
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 14/2013 

6.8.2013 klo 19 

Christina Regina 

  

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Noora Nuutinen (puheenjohtaja) 

Annaleena Rajala (sihteeri) 

Toni Karvonen 

Henna Rinne 

Santeri Räisänen 

  

Varajäsenet: 

Santeri Horttanainen 

Sami Lehtinen 

  

Muut: 

Meiju Koivuniemi (saapui kohdassa 9.2.) 

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19:05. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Kokouksen työjärjestys 

Lisätään kohdat 9.4. Klusterihengailut ja 8.5. Peli-iltama. Hyväksytään työjärjestys tehdyin 

muutoksin. 

  

4. Ilmoitusasiat 

● Santeri Räisänen on tänään onnistunut Santeri Horttanaisen mukaan tänään mustassa 

pukeutumisessa paljon paremmin kuin lauantaina. 

● Noora on päästänyt maailmaan uusia lampaita. 

● Santeri Horttanainen totesi, ettei kannata syödä paljon ennen lenkkiä. 

● Noora totesi, että Komerosta on karkit loppu. 

● Anna Luhtakanta ja Juuso Nieminen saivat pullasanktion, koska eivät ilmoittaneet, 

etteivät pääse kokoukseen. 

● Syksyn bileiden teema päätetään ensi kokouksessa. 

  

5. Posti 

Postissa oli saapunut kortti Toni Karvoselta Belgradista. 

  

6. Talous 

Hyväksyttiin seuraavat kulut maksettavaksi: 

● Noora Nuutiselle 13,20€ ja 85,70€ Kesäseminaarin 2013 ruoista. 

  

7. Hallituksen kokouksen 13 pöytäkirjan hyväksyminen 



Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 

  

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Klusterihengailut 

● Paikalla n. 60 henkeä 

● Loistavat hengailut, paljon pelaamista. 

● Teemana oli haaksirikko. 

● Pukeutuneita ihmisiä oli vain muutama. 

  

8.2. Tuutoritapaaminen 

● Puitiin vähän syksyn aikatauluja ja suunniteltiin fuksipassia 

● Tuutoriparit päätettiin 

● Paikalla oli yli 15 henkeä 

  

8.3. Piknik-sitsit 

● Oli oikein hauskaa ja paljon hyvää ruokaa. 

● Paikalla oli 10 sitsaajaa. 

● Laulettiin melkein koko lauluvihko läpi. 

  

8.4. Rantalentis-excu 

● Järjestettiin yhdessä Resonanssin kanssa Lauttasaaressa. 

● Paikalla oli 11 osallistujaa. 

● Hauskaa oli ollut. 

  

8.5. Peli-iltama 

● Paikalla oli n. 40 henkeä. 

● Hauskaa oli ollut. 



● Järjestettiin Klusterilla. 

  

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. Varaslähtö elämään 

● Tapahtumaa suunnitellaan vielä tuutoreiden kesken ensi maanantaina. 

● Tiistaina 13.8. yhteislähtö klo 14 palloukoilta. 

● Tapahtuman jälkeen luvassa Matlun kesäbileet. 

● Maija Karesvuori on laittanut tänään viestin sähköpostilistalle. 

  

9.2. Organisaation kehitysilta 

● Ei järjestetty keväällä, joten yritetään järjestää nyt syksyllä. 

● Kehitysillan aiheena olisi pääasiassa ammattiliitot. 

● Järjestetään mahdollisesti lokakuussa. 

● Ennen tai jälkeen kehitysillan pidetään kysely asiaan liittyen. 

  

9.3. Kumpulan fuksisuunnistus 

● Järjestetään näillä näkymin 26.9. 

● Jatkopaikkana on mahdollisesti Baarikärpänen. Harkitaan myös muita Virgin Oilia. 

● Teemana on amis. Jokaisella osallistuvalla järjestöllä on oma rasti. Tapahtumassa olisi 

kaksi eri reittiä, jotta osallistujia saataisiin jaettua. Reitit olisivat Kumpulasta keskustaan. 

Tapahtumalle tehdään oma haalarimerkki. Fuksit olisivat 4-10 hengen ryhmissä. 

Tapahtumassa palkitaan erilaisia asioita. 

  

9.4. Klusterihengailut 

● 16.8. perjantaina 

● Elsa Pekkarinen järjestää. 

  



9.5. Muut tulevat tapahtumat 

● Verenluovutusexcu järjestetään Nooralle sopivaan aikaan. 

● Syksyn bileisiin (23.9.) pitäisi löytää pääjärjestäjä. 

  

10. META 

● Komeroon hankittavaksi päätettyjä kirjoja ollaan hankkimassa. 

● Tapahtumakalenteria pitää muistaa täyttää. 

● 12.8. klo 18 tuutoritapaamisessa pitäisi olla klusterikoulutus tuutoreille. Paikalle 

pyydetään klusterikouluttajaa. 

● Matrixille ollaan hankkimassa ulkokaiutinta tapahtumia varten. Santeri Räisänen on 

käynyt läpi eri vaihtoehtoja. 

● Komeron liitutaulua olisi hyvä muistaa päivittää. 

  

11. Seuraava kokous 

Seuraavan hallituksen kokouksen ajasta pidetään doodle-äänestys. Kokous järjestetään viikolla 

34. 

  

12. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:07. 

  

Hyväksytty kokouksessa 15/2013. 

 


