
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 06/2011 

30.3.2011 klo 16 

Komero 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja) 

Hanna Joronen (sihteeri) 

Emmi Hatakka 

Vesa Piilola 

Pekka Karjalainen 

Venla Haapanen 

Joni Luhtalampi 

Salla Kilpinen (poistui kohdassa 10) 

Elina Kaksonen 

Reetta Vuorinen 

Varajäsenet: 

Toni Karvonen 

Tommi Nurmela 

Noora Nuutinen 

Ville Helko 

Muut: 

Anssi Leppäkoski 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15. 



2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Työjärjestykseen ei tehty muutoksia. 

4. Ilmoitusasiat 

● Anssi yrittää saada haalarimerkin tilaukseen. 

● Ossi pääsi suhteellisuusteorian perusteet suhteellisen yllättävästi läpi. 

● Pasila loppui. 

5. Posti 

Ei postia. 

6. Talous 

Vuosijuhlien osallistujista pitäisi saada lista, josta näkisi, ketkä (noin 10 hlö) eivät ole vielä 

maksaneet. 

7. Hallituksen kokousten pöytäkirjojen 3, 4 ja 5 hyväksyminen 

Hyväksyttiin kyseiset pöytäkirjat tehdyin muutoksin. 

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Viikki GP 

● Hauskaa oli. 

● Kisassa oli mukana kaksi joukkuetta, Matrix ja Xirtam. Osallistujia oli 27 henkilöä. 

● Matrix suoritti kaikki rastit. Xirtam ei suoriutunut kaikille rasteille, mutta oli kuitenkin 

kovalla antaumuksella kisassa mukana. 

● Viikistä suurin osa lähti TKO-älyn bileisiin. 

● Ensi vuonna lähdetään myös kisailemaan. 

8.2. Klusterihengailut 



● Kivaa oli, otettiin yökäyttövastuu. 

● Paikalla reilut 50 henkilöä. 

● Toni ja Joni siivosivat illalla. 

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. MAL:n talviseminaari 2.-3.4. 

● Järjestetään Hyytiälässä. 

● Vesa ja Joni osallistuvat. 

● Ohjelmaa näytti olevan suhteellisen paljon. 

● Tavoitteena uudet suhteet. 

9.2. Haalari-iltamat su 3.4. 

● Reetta ja emännät ovat päävastuussa järjestämisessä. 

● Tilaa on vielä, tällä hetkellä 24 ilmoittautunutta. 

● Mainostetaan vielä lisää. 

● Hyväksytään maksettavaksi Nooralle pantit ja vuokrat. 

9.3. Viihde- ja kultturiexcut 

● Oopperaa tulossa, ilmoittauneita odotetaan. Annetaan 10e tukea exculle. 

● Tulossa myös Stella Polaris. 

9.4. Vuosijuhlien kiitosilta ja kevätsauna 

● Ti 5.4. klo 19 Idan saunalla. 

● Jouni Haapakoski ja Terhi Hautala kutsutaan edustamaan nauhakomiteaa. 

● Tarjolla helpohkoa ruokaa. 

● Kevätsauna klo 20:30 alkaen. 

● Hyväksyttiin Idan sauna maksettavaksi. 

9.5. Matlun järjestösauna 

● Ke 6.4. Sivistyksessä. 

● Muutama järjestöaktiivi olisi hyvä saada mukaan. 

9.6. 28-kemulit 



● Ma 11.4. klo 17 Cajsassa. 

● Luvassa on leffakemulit, katsotaan elokuvat 28 päivää myöhemmin ja 28 viikkoa 

myöhemmin. 

● Anssi hoitaa järjestämisen. 

9.7. Matlun MEGAsuunnistus 

● Järjestetään ti 19.4. 

● Suunnittelukokous ma 4.4. klo 16 klusterilla. 

● Matrixilta lähtee ainakin kaksi joukkuetta. 

● Kukin järjestö järjestää tapahtumaan oman rastin. 

● Matrix lähtee voittamaan. 

9.8. VAPPU 

● PREvappu pe 29.4. terassilla. 

● Järjestetään mahdollisesti myös niin sanottu Intiankadun appro. 

● Näiden jälkeen suuntana on Vallilanlaakson puisto. 

● Selvitetään vielä, onnistuuko tällainen suunnitelma. 

● Vappuaattona Vallilan laaksossa on toimintaa. 

● Seuraavassa hallituksen kokouksessa päätetään tarkemmin. 

● Meillä on sittenkin vappu! 

● Jussi saapui paikalle häiritsemään kokousta, taas. 

10. META 

● Alina-salia varataan syksylle seuraavasti: fuksisitsit 6.11. (tai 2 viikkoa aikasemmin), 

pikkujoulut 27.11. ja syksyn bileet 21.9., joista pikkujouluilla ja syksyn bileillä on 

etuasema. 

● Keskusteltiin yhteishengailuista psykologian opiskelijoiden kansssa, kiinnostusta löytyy. 

● Esittelyvideo pitäisi saada kuvatuksi. Tarvitaan vastuuryhmä (Anssi + ainakin editoija) ja 

suunnittelu- ja kuvauspäivä. Videon pituudeksi tulisi saada noin 6 minuuttia. 

11. Seuraava kokous 

Maanantaina 11.4. klo 15:00 Komerossa. 

12. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:35. 

Hyväksytty kokouksessa 10/2011 


