
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 08/2012 

26.4.2012 klo 16 

Komero 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja) 

Toni Karvonen (sihteeri) 

Emma Nevala 

Olli Tapiola 

Senni Ryhtä (poistui kohdassa 11) 

Salla Kilpinen 

Varajäsenet: 

Maija Karesvuori 

Emilia Inget 

Esko Heinonen 

Muut: 

Janne Sirén 

Jussi Timonen 

Meri Norola (poistui kohdassa 4) 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 



3. Kokouksen työjärjestys 

Lisättiin kohta "4. HYAL esittäytyy" ja siirrettiin muita kohtia edemmäs. 

4. HYAL esittäytyy 

● Meri Norola esitteli HYALin organisaatiota ja tavoitteita. 

● Tänä syksynä järjestetään jälleen HYYn edustajistovaalit, Vesku toimii HYALin 

vaalipäällikkönä. Mainoksia on jo levitelty Komeroonkin asti. HYAL hakee toki vaaleihin 

ehdokkaita, jos kiinnostusta riittää. 

● Esittelyn tarkoituksena on, että ainejärjestöissä tiedettäisiin, mikä HYAL on ja mitä se 

tekee, ja saada järjestöiltä palautetta. 

5. Ilmoitusasiat 

● Tarjoilut ovat hyvät. 

● Toni ilmoitti, ettei Komeron nitojista ole mitään ilmoitettavaa. 

● Toni ja Ossi ovat ilmoittautuneet Avoimen yliopiston kesäkursseille 

ufouskonnollisuudesta ja suomalaisesta kansanuskosta. 

● Esko kävi viime viikolla bodypumpissa. 

● Janne ilmoitti, että tau on tulossa korvaamaan piin. 

● Senni on avannut pölkupyöräilykauden. 

● Toni kävi viime viikolla kahdella astraalimatkalla. 

● Olli on halannut kielitieteilijää, luovuttanut verta ja juonut sahtia. 

● Maijakin on halannut kielitieteilijää. 

● Jannen mielestä teekkarien halaamisessa ei ole tietyissä olosuhteissa mitään pahaa. 

6. Posti 

● Limeksen juhlakissoidi, jonka sisällä Sykloidi 1/2012. 

● Lasku yliopistoliikunnalta liikuntavuorosta. 

● Kortti Kyprokselta Hanna Joroselta. 

7. Talous 

Hyväksytään seuraavat kulut maksettavaksi: 

● Yliopistoliikunnalle liikuntavuorosta ajalta 12.1.-31.5. 336 euroa, 

● Emmi Hatakalle KY-speksin sponsseista 10 euroa. 



Kolme ihmistä ei ole vielä maksanut vuosijuhlia tai sillistä. Muistutetaan heitä asiasta. 

Päätettiin vapauttaa Esa Nuurtamo silliksen maksamisesta. 

8. Hallitusten kokouksen 7 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 7 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

9. Menneet tapahtumat 

9.1. Klusterihengailut 

● Hengailut olivat 13.4. Popcornit hyviä. Ihmisiä oli aluksi vähän, mutta illan mittaan lisää 

saapui. Yöllä hiukan järjestyshäiriöitä. 

9.2. Kulttuuriexcu 

● Excu kai oli. Neljä kai kävi. 

9.3. Vaihtoehtolaskarit 

● Vaihtoehtolaskarit pidettiin 22.4. Basessa. Paikalla oli aluksi kaksi ihmistä, lopulta 

kolme. Pubissa oli hyvä tehdä laskareita, vaikkakin juotujen tuoppien suhde tehtyjen 

tehtävien määrään oli lannistava. 

10. Tulevat tapahtumat 

10.1. Vuosijuhlien kiitosilta ja kevätsauna 

● Kiitosilta on tänään Idalla klo 19.00-20.30, kevätsauna sen jälkeen. Booli on oleva hyvää. 

Päätettiin nostaa tarjoilubudjetti 30 euroon. Ostetaan jotain oransseja kasvinkappaleita. 

10.2. Opiskelijoiden futsalin SM-kilpailut (27.-29.4) 

● Ei uutta tietoa. Päätettiin, että Matrixin joukkue voittaa. Jos ei voita, hallitus paheksuu. 

10.3. Matlun MEGAsuunnistus 



● Lauantaina 28.4. keskustassa. Matrixin rasti ja joukkueet tulevat olemaan kivoja ja 

mahtavia. 

10.4. Vappu 

● Vappu aloitetaan klo 12 Exactumin kattoterassilla, jossa aikaa vietetään tunti. Ossi ja Olli 

vastaavat terasilla kurista ja järjestyksestä. Terassin jälkeen siirrytään A.I. Virtasen 

aukiolle hengailemaan ja grillaamaan. Jos intoa riittää, siirrytään jossain vaiheessa 

Vallilanlaaksoon pelailemaan. Mantalle siirrytään kuudeksi seuraamaan lakitusta, minkä 

jälkeen kokoonnutaan Kaisaniemessä. 

● Päätettiin budjetoida grillausvälineitä ja -tarjoiluja varten 50 euroa. Janne hoitaa 

grillauksen. 

10.5. Hallituksen kesämökkeily 

● Ei uutta tietoa. Salla on saanut mökkeilypäivät töistä vapaaksi. 

10.6. Seniorisitsit 

● Järjestetään perjantaina 15.6. Sivistyksellä, joka on varattu tarkoitusta varten. 

Osallistumaan pääsee noin 32 ihmistä. Pyritään tekemään ruoka viime vuotta 

järkevämmin. Järjestelyt tarkentuvat myöhemmin. Ossi saapuu paikalle jossain 

muodossa. 

11. META 

● Matlu on järjestämässä kesällä urheilutapahtuman, joka on eräänlainen kyykkän ja 

pikajuomisen yhdistelmä. 

● Olli ja Noora ovat käyneet tapaamassa järjestökummi Aino Jonesta, joka on kielitieteilijä. 

Paikalla oli ihmisiä noin neljästä eri järjestöstä. Puhuttiin ja sovittiin, että tavataan 

syksyllä vielä uudestaan. Komeron uusia kalusteita varten on mahdollista hakea HYYltä 

tukea. 

● Valoa. 

● Tiedekunnan opetuksenkehittämisseminaari on tiistaina 22.5. Vuosaaressa. 

● Huomenna pidetään Extempore-Haalarimerkki-Ompelujaiset alkaen klo 18 klusterilla. 

● HYKin juomapelikimbleen menee ainakin Ossi, ehkä joku muukin. 

● Annettiin Rami Luistolle pullasanktio, koska Ramin syy poissaololle kokouksesta ei ole 

riittävä. 

● Janne on saanut idean kesällä klusterilla järjestettävistä beerpong-iltamista. Vähän kuin 

klusterihengailut, joissa pelataan yksittäisiä pelejä beerpongia, ei kuitenkaan varsinaista 

turnausta. 

● Tuutoreille järjestettään toukokuun aikana jonkinlaiset hengailut jossakin. 



● Läystäke on valmis ja lähetetty. Varaslähdön päivän kanssa tapahtui jälleen pieni virhe, 

jonka takia kaikkien läystäkkeiden väliin on laitettu oikean päivän ilmoittava lappunen. 

● Kaikille tuutoreille tullaan pitämään syksyllä klusterikoulutus. 

● Joonas Magnússonille on ilmoitettu, että osallistumme KJYRille. 

● Klusteria siivotaan perjantaina 4.5. klo 16. 

12. Seuraava kokous 

Päätettiin doodlettaa seuraava kokous toukokuulle. 

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00. 

Hyväksytty kokouksessa 9/2012 

 


