
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 20/2009 

18.12.2009 klo 17 

Klusteri 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Eija Muhonen (puheenjohtaja) 

Vesa Järvinen (sihteeri) 

Iida Koivumäki 

Tuomas Toivio 

Tero Pirinen 

Varajäsenet: 

Janne Sirén 

Mika Ovaskainen 

Anssi Leppäkoski 

Lauri Hellstén 

Muut: 

Ossi Syrjänen 

Milja Selin 

Salla Kilpinen 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.18. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 



3. Kokouksen työjärjestys 

Lisättiin kohta: 

● 8. Pöytäkirjojen 17, 18 ja 19 hyväksyminen 

● 9.5. Järjestäytymiskokous 

● 12. MMETA 

Siirretään muita kohtia +1 alkaen kohdasta 8. 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Salla Kilpinen ja Milja Selin. 

5. Ilmoitusasiat 

Eijan viimeinen kokous -> skoolattiin skumppaa tässä kohtaa. Janne kehui skumpan makua. 

Vuosijuhlan haalarimerkit ovat saapumassa. 

Ulkona on lunta ja valkoista, saattaa jopa pysyä jouluun! 

Laurilla ja Iidalla päättyi perusharjoittelu, Lauri oli juuri bissellä ohjaavien opettajien kanssa. 

6. Posti 

1.) Lasku liikuntavuoroista. 

2.) 5 joulukorttia (Kaisa, Spetrum, MaO, Tapulikaupunkiseura, askartelutontut Suvi&Aino). 

7. Talous 

Hyväksyttiin seuraavat kulut: 

● Liikuntavuorolasku 231,20 €. 

● Klusterihengailujen kulut 17,80 € (hyväksyttiin myös budjetin ylitys). 

● Pikkujoulujen ruuat 199,24 €. 

● Pikkujoulujen koristeluista Hannalle 31,78 € (ei kuittia). 

● Alina-vuokra Beer Pongia varten 40 €. 

● Jäsenrekisterikansio Iidalle 5 € (ei kuittia). 

● Haalarimerkit Jannelle laskun mukaan. 



● Hyväksyttiin uuden köydenvetoköyden lasku 21,45 € 

Päätettiin siirtää vuosijuhlatilille 700 €. 

8. Pöytäkirjojen 17, 18 ja 19 hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirjat tehdyin muutoksin. 

9. Menneet tapahtumat 

9.1. Itsenäisyyspäivä 

● Meitä oli 14, kaikilla lakit mukana. Marssittiin HYK:n lipun alla, HYK:n isoin kulkue 

koskaan. Eijan soihtu ei sammunut kuin kerran. 

9.2. Pikkujoulujen kiitosilta 

● Tero oli paikalla. Hyvät tarjoilut, syötiin tortilloja (lihaa liian vähän) ja pelattiin korttia. 

9.3. Klusterihengailut 

● Meni ihan mukavasti, paikalla oli 45 Matrixin jäsentä. Klo 3.45 eräs fuksi päästi sisään 

ilmeisesti saksalaisperäisen tyypin joka heittäytyi nopeasti aggressiiviseksi ja löi erästä 

paikalla olijaa. Taltuttamisen yhteydessä tilat kärsivät erinäisiä vaurioita. Paikalle 

soitettiin poliisit, tulivat sisään kengät jalassa. 

9.4. Beer Pong 

● Lauri kertoili että katsojia oli yllättävän paljon. Joukkueita oli 12, Alina toimi tässä 

käytössä hyvin mutta pöydät olivat kelvottomia. Finaali päättyi tasapeliin (Matrixin jäsen 

finaalissa). Käpistelijät kiittelivät tapahtumaa ja kaikki onnistuikin hyvin, pantti saatiin 

takaisin. Ensi vuonnakin toivottavasti joku jaksaa järjestää. 

9.5. Järjestäytymiskokous 

● Paikalle kertyi n. 20 henkeä, Anssi joutui hoitamaan puhumisen melkein yksin. Ruokaa 

oli Eijallekin, tuli väsyneenä töistä. 

10. Tulevat tapahtumat 



10.1. Semma 

● Eija ja Iida vastuussa järkkäämisestä. Budjetti päätettiin jo järjestäytymiskokouksessa. 

Sallalle pitää tuoda paikalle synttärikakku. Paikalle kutsutaan tämän ja ensi vuoden 

hallitus, lisäksi ensi vuoden hallitus saa kutsua vahvistuksia oman harkinnan mukaan. 

11. META 

Anssi ilmoitti että Matrix haluaa osallistua Tekiksen järjestämälle MOAR-risteilylle. 

Eija tilasi kulkuoikeudet ensi vuoden hallituslaisille ja varajäsenille. 

Janne kertoi että Klusterin yökäyttö toimii taas järjestöille. 

Tero lupasi ottaa vastuuta fuksihengailuista, Miljalla ei ehkä ole vielä avainta silloin. 

Vanha hallitus haluaa päättää että ensi vuonna on vuosi 2010. 

Limes myönsi Laurille 24h avaimen Klusterille. 

Matlun hallituksessa ensi vuonna ovat Lauri ja Eija, lisäksi Eija on HYAL:n hallituksessa 

Kumpula-vastaava (ahdistelee pj:tä ja tiedottajia). 

Vanha hallitus päätti lähettää seuraavat terveiset uudelle: Mikä on paras tapa saada vanhat 

aktiivit tekemään jotain on väittää että ne on liian vanhoja tekemään sitä. 

12. MMETA 

Janne tykkää kiittää Eijaa tästä vuodesta. Eija luovutti nuijan virallisesti ja juhlallisesti Anssille. 

13. Seuraava kokous 

Tämä oli vuoden viimeinen kokous. 

14. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53. 

Hyväksytty kokouksessa _____/2009  

 


