
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 12/2009 

5.8.2009 klo 18 

Klusteri 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Eija Muhonen (puheenjohtaja) 

Vesa Järvinen (sihteeri) 

Iida Koivumäki 

Tuomas Toivio 

Tero Pirinen 

Hanna Toikka (saapui kohdassa 4.) 

Teemu Saksala 

Varajäsenet: 

Janne Sirén 

Muut: 

Ossi Syrjänen 

Risto Karinkanta (paikalla kohdat 7. ja 12.) 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 



Poistettiin kohta: 

● 7. Pöytäkirjojen 9, 10 ja 11 hyväksyminen 

Siirrettiin kohta: 

● 8. (Kirjojen välitys Komerossa) kohdaksi 7. 

Lisättiin kohdat: 

● 8. Yhdistyksen kokouksen kutsuminen 

● 11.5 Kesäklusterihengailut, osa II 

4. Ilmoitusasiat 

Matrixin hallitus kutsuttu Anssin ja Elisan vihkitilaisuuteen. 

Eija on läträillyt yli 800 kg määrällä alkoholia. 

5. Posti 

Ei postia. 

6. Talous 

Ei taloutta. 

7. Kirjojen välitys Komerossa 

Asiaa oli paikalla esittelemässä Limes ry:n sihteeri Risto Karinkanta. Limes ry:n näkemyksen 

mukaan Matrixin ja Limes ry:n välillä on suullinen sopimus koskien kirjojen välitystä Komerossa 

(opiskelijoiden oleskelutila). Sopimus on perua n. 15 vuoden takaiselta ajalta eivätkä sopimusta 

solmimassa olleet henkilöt ole enää kummankaan järjestön aktiivitehtävissä. Sopimus perustuu 

ensisijassa luottamukseen siitä, että Limes ry:n omaisuudeksi katsottavat kirjat ja kirjamyyntiin 

liittyvä erillinen kassa säilyvät tallessa omassa kirjamyyntikaapissaan. Kaapissa on myös lista, 

johon kaikki kirjamyyntitapahtumat tulisi merkitä asianmukaisesti, kirjanpidollisista syistä. 

Kaapin avaimet ovat yksistään Matrixin aktiivihenkilöiden hallussa, kirjamyyntiä ovat hoitaneet 

kaapin avaimenhaltijat ja uusia kirjoja kaappiin on käynyt täyttämässä Limes ry:n 

kirjamyyntivastaava. Limes ry kävi 14.7.2009 tekemässä hyvin pitkän ajanjakson jälkeen 

tarkastuskäynnin kaapilla ja sen yhteydessä havaittiin kassasta puuttuvan merkittävä summa 

rahaa. Tarkemman inventaarion mukaisesti (toimitettu sähköpostilistan kautta) rahaa on 



kateissa Limes ry:n mukaan 1304 euroa, myyntikertymää vuoden 2008 alusta alkaen. Tämä 

laskelma perustuu puhtaasti Limes ry:n omiin tietoihin siitä, kuinka paljon kaappiin on täytetty 

uusia kirjoja, koska kaapissa olevaa myyntilistaa on ainakin vuoden 2008 osalta täytetty erittäin 

puutteellisesti kirjamyyntitapahtumien yhteydessä. Edelleen kävi ilmi, että Limeksen puolelta oli 

jo viime syksynä käyty tekemässä kaapilla tarkastuskäynti, jossa ensimmäisen kerran havaittiin 

rahaa puuttuvan, tästä ei kuitenkaan ole informoitu ketään Matrix ry:n hallituksen jäsentä 

(vuoden 2008 ja vuoden 2009 hallitukset) sen paremmin suullisesti kuin reklamoitu Matrixia 

kirjallisesti ennen tätä 14.7.2009 tapahtunutta tarkastuskäyntiä. 

Limes ry on omassa hallituksen kokouksessaan katsonut, että Matrix on sopimusperusteisesti 

vastuussa omaisuutensa katoamisesta Komeron kirjakaapista ja vaatii Matrixilta täysimääräistä 

korvausta vahingosta (1304 euroa) oman laskelmansa mukaisesti. Lisäksi Limes ry ehdottaa 

toiminnan jatkon kannalta, että Matrix nimittää oman kirjamyyntivastaavan, kutsuu asiassa 

koolle yhdistyksen kokouksen ja on etukäteen laatinut Matrix-aktiivien tutkittavaksi oman 

kirjallisen sopimusluonnoksen koskien kirjamyyntiä jatkossa. 

Matrix ry:n paikalla olleet henkilöt kummeksuivat, ettei Limes ry ole lähestynyt asiassa ketään 

Matrixin hallituksen jäsentä suullisesti tai kirjallisesti (ja todistettavasti) aiemmin jotta asiaan 

olisi voitu reagoida. Päätettiin kuitenkin, että Eija lähtee yhdessä Risto Karinkannan kanssa 

tekemään asiasta poliisille rikosilmoituksen, jossa syylliseltä vaaditaan kiinni saataessa täyttä 

korvausta. Mitään kantaa varsinaiseen korvausvaatimukseen ja -vastuuseen ei tässä vaiheessa 

Matrixin puolelta oteta vaan katsotaan ensin poliisin kanta asiaan ja mahdollinen rikosnimike. 

Suunniteltiin alustavasti yhdistyksen kokouksen kutsumista koolle asiaan liittyen. Limes ry:n 

sopimusluonnos laitetaan jakoon hallituslistan sekä intran kautta lukemista ja kommentointia 

varten. Keskustelua jatketaan hallituslistalla liittyen rikosilmoituksen tekoon, korvausasioihin, 

sopimusluonnokseen ja yhdistyksen kokouksen kutsumiseen. 

8. Yhdistyksen kokouksen kutsuminen 

Kokous päätettiin alustavasti kutsua koolle ke 19.8.2009, esityslistalla ainakin Limes ry:n 

korvausvaatimus ja rikosilmoitus. 

9. Komeron kaapin avaimet 

Mietitään asiaa syksyn kuluessa, myös lukkojen vaihtaminen voisi olla aiheellista. 

10. Menneet tapahtumat 

10.1. Kesäklusterihengailut 

● Ainakin 20 henkilöä paikalla Matrixilta, leppoisa tunnelma ja hauskaa oli. 

10.2. Kyykkäottelu 



● Matrixin joukkueessa oli 5 henkilöä, kaikki ottelut voitettiin. 

11. Tulevat tapahtumat 

11.1. Tuutoripiknik 

● Ensi tiistaina. 

11.2. Fuksitapahtumat 

● Varaslähtö 26.8., kaikki paikalle! Eija laittaa Matrix-listalle yhteenvedon syksyn 

(fuksi)tapahtumista. 

11.3. Kissojen yö 

● Pe 4.9. Korkeasaaressa. 

11.4. Syksyn bileet 

● Teemaksi päätetty "Wild Wild West", suunnittelukokous ti klo 17.30? 

11.5. Kesäklusterihengailut, osa II 

● Pe 14.8. klo 19.00 alkaen, normaalilla kaavalla. 

12. META 

Eija halusi huomauttaa että kaapin avaimen omistajat ovat velvollisia tyhjäämään kahvikassasta 

rahat kaappiin. 

Eija tarttee 31.8. tukkuun porukkaa mukaan. 

Teron mukaan lisää tuutoreita tarvitaan, muutamia vetäytynyt. 

Risto esitteli että Limes on suunnitellut yhteiskumpulalaisia ML-haalareita eli Limes myisi 

jokaisen ainejärjestön puolesta tietyt mainospaikat haalareista yrityksille. 

Haalarikokous em. aiheesta järjestetään ma 10.8. klo 19.00 Klusterilla, Vasara ja Tekis eivät 

ainakaan ole mukana hankkeessa. 

Risto haluaa Matrixin jäseneksi, kuulemma Limes tarvitsisi myös Matrix-aktiiveja mukaan. 



13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on to 27.8. klo 19 Klusterilla. 

14. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.51. 

Hyväksytty kokouksessa _____/2009  

 


