
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 8/2009 

22.4.2009 klo 17 

Komero, Exactum 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Iida Koivumäki (puheenjohtaja) 

Vesa Järvinen (sihteeri) 

Tuomas Toivio 

Noora Hytti (saapui kohdassa 4.) 

Tero Pirinen 

Hanna Toikka (saapui kohdassa 4.) 

Jan Stenlund 

Teemu Saksala 

Varajäsenet: 

Janne Sirén 

Mika Ovaskainen 

Anssi Leppäkoski 

Lauri Hellstén 

Muut: 

Ossi Syrjänen 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Lisättiin kohdat: 

● 7.5. Tarjoilu TKO-Älyn kevätsitseillä 

● 7.6. Resonanssin vuosijuhlat 

4. Ilmoitusasiat 

Anssi suoritti 1,5 hukkaputkea. 

Ossi meinasi menettää näkönsä samalla reissulla. 

5. Posti 

Ei postia. 

6. Talous 

Hyväksyttiin seuraavat kulut: 

● vuosijuhlien koristelukuluja 25,35 e. 

● TAPAa hallitus 14,73 e. 

● Kevätpörriäinen 4 e. 

Hiukkassaunan kulut yhteensä 47,95 e, budjetti meni yli. 

7. Menneet tapahtumat 

7.1. Turkuspeksi 7.4. 

● 4 osallistujaa, huonompi kuin Helsingin vastaava. 

7.2. Hiukkassauna 7.4. 

● 8 henkilöä, teekkarit oli nauttineet muutakin kuin kansalaisluottamusta. 



7.3. Limeksen hallitussauna 20.4. 

● Heikko edustus ja yllätykseksi oli ollut alkuunsa luonteeltaan puhetilaisuus. 

7.4. TAPAa Hallitus 

● Jatkossa panostetaan tiedotukseen enemmän. 

7.5. Tarjoilu TKO-Älyn kevätsitseillä 

● Tarjoilu onnistui. 

7.6. Resonanssin vuosijuhlat 

● Hyvin meni ja juhlat jatkui aamuun asti. 

8. Tulevat tapahtumat 

8.1. Matlun MEGAsuunnistus 

● Janne vetää Matrixin rastia (voi tulla hengailemaan rastille, Jannelta voi kysyä 

sähköpostilla rastin sijainnin). Eija vetää Matrixin virallista joukkuetta. Lauri menee 

yksin Matlun rastille (voi mennä myös hengaamaan). 

8.2. Syksyn juhlien aikataulut 

● Käytiin läpi syksyn juhlille suunniteltuja päivämääriä sekä mahdollisia tapahtumia ja 

juhlaideioita syksyn ajalle. 

8.3. Vappu 

● Laitetaan mailia s-postilistalle vapun ohjelmasta. Anssi lähtee vetämään yhteislähtöä 

vappupäivänä palloukoilta Ullanlinnanmäelle (lipun vienti). 

8.4. Kevään vikat klusterihengailut 

● Alustava ajankohta 15.5. klo 19.00 alkaen, Janne miettii jotain teemaa ja ehdotuksia voi 

laittaa sähköpostilla. 



8.5. KESÄ 

● Kokouksia 1 krt kuussa, yhdet hengailut ja jotain muutakin pientä ohjelmaa 

suunnitelmissa. 

9. META 

Janne lähdössä kokouskaljalle, ei löytynyt heti mukaan lähtijöitä. 

Lauri kertoi Leppätalon siivousvuoroista kesän aikana. Tiloihin on hankittu uusi sohva tullut ja 

kalustetukea on tarkoitus käyttää vielä ainakin sälekaihtimiin ja valkokankaaseen. Nettiä on 

lupailtu parin viikon sisään. Jätehuollosta eli kierrätyksen puutteesta on tullut noottia. 

Delegaatio on tulossa päättämään huonekalujen loppusijoituksesta. 

Tero kyseli pidetäänkö Läystäkkeessä oleva lupaus ilmaisen fuksiristeilyn arvonnasta kaikille 

Matrixin jäseneksi liittyville edelleen voimassa ja päätettiin että pidetään. 

Lauri kertoi että Matlun Klusterivastaavat alkavat jatkossa vahtia siivous- ja WC-tarvikkeiden 

riittävyyttä. 

Tuomas pyysi porukkaa mukaan 3.5. kyykkäpeliin Tapulikaupunkiseuraa vastaan. 

10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on pe 15.5. klo 17 Klusterilla. 

11. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03. 

Hyväksytty kokouksessa _____/2009  

 


