MATRIX RY
Hallituksen kokous 7/2009
7.4.2009 klo 16
Komero, Exactum

Läsnä
Hallituksen jäsenet:
Eija Muhonen (puheenjohtaja)
Vesa Järvinen (sihteeri)
Iida Koivumäki
Tuomas Toivio
Noora Hytti
Tero Pirinen
Hanna Toikka
Jan Stenlund
Varajäsenet:
Janne Sirén
Mika Ovaskainen
Kaisa Reunanen (saapui kohdassa 7.)
Lauri Hellstén (poistui kohdassa 9.4.)
Muut:
Ossi Syrjänen
Heikki Koivupalo (poistui kohdassa 11.)
Tiina Romu (poistui kohdassa 9.1.)
Max Salmi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.12.

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

3. Kokouksen työjärjestys
Lisättiin kohdat:
●
●

9.4. Limeksen baari-ilta (Butterfly)
10.11. Kyykkä Tapulikaupunkia vastaan

4. Ilmoitusasiat
Eija haluaa pitää kiirekokouksen.
Janne kertoi että Klusterin siivous meni hyvin.

5. Posti
Kortti Hannalta Agadirista.

6. Talous
Hyväksyttiin seuraavat kulut:
●

nauhoitusnauhaa 9,35 €.

Kirjataan tiedoksi että Matrix on saanut HYY:ltä toiminta-avustusta 900 € vuodelle 2009.

7. HYAL:n puheenvuoro
HYAL:n (Helsingin Yliopiston Ainejärjestöläiset) puheenjohtaja Merli Lahtinen piti kokouksessa
pitkän ja moniaiheisen puheenvuoron Matrix-aktiivien informoimiseksi. Aluksi käytiin läpi se,
mitä HYAL on ja mikä rooli sillä on HYY:ssa. Kävi erityisesti selväksi että tällä hetkellä HYAL:illa
on HYY:n edustajissa suurin edustajistoryhmä ja tämä asema haluttaisiin säilyttää myös jatkossa.
Lisäksi käsiteltiin HYY:n uusia tiloja ja erityisesti Pohjanhovia, jossa on ollut pieniä ongelmia
mm. hinnoittelun suhteen. Kuulimme myös että HYY:n juhlatilojen jako syksyä varten on
alkamassa eli omien tapahtumien kanssa pitää olla tarkkana.

8. 15-vuosijuhlat (Tiina)
Tinde kävi raportoimassa hallitukselle järjestelyjen tämänhetkisen tilanteen. Päivämäärä on
edelleen sama 6.3.2010 mutta edellisen kokouksen tiedoista poiketen juhlapaikka joudutaan
katsastamaan vielä uusiksi (etsintä vaiheessa), jo kertaalleen päätetyn paikan kalusteet olivat
liian heikkoa tekoa seisomista varten ja valaistus olisi luotu oikein kynttilöin. Juhlan runko
käytiin pääpiirteissään läpi ja Tinde muistutti että sponsorit ovat todellakin tarpeen rahoituksen
onnistumiseksi, ja että niitä kannattaa metsästää hyvinkin ennakkoluulottomasti.
Vuosijuhlaviikon ohjelma on myös mietinnässä, omia ideoita voi ehdotella Tindelle.

9. Menneet tapahtumat
9.1. Klusterihengailut
●

Jannen mielestä melkeinpä parhaimmat hengailut ikinä. Tekis oli tuonut ruokaa paikalle,
Matrixlaisia oli paikalla 25 ja kaiken kaikkiaan 45 henkilöä, väkeä riitti paikan päällä
aamuun asti.

9.2. Matlun vuosijuhlat
●

Kommenttien mukaan hyvät juhlat.

9.3. Matlun järjestösauna 2.4.
●

Paikalle ei lähtenyt edustajaa, Eija antoi noottia.

9.4. Limeksen baari-ilta (Butterfly)
●

Siideri oli ollut ilmeisesti laimennettua, muuten hyvä meno.

10. Tulevat tapahtumat
10.1. Vuosijuhlien kiitosilta
●

Päivämäärä on päätetty eli 21.4., kutsuttavia, ohjelmaa ja kellonaikaa mietitään.

10.2. Hallituksen tutustumisilta

●

Päätettiin järjestää Doodle jälleen kerran.

10.3. Turkuspeksi 7.4.
●

Eija on lähdössä vetämään yhteislähtöä.

10.4. Hiukkassauna 7.4.
●

Iida ei osaa Iidan saunalle, hallituksesta löytyi aika paljon halukkaita ja mahdollisia
lähtijöitä.

10.5. Limeksen hallitussauna 20.4.
●

Tero, Ossi ja Tuomas lähdössä, Heikin tietojen mukaan tarjoilua on tulossa 400 €:lla.

10.6. TAPAa Hallitus 22.4.
●

Suunnittelukokous 15.4. klo 11 Komerossa.

10.7. Matlun kertsikierros
●

Täytyy siivota tarkastusta varten.

10.8. Verenluovutus-excu 29.4.
●

Sovittiin yhteislähtö.

10.9. Matlun MEGAsuunnistus 25.4.
●

Janne hoitaa rastin ja Eija joukkueen.

10.10. Vappu
●

Perinteen mukaisesti skumppailua klo 12 aikaan kattoterassilla ja sitten grillaamaan
Chemicumin edustalle. Eija ja Iida menee käymään tukussa.

10.11. Kyykkä Tapulikaupunkia vastaan

●

Kyykkäpeli Tapulikaupungin kaupunginosayhdistystä vastaan on 3.5. ja
Tapulikaupunkilaiset lupasivat järjestää tarjoilun.

11. META
Kaisalle pullasanktio myöhästymisestä.
Klusterin Conduksen puolella käyty sikailemassa.
Tero muistutti että Läystäkkeeseen tarvitaan Matrixin tervehdys.
Fyysikkokilta oli käynyt vierailulla Komerossa, Noora tarjosi kahvia.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous on ke 22.4. klo 17 Komerossa.

13. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.31.
Hyväksytty kokouksessa _____/2009

