
Matrix ry:n hallituksen kokous 19/2013                             PÖYTÄKIRJA 

 

Paikka: Komero (C338), Exactum 

Aika:   tiistai 15.10.2013 klo 15 

 

Läsnä: 

 

  Hallituksen jäsenet: 

 

    Noora Nuutinen (puheenjohtaja) 

    Toni Karvonen (sihteeri) 

    Santeri Räisänen (poistui kohdan 14 aikana) 

    Senni Ryhtä 

    Maija Karesvuori 

 

  Hallituksen varajäsenet: 

 

    Santeri Horttanainen 

    Vesa Piilola 

    Sami Lehtinen 

    Elsa Pekkarinen 

 

  Muut: 

 

    Auli Salmi 

    Selina Lehtoranta 

    Suvi Tuukkanen 

    Juri Gyllström 

    Olli-Pekka Lindström (saapui kohdan 6 aikana) 

    Janne Sirén (saapui kohdan 8.3 aikana) 

 

1.  Kokouksen avaus 

 

    Puheenjohtaja Noora Nuutinen avasi kokouksen kello 15:15. 

 

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

    Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.  Kokouksen työjärjestys 

 

    Lisättiin kohdat 8.6. Matrix-pesis ja 12. HYY-kuulumiset sekä korjattiin 

    yhdyssanavirhe kohdasta 8.4. Hyväksyttiin esityslista muutoksin kokouksen 

    työjärjestykseksi. 

 

4.  Ilmoitusasiat 

 

    Elsa kertoi, että tänään on vuoden kahden tärkeimmän päivän välinen 

päivä. 

    Eilen oli Elsan nimipäivä, huomenna on syntymäpäivä. 

 



    Senni on pahoillaan. 

 

    Santeri Räisänen kertoi hankkiutuneensa baaritappeluun viime 

viikonloppuna. 

 

5.  Posti 

 

    Sähköpostitse kutsu TKO-älyn 25-vuotisjuhlille 9.11. 

 

6.  Talous 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Elsa Pekkariselle 15,96 euroa fuksisitsien 

    ruuista. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Elsa Pekkariselle 4,98 euroa fuksisitsien 

    koristeista. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Elsa Pekkariselle 8,56 euroa fuksisitsien 

    juomista ja foliosta. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Elsa Pekkariselle 170 euroa Alinan pantista, 

    vuokrasta ja laitepantista. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Maija Karesvuorelle 13,49 fuksisitsien 

    jälkiruuasta. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Kasperi Jaakkolalle 5,00 euroa 

    lautapelihengailujen tarjoiluista. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Maija Karesvuorelle 4,97 euroa fuksisitsien 

    koristeista. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Elsa Pekkariselle 4,69 euroa TAPAa hallituksen 

    tarjoiluista. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Santeri Horttanaiselle 20,00 euroa syksyn 

    bileiden tynnyreistä. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Santeri Horttanaiselle 243,20 euroa 

fuksisitsien 

    eineksistä. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Santeri Horttanaiselle 91,81 euroa kirjosita 

    Komeroon. 

 

    Hyväksyttiin maksettavaksi Santeri Räisäselle 14,08 euroa syksyn bileiden 

    tarvikkeista. 

 

    Opiskelijakollokvion 8.10. tarjoiluiluihin on käytetty 133,10 euroa 

    käteiskassasta. Summa on laskutettu laitokselta. 

 



    Hyväksyttiin maksettavaksi Kronoksen 85 euron astialasku ja 26 euron 

lasku 

    fuksisitseillä rikkoontuneista astioista. 

 

    Käytiin läpi yleistä taloustilannetta, rahaa on, käteisenäkin. Syksyn 

bileet 

    tuottivat mukavasti. Fuksisitsien maksuja oli viime viikolla tullut noin 

    neljäkymmentä. 

 

    Budjetoitiin kohdassa 9.2 beerpong-turnauksen tarvikkeisiin 40 euroa ja 

    Alinan panttiin sekä vuokraan 150 euroa. 

 

    Budjetoitiin kohdassa 9.6 kähmintäsaunan tarjoiluihin 50 euroa. 

 

    Budjetoitiin kohdassa 9.7 syyskokouksen tarjoiluihin 7 euroa. 

 

    Budjetoitiin kohdassa 9.8 pikkujoulujen koristeisiin 50 euroa ja 

    Käärmeenpesän vuokraan 300 euroa. 

 

7.  Hallituksen kokouksen 18 pöytäkirjan hyväksyminen 

 

    Hyväksyttiin kokouksen 18 pöytäkirja muutoksin. 

 

8.  Menneet tapahtumat 

 

    8.1. TAPAa hallitus 

 

         Järjestettiin viime torstaina A111:n edessä Exactumin aulassa. 

Ihmisiä 

         kävi paikalla noin 40, oli jopa oikeita kysymyksiä esittäneitä 

fukseja. 

         Onnistui oikein hyvin, tarjoilutkin olivat hyviä. Fukseilta on saatu 

         kuulla, että hallitus oli helposti lähestyttävä. Budjetissa 

taidettiin 

         pysyä. 

 

    8.2. Köydenveto Resonanssia vastaan 

 

         Voitettiin perinteisesti. Jee. Elsan muotoilema voittoviesti oli 

hieno. 

         Ensi vuonna uudestaan, tällä kertaa jälleen Resonanssin vuoro 

haastaa. 

 

         Santeri Horttanainen nukkui kotona. 

 

    8.3. Fuksisitsit 

 

         Sitsit menivät hyvin ja pysyivät kasassa. Ruoka oli hyvää. Fukseista 

         kolme ei päässyt paikalle. Nooran mielestä oli mukavaa yhteistyötä 

HYYn 

         muihin järjestöihin kuuluvan järjestön kanssa. 



 

    8.4. Opiskelijakollokvio 

 

         Noin 50 ihmistä oli paikalla. Esitelmä oli ymmärrettävä ja pitsaa 

         riitti. Ylipäänsä onnistunut ja hyvä kollokvio. 

 

    8.5. LAL:n ainejärjestötapaaminen 

 

         Tapaaminen oli viime viikonloppuna Oulussa, joka oli Noorasta 

haiseva 

         kaupunki. Paikalla oli ihmisiä yhteensä 12 eri järjestyöstä. Käytiin 

         läpi LAL:n työelämäprojektia ja sitä, miten ainejärjestöt voisivat 

         vaikuttaa aloitusohjelmiin ja siihen, miten ihmiset saataisiin 

jäämään 

         laitoksille. Uusi sähköinen hakujärjestelmä karsinee nimittäin 

         hakijamääriä. Paikalla oli LAL:n uusi opiskelija-asiamies Antti 

         Väisänen. 

 

         Tapaamisen aikana tutustuttiin eläinmuseoon, jossa pyörittiin. 

         Vietettiin iltaa, oli hauskaa.  

 

         Noora kehotti menemään, jos ilmaantuu tilaisuus päästä 

tulevaisuudessa 

         tapahtumaan. 

 

         Oulussa oli ihan kiva käydä. 

 

    8.6. Matrix-pesis 

 

         Pesis oli viime torstaina, pelaamassa oli 18 ihmistä, joista suurin 

osa 

         fukseja. Hakattiin palloa. Porukka tykkäsi, toivottiin lisää, mutta 

         ainakaan syksyllä ei pystytä järjestämään uutta pelikertaa.  

 

9.  Tulevat tapahtumat 

 

    9.1. Organisaation kehitysilta 

 

         Uusi päivämäärä tapahtumalle on 7.11., aloitetaan klo 19. Paikkana 

         kokoustila Rydman ja yläsauna Kekkonen. Edunvalvontakyselyyn on 

         vastannut jo noin 25 ihmistä. 

 

    9.2. Beerpong-turnaus 

 

         Turnaus on täynnä, mukana on myös ensimmäistä kertaa kansainvälinen 

         joukkue. 

 

         Budjetoitiin Alinan panttiin ja vuokraan 150 euroa ja tarvikkeisiin 

40 

         euroa. 

 



         Janne on ajatellut hankkia voittajille palkinnon. 

 

    9.3. Klusterihengailut 

 

         Seuraavat hengailut ovat perjantaina 25.10. juuri ennen KJYRiä. 

         Pidetään yhteishengailuina Spektrumin kanssa. Tämä ei aiheuta 

muutoksia 

         tarjoilubudjettiin. 

 

         Santeri pohdiskeli erityisen logon luomista klusterihengailuja 

varten. 

 

         Keskusteltiin yleisesti tapahtumien mainostamisesta sähköpostilla ja 

         Facebookissa. 

 

    9.4. Moodi-Matrix sitsit 

 

         Sitsit ovat 3.11. Noora ja Santeri Horttanainen olivat pienessä 

         suunnittelukokouksessa edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. 

         Matrixin vastuulla on Alinan vuokraaminen, astiat, tarjoilija ja 

         alkujärkkäilijät.  

         Meiltä laulunjohtajana toimii Matias Nurmi. Sitsit ovat 

naamiositsit. 

 

         Ilmoittautuminen hoituu e-lomakkeella, joka aukeaa huomenna klo 10. 

         Ennakkoilmoittautumisessa ainakin Noora, Santeri ja Matias. 

 

         Santeri ei osaa päiviä. 

 

         Annettiin Henna Rinteelle pullasanktio ilmoittamatta kokousesta 

poissa 

         olemisesta. 

 

    9.5. Innovatiivinen oppiminen -tapahtuma 

 

         Ei uusia tietoja, Aino ei päässyt kokoukseen. Tapahtuma on 

ilmeisesti 

         järjestymässä. 

 

    9.6. Kähmintäsauna 

 

         Pidetään ensisijaisesti 6.11. klo 19 alkaen Sivistyksellä. Noora 

varaa 

         tilan ja hoitaa tarjoilut. Budjetoitiin tarjoiluihin 50 euroa. 

 

         Kaikki kähmikööt, mutta ei siinä mielessä. 

 

    9.7. Syyskokous 

 

         Päätettiin pitää sääntömääräinen syyskokous 19.11. klo 17. Noora 

         hankkii Honkasalon kautta tilan kokousta varten Exactumista. 



         Budjetoitiin kokoustarjoiluihin 7 euroa. 

 

         Noora on saanut toimintasuunnitelmaluonnoksen melkein valmiiksi, 

         laittaa pian ry-listalle kommentoitavaksi. Säästäminen 

20-vuotisjuhlia 

         varten on huomioitava toimintasuunnitelmassa. Suunnitelmaan 

tarkoitus 

         lisätä uusi hallitus-kohta. 

 

         Santeri Räisänen laatii alustavan talousarvion. 

 

         Keskusteltiin avatusta ikkunasta. 

 

    9.8. Pikkujoulut 

 

         Santeri Horttanainen valitteli farmaseuttien hitautta sähköpostin 

         lukemisessa. Käärmeenpesä on kuitenkin luultavasti saatu varattua 

         sunnuntaille 1.12. Paikkoja on 120 sitsaajalle. 

 

         Laulunjohtajiksi ovat lupautuneet Matias Nurmi, Janne ja Ossi 

Syrjänen. 

         Laulunjohtajat tekevät lauluvihon. Ruuan hoitavat Santeri 

Horttanainen 

         ja Kasperi Jaakkola. Tarjoilijat pyydetään TKO-älyltä, kuusi 

riittänee. 

 

         Perinteisenä ohjelmana fuksinäytelmä ja bändi, jos esiintymishalua 

on. 

         Joskus on paikalla ollut joulupukki jakelemassa lahjoja. 

 

         Budjetoitiin koristeluihin 50 euroa. Käärmeenpesän vuokra on 300 

euroa, 

         johon sisältyvät astiat. 

 

    9.9. Muut tulevat tapahtumat 

 

         Järjestetään naamiaisaskarteluilta Moodi-sitsejä varten ja kutsutaan 

         moodilaisiakin paikalle. Budjetoitiin askartelutarvikkeisiin 6 

euroa. 

 

         Yhteissitsit Siulan kanssa ovat joskus olleet esillä. Asia on 

edennyt 

         ja Juuso Niemiseltä on saatu tieto, että ne on ajateltu 

         järjestettäväksi vasta ensi vuoden puolella. Siula varaisi Alinan 

         tammi-helmikuun vaihteeseen. 

 

         Keskusteltiin edustuksesta ja lahjasta Matemaattis-esoteerisen 

seuran 

         vuosijuhlissa huomenna. 

 

         Järjestetään klusterilla fuksipikkujoulut viime vuoden tapaan joskus 



         marraskuun lopulla. Fuksipasseja ruvetaan keräilemään KJYRin 

jälkeen. 

         Maija miettii tarkemmin. 

 

10. Hallopedvaalit 

 

    Laitosneuvostoon on saatu tähän mennessä seitsemän ehdokasta: Toni 

Karvonen 

    (varalla Noora Nuutinen), Tuomas Salonen (varalla Hanna Joronen), Santeri 

    Räisänen (varalla Santeri Horttanainen) ja Sami Kauppinen. Näistä Sami on 

    tilastotieteilijä. Samille kaivataan vielä varaedustajaa 

    tilastotieteilijöistä, mutta jos näistä ei ketään löydy, kähmii Toni 

    matemaatikoista jonkun. 

 

    Tiedekuntaneuvostoon ovat menossa Toni, varajäsenenä Noora. 

 

    Virallinen ehdokasasettelu on alkanut, päättyy 22.10. 

 

11. Uusien jäsenien hyväksyminen 

 

    Hyväksyttiin Aleksi Alho jäseneksi. Liittyi TAPAa hallituksessa. 

 

12. HYY-kuulumiset 

 

    Vesa tarinoi. 

 

    Tilajako vuosiksi 2014-16 on äskeittäin hyväksytty. Matlu-klusterissa ei 

    ihmeempiä muutoksia. Seppele tulee korvaamaan AEE:n käyttöön annettua 

Lakkia. 

 

    Klusterin ovien kanssa on ollut ongelmia. Ovet eivät toimi kunnolla, 

mutta 

    tilanteen pitäisi korjaantua lähiaikoina. 

 

    Uusien opiskelijakorttien avainominaisuuden kanssa on myös ollut 

ongelmia. 

 

    Conduksellakin on ollut iloja naapureiden kanssa. 

 

    HYYssä mietitään ensi vuoden päätavoitteita, jotka eivät välttämättä 

    suoranaisesti vaikuta järjestöihin. Toiminta-avustuksen myöntämisen 

    kriteerejä saatetaan hieman päivitellä, esimerkiksi halloped-yhteistyötä 

ja 

    yhdenvertaisuustoimintaa korostaa entistä enemmän. 

 

    HYYlle on tulossa ensi vuodelle enemmän koulutuksia. 

 

    Pari kivaa liittokokousta ja muuta mukavaa on tulossa. 

 

13. META 

 



    Haalarivastaavat Juri ja Selina kertoivat haalaritilauksen etenemisestä. 

    Tilauksia on tähän mennessä tehty 117. Näin suurella määrällä pitäisi 

saada 

    Putsiinilta alennusta. LAL:n sponssi on 40 euroa ja 3,8 euroa per 

haalari, 

    muita sponsoreita ei ole vielä saatu. Haalarit on tarkoitus tilata 

    marraskuun alkupuolella. 

 

    Noora esitteli Johanna Rämölle opettajien akatemiaa varten kirjoitettua 

    lausuntoa. Kirjoittajina Noora, Senni ja Elsa. Lausunto liitteenä 2. 

 

    Noora muistutti kaikkia tämän vuoden virkailijatestamenttien 

    kirjoittamisesta. 

 

    Myönnettiin Janne Sirénille Komeron kaapin avain. 

 

    Santeri Horttanainen on säätänyt Matlun halloweenbileiden nakkinsa 

kanssa. 

 

    Nooran pitäisi huomenna päästä allekirjoittamaan helmikuussa hyväksytty 

    LAL-sopimus. 

 

    Alinan ennakkovarauskierroksen pitäisi alkaa 27.10., mutta vielä ei ole 

    tullut virallista ilmoitusta ja pelottaa, että viivästyy jälleen. 

    Ennakkovarauskierros päättyy 3.11. ja 1. varsinainen varauskierros alkaa 

 

    Pohdittiin yhteissitsien järjestämistä keväällä jonkun Kumpulan 

järjestön, 

    mahdollisesti HYKin kanssa. 

 

    Resonanssilta on tullut pyyntö tarjoilijoista FysikerFestien sitseille 

    tarjoilemaan. 

 

    Pikkujouluja varten otettu Alina-vuoro 24.11. on vailla tapahtumaa. 

    Päätettiin luopua vuorosta HYYn tuutorivaliokunnan hyväksi ja otettiin 

    vastaan tarjous nakkeilla valiokunnan sitseillä tuolloin. Tarvitaan 6 

    tarjoilijaa ja saadaan 400 euron palkkio. 

 

    Keskusteltiin Komeron sohvien asettelusta. 

 

14. Seuraava kokous 

 

    Seuraava kokous pidetään 31.10. klo 17 Kumpulassa. Paikka selviää 

myöhemmin, 

    sillä toimintasuunnitelman läpikäyntiä varten tarvitaan videotykki. 

 

15. Kokouksen päätös 

 

    Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:37. 

 

LIITTEET: 



Liite 1: Kokouksen esityslista 

Liite 2: Lausunto Johanna Rämölle 

 

 

Hyväksytty kokouksessa 20/2013 

 


