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Hallituksen jäsenet: 

Juri Gyllström (puheenjohtaja) 

Ilari Saunamäki (sihteeri) 

Pinja Lappalainen 

Viivi Tiihonen (poistui kohdassa 13) 

Linda Hyvärinen (poistui kohdassa 7) 

Aleksi Tilli 

Juha Vuolle (poistui kohdassa 13) 

Antti Koivurova 

Hallituksen varajäsenet: 

Ilpo Laapio 

Jasmine Lindelöf 

Matias Malmi 

Arvo Kuoppamäki 

Muut: 

Riku-Petteri Kyllönen 

Joonas Virkki (poistui kohdassa 13) 

Ira Laihanen (saapui kohdassa 9.9) (poistui kohdassa 13) 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Korjattiin kokouspaikaksi Christina Regina. Korjattiin numerointi kohtiin 9.12-9.15. 

Esityslista hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 

4. Ilmoitusasiat 

● Juri ilmoitti ulkona satavan lunta, mikä on kivaa. 

● Viivi ilmoitti, että pullasanktio on tuotu ja se on karkkia. 

● Linda ilmoitti omistavansa todella kipeän mustelman. 

● Jasmine ilmoitti, että hänellä on väsynyt fiilis ja siksi toi laiskahkot kokouseväät. 

● Juri ilmoitti, että länsimetro kulkee ja meemi on kuollut. 

● Ilpo ilmoitti "Kiitos länsimetro 2007-2017". 

● Linda ilmoitti, että kokoustarjoiluna ollut karkkipussi on kiva. 

5. Kokouksen 21 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 

6. Posti 

TEKin ML-opiskeljayhdistyksen viikonlopputapahtumaan on tullut kutsu. 

Kutsu on kahdelle henkilölle. Ilmottautuminen perjantaihin 24.11. mennessä. Tapahtuma on 15.-

17.12. 

Paikalle lähetetään Arvo Kuoppamäki ja mahdollisesti Joonas Virkki. 

7. Talous  

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Antti Koivurovalle Pikkujoulusitsien Alina vuokrasta ja pantista 190e. 

● Antti Koivurovalle Pikkujoulusitsien koristeista ja lahjoista 229,60e. 

● Juri Gyllströmille TKO-älyn vuosijuhlien illalliskortin puolikkaasta 30e. 

● Juri Gyllströmille viski-tasting viskeistä 283,80e. Maksetaan kassasta. 

● Sara Hietaselle kokoustarjoiluista 5,14e. 

● Antti Koivurovalle Hiukkasen vuosijuhlien illalliskortin puolikkaasta 30e. 

● Antti Koivurovalle Beer Pong -turnauksen tarjoiluista ja palkinnoista 62,90e. 

● Selina Lehtorannalle kirjekuorista ja postimerkeistä 9,65e. 

● Venla Viljamaalle TKO-älyn vuosijuhlien illalliskortin puolikkaasta 30e. 

● Hannalotta Aleniukselle Pikkujoulusitsien koristeista 45,60e. 



● Madli Mötlikille Pikkujoulusitsien ruuista 223,41e. 

● Matias Malmille FC Matrixin sarjamaksusta 133e. 

● Jasmine Lindelöfille Pikkujoulusitsien pöytäliinoista 34,34e. 

● Jasmine Lindelöfille kokoustarjoiluista 6,48e. 

● Lasku TKO-älylle KJYRistä 4690e. 

Budjetoitiin seuraavat kulut: 

● Syyskokouksen tarjoiluihin 15e. 

● Keittiövälinesettiä varten 300e. Settiä voidaan täydentää myöhemmin jos jotain puutteita 

ilmenee. 

● Rocket league -turnauksen tarjoiluihin 10e. 

Tilataan Matrix-haalarimerkkejä 200kpl, Tanline-merkkejä 300kpl ja Fuksimerkkiä 50kpl. 

8. Menneet tapahtumat 

  8.1 KJYR 4.-6.11. 

● Matrixilta osallistujia oli kaiken kaikkiaan noin 120. 

● Jasmine Lindelöf ja Selina Lehtoranta voittivat Matrixin pukukilpailun popcornkippo-

asuillaan. 

● Fiilis risteilyllä oli hyvä ja monia matikkalaisia kävi myös Tukholmassa asti 

jaloittelemassa. 

● Risteilyä kommentoitiin seuraavasti: ”Meri oli rauhallinen, mutta meno ei.” 

  8.2 Jätkäntappajien peli-illat 

● Peli-illat järjestettiin 7.11. ja 14.11. Paikalla oli pelipäivinä 15 ja 12 henkeä. 

● Kuuleman mukaan paikalle leivottu kakku oli maittavaa. 

  8.3 Kumpulan Potentiaali 8.11. 

● Tapahtuma oli varsin onnistunut.   

● Tapahtumasta on saatu paljon palautetta, josta suuri osa oli positiivista. 

● Yrityksiä oli sankoin joukoin paikalla ja tapahtumaa on alettu suunnittelemaan 

ensivuodeksi. 

● Tapahtumaan osallistuneet opiskelijat saivat paljon työhaastattelutilaisuuksia ja 

ilmeisesti muutamia työpaikkojakin osui joidenkin tielle. 

  8.4 Beer Pong -turnaus 15.11. 

● Condus tarjosi auttavaa kättä tapahtumaan tarjoamalla lisäpöytiä. 



● Tapahtuma onnistui mainiosti. Voittajajoukkue oli ”Junaonnettomuus” jossa kilpailivat 

Mikko Kulonpalo ja Toni Könnilä. 

● Kilpailussa oli mukana 16 joukkuetta ja tapahtuma keräsi 64 osallistujaa. 

  8.5 Pikkujoulusitsit 19.11. 

● Sitsit sujuivat oikein mukavasti. 

● Nakkeilemaan oli paljon innokkaita ihmisiä ja vaikka kaikki tarjoilijat olivat hommassa 

ensikertalaisia, asiat sujuivat todella jouhevasti. 

● Sitseillä vieraili myös joulupukki jakamassa osallistujille lahjoja. Tämä tempaus oli 

saanut eritoten hyvää palautetta. 

● Filosofien töppäysten ansiosta astioita piti kantaa alakerrasta, mutta tämän johdosta 

astioista saatiin 50e alennus. Sitsestä jäätiin voitolle arviolta 300e. 

  8.6 Muut menneet tapahtumat 

● Opetuksen strategiapäivä järjestettiin 17.11. Tapahtumassa oli 60 osallistujaa.  

Opiskelijoille tapahtumassa oli joitain entuudestaankin tuttuja asioita , mutta kuuleman 

mukaan henkilökunta sai kovasti hyödyllisiä pointteja.  

Tapahtuman jälkeen luvassa ollut illallinen shampanjan kera oli ollut maukas. 

● Kv-klusteri tiedekunnan vaihtareille pidettiin 17.11. 

9. Tulevat tapahtumat 

  9.1 Magic the Gathering -ilta 21.11. 

● Tapahtuma on yhteistyössä TKO-älyn kanssa ja sponsoriksi on saatu Poromagia. 

● Poromagia tarjoaa joitain kortteja antaa mainos-ständin tapahtuman ajaksi. 

● Tapahtumassa järjestettävään draft-osuuteen ilmoittautuminen tulee tapahtumaan TKO-

älyn puolelta ja sen hinta tulee olemaan 9e. 

● Tapahtuma on järjestetty todella hyvin ottaen huomioon etteivät järjestäjät ole ennen 

järkänneen tapahtumia. 

  9.2 Syyskokous 22.11. 

● Kokous pidetään Exactumissa luokassa B120 klo 16. 

● Puheenjohtajaksi tulee Janne Sirén. 

● Pyritään lähettämään kokous nettiin livenä. 

● Kokouksessa valitaan ensi kauden hallitus sekä hyväksytään vuoden 2018 

toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

  9.3 Klusterihengailut MaOn kanssa 24.11. 



● Tapahtumasta on olemassa Facebook-eventti ja tapahtumasta tullaan lähettämään 

mainosta myös sähköpostitse. 

● Viime kokouksessa tähän budjetoitiin 35e, joka vastaa tavallisen klusterihengailujen 

budjettia. 

  9.4 Rocket League -ilta Meridiaanin kanssa 28.11. 

● Ilmoittautumisen järjestämisvastuu on annettu Meridiaanille. 

● Matrixin sähköpostiin on lähetetty tapahtumasta mainosta. Ilmottautuminen tulee 

olemaan auki tapahtumapäivään asti. 

● Tapahtuman tarjoilujen budjetti on 10e. 

  9.5 Tiedekunnan pikkujoulut 1.12. 

● Tapahtuma alkaa Physicumissa klo 17 dekaanin puheella. 

● Nakkeilijat toivotaan paikalle kello 15:30. Teemana pikkujouluilla on Suomi 100v ja 

itsenäisyyspäivän vastaanotto.  

● Physicumissa 3 juomapistettä, karaokehuone, projektorihuone jossa pyörii Tuntematon 

Sotilas. 

● Siivoaminen on tänä vuonna nakkeilijoiden vastuulla ja Matrixin osuutena on 

karaokehuone ja boolipiste. 

● Matrix saa tapahtumassa nakkeilusta 300e. 

  9.6 Viski-tasting 5.12. 

● Tapahtuma alkaa klo 19 Klusterilla. Vapaista paikoista jo puolet on täynnä. 

● Tapahtuman täyttämiseksi ehdotettiin, että tapahtumaa jaettaisiin myös muillekin 

järjestöille. 

● Lasien vuokrasta on tulossa lasku piakkoin. 

  9.7 Opiskelijoiden itsenäisyyspäivän juhlakulkue 6.12 

● Kokouksessa keskusteltiin lyhyesti lähdetäänkö mukaan. 

  9.8 Fuksipikkujoulut 7.12. 

● Pikkujouluista on väännetty kättä Moodin kanssa. Raha-asiat aiheuttavat eniten 

hankaluuksia tässä tilanteessa. 

● Tapahtumaan on budjetoitu 60e. 

● Ohjelmanumeroita pikkujouluilla on mm. secret santa, piparkakkujen koristelua. 

  9.9 Mathathon 8.-9.12. 



● Tapahtumaan on tarjolla 25 paikkaa, joista muodostetaan 5 hengen joukkueita. 

● Ilmoittautumisessa kysytään ohjelmointikokemusta ja niiden pohjalta jaetaan joukkueita. 

● Tapahtuma järjestetään Solinorin toimistolla ja tapahtuman ilmottautumislomakkeen 

valmistelee Olga Viholainen. 

  9.10 Brunssi TKO-älyn hallitukselle 10.12. 

● Brunssi valmistetaan klusterilla kello 13 alkaen. 

● Brunssia varten on budjetoitu 20e. Ruokalistalla tulee näillä näkymin olemaan 

pannukakkuja. 

● Lisäksi olisi tarjolla erilaisia päällisiä kuten sokeria, hilloa, hedelmiä, marjoja, jäätelöä, 

voit. Jurin kanssa järjestelemään lähtee Ilpo. 

● Tapahtumasta tullaan ilmoittamaan TKO-älylle Jasminen askartelemalla kutsukortilla. 

  9.11 Solinor-sitsit 13.12. 

● Facebook-eventtiin tulossa kuvaus. 

● Tapahtumasta päävastuussa TKO-älyn puolelta Jussi Maristo. 

● Matrixilta riittää 4 nakkeilijaa. Sitsit pidetään Smökissä Otaniemessä. 

  9.12 Kämppäappro 

● Kämppäappro on pääasiallisesti hallitukselle, mutta mahdollisesti laajennetaan 

aktiiveihin. 

● Appro tarkoitus pitää hieman ennen joulua. 

  9.13 Vuosijuhlat 3.3. 

● Vuosijuhlat pidetään Käärmeenpesässä. Ruuat hoitaa Suvi Tuukkasen isä, joka on 

ammattikokki. 

● Sivistys varattava ajoissa sillistä varten. 

  9.14 Muut tulevat tapahtumat 

● Haalarimerkkimarkkinat Moodin kanssa tekeillä. 

10. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin jäseneksi Samuel Tenhunen. 

11. Haalarimerkkikilpailu 



● Haalarimerkkikilpailu on päättynyt. Yhteensä annettiin 153 ääntä ja voittajaksi todettiin 

”Selvisin integraalipolusta” -merkki. 

● Merkki oli Jurin suunnittelema, mutta hän kieltäytyi ottamasta vastaan palkintoa. 

● Myönnettiin palkinto, Matrix t-paita, toiseksi tulleelle merkille, joka oli Jasminen 

”Kumpulan ovisport” -merkki. 

● Integraalipolku- ja Ovisport-merkkejä tilataan 500kpl ja Kolmiopäivä-merkkiä 200kpl. 

12. Talousarvion 2018 hyväksyminen 

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2018 hallituksen esityksesi syyskokoukseen. Esitys 

talousarviosta liitteenä 1. 

13. Toimintasuunnitelman 2018 hyväksyminen 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hallituksen esitykseksi syyskokoukseen. Esitys 

toimintasuunnitelmasta liitteenä 2. 

14. META 

● Loimun ml-yhdistyksen syyskokoukseen 15.-17.12. lähetetään edustamaan Arvo 

Kuoppamäki.  

● Matlun syyskokous pidetään 14.12. Klusterilla klo 18 alkaen. 

● Komerossa eka Komerossa vika pidetään torstaina 4.12. 

15. Seuraava kokous 

Seuraavasta kokouksesta päätetään doodle-äänestyksellä. 

16. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23:30. 

Liitteet: 

Liite 1: Esitys talousarvioksi 2018 

Liite 2: Esitys toimintasuunnitelmaksi 2018 

 

Hyväksytty kokouksessa 23/2017. 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/238854704/Esitys%20-%20Talousarvio%202018.pdf?version=1&modificationDate=1514085492282&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/238854704/Hallituksen%20esitys%20Matrixin%20toimintasuunitelma%202018%20-%20Google%20Docs.pdf?version=1&modificationDate=1514085512866&api=v2

