
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 6/2009 

27.3.2009 klo 16 

Komero 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Eija Muhonen (puheenjohtaja) 

Vesa Järvinen (sihteeri) 

Iida Koivumäki 

Tuomas Toivio 

Tero Pirinen 

Hanna Toikka 

Jan Stenlund 

Teemu Saksala 

Panu-Pekka Kuitunen 

Varajäsenet: 

Janne Sirén 

Mika Ovaskainen 

Anssi Leppäkoski 

Kaisa Reunanen 

Muut: 

Ossi Syrjänen 

Mikko Salminen (saapui kohdassa 8.) 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.16. 



2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ilman muutoksia. 

4. Ilmoitusasiat 

Teemun veli 20v. 

Iidan pää ei oo kipeä. 

Tänään on perjantai. 

Iida ei oo tänään känäs eikä darrassa, eka kerta 2 viikkoon. 

5. Posti 

Ei postia. 

6. Talous 

Hyväksyttiin seuraavat kulut: 

Vuosijuhlakuluja yhteensä 747,47 € 

(169,20+44,53+24,59+489,15+20,00) 

Päätettiin maksaa Jannelle 13 € edellisten Klusterihengailujen kuluista ilman kuittia (kadonnut). 

Päätettiin siirtää 500 € 15-vuosijuhlatilille. 

Päätettiin "Hallituksen tutustumisillan" (kts. 10.2.) budjetti 60 €. 

Päätettiin Hiukkassaunan budjetti 40 €. 

Päätettiin Matlun vuosijuhlien lahjabudjetti 10 €. 

7. 15-vuosijuhlat 

Tiina ei ehtinyt tähän kokoukseen kertomaan enempää järjestelyistä vaikka oli alunperin 

kutsuttu paikalle. 15-vuosijuhlien päivämäärä on jo päätetty eli 6.3.2010, myös juhlapaikasta on 

jo tehty varaus. Juhlien suuruusluokka määräytyy juhlapaikan mukaisesti, tällä hetkellä tavoite 



on 150 henkilöä. Juhliin osallistuva saa itselleen ilmaisen illalliskortin hankkimalla sponsorin 

250 € summalla. Sponsori saa vastineeksi logonsa juhlien ohjelmalehtiseen. 

8. Jäsenrekisteri 

Keskusteltiin yleisesti jäsenrekisteristä, jäsenmaksujen maksamisen seurannasta sekä jäsenyyden 

voimassaolon tarkistamisen tarpeesta osallistuttaessa Matrixin sponsoroimiin tapahtumiin. 

Pitkän ja monisäikeisen keskustelun jälkeen päätettiin että jäsenyyden voimassa-/olemassaoloa 

ei jatkossakaan tentata Matrixin sponsoroimissa tapahtumissa. Tapahtumanjärjestäjiä kuitenkin 

velvoitetaan ilmoittamaan mainoksessa Matrixin sponsoroivan tapahtumaa. 

9. Menneet tapahtumat 

9.1. Vuosijuhlat 

● Itse vuosijuhlat sujuivat kaikin puolin hienosti, vain jatkojen järjestelypuolella oli 

kuulemma pikkasen hiomista. Eija kuullut vain paljon positiivista palautetta. Mikon 

mielestä Matrixin synttärikahvit olisi voinut järjestää laitoksella, "perinne" pääsi 

katkeamaan. 

9.2. St Patrik's Day 

● Kaikilla oli tosi hauskaa, Eija oli jutellut kivojen irkkumiesten kanssa. 

9.3. Liikennevalositsit 

● Sitsit oli onnistuneet tosi hyvin ja juhlamieli jatkui pitkälle seuraavan päivän puolelle. 

9.4. SIK:n ulkositsit 

● Hyvin olivat menneet, paikan päällä olivat Iida, Eeva ja Lauri. 

9.5. Luonnontiedemuseo-excu 

● Paikalla oli yhteensä 5 henkilöä, joista yhteislähdössä 2. Eija löysi ison munan. 

9.6. Tuutorisauna 



● Saunomaan oli saapunut 11 henkilöä, tätä pidettiin yleisesti hyvänä määränä. Teron 

mukaan asiat saatiin puhuttua läpi eli ilta oli onnistunut. 

9.7. Improvisaatio-excu 

● Muuten oli mennyt hyvin mutta tuopin hinta oli kirvelevät 4,5 euroa. 

9.8. Excu lääkiksen speksiin 

● Speksi oli onnistunut ja viihdyttävä, paikalle oli tullut 10 henkilöä. 

9.9. Viikki GP 

● Meininki oli ollut sikahyvä ja rastit hauskoja. Myös järjestelypuoli oli menestys. 

Osallistujia Matrixilta oli 13 henkilöä. Ossilla oli Ossin kuuleman mukaan todella 

hauskaa. 

10. Tulevat tapahtumat 

10.1. Vuosijuhlien kiitosilta 

● Ajankohta sovittiin päätettäväksi emännistön ja isännistön kesken. 

10.2. Hallituksen tutustumisilta 

● Iida ilmoitti että äidin takia ei päästä laivalle. Laiva ei sopinut Eijalle, Iidalle ja Viking 

linelle yhtäaikaa. Anssi tarjosi vanhempiensa mökkiä kokoontumispaikaksi kesällä ja 

päätettiin tarttua tilaisuuteen, sopivaa yhteistä ajankohtaa ei kevään ajalle näyttänyt enää 

löytyvän. Päätettiin myös että Matrix sponsoroi mökkeilyn ruokamenoja 60 €. 

10.3. Matlun järjestösauna 2.4. 

● Iidan saunalla 2.4. klo 19.00 alkaen, ilmoittautua ei tarvitse. 

10.4. Klusterihengailut 3.4. 

● Hengailut alkaen klo 19.00, Moodi on kutsuttu paikalle. Tekisläiset arpoo vielä 

tulemistaan. 



10.5. Hiukkassauna 7.4. 

● Paikalle tulossa Resonanssi, Limes, Matrix ja Hiukkanen. Iidan sauna on varattu ja Reko 

hoitaa järjestelyjä. Ruokaa tarjolla ja virvokkeita myynnissä, päätettiin budjetiksi 40 

euroa Matrixin osalta. 

10.6. Limeksen hallitussauna 20.4. 

● Iidan saunalla, ilmoittautumista toivotaan ennakkoon. 

10.7. TAPAa Hallitus 

● Päätettiin ajankohdaksi 22.4. klo 12 alkaen, Mikko ehdotti jopa jatkoja Klusterilla mutta 

aikataulu ei antanut mahdollisuutta. 

10.8. Matlun vuosijuhlat 

● Lauri ja Mikko menossa, edustusnauhat molemmille. Illalliskorttien osalta pätee vanha 

sponsorointipäätös, lahjabudjetiksi päätettiin 10 €. 

10.9. Turun lääkiksen speksi 7.4. 

● Ainakin Eija on menossa katsomaan, mukaan saa tulla ja sähköpostilistalla tulee 

lisätietoa jossain vaiheessa. 

11. META 

Iida oli saanut selville Pykälä ry:n järjestämän Hukkaputki-metroajelun päivämäärän. Se on to 

16.4. 

Panu ehdotti osallistumista Kaivarin siivoukseen vappuna, siitä saisi rahaa. 

Laurilta saatiin Leppiskokouksesta viestiä että Klusterille oli päätetty hankkia nettiyhteys hintaan 

25 €/kk, 

tästä päätöksestä tulee aiheutumaan kuluja myös Matrixille. 

Klusterin kerhohuone on jatkossa varattava väh. 3 vrk etukäteen, ennen aika oli 7vrk. 

Klusterille ollaan hankkimassa erinäisiä varusteita budjetin puitteissa. 

Janne ilmoitti että Conduksen päätyyn ei saa enää mennä tupakalle, siitä on tullut valituksia. 



Tapulikaupungin kapunginosayhdistys on haastanut Matrixin kyykkäpeliin - Ossi hoitaa 

järjestelyt. 

Mikko lahjoittaa kirjoja Komeroon vapaaseen käyttöön. 

Mikko ilmoitti järjestävänsä omat läksiäisensä 24.4., koko hallitus on tervetullut paikalle. Mikko 

sai luvan lähettää virallisen kutsun myös hallituslistalle. 

Janne olisi halunnut Klusteriin kokouskaljalle, Panu päätti miettiä parempaa paikkaa. 

Limes järjestää 1.4. baari-illan Butterflyssa, Mikonkadulla. Paikalle on kutsuttu Matrixilta 1-3 

henkilöä. 

Klusterisiivous 6.4. klo 17.00 alkaen, Janne lupasi aiheettomasta poissaolosta pullasanktion ja 

porkkanaksi yhden siivouskaljan per osallistuja. 

Vesalle pullasanktio myöhästymisestä kokouksesta. 

Kellot kääntyy sunnuntaina. 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on ti 7.4. klo 16 Komerossa. 

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10. 

Hyväksytty kokouksessa _____/2009  

 


