
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 13/2012 

30.8.2012 klo 16 

Komero 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja) 

Toni Karvonen (sihteeri) 

Vesa Piilola 

Maria Yli-Luukko 

Olli Tapiola 

Salla Kilpinen 

Varajäsenet: 

Tommi Nurmela 

Muut: 

Janne Sirén (poistui kohdassa 9.4) 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Lisättiin kohdat "8.3. MALin kesäseminaari" ja "9.5. Kumpulan liikuntapäivä". 

4. Ilmoitusasiat 



● Helsingin kaupungin joukkoliikenne on jälleen pettänyt Ossin, Tonin ja Marian. 

● 55K mainittiin jälleen. 

● Tietotekniikka on. 

● Fukseja on. Pieniä on. 

● Maria on ensimmäistä kertaa kokouksessa melkein kolmeen kuukauteen. 

● Toni, Janne, Ossi ja Olli horisivat fukseille keskiviikkona Komerossa sekavia. 

● Järjestötorilla kävi paljon ihmisiä. 

● Tähän mennessä Matrixiin on liittynyt 103 fuksia. Viime vuonna samassa ajassa 84. 

● Olli saattaa mahdollisesti ehkä alkaa jatko-opiskella. Titteli muuttunee pian 

jatko-opiskelijaksi. 

5. Posti 

Oikein kaunis kortti Elina Kaksoselta Münchenista, aurinkoisesta oluen maasta. Kortissa aika iso 

tuoppi. 

Heinon tukun mainos. 

6. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi: 

● Maria Yli-Luukolle kokoustarjoiluista 5,97 euroa; 

● Jasmin Välimäelle fuksien klusterihengailujen tarjoiluista 13,15 euroa; 

● Senni Ryhdälle fuksipassien kartongeista 12,50 euroa; 

● Anssi Leppäkoskelle seniorisitsien ruoista 96,35 euroa ja 

● Anssi Leppäkoskelle beer pong -iltamien palloista 9,80 euroa. 

Matrixin tilillä on rahaa 2178,74 euroa, kassassa runsaasti. Maria siirtää kassasta rahoja tilille. 

7. Hallituksen kokouksen 12 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 12 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Varaslähtö 

● Varaslähtö oli aivan mahtava, paras Ossin kokemista. Paikalla oli 31 fuksia ja noin 20 

vanhaa. Sää oli loistava, mutta Salla sai auringonpistoksen. 



● Olli oli töissä, Maria Seinäjoella ja Janne kännissä. 

8.2. Fuksitapahtumat 

● Maanantaina 27.8. oli ainakin sata ihmistä klusterilla hengailemassa. Paikalle saapui 

myöhemmin illalla kemistejä fukseineen. 

● Fuksisport I:ssa tiistaina 28.8. oli yli sata ihmistä. Jatkot olivat Mascotissa, josta 

jouduttiin poistumaan seitsemältä teologien varauksen takia. 

● Kumpula-suunnistus oli keskiviikkona 29.8. Komerossa fukseille kertoiltiin sekavia. 

Suunnistuksessa fukseille kerrottiin jonkin verran asioita, jotka oli jo aikaisemmin käyty 

läpi. Jotkut fuksit kokivat myös suunnistuksen liian pitkäksi ja raskaaksi. 

● Järjestötorilla oli paljon ihmisiä. Myimme yli 400 euron edestä haalarimerkkejä ja 

jäsenyyksiä. 

8.3. MALin kesäseminaari 

● Järjestettiin 25.-26. elokuuta. Käytiin läpi ainejärjestösopimuksia. MAL tarjosi ruoat, 

juomat, hienon saunan ja hotellimajoituksen. Yhteensä seminaarissa oli viisi ihmistä. 

Antoisa. 

● Aalto-propagandaa saapui kohdan aikana Komeroon. 

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. Fuksitapahtumat 

● Tänään fukseilla rehtorin kättely ja Helsinki City Tour luultavasti klo 17. 

● Huomenna fuksipiknik paikalla oleville tuntemattomana ajankohtana. 

● Matlun fuksibileet 1.9. Fukseille järjestettävän ekskursion käytännön yksityiskohdat vielä 

hämärän peitossa. 

● Avajaiskarnevaalit 3.9. Matrixilla ständi. 

● Fuksisport II 5.9. Ossi ja Toni tarjoavat ehkä kyykkää. 

● Ilotulituksen SM-kilpailut 6.9. 

● Kissojen yö 7.9. 

● Keskusteltiin fuksitapahtumista tiedottamisesta: tapahtumista ei ole tiedotettu Matrixin 

sähköpostilistalla eikä hallituskaan ole saanut tietää kuin päivämääriä. Todettiin, että 

tiedostusta on parannettava, sillä tapahtumat on tarkoitettu muillekin kuin vain fukseille 

ja tuutoreille. 

9.2. Syksyn bileet 



● Lippuja bileisiin kyseltiin jo järjestötorilla. Päätettiin pitää syksyn bileiden 

suunnittelukokous 12.9. klo 18 jossain Exactumissa ja bilekoristeluilta klusterilla 16.9. 

Mainos on valmis. 

9.3. Beer Pong -iltamat/Klusterihengailut 

● Beer pong -hengailuille klusteri on varattu 12.10. Peliä kevyemmillä panoksilla tällä 

kertaa. 

● Perinteisille klusterihengailuille klusteri on varattu 21.9. 

9.4. Yhteissitsit Moodin kanssa 

● Moodi on ehdottanut yhteissitsejä sunnuntaille 18.11. Päätettiin lähteä mukaan. 

Toivottiin, että Moodi kykenisi tekemään sitsien ruoan. 

9.5. Kumpulan liikuntapäivä 

● Kumpulan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen liikuntapäivä on maanantaina 17.9. 

Järjestöiltä on toivottu lautapelipistettä. 

● Pohdittiin mahdollisuutta järjestää kyykkää. Toni voi ehkä pitää. 

10. Paidat 

● Toni on löytänyt sopivan firman. Hintaa yhdelle paidalle tulee 8,34 euroa sadan 

kappaleen tilauksessa. Sovitukset saadaan luultavasti viikolle 37 ja niiden perusteella 

päätetään Matrixille myyntiin tarkoitettujen paitojen määrä ja kokojakauma. Mainosta 

ammattiliitoilta paitaan ei tule. 

11. Opintopiirit 

● Hakemuksia on tullut kolme. Ossi ja Toni valitsevat pitäjät kokouksen jälkeen. 

12. META 

● Veskulla ei ole metaa. 

● Limeksen appron lippuja on hankittu jo 40. Päätettiin hankkia 60 lippua lisää. Janne 

hoitaa. 



13. Seuraava kokous 

● Päätettiin doodlettaa seuraava kokous. 

14. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:11. 

Hyväksytty kokouksessa 14/2012 

 


