
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 03/2012 

16.2.2012 klo 16 

Komero 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja) 

Toni Karvonen (sihteeri) 

Salla Kilpinen 

Olli Tapiola 

Noora Nuutinen (poistui kohdassa 12) 

Senni Ryhtä 

Emma Nevala 

Maria Yli-Luukko 

Vesa Piilola 

Varajäsenet: 

Tommi Nurmela 

Emilia Inget (poistui kohdassa 8.4) 

Maija Karesvuori 

Esko Heinonen 

Muut: 

Emmi Hatakka (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 10) 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15. 



2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Päätettiin lisätä kohdat "8.8. Emmin excut" ja "8.9. Klusterikoulutukset". 

4. Ilmoitusasiat 

● Emman vuosijuhlamekko tuli, mutta se on vielä postissa. 

● Emmu muuttaa Emman seinänaapuriksi. 

● Senni leipoo tänään kolme mutakakkua. 

● Vesa istuu tämän päivän kokouksissa. 

● Esko ja Senni ovat käyneet hakemassa klusterin avaimen. 

● Esko kävi tänään venemessuilla, oli komeita veneitä. 

5. Posti 

HYK:ltä kutsu 85-vuotisjuhliin 24.2. 

Spektrumilta kutsu 79-vuotisjuhliin 24.3. Kutsu näyttää tänä vuonna viimevuotista kiltimmältä. 

MaO:lta kutsu 41-vuotisjuhliin 10.3. Vesa menee edustamaan Matrixia. 

6. Talous 

Hyväksyttiin seuraavat kulut: 

● Salla Kilpiselle 7,00 euroa Matrix-seminaarin ruoista. 

● Ossi Syrjäselle 15,00 euroa PRH:n nimenkirjoitusoikeusmuutosmaksusta. 

● Toni Karvoselle 12,50 euroa Matrixin lippujen uusista kepeistä. 

● Anssi Leppäkoskelle 167,59 euroa Haalari-iltamien ruoista. 

● Anssi Leppäkoskelle 170,00 euroa Haalari-iltamien tilavuokrasta. 

● Anssi Leppäkoskelle 200,00 euroa Hesarin appron lipuista. 

● Maria Yli-Luukolle 6,02 euroa kokoustarjoiluista. 

● Emmi Hatakalle 12,09 euroa Haalari-iltamien ruoista. 

Hyväksyttiin Hesarin appron lipputilauksen kulut. 

7. Menneet tapahtumat 



7.1. Matlun kyykkäturnaus 

● Väinämöisen kentällä 4.2. Osallistujina Resonanssi, Matrix ja TKO-äly. Matrixin joukkue 

voitti Resonanssin, mutta hävisi niukasti TKO-älylle. 

7.2. Talvimarssi 

● Kuljettiin 8.2. Komerosta Paloheinän kautta Rautatientorille. Matkaa kertyi noin 21 

kilometriä ja osallistuja oli seitsemän. Ilma oli luvattua kylmempää ja kaakao maistui 

rautatieasemalla hyvältä. 

7.3. MM-kyykkä 

● Hervannassa 11.2. Matrixilta oli pelaamassa yksi joukkue. Mukana oli kaikkiaan 13 

ihmistä. Pelit eivät menneet vahvasti: Matrix voitti kolmesta pelistään vain yhden. Ensi 

vuonna uudestaan. 

7.4. MALin talviseminaari 

● Tampereella 4.2., Vesa ja Noora olivat paikalla. Seminaarissa oli hauskempaa kuin viime 

kerralla. Pääpaino yhteistyösopimusten laatimisessa, joiden lopulliset versiot saadaan 

vasta MALin kesäseminaarissa. 

● Tänä vuonna ei saada MALilta rahaa, tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista saada 

tasavuotisjuhliin 200 euron sponssi ja MALin tarjoama snapsi. 

● Suunnitteilla on myös jonkinlainen porkkanasysteemi: järjestöt kisaavat siitä, kuka saa 

liitettyä eniten jäseniään MALiin. 

● Keskusteltiin Teekkarin työkirjasta. 

8. Tulevat tapahtumat 

8.1. Klusterihengailut 

● Klusterilla huomenna 17.2. klo 19 alkaen. 

8.2. Hallituksen To Do -lista 

● Hallituksen To Do -listan ajatuksena on motivoida hallituksen jäseniä tekemään erilaisia 

outoja asioita. Lista tulee Komeron seinälle. Tehtyään jonkin listatun asian rastittaa 

hallituksen jäsen tekemänsä kohdan ja ilmoittaa tästä hallituksen kokouksessa, mikäli 

kokee sen sopivaksi. 



● Alustavaa listaa on rakennettu etenkin junamatkalla MM-kyykkään Hervantaan. 

Villeimpiä ehdotuksi karsittiin pois listalta ennen kokousta. 

● Olli luki listan ääneen. Hyväksyttiin lista tehdyin muutoksin Hallituksen To Do -listaksi 

ja päätettiin suorittamisen alkavan kokouksen loputtua. Lista liitteenä. 

● Joidenkin listan kohtien ympärille voi rakentaa tapahtuman. 

8.3. TAPAa hallitus 

● Komerossa 23.2. klo 13-15. Salla lupasi leipoa jotakin, mahdollisesti korvapuusteja, 

tapahtumaa varten. Päätettiin tarjota tapahtuman aikana ilmaista kahvia Komerossa. 

Budjetoitiin kahviin ja ruokatarjoiluihin 25 euroa. 

8.4. Vuosijuhlat 

● Vuosijuhlat järjestetään Alinassa 3.3., sillis klusterilla seuraavana päivänä. 

● Alasaunaa ei ole ilmeisesti vielä varattu, Salla hoitaa asian. 

● Vuosijuhlien jatkot pidetään Alinassa pöytäjuhlaosuuden jälkeen. TKO-äly on luvannut 

kuusi henkilöä pöytäjuhliin tarjoilemaan. Tarkoitus olisi saada neljä näistä myös jatkojen 

ajaksi nakkeilemaan ja niiden jälkeen siivoamaan. Ossi on kysynyt TKO-älyltä asiasta, 

mutta vastausta ei ole vielä kuulunut. 

● Ilmoittautuminen on hoidossa, alkaa sähköisenä ensi viikolla. 

● Emännistö hoitaa plassauksen, Salla nimikortit ja plassauskartan. 

8.5. Kevätkokous 

● Päätettiin pitää Matrixin sääntömääräinen kevätkokous 15.3. klo 16 myöhemmin 

ilmoitettavassa Exactumin salissa. 

8.6. Leffaexcu 

● Mennään katsomaan 22.2. klo 16.30 elokuva Komisario Palmun erehdys. Lippujen hinta 

on 5,50 euroa, josta päätettiin sponsoroida 50 senttiä osallistujaa kohden. 

8.7. Laskiainen 

● Laskiaisrieha Ullanlinnanmäellä tiistaina 21.2. klo 12-16. Matrixin yhteislähtö klo 11.30 

palloukoilta. Salla tuo klusterilta uuden lipun ja pulkat. 

● Päätettiin, että Matrix poistuu klusterilta Matlun laskiaisbileiden alkaessa klo 21 Bar 

Bäkkärissä. 

8.8. Emmin excut 



● Kauppiksen speksi perjantaina 2.3. Liput ovat 12 euroa, josta päätettiin sponsoroida 2 

euroa osallistujaa kohden. 

● Lääkiksen speksi 11.3. Liput ovat 12 euroa, josta päätettiin sponsoroida 2 euroa 

osallistujaa kohden. 

8.9. Klusterikoulutukset 

● Klusterikoulutukset 23. ja 29.2. klusterilla. Päätettiin, että jokainen Matrixin 

avaimellinen, muutkin kuin uudet, käy jommassakumassa koulutuksista. Koulutukset 

ovat kestoltaan noin kaksi tuntia. Salla ilmoittaa asiasta ry-listalla. 

9. Hallituksen kokouksen 2 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 2 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

10. Haalarimerkit 

Päätettiin tilata 300 kappaletta "Matemaatikolle todellisuus on vain yksi erikoistapaus", 200 

kappaletta "En ole palomies" ja 200 kappaletta "C'mon Baby, show me your tan line" -merkkejä. 

Toni hoitaa merkkien tilauksen. 

11. Toimintakertomus 

Hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus hallituksen esitykseksi kevätkokoukselle tehdyin 

muutoksin. Toimintakertomus liitteenä. 

12. Nauhoitettavat 

Päätettiin esittää järjestönauhakomitealle vuosijuhlissa 2012 nauhoitettavaksi Eija Muhosta. 

13. META 

● Lauri Hellsténin lukiolaisryhmä Askolan lukiosta tulee tutustumaan matematiikan ja 

tilastotieteen laitokseen 12.3. klo 12-14. Matrixilta on toivottu esitystä, fuksi- ja 

tuutorivastaavat Senni ja Jasmin lupautuneet pitämään. 

● Salla huomautti ihmisiä klusterilla käyttäytymisestä. 

● HYYn on innovatiivisen oppimismuotojen tukea saattaisi olla mahdollista saada 

esimerkiksi vaihtoehtolaskareille. Myös omien kurssien järjestämiseen voi saada rahaa. 

Esille nousi muun muassa idea ennen kurssia Mitta ja integraali järjestettävästä 

analyysin kurssien kertauskurssista. 



● World Student Capital -hankkeen teemaan "elävät kampukset" sisältyy tukea 

opiskelijoille näkyvyyttä tuovien tempausta järjestämiseen. 

● Pohdittiin järjestönkehitykseen liittyvää ideointiviikonloppua, joka keskittyisi etenkin 

Matrixin edunvalvonnan ja näkyvyyden laajentamiseen. 

● Keskusteltiin opintopiirien toiminnasta. Varsinkin kurssin Mitta ja integraali 

opintopiirissä on käynyt hyvin vähän ihmisiä. 

● Todettiin, että Ransu on todellinen. 

14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous 29.2. klo 12 Komerossa. 

15. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:35. 

LIITTEET: 

Hallituksen To Do -lista 

Hallituksen esitys toimintakertomukseksi vuodelle 2011 

Hyväksytty kokouksessa 4/2012 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/78631544/todolista.txt?version=1&modificationDate=1330979490138&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/78631544/toimintakertomusesitys2011.pdf?version=1&modificationDate=1330979501180&api=v2

