
MATRIX RY 
Hallituksen kokous 09/2013 

26.4.2013 klo 12 

Komero 

  

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Noora Nuutinen (puheenjohtaja) 

Annaleena Rajala (sihteeri) 

Senni Ryhtä 

Henna Rinne 

  

Varajäsenet: 

Vesa Piilola (poistui kohdassa 14) 

Sami Lehtinen (poistui kohdassa 4 hetkeksi hakemaan maitoa Komeron kaappiin) 

Santeri Horttanainen 

Elsa Pekkarinen (saapui kohdassa 6) 

  

Muut: 

Eija Muhonen (poistui kohdassa 13) 

  

1.  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:15. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Kokouksen työjärjestys 

Sennillä on muita isompi esityslista (A4), jotta näkee hyvin. Esityslistassa on normaalia 

vähemmän kirjoitusvirheitä. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksitta. 

  

4. Ilmoitusasiat 

● Santeri totesi, että Venla Haapanen oli kuntosalilla. 

● Noora kertoi, että tilajakohakemus ja -kyselit on täytetty ja viety HYY:lle 

● Eija iloitsi siitä, että seniorisitsit ovat niin täynnä, että ei-matemaatikot jouduttiin 

potkimaan pihalle. 

● Matrixille on myönnetty HYY:n innovatiivisen oppimisen tuki. 

● Noora sanoi, että MES:lle ja Matrixille on tulossa yhteiset fuksisitsit syksyllä. 

● Senni kertoi, että on menossa Venla Haapasen, Laura Simoisen ja Vesan kanssa 

katsomaan stand upia. 

● Santeri muistutti, että tänään on PRE-Vappubileet. 

● Vesa kertoi, että Matrix voittaa ylihuomenna Suomen mestaruuden futsalissa. 

● Vesa myös muistutti, että poika on Porissa. 

● Annaleena jatkoi tätä toteamalla, että tätä on odotettu ja että mahtavaa, että Ässät voitti. 

● Noora kertoi, että toiminta-avustus on noussut. Matrix on saanut sitä 1591€ tänä vuonna. 

● Saatiin opiskelijahuoneen sertifikaatti Matlulta 

  

5. Posti 

Heinon tukun mainoslehti Pikaiset, 2 Esitisle-lehteä HYK:ltä (viime vuoden viimeinen numero ja 

tämän vuoden ensimmäinen) 

  

6. Talous 

Hyväksyttiin seuraavat kulut maksettavaksi: 

● Santeri Horttanaiselle  47,77€ kevätsaunan ja kiitosillan tarjoiluista 

● Annaleena Rajalalle 113,00€ Särkänniemi-excun yhteislipputilauksesta 



● Noora Nuutiselle 1,89€ HaalariMerkkiOmpeluKemulien tarjoiluista 

● Janne Sirénille 3,78€ Laulukirjakomitean kolmannen kokouksen tarjoiluista 

● Elsa Pekkariselle 32,54€ Klusterihengailujen tarjoiluista 

● Senni Ryhdälle 0,90€ To Do –listan pahvista 

  

Budjetoidaan seuraavat kulut: 

● 20,00€ organisaation kehitysillan tarjoiluihin 

  

Matrix sai tänä vuonna toiminta-avustusta HYY:ltä 1591€ ja innovatiivisen oppimisen tuen 500€. 

Keskusteltiin vuosijuhlatilistä. 

  

7. Hallituksen kokouksen 8 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 

  

8. Opintopiirit 

Ei vielä päätetty, mille syksyn kursseille järjestetään opintopiirit, sillä kurssitarjonta ei ole vielä 

selvillä. Kahdelle kurssille tullaa kuitenkin järjestämään opintopiirit, mahdollisesti 

Vektorianalyysille ja Differentiaaliyhtälöt I ja II kursseille. Rahoitusta kysytään Mats 

Gyllenbergiltä. 

  

9. Menneet tapahtumat 

9.1. Matrix-elokuvien leffamaraton 

● Ihan hyvin oli paikalla porukkaa, myös muutama fuksi 

● Ihan hauskaa oli 

● Tarjoiluja oli (Lidl-kolaa ja muuta Lidl-tavaraa) 

  



9.2. Megazone 

● Menestys 

● Santeri sai ”turpaan” 

● Hauskaa oli, ensi vuonna uudestaan 

  

9.3. Klusterihengailut 

● n. 30 ihmistä oli paikalla 

● Elsa osti tarjoilut laskimen kanssa 

● Hauskaa oli 

  

9.4. Matlun MEGAsuunnistus 

● Matrixin rastilla kävi kuusi joukkuetta, joista neljässä Matrix oli edustettuna 

● Hyvä sää 

● Kaksi Matrixin joukkuetta voitti 

● Hauskaa oli 

  

9.5. Vuosijuhlien kiitosilta ja kevätsauna 

● Hyvin meni ja saunassa oli väkeä 

● Kiitosillassa 14 henkeä ja kevätsaunassa n.40 

● Hauskaa oli ja hyvää boolia 

● Boolissa oli avokado ja kolme kiiviä 

  

9.6. HaalariMerkkiOmpeluKemulit 

● 4 tuntia ommeltiin merkkejä Komerossa 

● Paikalla n.15 ihmistä, joista kaikki eivät ommelleet 

● Tarjoiluista tykättiin 

  

9.7. Ateneum-excu 



● n.10 osallistujaa 

● Taide oli hienoa 

● Näyttelyssä oli Presidentinlinnan teoksia 

  

10. Tulevat tapahtumat 

10.1. Särkänniemi-excu 

● Huomenna suunta kohti Tamperetta 

● Tällä hetkellä 4 lähtijää 

● Edelleen voi lähteä mukaan 

 

Meijulle pullasanktio, koska ei ilmoittanut, ettei ole tulossa kokoukseen 

  

10.2. Vappu 

● Grillaillaan hot dogeja A.I. Virtasen aukiolla, kasvissyöjille soijanakkeja 

● Terassille kaksi vastuuhenkilöä, Noora ja Senni 

● Perinteisellä kaavalla vietetään vappua 

● Ei mennä Vallilan laaksoon pelailemaan 

● Matrixilta pressuja Kaivopuistoon vappupäivänä 

  

10.3. Klusterihengailut 

● 10.5. Santeri ja Sami järjestää 

  

10.4. IBM-excu 

● Monella tentti samaan aikaan 

● Järjestäjiltä voi kysyä lisätietoja 

● 8.5. klo 14 



  

10.5. Hallituksen kesämökkeily 

● 28.6. – 30.6. Santerin mökillä 

  

10.6. Organisaation kehitysilta 

● Kekkossaunalla toukokuussa 

● Vesa ja Santeri järjestämässä 

● Tarjoilubudjetti 20€ 

● Tietokoneita mukaan, jotta saadaan ideat ylös 

  

10.7. Kevätpiknik 

● Kaivopuistossa perjantaina 17.5. klo 15 alkaen 

● Henna järjestää 

● Haalaripiknik, omat eväät mukaan 

● Mölkyn voisi tuoda Klusterilta ja muutaman pressun 

  

10.8. Verenluovutus-excu 

● 3.5. Sanomatalolla klo 14:00 Nooran johdolla 

  

10.9. Seniorisitsit 

● 18.5. lauantaina Sivistyksellä 

● Sivistys maksettu 

● Tarvittaisiin vielä pari ihmistä auttamaan, Sami lupautui 

● Autollinen voisi auttaa tukussa käymisessä 

● Ei ole vielä budjetoitu mitään 

  

10.10. Matlun tiedekuntasauna 



● 16.5. Sivistyksellä 

● Senni on menossa, mahdollisesti myös Vesa, Eija ja Annaleena 

  

10.11. Muut tulevat tapahtumat 

● Kevätmarssia ei varmaan ehditä järjestää 

● Yksikkökokoukseen olisi hyvä saada Matrixin puolesta edustajia. Kokous 8.5. klo 15. 

Halutaanko Matrixilta yhteinen viesti? Vesa kerää ideoita ry-listalla ja yrittää saada 

porukkaa kasaan. Vesa ja Annaleena ainakin ovat menossa. 

● Santeri ja Kasperi Jaakkola järjestävät mahdollisesti Suomenlinna-piknikin 

  

11. MAL:n ainejärjestösopimus 

Sopimus on muuttunut edellisestä. Haalarisponsorointi on jätetty pois ja asiaa tiedustellaan 

vielä. Hallitua hyväksyi muutokset, ja se lähetetään eteenpäin MAL:n opiskelija-asiamiehelle. 

Sopimusehdotus liitteenä. 

  

12. Maltun ja Limeksen yhdistyminen 

Ry-listalla on Toni Karvosen lähettämä viesti asiasta. Viesti liitteenä. 

  

13. META 

● TKO-älyn vappusitseille tarvitaan tarjoilijoita.  Venla Haapanen ja Noora ovat jo 

menossa, myös Santeri ja Elsa ilmoittautuivat. 

● Noora kävi HYALin opintovastaavien illassa Sivistyksellä. Siellä oli tärkeää asiaa, ja 

Noora ehdotti, että Matlu tekisi kyselyn, miksi opinnot viivästyvät. 

● HYY:n Halloped-vaalit tulossa syksyllä. Matrix on mukana hankkimassa hallopedeja. 

● Limekseltä on tullut kyselyä, myydäänkö Matrixin merkkejä heille myyntiin. Myydään 

2,50€ kappale. 

● Vesa totesi, että To Do –listassa ollut Ynnän appron ryhmätohtori on suoritettu. 

  



14. Seuraava hallituksen kokous 

Päätetään Doodle-äänestyksen perusteella. 

  

15. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13:30. 

  

Liitteet 

MAL:n ainejärjestösopimusehdotus 

Ry-listan viesti Matlun ja Limeksen yhdistymisestä 

  

Hyväksytty kokouksessa 10/2013. 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/114134908/MAL_ainej%C3%A4rjest%C3%B6sopimuspohja.odt?version=1&modificationDate=1372323591476&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/112441142/rylistanviesti.pdf?version=1&modificationDate=1369599852229&api=v2

