
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 04/2012 

29.2.2012 klo 12 

Komero 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja) 

Toni Karvonen (sihteeri) 

Vesa Piilola 

Maria Yli-Luukko 

Salla Kilpinen 

Emma Nevala 

Senni Ryhtä (saapui kohdassa 6) 

Varajäsenet: 

Esko Heinonen 

Muut: 

Niko Ilomäki 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:14. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Päätettiin lisätä kohta "8.6. Klusterihengailut". 



4. Ilmoitusasiat 

● Ossi vastustaa kaikkea. 

● Salla ja Noora saivat ruotsin suullisesta hyvät taidot. 

● Kokoustarjoilut ovat erittäin hyvät. 

● Noora on ilmoittautunut LAL:n ainejärjestötapaamiseen Tampereella 16.-17.3. 

● Vesa ilmoitti, että kauppiksen pääsykoe on 15.6. 

● Komerossa on uusi toimiva nitoja. 

● Laitoksen kesäkursseiksi on päätetty Mitta ja integraali, Matematiikan historia ja 

Differentiaaliyhtälöt I. 

5. Posti 

Kortti Janne Siréniltä Dubaista. 

Mainos Heinon tukusta. 

Mainos paitafirmalta. 

6. Talous 

Hyväksyttiin seuraavat kulut: 

● Toni Karvoselle 11,95 euroa hiekkapaperista ja kansioista Komeroon. 

● Maria Yli-Luukolle 5,57 euroa kokouksen tarjoiluista. 

● Salla Kilpiselle 5,49 euroa vuosijuhlien plassaustarvikkeista. 

Päätettiin siirtää Komeron kahvikassaan 10 euroa, koska kahvikassa kustansi TAPAa hallituksen 

kahvitarjoilut. 

Annettiin Sennille pullasanktio. 

7. Hallituksen kokouksen 3 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 3 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Klusterihengailut 



● Olivat 17.2., kivat hengailut. Paikalla oli noin 35 ihmistä. 

8.2. Laskiainen 

● Laskiainen oli 21.2., onnistui hyvin, vaikka yksi Matrixin pulkista menetettiin. Matrixin 

lippua ei ryöstetty eikä Matrix onnistunut ryöstämään kenenkään lippua. Paikalla oli noin 

40 ihmistä. 

8.3. Leffaexcu 

● Käytiin 22.2. Orionissa katsomassa kolmen hengen voimin elokuva Komisario Palmun 

erehdys. Elokuva oli hyvä, ja paikalla oli itse ohjaaja. Bongattiin innokkaita faneja 

nauttimassa virvoitusjuomaa. 

8.4. TAPAa hallitus 

● 23.2. Komerossa. Pulla ja kahvi maistuivat hyvältä ja muutama kysyms tuli hallitukselle. 

Tapahtumassa kävi noin 40 ihmistä. 

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. Hallituksen To Do -lista 

● Päätettiin lisätä listalle kohta:"Vie joku laitoksen henkilökuntaan kuuluva klusterille." 

● To Do -lista pitää saada mahdollisimman nopeasti Komeron seinälle. 

9.2. Vuosijuhlat 

● Vuosijuhlat Alinassa 3.3. Ossi tuo lipun ja nauhatarvikkeet Komerosta Alinaan. Tarvitaan 

kantoapua noin klo 12 aikaan. Maria suostui autokuskiksi, jos auto saadaan käyttöön. 

● Alasauna on varattu välille 21-07. 

9.3. Kevätkokous 

● 15.3. klo 16 Exactumissa. Ossi lähettää tänään kokouskutsun. 

9.4. Viikki GP 



● 21.3. Viikissä. Joukkueiden osallistumismaksu on 5 euroa. Päätettiin sponssata kolmen 

joukkueen osallistumismaksut. Yritetään jakaa ihmiset joukkueisiin ajoissa. GP:stä tulee 

hieno. 

● Samana päivänä on Tekiksen Satumaiset bileet. 

9.5. Emmin excut 

● Perjantaina 2.3. on excu Kauppiksen speksiin. 

9.6. Klusterihengailut 

● TKO-äly on varannut klusterilta kerho- ja kokoushuoneen perjantaiksi 16.3. laneja 

varten. Kysytään, haittaako käpistelijöitä, jos pidämme tuolloin hengailut. 

10. Paidat 

● Uuden Matrix-paidan selkäpuolelle pitää keksiä uusi jonkun suomalaisen matemaatikon 

mukaan nimetty lause todistuksineen. Suunnitteilla myös musta haalaripaita, jossa olisi 

pieni Matrixin logo etupuolella. Päätettiin pitää paitojen suunnittelukokous, jonka 

ajankohdan Toni doodlettaa ry-listalla. 

11. META 

● Matlu järjestää tiedekuntasaunaillan Sivistyksellä 20.3. Tilaisuuteen on kutsuttu 

erityisesti puheenjohtajat ja opintovastaavat. Toni ja mahdollisesti Esko ja Vesa menevät. 

● Toni on lähettänyt tarjouspyyntöä haalarimerkeistä Merkilliseen. Kaikkia merkkejä 

tilataankin 300 kappaletta, sillä hintaero 200 merkkiin oli niin pieni. "Matemaatikolle 

todellisuus on vain yksi erikoistapaus" -merkille saattaa tulla noin 30% lisähintaa merkin 

kirjainten sijainnin vuoksi. Todettiin, ettei lisähinta haittaa. 

● Uusia kirjoja ei ole vielä hankittu Komeroon. 

● HYAL haluaisi tulla käymään Matrixin halkossa. 

● Snickersit ovat loppuneet kaapista. 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous 16.3. klo 17 klusterilla. Ossi kysyy sähköpostitse muulta hallitukselta, onko aika 

hyvä. 

13. Kokouksen päätös 



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:14. 

Hyväksytty kokouksessa 5/2012 

 


