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Läsnä
Hallituksen jäsenet:
Ossi Syrjänen (puheenjohtaja)
Hanna Joronen (sihteeri)
Emmi Hatakka
Salla Kilpinen
Venla Haapanen (poistui kohdassa 10)
Elina Kaksonen (saapui kohdassa 3)
Vesa Piilola
Reetta Vuorinen
Hallituksen varajäsenet:
Toni Karvonen
Ville Helko
Tuomas Toivio
Tommi Nurmela
Muut:
Janne Sirén
Riina Männistö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15.

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

3. Kokouksen työjärjestys
Korvattiin kohta 14. Kiitoksilla. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin Toni ja Tuomas pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matlun yhdistyksen kokouksessa oli vaalitilanne.
Reetta on nyt Matlun hallituksesta, Eijasta tuli puheenjohtaja.
Huomenna on Matrixin ja Moodin välinen futsal-peli.
Hyvät kokoustarjoilut.
Venla sai arvosanan 2 Topologia I -kurssista.
Reetalla oli tänään viimeinen päivä töissä.
Monella oli tänään vuoden viimeinen tentti.
Venlalla on paniikki sukkien kanssa.
Salla oli Saksassa, kivaa oli.
Miljalla ja Joonaksella on kisu.

6. Posti
Ei postia.

7. Talous
Hyväksytään Venla Haapaselle 4,99 e pikkujoulutarjoiluista.

8. Hallituksen kokouksen 21 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 21 pöytäkirja tehdyin muutoksin.

9. Kirjahankinnat

Hankitaan Komeroon ainakin kaksi kirjaa. Vaihtoehdoiksi esitettiin seuraavia kirjoja:
●
●
●
●
●

Olli Martio: Vektorianalyysi
Randall D. Knight: Physics for Scientists and Engineers. A Strategic Approach, 2nd ed.
with Modern Physics (Pearson Education, 2008), Fysiikan perusopintojen oppikirja
David S. Dummit, Richard M.: Footen Abstract Algebra
Serge Lang: Algebraic Structures ( sisältäisi algebra I - ja lineaarialgebra ja
matriisilaskenta I ja II -kurssien tiedot )
Serge Lang: Algebra ( algebra II )

Ensi vuoden hallitus päättää lopullisesta tilauksesta.

10. HYY-asiat

●
●
●
●
●

HYYn budjetti vuodelle 2012 on laadittu.
Pohjanhovissa ei enää jatketa toimintaa, edes bändit eivät pääse enää harjoittelemaan
sinne.
Yksi edunvalvontasihteerin virka poistetaan. Järjestön tulee siis tehostaa
edunvalvontatoimia.
KV-hommat jäävät enemmän järjestöiden vastuulle.
Ainejärjestöille myönnetään 10% lisä toimintatukeen.

11. Menneet tapahtumat
11.1. Meridiaani-nakkeilu
●
●
●
●

Oli kivaa. Vedettiin täysiä.
Meridiaani tuntui olleen tyytyväinen.
Janne toimitti kaikki kolme muuta nakkeilijaa turvallisesti kotiin.
Matrix voisi jatkaa yhteistyötä Meridiaanin kanssa.

12. Tulevat tapahtumat
12.1. Matrix-seminaari
●

Matrix-seminaari on tammikuun toisena viikonloppuna Pohjalla.

12.2. MM-kyykkä
●
●

Yksi joukkue on ilmoitettu.
Lähdetään puolustamaan viime vuoden voittoa.

●

Luvassa on perinteistä ja legendaarista toimintaa.

13. META
●
●
●
●

Lähetetään joulutervehdykset hallituksen kokouksen jälkeen e-kortteina.
Komeroon voisi hankkia lisää lautapelejä. Komerovastaavat voisivat hoitaa asiaa.
Ensi vuonna edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus esityslistaan mukaan!
Keskusteltiin laskiaisen isoista bileistä.

14. Kiitokset
Puheenjohtaja kiitti hallitusta ja aktiiveja paljon kuluneesta vuodesta.
Lisäksi osoitettiin erityiskiitokset seuraaville henkilöille:
Noora Nuutinen
Tilaisuudessa kuin tilaisuudessa Noora on ainakin sivusilmällä seurannut, että asiat rullaavat.
Omat tehtävänsä hän on hoitanut tehokkaasti ja asiallisesti ilman suurempia jahkailuja, ja
työtehtäviä kammoksuttamatta hän on ollut apuna miltei jokaisessa suurempaa työpanosta
kaivanneessa tapahtumassa. Monessa tilanteessa hän on itsenäisesti löytänyt ratkaisuja
tapahtumien järjestelyjä koskeviin ongelmiin. Läpi vuoden Noora on luonut positiivista
ilmapiiriä Matrixin toiminnassa.
Toni Karvonen
Toni on ansioitunut erityisesti Matrixin nettisivujen kehittämisessä sekä työssään arkistojen
parissa. Matrixille on vuosien saatossa kertynyt melkoisia määriä arkistomateriaaleja, joiden
sisällöstä monikaan ei ole ollut kovin varma. Tonin ansiosta nämä arkistot - ja sitä kautta suuret
määrät Matrixin historiaa - ovat nyt huomattavasti helpommin käsiteltävässä muodossa. Tämä
tulee helpottamaan myös tulevien hallitusten toimintaa.
Vesa Piilola
Niissä tilanteissa, joissa muut ovat vielä surkutelleet ilmaantuneiden ongelmien laajuutta tai
laatua, Vesa on yleensä jo tehnyt hymyssä suin tarvittavasta työmäärästä. Alkuvuodesta syksyyn
hän teki niin paljon hommia, että häntä suorastaan kiellettiin rasittamasta itseään ottamalla
itselleen lisää Matrixiin liittyviä työtehtäviä. Vesa on pitänyt huolta väleistä olennaisiin
järjestöihin ja liittoihin, auttanut bileiden järjestelyssä, hoitanut sitseihin liittyviä asioita ja niin
edelleen. Hänen tämän vuoden työpanoksensa on ollut korvaamaton.
Kommentti: "Erittäin hyvin sanottu."

15. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:09.

