
Matrix ry:n hallituksen kokous 10/2013                             PÖYTÄKIRJA 

 

Paikka: Matlu-klusterin kokoushuone, Domus Gaudium 

Aika:   tiistai 7.5.2013 klo 17:45 

 

Läsnä: 

 

  Hallituksen jäsenet: 

 

    Noora Nuutinen (puheenjohtaja) 

    Toni Karvonen (sihteeri) 

    Senni Ryhtä 

    Maija Karesvuori 

    Annemari Kiviniemi 

    Henna Rinne (saapui kohdan 9.1 aikana) 

 

  Hallituksen varajäsenet: 

 

    Santeri Horttanainen 

 

  Muut: 

 

    Olli-Pekka Lindström (saapui kohdan 9.6 aikana) 

 

1.  Kokouksen avaus 

 

    Puheenjohtaja Noora Nuutinen avasi kokouksen kello 17:50. 

 

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

    Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.  Kokouksen työjärjestys 

 

    Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. 

 

4.  Ilmoitusasiat 

 

    Toni kertoi, että TKO-älyllä on tänään sauna yläkerrassa Sivistyksellä. 

 

    Senni ilmoitti, ettei kokoustarjoiluja ole. 

 

    Annettiin pullasanktio Anna Luhtakannalle ja Henna Rinteelle, jotka eivät 

    ole ilmoittaneet, etteivät pääse kokoukseen. 

 

    Noora ilmoitti, että kesätöissä on hauskaa. 

 

    Santeri ilmoitti, ettei kesätöissä ole lainkaan hauskaa. 

 

    Maija ja Noora ilmoittivat, etteivät päässeet tenttiä läpi. Myöskään Elsa 

    Pekkarinen ei päässyt tenttiä läpi. 



 

    Noora ilmoitti auringon paistavan. 

 

    Santeri ilmoitti, että huomenna on 21 astetta lämmintä ja kutsui kaikki 

Elsa 

    Nyrhiselle ryyppäämään. 

 

5.  Posti 

 

    Lasku Laser Game Finland Oy:lta Megazonesta 15.4. 

 

    Lasku UniSportilta kevään vakiovuorosta. 

 

6.  Talous 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Oskari Jakoselle 50 euroa UniSportin 

    jalkapallosarjasta. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Salla Kilpiselle 15,11 euroa 

laulukirjakomitean 

    kokousten tarjoiluista. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Toni Karvoselle 4,60 euroa Matrix-leffaillan 

9.4. 

    tarjoiluista. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Anna Luhtakannalle 2,58 kokouksen 8 

tarjoiluista. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Santeri Horttanaiselle 46,64 vapun eineksistä. 

 

    Päätetiin maksaa Laser Game Finland Oy:n 157 euron lasku Megazonesta 

15.4. 

 

    Päätettiin maksaa UniSportin 352 euron lasku kevään vakiovuorosta. 

 

    Budjetoitiin 20 euroa teline- tai paikkavarausta varten 

    taitoliikuntakeskuksessa. 

 

    Budjetoitiin tuutoripiknikn tarjoiluihin 7,35 euroa. 

 

    Budjetoitiin kohdassa 10 Komeron kirjahankintoihin 100 euroa. 

 

7.  Hallituksen kokouksen 9 pöytäkirjan hyväksyminen 

 

    Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 9 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

 

8.   Menneet tapahtumat 

 

    8.1. Särkänniemi-excu 

 



         Särkänniemi-excu järjestettiin lauantaina 27.4. Paikalla oli vain 

kolme 

         ihmistä, sillä Meiju ei pahoinvoinnin takia päässyt paikalle. 

Aurinko 

         paistoi ainakin jossain vaiheessa. 

 

    8.2. Vappu 

 

         Vappu oli tänäkin vuonna. Hyvin hauskaa oli ja kaikki onnistui 

hyvin. 

         Santeri toivoi, että vappu olisi joka kuukausi, mihin Toni huomautti 

         vapun olevan itseasiassa joka torstai. 

 

         Vappuaattona Exactumin kattoterassilla ja A.I. Virtasen aukiolla 

         grillailemassa oli noin 80 ihmistä. Kaikki nakit syötiin, vaikkakin 

         Nooran nakki maistui sytytysnesteeltä ja Tonin soijalta. 

         Vappupäivänä Ullanlinnanmäellä piknikillä oli noin 60 ihmistä, 

mukaan 

         lukien Jouni Haapakoski. Toni harmitteli, että hyvin vähän 

         matemaatikoita päätyi piknikin jälkeen klusterille. 

 

    8.3. Verenluovutus-excu 

 

         Noora ja Teemu Säilynoja kävivät kahdestaan luovuttamassa verta 

         perjantaina 3.5. Sai hyviä kolmioleipiä. 

 

9.  Tulevat tapahtumat 

 

    9.1. IBM-excu 

 

         IBM-exculle huomenna klo 14 on kutsuttu matemaatikoita ja 

         tietojenkäsittelytieteilijöitä ympäri Suomea. Paikkoja on kaikkiaan 

24. 

         Aiheena exculla on big data. Ainakin Toni on menossa. 

 

    9.2. Klusterihengailut 

 

         Klusterihengailut järjestetään perjantaina 10.5. Koska Elsa 

Pekkarinen 

         on Floridassa, järjestelyt hoitavat Santeri ja Sami Lehtinen. 

Santeri 

         lupaili hengailuista maailmankaikkauden päräyttävimpiä, ainakin 

         beerpongia tullaan pelaamaan. Jokin asuteemakin olisi kiva, vaikka 

         sille onkin jo liian myöhä. Santerin mielestä esimerkiksi minihame 

         olisi hyvä teema, sillä haalarit ovat tähän vuodenaikaan liian 

lämpimät. 

 

         Noora muistutti hengailujen muistutusviestistä. 

 

    9.3. Kevätpiknik 

 



         Kevätpiknik on perjantaina 17.5. Kaivopuistossa. Yhteislähtö klo 15 

         palloukoilta. Piknikille on tuotava omat eväät, Matrix ei tarjoa 

         tarjoiluja. Varustuksena haalarit. 

 

         Henna kertoi piknikin toteutuvan saavuttuaan paikalle. 

 

    9.4. Seniorisitsit 

 

         Seniorisitsit pidetään lauantaina 18.5. Sivistyksellä. 

Ilmoittautuneita 

         on 32. Pääjärjestäjänä on Eija Muhonen ja tarjoilemassa Toni, Matias 

         Nurmi, Sami Lehtinen ja Noora, joka ei kuitenkaan pääse vielä 

päivällä 

         auttamaan järjestelyissä. Tarjoilijoita lienee sopiva määrä. 

 

         Ruokana on lasagnea, jota varten Eija tarvitsee vuokia lainaan 

 

    9.5. Matlun tiedekuntasauna 

 

         Matlu järjestää tiedekuntasaunan torstaina 16.5. klo 18 

Sivistyksellä. 

         Paikalle on kutsuttu kolme henkeä jokaisesta ainejärjestöstä. 

         Matrixista menevät Senni, Santeri ja Vesa Piilola. Toni menisi, 

ellei 

         olisi samaan aikaan Turussa humalassa. 

 

         Toni kertoi tiedekunnan tarjoavan luultavasti saunalla viiniä. 

 

    9.6. Organisaation kehitysilta 

 

         Vesa Piilolalla on ullakkosauna Kekkosessa järjestettävää 

kehitysiltaa 

         varten ideoita, joista ei ole kuitenkaan vielä keskustellut Santerin 

         kanssa. Vesan pitäisi tehdä e-lomakkeella kysely kehitysillassa 

         käsiteltäväksi halutuista asioista. Kyselyä ei ole nähtävästikään 

vielä 

         tehty, Vesalla on ilmeisesti kiireitä. 

 

         Hennan saavuttua paikalle palattiin hetkeksi kohtaan 9.3. 

 

    9.7. Hallituksen kesämökkeily 

 

         Kesämökkeily on 28.-30.6. Santerin porukoiden mökillä Virolahdessa. 

         Uidaan ja saunotaan, tarkempia toiveita ohjelmasta voi esittää 

         Nooralle. Paikalle pääsemiseen tarvitaan autoja. Santeri ei ole 

         tietoinen matkan tarkasta pituudesta, luultavasti 100-200 

kilometriä. 

         Rannassa on järvi. Sähköä mökillä ei ole, mikä kännykän ja 

kannettavan 

         käytön estäen yhdistää Nooran mielestä mukavasti. 

 



         Mökille mahtuu Santerin mukaan helposti 15 ihmistä. Jos kaikkia 

         paikkoja ei saada hallituslaisilla täyteen, kutsutaan mukaan 

         virkailijoitakin. 

 

    9.8. Muut tulevat tapahtumat 

 

         Erja Salmelalla on idea excusta taitoliikuntakeskukseen, ja on 

pyytänyt 

         Annemaria ohjaamaan ihmisiä, jotta nämä eivät tapa itseään. 

         Taitoliikuntakeskuksessa voi tehdä erilaisia voimistelujuttuja kuten 

         voltteja. Myös jättitrampoliineja on. 

 

         Oma paikka tai teline, jonka olemuksesta ei ole täyttä selvyyttä, 

         maksaa 40 euroa. Sponsoroitiin sitä varten 20 euroa. Jos menee 

illalla, 

         ei omaa paikka välttämättä edes tarvita. 

 

         Tuutoripiknik pidetään viikolla 21, Venla Haapanen selvittää tarkan 

         päivämäärän tuutoreilta doodlella. Budjetoitiin tarjoiluihin 7,35 

euroa. 

 

         Keskusteltiin kesäliikunnasta, jota tänä vuonna järjestänee Matlu. 

 

         Annemari tahtoisi rennon rantalentistapahtuman, jossa voisi 

ryypätäkin. 

 

         Noora kertoi kesästä tulevan hyvän esoteerisilla tavoilla saatujen 

         ennusteiden perusteella. 

 

         Kyykkäkerho järjestänee kesällä harjoitukset. Toni ja Ossi Syrjänen 

         hoitavat. 

 

         Senni järjestää mahdollisesti jonakin iltana kesämarssin. 

 

         Katsotaan kesätapahtumia tarkemmin seuraavassa kokouksessa toukokuun 

         lopulla. 

 

         Santeri voihki, ettei pääse algebraa läpi. 

 

         Santeri kertoi uudestaan, että huomenna on Elsa Nyrhisellä jotkut 

         juhlat. 

 

10. META 

 

    Laitoksen yksikkökokous on huomenna klo 15 Exactumikn luokassa CK112. 

Noora 

    kehotti menemään. 

 

    Alina on saatu varattua pikkujouluja varten sunnuntaille 24.11. Varaus 

    käytetään beerpong-turnaukseen, jos Smökki saadaan varattua 

pikkujouluille. 



    Syksyn bileet ovat maanantaina 23.9. Teemaa ei ole vielä valittu. 

    Fuksisitsit ovat sunnuntaina 13.10. yhteistyössä MES:n kanssa. Varaus on 

    MES:n. Moodi koittaa varata Alinan yhteissitsejä varten toisella 

    varauskierroksella. Vaihtoehtoina ovat järjestyksessä 10., 3. ja 17.11. 

 

    Toni kertoi, että Matlun halloween-bileet ovat 31.10.  

 

    Päätettiin ostaa Komeroon Serge Langin kirjat Algebraic Structures ja 

    Algebra sekä Limeksen kustantama Juha Honkosen Fysiikan matemaattiset 

    menetelmät I. Budjetoitiin kirjahankintoja varten 100 euroa. Santeri 

hankkii 

    kirjat. 

 

    Santeri voihki jälleen, ettei pääse algebraa läpi. 

 

    Hennaa hämmentää, miten osa ihmisistä on jo niin ruskettuneita. 

 

    Noora kertoi, että Floran päivä on 13.5. 

 

11. Seuraava kokous 

 

    Seuraavan kokouksen ajankohta doodletetaan viikolle 22. Kokous pidetään 

    klusterilla. 

 

12. Kokouksen päätös 

 

    Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:33. 

 

LIITTEET: 

Liite 1: Kokouksen esityslista 

 

 

Hyväksytty kokouksessa 11/2013 

 


