
MATRIX RY 

  

Hallituksen kokous 18/2014 

22.10.2014 klo 16 

Komero 

  

  

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Maija Karesvuori (puheenjohtaja) 

Maija Torttila (sihteeri) 

Olli-Pekka Lindström 

Suvi Tuukkanen 

Henna Rinne 

Elsa Pekkarinen (poistui kohdassa 9.3) 

Elsa Nyrhinen 

Juuso Nieminen (saapui kohdassa 9.1) 

  

Hallituksen varajäsenet: 

Tiia Björk 

Auli Salmi 

Senni Ryhtä 

  

Muut jäsenet: 

Viljami Paloposki (saapui kohdassa 11) 

  



  

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Kokouksen työjärjestys 

Ei muutoksia. 

  

4. Ilmoitusasiat 

● Senni ilmoitti, että Maija Karesvuori on laittanut esityslistan Tulevat tapahtumat -kohdan 

tapahtumat aikajärjestykseen. 

● Elsa Pekkarinen kertoi, että kemian laitoksen johtaja ehdotti, että hän vaihtaisi kemian 

pääaineekseen. 

● Auli kertoi saaneensa kutsun Diakoniaopiston pääsykokeeseen, jossa on haastattelu ja 

ryhmätehtävä. 

● Maija Karesvuori ilmoitti, että hallitus virkistäytyy tänään. 

● Elsa Nyrhinen kertoi saaneensa uuden puhelimen tänään. 

  

5. Posti 

● On tullut kortti Maija Karesvuorelta ja Elsa Pekkariselta Vaskikellosta. 

● On tullut kutsu TKO-älyn 26. vuosijuhliin 8.11. Kulosaaren kasinolle. Kutsu on kahdelle, 

mutta tarpeen mukaan TKO-äly voi mahdollisesti järjestää lisää paikkoja. Maija 

Karesvuori ja Elsa Pekkarinen edustavat Matrixia. 



● On saatu kutsu HYY:n 146-vuotisvuosijuhliin 26.11. Elsa Pekkarinen edustaa Matrixia. 

Illalliskortin hinta on 85,00e. Matrix ei sponsoroi illalliskorttia. 

  

6. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Elsa Pekkariselle opiskelijakollokvion pitsoista 124,30e. 

● Elsa Pekkariselle opiskelijakollokvion limuista 16,50e. 

● Elsa Pekkariselle vuosijuhlalahjoista MES:lle ja Sigma ry:lle 30,00e. 

● Kasperi Jaakkolalle TAPAa hallitus -jutuista 3,48e. 

● Vitali Soitulle SB Matrixin sarjamaksusta 75,00e. 

● Tiia Björkille fuksisitsien plassauskorteista 1,90e. 

  

Budjetoitiin seuraavat kulut: 

● kohdassa 9.1. hallituksen virkistäytymisillan tarjoiluihin 20,00e. 

● kohdassa 9.3. KJYR:n pukukilpailun voittajan palkintoon 7,00e. 

● kohdassa 9.4. kähmintäsaunan tarjoiluihin 50,00e. 

● kohdassa 9.9. kulttuurimessujen lippuihin 2,00e/Matrixin jäsen. 

  

7. Hallituksen kokouksen 16 ja 17 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirjat 16 ja 17 tehdyin muutoksin. 

  

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Laulukirjan esiläpilaulanta 

● Alkoi myöhässä, vahän yli klo 9 jälkeen. 

● Laulettiin SingStaria. 

● Paikalla oli 11 henkilöä. 

● Korjattiin virheitä kirjasta ja käytiin läpi lauluja, joita ei aikaisemmin ole laulettu. 



  

8.2. Köydenveto Resonanssia vastaan 

● Ottelu jouduttiin keskeyttämään köyden katkeamisen ja loukkaantumisen takia. 

● Vaihdamme todennäköisesti lajia. Kyykkä oli yhtenä ehdotuksena. 

  

8.3. TAPAa hallitus 

● Paikalla oli noin 40 henkeä, sisälten hallituksen ja jäsenistön. 

● Osa jäi istumaan hallituksen kanssa. 

● Ajankohta oli huono, koska fuksien luento oli peruttu. 

● Hallituksen to do -listaa toteutettiin. 

● Aulin keksit olivat hyviä. 

  

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. Hallituksen ja virkailijoiden virkistäytymisilta 

● Järjestetään tänään klo 18 alkaen. 

● Budjetoitiin tarjoiluihin 20,00e. 

  

9.2. Megazoneen Moodin kanssa 

● Mennään huomenna 23.10. 

● Megazoneen lähtee Matrixista 15 jäsentä ja Moodista 21 jäsentä. 

● Jatkot ovat Kuppalassa. Kaikki saavat mennä jatkoille. 

  

9.3. KJYR 

● Lähtö on sunnuntaina 26.10. 

● Matrixin kiintiötä ei saatu täyteen. Jos hyttejä ei yhdistellä, niin täytyy selvittää, täytyykö 

Matrixin maksaa hyttien tyhjät paikat. 

● Ensimmäisen illan teemana on supersankarit. 



● Budjetoitiin pukukilpailun voittajan palkintoon 7,00e. Voittaja palkitaan risteilyn toisena 

iltana. 

● Tuutoreilla on rasti laivasuunnistuksessa. 

  

9.4. Kähmintäsauna 

● Järjestetään 29.10 klo 19 alkaen Sivistyksellä. 

● Budjetoitiin tarjoiluihin 50,00e. 

● Paikalle toivotaan mahdollisimman paljon ihmisiä. 

  

9.5. Moodi-Matrix yhteissitsit 

● Järjestetään 2.11. 

● Sitsien nimi on Jyväjemmarit, ja teemana on maatalous. 

● Moodi hoitaa ilmoittautumisen ja ruoat, ja Matrix hoitaa koristelut sekä juomat. 

● Jatkot ovat noin klo 11 Alina-salissa. Molemmilta järjestöiltä tulee kahdeksan nakkeilijaa. 

Matrixin nakit ovat klo 11-01. 

  

9.6. Klusterihengailut 

● Järjestetään 7.11. 

● Suvi mahdollisesti järjestää hengailut. 

  

9.7. Matrixin pikkujoulut 

● Järjestetään 16.11. 

● Jatkoja ei pidetä Klusterilla, vaan mahdollisesti Milliklubilla. 

● Ilmoittautuminen tehdään mahdollisesti Googlen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 

● Resonanssia on pyydetty tarjoilemaan. 

● Fuksinäytelmästä tulee kertoa fukseille. 

  

9.8. Vuosijuhlat 



● Sponsoreita on, ja saamme mahdollisesti pääsponsorin. Rahamäärä näyttäisi nyt 

riittävän, mutta rahaa voi silti aina tulla lisää. 

● Kovanen järjestää kyydit. 

● Vuosijuhlien ohjelman rakenne on lähes selvillä. Jokaisen ruoan välissä on puhe: puheet 

pitävät Matrixin puheenjohtaja, Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen dekaani ja 

vuosijuhlien pääsponsori. Cocktail-tilaisuus on Astoria-salissa ennen juhlien alkamista. 

● Syys- tai järjestäytymiskokouksessa valitaan vuosijuhlaviikkomestari. Silliksen järjestävät 

emännät ja isännät. 

  

9.9. Muut tulevat tapahtumat 

● Matrix järjestää 1.11. excun kulttuurimessuille Kaapelitehtaalle. Budjetoitiin lippuihin 

2,00e/Matrixin jäsen. 

● TEK haluaisi tulla esittäytymään matrixlaisille mahdollisesti viikolla 50. 

● Beer pong -turnaus järjestetään 23.11. klo 17 alkaen Alina-salissa. Tarvitaan 5 nakkeilijaa. 

  

10. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Hyväksyttiin 111 uutta jäsentä. Uudet jäsenet liitteenä. 

  

11. META 

● Huutopussia on pelattu lokakuun aikana 12 kertaa. 

● TEK haluaisi tehdä laajemmin yhteistyötä Matrixin kanssa. Myös MAL haluaa tehdä 

yhteistyötä. TEK haluaa vierailla hallituksen kokouksessa ja myös esittäytyä jäsenistölle. 

TEK voisi mahdollisesti avustaa paikan vuokrassa. TEK haluaa myös kouluttaa tuutoreita 

ammattiliitoista. TEK:ltä tulee KJYR:lle edustaja. 

● Virkailijoiden tulee tehdä testamentit. 

● Haalarimerkkikilpailuun on tullut neljä haalarimerkkiehdokasta 20-vuosijuhlamerkiksi. 

Ei vielä päätetty voittajaa. 

● TKO-älyn vuosijuhlille 8.11. ja sillikseen 9.11. tarvitaan nakkeilijoita. 

● Academic works ei pysty sponsoroimaan vuosijuhlia tai haalareita. He haluaisivat 

Matrixin vierailulle. 

● Hallituksen sähköpostilistalle on tullut käännöstehtävä. Matrix pyytää siitä 50,00e 

vuosjuhlia varten. Käännös on tehty. 

● Matlun Halloween-bileisiin tarvitaan klo 23-24 lipunmyyntiin kaksi henkilöä 

nakkeilemaan. 



● Matrixin tapahtumakalenteriin voisi antaa oikeudet muutamalle henkilölle, jotka 

päivittävät taphtumia. 

● Matrix työ -sähköpostilista on tehty. Jäsenistölle laitetaan siitä sähköpostia 

Matrix-listalle ja lisäksi laitetaan siitä kuvaus Matrixin nettisivuille. Samalla laitetaan 

sähköpostia kaikista sähköpostilistoista, mihin tarkoitukseen mikäkin on suunniteltu. 

● Ufotyynyjä käytetään päivittäin, joten ne olivat hyvä hankinta. 

  

12. Seuraava kokous 

Perjantaina 7.11. klo 17 Klusterilla. 

  

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:42. 

  

  

Liitteet 

Uudet jäsenet 

  

  

Hyväksytty kokouksessa 19/2014 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/154163207/Matrix%20uudet%20j%C3%A4senet%20%28111%29.pdf?version=1&modificationDate=1417964320201&api=v2

