
MATRIX RY 

  

Hallituksen kokous 11/2014 

26.6.2014 klo 18 

Christina Regina 

  

Läsnä 

  

Hallituksen jäsenet: 

Maija Karesvuori (puheenjohtaja) 

Elsa Pekkarinen (sihteeri) 

Juuso Nieminen 

Olli-Pekka Lindström 

Suvi Tuukkanen 

  

Hallituksen varajäsenet: 

Topias Tolonen 

Auli Salmi 

Senni Ryhtä 

  

Muut: 

Tommi Nikkanen (saapui kohdassa 6) 

  

  

1. Kokouksen avaus 



Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Kokouksen työjärjestys 

Lisätään kohta 9.5. Varaslähtö elämään, siirretään muita kohtia. Muutetaan kohta 9.2. 

Teneriffasitseistä Lanzarotesitseiksi. 

  

4. Ilmoitusasiat 

● Muffinssit ovat hyviä. 

● Juuso ilmoittaa, että Maija Karesvuorella on erityinen taito. 

● Juuso ilmoittaa myös, että Henna muistaa osittain penisrengaskeskustelun. 

● Senni ilmoittaa, että matikalle hyväksyttiin noin 600 opiskelijaa. 

5. Posti 

LAL:lta on saapunut allekirjoitettu yhteistyösopimus. Lisäksi on saapunut kaksi laskua, 

Astoria-salin, sekä Unisportin vuokrista. 

  

6. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Maija Karesvuorelle kesäsemman ruoista 136,30 e. 

Lisäksi hyväksyttiin maksettvasti Astoria-salin sekä Unisportin vuokrat. Unisportin vuokrasta 

karhutaan puolet Hämäläisosakunnalta. 

  



Käytiin myös läpi seuraavat laskut, jotka on aiemmin maksettu, mutta ei hallituksen kokouksessa 

hyväksytty: 

● Haalarilasku 16.1. 

● Siulasitsien astiavuokra 28.1. 

● Design Katja Aalto (innovatiivisen oppimisen tapahtuma) 

● Helsinginkadun appron liput 7.2. 

● Vuosijuhlien astiavuokra 

● Kumpulan yhteisitsien osallistumismaksut 

  

7. Hallituksen kokouksen 10 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 

  

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Klusterihengailut 

● Järjestettiin 23.5. 

● Paikalla oli paljon porukkaa. 

  

8.2. Kesäsemma 

● Järjestettiin 6.-8.6. 

● Mukana oli 11 henkilöä. 

● Oli tosi kivaa. 

● Senni ja Maija aikovat mennä ostoksille semman innostamina. 

  

8.3. Jukolan viesti 

● Mukana oli kaksi Jukola-joukkuetta ja yksi Venla-joukkue. 

● Venlat voittivat ainakin viimeisen joukkueen. 

  



9. Tulevat tapahtumat 

9.1. Helsinki pride -kulkue 

● Kulkue kulkee lauantaina 28.6. Senaatintorilta Koffin puistoon. 

● Oliver järjestää yhteislähdön palloukoilta 11.45. 

  

9.2. Lanzarotesitsit 

● Jäjestetään torstaina 17.7. Ossi Syrjäsen nimipäivän kunniaksi. 

● Sitsien hinta on 6 euroa. 

● Varataan kerhohuone huonon sään varalta. 

● Hyvällä säällä paikkana Väinämöisen puisto. 

● Ennakkoilmossa on 20 paikkaa. 

  

9.3. Seniorisitsit 

● Sitsit pidetään 22.8. 

● Reetta laittaa infoa heinäkuussa. 

  

9.4. Syksyn bileet 

● Teemaideoita on saapunut paljon ohjeiden mukaisesti ja vastaisesti. 

● Teema päätetään myöhemmin. 

  

9.5. Varaslähtö elämään 

● Järjestetään 19.8. 

● Yhteislähtö pidetään palloukoilta klo 14. 

● Suomenlinnasta jatketaan Matlun kesäbileisiin. 

  

9.6. Muut tulevat tapahtumat 



● HYYn fuksiseikkailu on 25.9, jonne pitäisi keksiä rasti. 

● Järjestetään klusterihengailut mahdollisesti 18.7. 

10. META 

● Tidebasaari on 27.8. klo 13-17. Tapahtumassa tuutorit kierrättävät fuksejaan ja Matrix 

pitää ständiä. 

● Komeroa pitää siivota. 

● 11.9. on kampuksen liikuntapäivä, jonne tarvitaan muutama nakkeilija. Nakkeilijoiden 

tulisi hakea ihmisiä taukojumppaan ja jakaa karkkia noin klo 14-17 välillä. 

● Ufotyynyistä on selvinnyt seuraavaa: kaikki yliopiston salit halutaan pitää yhtenäisinä, 

joten ufotyynyjä ei niihin tulla saamaan. Kuitenkin jos laitokselta saadaan sponsorointia, 

voitaisiin ostaa 4-5 tyynyä kokeilukäyttöön ja tyynyjä voitaisiin säilyttää komerossa. 

● 3.9. on uuden musiikkiviihdeohjelman kuvaukset, johon osallistumisesta saa korvauksen. 

Maija on ilmoittanut kuvauksiin alustavasti 13 henkilöä. 

● Tko-äly järjestään kiipeilykurssin, jonne myös matrixlaiset voivat ilmoittautua. Lisäinfoa 

löytyy sähköpostista. 

● Tko-äly tarvitsisi orientoiville (26.8) henkilön puhumaan uusille fukseille 

matematiikasta. Ehdotettiin Rami Luistoa. 

  

11. Seuraava kokous 

Pidetään viikolla 29 tai 30, tarkempi ajankohta päätetään doodlen perusteella. 

  

12. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07. 

 


