta tiistaina. 

  8.4 Solinor-grillailu 29.8. 

● Oli heti Fuksisportin jälkeen. 

● Fuksisportissa n. 70 osallistujaa 

● Ihmiset olivat aktiivisesti mukana. Tuutorit vetivät hyvin ja saivat porukan mukaan. 

● Ei satanut, eikä nurmella ollut kovin paljoa kakkaa. Sopivasti kakkaa. 

● Grillailuissa paljon enemmän porukkaa mitä arvioitu, koska MaFyKe-opet ja vaihto-

oppilaat olivat mukana. 

● Kaiken kaikkiaan 105 osallistujaa. 

● Meni lopulta ihan hyvin, vaikka osa kävikin itse kaupassa. Hiiletkin loppuivat kesken. 

● Puheenjohtaja piti lyhyen, mutta ytimekkään puheen. 

  8.5 Rehtori, City Tour ja Fuksipiknik 30.8. 

● Noin 95 osallistujaa kaikissa. 

● Rehtorin kättelyssäkin mukana paljon ihmisiä. 

● City Tourillakin mukana paljon ihmisiä. Kompaktimpi kierros kuin aikaisempina 

vuosina. 

● Piknikillä tarjolla pizzaa, jota riitti kaikille. Tietovisailtiin ja oli hauskaa. 



  8.6 Tiedebasaari 31.8. 

● Yli 40 uutta jäsentä. 

● Paljon innostuneita ja kiinnostuneita henkilöitä. 

● Paitojakin myytiin jopa kolme kappaletta. 

  8.7 Fuksietkot ja -bileet 1.9. 

● Meni hyvin. 

● Tuutorit hoitivat hyvin. 

  8.8 Muut menneet tapahtumat 

● Welcome Fair 30.8. 

● Ei toiminut tänä vuonna. Vuorot oli porrastettu, eikä viimeisillä vuoroilla olleet 

ehtineet kaikille pisteille. 

● Meni kuitenkin ihan kivasti. Rastien sulkeutuminen ei vaikuttanut 

matemaatikoihin. 

9. Tulevat tapahtumat 

  9.1 Avajaiskarnevaalit 4.9. 

● Juri ja Antti ovat Matrixin pöydällä. Mukaan merkkejä, jäsenlomakkeita ja karkkeja. 

● Keskustakampuksella klo 14-18. 

  9.2 Nintendo-ilta 7.9. 

● Autoja on näyttöjen kuljettamiseen. 

● Tulossa yksi minipeliturnaus. Konsoleita pitäisi olla paljon. 

● Minipeliturnaus pidetään kokoushuoneessa. 

● Tarjolla Siti-kolaa. 

  9.3 Kissojen yö 8.9. 

● Jos on innostusta tuutoreilla järjestää yhteislähtöä niin tapahtuu. 

● Maininta on kuitenkin fuksipassissa. 

  9.4 Fuksiaiset 13.9. 

● Muodostetaan noin 6-12 henkilön joukkueita. 

● Lähtö klo 13-16 ja rastit auki klo 14-20. 



● Jatkot klo 19-23 RUoholahden Sauna2:ssa. 

  9.5 Klusterihengailut 15.9. 

● Ei mitään erikoista tiedossa. Paljon fukseja odotettavissa. 

  9.6 Fuksisitsit 23.9. 

● Tiistaina 5.9. suunnittelukokous klo 18. 

  9.7 Fuksiseikkailu 29.9. 

● Rastipaikka ei vielä ole varmistunut, mutta todistusrastia pidetään joka tapauksessa. 

  9.8 Limeksen appro 4.10. 

● Lipunmyynnistä paljon epäselvyyttä. 

● Ostetaan 40 kappaletta lippuja Matrixille. 

  9.9 Syksyn bileet 8.10. 

● Asiasta kokoustetaan ensi viikolla. 

● Karnevaaliteemalla mennään, fuksi on jo rekrytty tekemään juliste. 

  9.10 KJYR 4.-6.11. 

● Ei ole kuulunut vieläkään mitään. 

● Pukukilpailuidea: ruoka. Muita ideoita Ibiza tai sarjakuvahahmot. 

  9.11.Kähmintäsauna 

● Lokakuun puolenvälin paikkeilla. 

● Mietitään tapahtumalle uutta nimeä, jotta kähmintäsauna olisi helpommin lähestyttävä 

fukseille. 

  9.12 Syyskokous 

● Marraskuussa todennäköisesti Exactumissa. 

  9.13 TAPAa Hallitus 



● Lokakuun puolessa välissä ennen kähmintäsaunaa. 

● Viikolla 41 fuksien luentojen yhteydessä. 

  9.14  Muut tulevat tapahtumat 

● FuksiOlympialaiset 6.9. 

● Klo 16 Kaisaniemen puistossa. 

● Tuutorit vetävät rasteja. Fuksit samoilla ryhmillä kuin kampussuunnistuksessa. 

● Kierrätyskeskusexcu 

● Ensi viikolla. 

● “Hanki itsellesi muki Komeroon”. 

● Luonnontieteilijöiden jouluristeily 

● Mainostetaan listoille, jotta matemaatikotkin uskaltavat mukaan. 

● MTG-ilta 

● Jossain vaiheessa syksyllä. 

● Mahdollisesti TKO-älyn kanssa. 

● Komerossa eka, komerossa vika. 

● Komero hiukan rajallinen tila tapahtumalle.  

● Pohdintaan tehdäänkö tapahtumasta julkista. 

10. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin 99 uutta jäsentä. Uudet jäsenet liitteenä. 

11. META 

● Haalarimerkkikilpailu on julkaistu. 

Paras merkki palkitaan ja kaikki joiden merkit valitaan saavat oman merkkinsä. 

● To do-listan toteuttamista pitäisi miettiä. 

Toteutettavissa esim. bändi syksynbileissä. 

● Yleisurheilutapahtuma suunnitteilla. 

Ilari ja Maija Vehmanen järjestäisivät Espoossa. 

Rastityyppistä, voi kiertää itsenäisesti tai sitten ohjattavissa. 

● Matrix jalkapallojoukkueeseen ilmoittautuminen 15.9. mennessä. 

Jalkapallojoukkueen Unisport sarjan maksu 167e. 

Futsal-joukkueen Unisport sarjan maksu 133e. 

Salibandy joukkueen Unisport sarjan maksu 135e. Ilmoittautuminen 27.9. mennessä. 

Kustannus 3e/pelaaja kaudesta, Matrix maksaa loput. 

● Komerosiivous torstaina 14.9. klo 16 eteenpäin. 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous sunnuntaina 17.9. Klusterilla. Aika päätetään myöhemmin. 

13. Kokouksen päätös 



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.26. 

Liitteet 

Liite 1: Uudet jäsenet 

 

Hyväksytty kokouksessa 18/2017. 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/226583838/Uudet%20j%C3%A4senet%20ennen%203.9.%20-%20Sheet1.pdf?version=1&modificationDate=1505985063500&api=v2

