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Hallituksen jäsenet: 

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja) 

Olli Tapiola 

Senni Ryhtä 

Salla Kilpinen 

Varajäsenet: 

Maija Karesvuori (sihteeri) 

Reetta Vuorinen 

Muut: 

Janne Sirén 

Anssi Leppäkoski 

Milja Selin 

Jussi Timonen 

Rami Luisto (saapui paikalle kohdassa 9.8) 

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 8.4 tutor hengailut ja 9.8 tutor piknik. 

4. Ilmoitusasiat 

● Paikalla oli humalaisia ihmisiä. 

● Senni ilmoitti olevansa kesälomalla ja virallinen anniskeluvastaava. 

● Kaikilla miehillä oli kesätukka, paitsi Ossilla oli melkein heviletti. 

● Olli oli latonut matematiikkaa, jota ei ennen ole julkaistu. 

● Reetta oli tutustunut Ramin isään. 

● Ossi ja Olli olivat tavanneet Sallan vanhemmat. 

5. Posti 

● Ei ollut saatavilla. 

6. Talous 

Hyväksytään seuraavat kulut maksettavaksi: 

● Salla Kilpiselle kokoustarjoiluista 5,46 e 

● Salla Kilpiselle kokoustarjoiluista ja klusterihengailuista 37,99 e 

● Anssi Leppäkoskelle Jesus Franco -kemuleista 5,01 e 

7. Hallitusten kokouksen 9 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hallituksen kokouksen 9 sihteeri ei ole toimittanut pöytäkirjaa. 

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Jesus Franco -kemulit 

● Elokuva katsottiin suurelta osin nopeutettuna. 

● Paikalla oli 5 henkilöä ja tarjoiluina vauhtihirmuja. 

8.2. Kesäopiskelupiirin aloitus 

● Ollilta ja Veskulta voi käydä kysymässä apua laskuharjoituksiin kesällä. 

● Alkutapaamisella oli paikalla 6 henkilöä ja seuraavassa tapaamisessa 7-8 henkilöä. 



8.3. Kevätmarssi II 

● Matkan pituus oli 27,5 km ja kahden marssijan voimin matkaan meni alle 5 tuntia. 

8.4 Tutor hengailut 

● Paikalla oli 13 henkilöä ja pelattiin ensin ulkona mölkkyä ja sen jälkeen klusterilla 

alisasta. 

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. Superpesis 

● Ottelu alkaa 4 minuutin päästä. 

● Pesäpalloa katsomassa ovat ainakin Vesku ja Esko. 

9.2. Kesäklusterihengailut 

● Päätettiin syödä hyvää ruokaa ja perinteisesti myös uida. 

9.3. Seniorisitsit 

● 17 ilmoittautunutta. 

● Nakkeilijat saatu paikalle. 

● Tarjoilijat pääsevät mahdollisesti myös sitsaamaan jos väleissä on aikaa. 

9.4. Jukolan suunnistus 

● Pidetään 16-17.6 lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Vantaalla Hakunilan 

Urheilupuistossa. 

● Vielä puuttuu yhteensä kaksi suunnistajaa joukkueista. 

9.5. Hallituksen kesämökkeily 

● Ossi ja Olli ovat käyneet testaamassa mökin. 

● Reetta ilmoitti pääsevänsä sittenkin paikalle. 

● Tarkempia tietoja kesämökkeilystä lähetetään lähiaikoina sähköpostilla. 

9.6. Varaslähtö 



● Järjestetään torstaina 16.8 yhteislähtö Suomenlinnaan klo 14. 

● Facebook:in on tehty ryhmä johon tulevat fuksit voivat liittyä ja sitä kautta saada 

lisätietoa. 

● Jatkot pidetään klusterilla ja illalla on vielä Matlun kesäbileet. 

9.7. Muu kesätoiminta 

● Janne järjestää heinäkuussa Beerbongia klusterilla. 

● Olli haluaisi järjestää haalari piknikin (esim. etkoiluna Beerbongiin). 

● Olli järjestää "24h Matrixia" heinäkuun lopussa. 

9.8. Tutor piknik 

● Järjestetään joskus kesällä ja perinteisesti jatkot pidetään klusterilla. 

10. META 

● Syksyn bileiden teemaksi on suunniteltu pyjamabileitä, sillä se on saanut eniten 

kannatusta, mutta päätös tehdään seuraavassa kokouksessa. 

● Rami ilmoitti seurustelevansa, mikä kiinnosti kaikkia. 

● Ensi syksyn fuksibileet järjestetään domissa. 

11. Seuraava kokous 

Päätettiin doodlettaa seuraava kokous heinäkuulle. 

12. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05. 

Hyväksytty kokouksessa 11/2012 

 


