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Hallituksen kokous 23/2017 

Su 3.12.2017 klo 16 

Christina Regina 

 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Juri Gyllström (puheenjohtaja) 

Hannalotta Alenius (sihteeri) 

Pinja Lappalainen 

Ilari Saunamäki 

Viivi Tiihonen 

Antti Koivurova (saapui kohdassa 4) 

Juha Vuolle (saapui kohdassa 9.4) 

Hallituksen varajäsenet: 

Matias Malmi 

Arvo Kuoppamäki 

Jasmine Lindelöf (saapui kohdassa 3) 

Muut: 

Eetu Halme 

Pauliina Pirilä 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 



Hyväksyttiin muutoksitta. 

4. Ilmoitusasiat 

● Juri ilmoitti, että Tuplaristeily on kuolemaksi. 

● Arvo ilmoitti, että on tosi vaikea elää ilman puhelinta ja lompakkoa. 

● Pinja ilmoitti, että komppaa Arvoa. 

● Viivi ilmoitti, että Tiedekunnan pikkujouluissa oli hauskaa. 

● Jasmine ilmoitti, ettei tarvitse elää ilman puhelinta ja lompakkoa, jos on maailman paras 

kämppis. 

● Viivi ilmoitti, että tupakoinnin lopettamisoperaatio sujuu hyvin. 

● Arvo ilmoitti, että Antti on myöhässä. 

● Antti ilmoitti, että ilmoitti olevansa myöhässä. 

● Antti ilmoitti, että etureisiin sattuu tosi paljon. 

● Juri ilmoitti, että “uli uli, oma vika” ainakin videomateriaalin perusteella. 

● Juri ilmoitti, että häneltä irtosi paikka hampaasta perjantaina ja nyt puolet hampaasta 

puuttuu. 

● Langetettiin pullasanktiot Linda Hyväriselle ja Aleksi Tillille siitä, että ilmoittivat liian 

myöhään etteivät pääse kokouseen ja Jasminelle siitä, ettei ilmoittanut myöhästyvänsä. 

5. Kokousten 21 ja 22 pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirjat tehdyin muutoksin. 

6. Posti 

Fyysistä postia ei ole haettu. 

Sähköpostiin tullut kutsu Meridiaani ry:n 16-vuotis synttärisitseille 18.12. 

Lasku SFMO:n jäsenmaksusta. 

7. Talous 

Hyväksyttiin korvattavaksi seuraavat kulut: 

● Hannalotta Aleniukselle Klusterihengailuiden tarjoiluista 30,80e. 

● Ilari Saunamäelle Komeron maidoista 18,64e. Maksettu kahvikassasta. 

● Jasmine Lindelöfille Komeron kahvista, karkista ja teestä 383,15e. Maksettu 

kahvikassasta. 

● Matias Malmille Akateemisen kyykän MM-kilpailuiden lipuista 110e. 

● Eetu Halmelle MTG-illan tarjoiluista 4,90e. 

● Matrixin SFMO:n jäsenmaksu 30e. 

Budjetoitiin seuraavat kulut: 



● Kohdassa 9.8 Nuotioillan kotavuokraan 40e. 

● Kohdassa 9.10 Järjestäytymiskokouksen tarjoiluihin 10e. 

● Kohdassa 9.14 Joululeffamaratonin tarjoiluihin 10e. 

Laskutetaan Resonanssi ry:tä kevään liikuntavuoroista 137,5e. 

Laskutetaan Resonanssilta tohtorikoulutettavien illallisnakkeiluista 100e. 

Laskutetaan laitokselta tiedekunnan pikkujoulunakkeilusta 300e. 

Pyydetään Solinorilta sopimuksenmukaista 15% korotusta sponsorointiin. 

8. Menneet tapahtumat 

  8.1 Magic the Gathering -ilta 21.11. 

● Ainakin 45 osallistujaa. Meni oikein hyvin. 

● Sponssit menivät hyvin kaupaksi ja paikalla oli paljon uusia pelistä kiinnostuneita 

ihmisiä. 

● Keväällä järjestetään mahdollisesti uudestaan. 

● Pelit kestivät myöhään yöhön/aamuun asti. 

● Arttu Sinisalolla ja muilla oli ajatus pelata “yks nopee commander”, joka kesti neljä 

tuntia. 

  8.2 Syyskokous 22.11. 

● Kokouksessa 52 osallistujaa. 

● Uusi hallitus valittiin ongelmitta. 

● Onnea uudelle puheenjohtajistolle Pinja Lappalaiselle ja Viivi Tiihoselle! 

● Aika loppui (tavallaan) kesken. 

● Hallitukseen todella paljon halukkaita: 18 jäseniksi ja 18 varajäseniksi. 

● Hyväksyttiin ponsi, jonka nojalla ensi vuoden hallitus on velvoitettu tutkimaan, mitä 

Komeron kaapinovien, jääkaapin ja liitutaulujen uusiminen vaatii. 

  8.3 Klusterihengailut MaOn kanssa 24.11. 

● Noin 80 osallistujaa. 

● Meni ihan hyvin. 

● Alkuilta vähän hiljaisempaa varsinkin MaOn puolelta, mutta ilta lähti kyllä lopulta 

käyntiin. 

  8.4 Rocket League -ilta Meridiaanin kanssa 28.11. 

● Noin 20 osallistujaa. 

● Tapahtumasta tuli paljon kiitosta osallistujien vähyydestä huolimatta. 



● Pelattiin neljällä näytöllä Rocket Leaguea. Turnauskin saatiin aikaiseksi. 

● Näyttöjen kuljetuksien kanssa oli hieman ongelmia Meridiaanin puolelta. 

  8.5 Tiedekunnan pikkujoulut 1.12. 

● Karaokehuone oli kokemus. 

● Nakkeilu oli vähän huonommin järjestelty Tiedekunnan puolelta kuin aiemmin.  

● Alku oli sekava, karaokelaitteet eivät olleet valmiina kun olisi pitänyt ja ruokailuaika oli 

vaarassa jäädä kokonaan pois.  

● Yhden juomapisteen sijasta jouduttiin nakkeilemaan kahdella karaokehuoneen lisäksi, ja 

siksi taukoja ei ehditty pitää kunnolla, eikä tau'ottajia ollut. 

9. Tulevat tapahtumat 

  9.1 Komeros eka, Komeros vika 4.12. 

● Toivottavasti suoratoisto on stabiilimpi tällä kertaa, koska käytössä on web-kamera 

puhelimen sijasta. 

● Linkataan Matlun joulukalenteriin neljäntenä luukkuna. 

  9.2 Viski-tasting 5.12. 

● Parikymmentä ilmoittautunutta tähän mennessä. 

● Hyvät viskit tarjolla. 

  9.3 Opiskelijoiden itsenäisyyspäivän juhlakulkue 6.12. 

● Järjestöjen osallistumisesta kulkueeseen on annettu ristiriitaisia ohjeita. 

● Voidaan järjestää yhteislähtö, jos lähtijöitä on. 

● Lippua ei viedä. 

  9.4 Fuksimarssi 7.12. 

● Kampukselta fuksipikkujouluihin Klusterille. 

● Lähtö 16.15 Exactumin aulasta. 

  9.5 Fuksipikkujoulut 7.12. 

● Tarjolla pipareita, glögiä ja joulutorttuja. 

● Ohjelmana palkintojenjako ja joululaululeikkiasia kategorioittain, ettei leikki veny liikaa 

kuten joinain vuosina. Tuutorit keksivät myös muutaman (jouluteemaisen) leikin. 

● Moodi ja Matrix käyttävät kummatkin 60e järjestelyihin. 

● Tarkoitettu ensisijaisesti fukseille ja tuutoreille. Myöhemmin illalla avoin muille jäsenille. 



  9.6 Mathathon 8.-9.12. 

● Tapahtuma on nyt täynnä ja myös jonossa porukkaa. 

● Luvassa mielenkiintoinen tehtävä ja oletettavasti hyviä tarjoiluja. 

  9.7 Brunssi TKO-älyn hallitukselle 10.12. 

● Rauhallista kokkailua Klusterilla jo aamukäyttökiellon aikaan kymmeneltä. 

● TKO-äly kutsuttu paikalle klo 13. 

  9.8 Nuotioilta 11.12. 

● Kota vuokrattu Kuusijärvellä. 

● Sähköposti lähtee listalle tänään. Omat eväät mukaan. Ilmoittautuminen tulee luultavasti 

olemaan, mutta osallistuminen aika vapaata varmaan kuitenkin. 

● Budjetoitiin 40e kotavuokraan. Lähtö neljältä kampukselta. 

  9.9 Solinor-sitsit 13.12. 

● Ilmoittautuminen on täysi nyt Matrixin ja TKO-älyn osalta, mutta paikkoja voi vapautua 

muilta järjestöiltä, joiden kiintiöt eivät ainakaan vielä ole täynnä. 

● Pääruokaa ei vielä ole päätetty, eli siihen voi vielä vaikuttaa. 

  9.10 Järjestäytymiskokous 17.12. 

● Antilla Viikinmäessä. 

● Kokouskutsu lähtee ensi viikolla. 

● Budjetoitiin 10e tarjoiluihin. 

  9.11 Seniorisauna 

● Juuso Nieminen on tiedustellut järjestämisestä. 

● Tämän jälkeen saunasta ei ole kuulunut. 

  9.12 Haalari-iltama 3.2. 

● Vuoden 2018 ensimmäinen Alina-varaus. Ensi vuoden bilevastaavat hoitavat. 

● Fuksien virallinen haalareidenkorkkaus tapahtuma. 

  9.13 Vuosijuhlat 3.3. 



● Paikka Käärmeenpesä varmistunut. 

● Cocktail-tilaisuus, itse juhla ja jatkot kaikki Käärmeenpesässä. 

● Sauna2 pitäisi varata nyt silliaamiaista varten 4.3. 

  9.14 Muut tulevat tapahtumat 

● Talviseminaarin paikkana alustavasti Arvon lapsuudenkoti “böndellä”. 

Päivämäärä ehdotuksena 19.-21.1. 

● Joululeffa-maraton 23.12. Budjetoitiin 10e tarjoiluihin. 

● Tuutoreiden kiitosilta 15.12. alkaa klo 19. 

● Viimeisen halkon ja hallitussitsien doodle on nyt olemassa. 

● Akateemisen kyykän MM-kilpailut 10.2. 

Kaksi Matrix-joukkuetta ilmoitettu yleiseen sarjaan. 

● Pikkulaskiainen 8.2. 

Ensi vuonna Matrix hankkii liput ja TKO-äly bussin. 

10. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin jäseneksi Salomaa Minna. 

11. META 

Matlun syyskokous torstaina 14.12. klo 18. 

● Matrixilla äänioikeus äänestää Matlun ensi vuoden hallituksesta. 

● Valtuutetaan Juri Gyllström edustamaan Matrixia. Jurin ollessa estynyt valtuutetaan 

Antti Koivurova. 

Leppiskokous: 

● Poppersin käyttö on nyt täysin kielletty Klusterin sisätiloissa. Infoviesti lähtee vielä 

leppis-listille asiasta. 

● Uusi imuri on tilattu. 

Kysely kiusaamisestä, häirinnästä ja syrjinnästä on nyt valmiina: 

● Katsotaan vielä läpi ennen kun lähtee listoille. 

● Jää käsiteltäväksi todennäköisesti ensi vuoden puolelle. 

Käsiteltiin jäsenen häiriökäyttäytymistä: 



● Langetettiin Harry Hiltuselle maaliskuun loppuun asti täysi kielto Matrixin tapahtumiin. 

Jatketaan kieltoa elokuuhun asti alkoholitapahtumiin (sitseille ja bileisiin) 

osallistumiseen. 

Haalarimerkki tilaus on vahvistettu. Aiemmista puheista poiketen tilattiin merkkejä seuraavasti: 

● Matrix-merkkejä 300 kpl 200 kpl sijasta 

● Fuksimerkkejä 100 kpl 50 kpl sijasta 

● Kolmiopäivää 300 kpl 200 kpl sijasta 

Paitatilaus on lähetetty eteenpäin, mutta vahvistusta ei ole vielä tullut. 

12. Seuraava kokous 

Kokouksesta päätetään Doodlen pohjalta. 

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22. 

 

Hyväksytty kokouksessa 24/2017. 

 


