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Hallituksen kokous 13/2011 

18.8.2011 klo 15 

Komero 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja) 

Elina Kaksonen 

Joni Luhtalampi 

Salla Kilpinen 

Reetta Vuorinen 

Hallituksen varajäsenet: 

Toni Karvonen (sihteeri) 

Tommi Nurmela 

Noora Nuutinen 

Tuomas Toivio 

Muut: 

Jussi Timonen 

Olli Tapiola 

Janne Sirén 

Tero Pirinen 

Teemu Lyly (saapui kohdassa 8.6) 

Anssi Leppäkoski (saapui kohdassa 9) 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:12. 



2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Ei tehty muutoksia kokouksen työjärjestykseen. 

4. Ilmoitusasiat 

● Jannen laukku, jossa oli haalarit on kadonnut ilmeisesti Chemicumin Unicafen aulasta. 

● Reetta on käynyt kampaajalla ja saanut uuden hiuksen. 

● Toni muuttaa Viikkiin. 

● Janne ajoi emotukkansa pois. 

5. Posti 

Georgy Lapinlammelta kortti Krimiltä. 

6. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi 4,32 euroa Toni Karvoselle Picasan lisätilasta. 

7. Menneet tapahtumat 

Ei menneitä tapahtumia. 

8. Tulevat tapahtumat 

8.1. Klusterihengailut 

● Klusterihengailut huomenna, perjantaina 19.8. alkaen klo 19. Salla järjestää hengailut 

yksin, sillä Pekka on lähtenyt Villen kanssa Kouvolaan. 

● Jos klusteri sotkeentuu tänään Matlun kesäbileiden takia, se siivotaan huomenna ennen 

hengailuja. 

8.2. Matlun kesäbileet 

● Kesäbileet tänään, haalarit päällä paikalle. 



● Ainakin yksi fuksi on varmasti tulossa paikalle, toivottiin useammankin saapuvan ja 

päätettiin hankkia paikalle Se fuksi. 

8.3. Varaslähtö 

● Keskiviikkona 24.8. alkaen klo 14. Anssi on hankkinut Matrixin lipulle uuden 

lipputangon, jotta lippu saadaan ylväästi liehumaan. Paikalle haalareissa. 

● Päätettiin varata klusterin kerhotila jatkoja varten. 

8.4. Syksyn bileet 

● Bileille pitäisi keksiä hyvä nimi ja koristeluja. 

● Päätettiin pitää bileiden suunnittelukokous Mascotissa 25.8. alkaen klo 19.30. 

8.5. Teekkaritsitsit 

● Vuorimieskilta on ehdottanut yhteissitsejä, jotka järjestettäisiin Otaniemessä joskus 

syyskuun loppupuolella, tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa. 

● Todettiin teekkarien olevan outoja tyyppejä. 

8.6. Syksyn muut tapahtumat 

● Siirrettiin fuksiaisten suunnitteluilta pidettäväksi 6.9. klo 18 Mascotissa. 

● Fuksiaiset pidetään 15.9. ja samana päivänä Matlun yhdistyksen kokous sekä 

sivuaineappro, joka ei ole kiva. 

● Idan sauna pitää varata fuksiaisia varten. 

● Päätettiin mennä orientoivien ensimmäisenä päivänä fuksien kanssa klusterille. 

● Fukseja tulee tänä vuonna viime vuotta vähemmän. 

● Tänä vuonna ei näytetä fukseille esittelyvideota, sillä järjestöille on annettu vain viisi 

minuuttia aikaa esittäytyä. 

9. META 

● Matlun fuksibileet 3.9. Pohjanhovissa. Matlu tarvitsee jokaiselta järjestöltä kahdeksan 

tunnin edestä työvoimaa. Matlulta tuli myös toive, ettei klusterille mentäisi jatkoille 

ennen kahta. 

● TKO-älyn vuosijuhlien jatkoille tarvitaan neljästä kuuteen nakkeilijaa 5.11. 

● Budjetoitiin kymmenen euroa TuutoriSurvivalPackiin. 

● Teemu ehdotti, että valitaan ensi vuonna kesää varten erillinen kesäkahvivastaava. 

● HYY:n uusien ilta on tänä vuonna samana päivänä syksyn bileiden kanssa. 

● Anssi saapui paikalle pitkän ja komean kepin kanssa. 



● Janne haluaa järjestää Beerpongin tänä vuonna parempana ajankohtana kuin 

aikaisempina vuosina. 

● Teemu on siivonnut Komeroa, kaikki korttipakat on pantu järjestykseen. 

10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous 5.9. klo 11.00 Komerossa. 

11. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55. 

Hyväksytty kokouksessa 14/2011 

 


