MATRIX RY
Hallituksen kokous 2/2009
26.1.2009 klo 16
Komero

Läsnä
Hallituksen jäsenet:
Eija Muhonen (puheenjohtaja)
Vesa Järvinen (sihteeri)
Tuomas Toivio
Noora Hytti
Tero Pirinen
Hanna Toikka
Jan Stenlund
Teemu Saksala (poistui kohdassa 12.2.)
Panu-Pekka Kuitunen
Varajäsenet:
Janne Sirén
Mika Ovaskainen
Anssi Leppäkoski
Kaisa Reunanen
Lauri Hellstén (poistui kohdassa 12.7.)
Muut:
Heikki Koivupalo
Ossi Syrjänen
Janne Korhonen (poistui kohdassa 12.2.)

Mikko Salminen (saapui kohdassa 12.2)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys
Muutettiin kohta:
12.5. Ekat kertsihengailut -> Ekat Klusterihengailut
Lisättiin kohdat:
12.7. Pelikerho
12.8. Haalarimerkkiompelukemulit

4. Ilmoitusasiat
Limeksellä on uusi kirjavastaava Daniel Landau.
Todarin kirjat tulleet.
Haalarit tulleet.
Matlu järjestää laskiaisbileet 24.2.2009.
Tuutorihaku on alkanut.
Mikko on lähdössä kaljalle kokouksen jälkeen (valmiina keskustassa).
Janne ei lähde laskareiden takia.
Kokouksen jälkeen on vuosijuhlan suunnittelukokous.
Ehdotuksia kesäkursseista voi laittaa sähköpostilla Teemu Saksalalle.

5. Posti
1.) Väliverho-nimisiä mainosposteja

2.) Vapaa Radikaali
3.) Lasku

6. Talous
Hyväksyttiin seuraavat kulut:
Pikkujoulujen kiitosilta 11,44 €
Kokoustarjoilu 2,98 €
Haalarilasku 3264,80 €
Päätettiin loppuvuodeksi Leppätalon Klusterihengailubudjetti:
15 € / hengailu

7. Leppätalo
Lauri kertoi Klusterin tämänhetkisestä tilanteesta eli lähinnä siitä mitkä asiat eivät vielä ole
valmiina.
Lauri kävi myös läpi luonnosta Klusterin tulevista käyttösäännöistä, jotka on tarkoitus hyväksyä
Matlun yhdistyksen kokouksessa helmikuussa.

8. Matrix-sivut
Janne kertoi että Matrixin uudet kotivut ovat vielä vaiheessa ja esitteli samalla läppärin kanssa
uusien sivujen ominaisuuksia.
Päätettiin että käyttöoikeudet uusien sivujen intraan annetaan kaikille Matrixin hallituksen
varsinaisille jäsenille, varajäsenille, virkailijoille ja kerhojen vetäjille.
Päätettiin myös että muokkausoikeudet julkiseen wikiin annetaan kaikille joilla on Helsingin
yliopiston käyttäjätunnukset.
Janne tarvitsee sähköpostitse yliopiston käyttäjätunnuksen kaikilta jotka ovat saamassa
käyttöoikeudet intraan.
Sovittiin että uusien sivujen etusivulle tulevasta Matrix ry:n järjestökuvauksesta käydään
keskustelua Matrix-ry -sähköpostilistalla.

9. Kerhot
Päätettiin että uusia lopetuksia ei tehdä ja Trinityn kohtaloa mietitään lisää seuraavalla kerralla.

10. Nauhoitettavat
Päätettiin ehdottaa 3 henkilöä nauhakomitealle.

11. Menneet tapahtumat
11.1. Fuksit [Cafe Mascot & Disco Inferno]
●

Mascotissa oli ollut yhteensä 15 hengen porukka (fuksit+muut). Hauskaa oli ollut ja oli
pelattu musavisaa.
Eeron etkoilla ennen Disco Infernoa oli ollut 5 fuksia ja 4 vanhaa.

11.2. Fyysikkokillan hallituksen tapaaminen
●

Matrixilta oli paikalla 7 henkilöä ja teekkareilla oli hauskaa.

12. Tulevat tapahtumat
12.1. Megazone
●

Aika Megazoneen on varattu torstaina 5.2. klo 19.00. Panu kertoi että mukaan mahtuu 10
henkilöä, ehkä muutama ylimääräinenkin. Ilmo alkaa tiistaina 27.1. ja porukalle on
yhteislähtö klo 18.00 Exactumin aulasta.

Päätettiin että Matrix sponsoroi jokaista mukaan lähtevää 0,83 €/hlö ja itse maksettavaksi
osuudeksi jää 5 €/hlö. Maksuliikenne hoidetaan siten että Matrix kerää osallistumismaksut ja
maksaa koko summan könttänä Megazonelle.
12.2. Vuosijuhlat
●

Noora selvitti järjestelyjen tilannetta.

12.3. MM-kyykkä + harkat
●

Jaakko Toivonen on lupautunut vetämään kyykkäharkat lauantaina 7.2. klo 14.00.
Itse kilpailu on 14.2. ja mukaan tarvitaan vielä 4 ihmistä lisää.

12.4. Yhteissitsit

●

Edelleen sama päivämäärä 19.3., 10 henkeä olisi tarpeen saada mukaan mutta jopa 28:lle
olisi mahdollista saada paikka mikäli kysyntää on.

12.5. Ekat Klusterihengailut
●

Päätettiin että hengailut järjestetään mahdollisimman pian kun Klusteri on
käyttökunnossa.

12.6. Kevätkokous
●

Kokouksen paikka on tarkentunut eli 26.2. klo 16 ja tilana toimii C123.
TOKE on saatujen tietojen mukaan valmis.

12.7. Pelikerho
●

Mikko kertoi että pelikerhon on tarkoitus kokoontua 19.2. klo 16. Paikalle on
mahdollisesti tulossa pelattavaksi ennen julkaisemattomia pelejä. Mikäli tämä ei onnistu,
silloin pelataan Bridgeä.

12.8. Haalarimerkkinompelukemulit
●

Keskusteltiin Haalarimerkkiompelukemuleiden järjestämisestä ennen laskiaista.

13. META
Eija esitti vaatimuksen että tulevat tapahtumat on kirjattava tapahtumakalenteriin.
Mikko oli selvittänyt että Kansallisteatterin suuren näyttämön esityksiin pääsee opiskelijakortilla
15 € hinnalla.
Panu ehdotti Kummipojan ottamista Afrikasta. Ehdotus tyrmättiin, asiasta on keskusteltu
kuulemma jo aikaisemmin.
Noora oli lisäillyt kuvia Semmasta Matrixin sivuille, Mikko lupasi siirtää ne oikean vuoden
kohdalle.
Tuomas esitti kysymyksen Matrixin sponsorituesta eri tapahtumille. Sovittiin että tuesta
päätetään jatkossakin tapauskohtaisesti.
Eija ilmoitti että Matrixin uudet yhteystiedot (-henkilöt) on päivitetty HYY:lle.

14. Seuraava kokous

Seuraava kokous on ke 11.2. klo 17 Komerossa.

15. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.39.
Hyväksytty kokouksessa 5/2009

