
MATRIX RY 
Hallituksen kokous 12/2015 

8.6.2016 klo 11 

Christina Regina 

  

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Juuso Nieminen (puheenjohtaja) 

Maija Torttila (sihteeri) 

Laura Kaurijoki 

Auli Salmi 

Suvi Tuukkanen 

Julius Uusinarkaus 

Tiia Björk 

Selina Lehtoranta 

  

Hallituksen varajäsenet: 

Topias Tolonen 

  

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:15. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Kokouksen työjärjestys 

Lisätään kohta 8. Avaimet. Muita kohtia siirretään yksi askel eteenpäin. Hyväksyttiin työjärjestys 

tehdyin muutoksin. 

  

4. Ilmoitusasiat 

● Laura kertoi, että hän saa mahdollisesti juhlakenkänsä takaisin Hervannasta. 

● Juuso kertoi tuoneensa pullasanktiot oikeana pullana. 

● Auli ilmoitti tehneensä suolaisia tarjoiluita, koska tiesi, että kokouksessa maksetaan 

pullasanktioita. 

● Laura kertoi käyneensä ensimmäistä kertaa purjehtimassa. Tiia on kateellinen. 

● Suvi ilmoitti tehneensä muistipelin, joka ei toimi. 

● Juuso ilmoitti, että on kesä ja on oltava varovainen. 

● Laura ilmoitti olleensa viikon tipattomalla. Suvi on ylpeä Laurasta. 

● Henna Rinne ja Elsa Nyrhinen saivat pullasanktiot ilmoittamattomasta poissaolosta. 

  

5. Posti 

Ei postia. 

  

6. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Elsa Pekkariselle Klusterihengailujen tarjoiluista 31,70e. 

  

Päätettiin, että Noora Nuutiselle maksetaan seniorisitsien tarjoiluiden kulut mahdollisimman 

pian ennen seuraavaa kokousta. 



Summa on budjetoitu. Kulu hyväksytään ensi kokouksessa. 

  

Kevään nakkeiluista Matrix saa bruttona 1800e. Veroja menee 13 prosenttia. 

  

7. Hallituksen kokouksen 11 pöytäkirjan hyväksyminen 

Ei hyväksytty. 

  

8. Avaimet 

Luovutettiin Toni Karvoselle Komeron kaapin avain kesäksi. 

  

9. Menneet tapahtumat 

9.1. Jätkäntappajien kevätturnaus 

● Paikalla oli 12 henkilöä.  

● Turnaus meni hyvin. 

● Vesa Kauhajärvi ja Olli-Pekka Lindström voittivat turnauksen. Palkintona oli lasten 

skumppaa. 

● Toisenlaista tapahtumaa kaavaillaan syksyksi. 

  

9.2. Klusterihengailut 

● Paikalla oli 50 henkilöä. 

● Tommi Nikkanen ilmeisesti laittoi skumppapullon hengailujen aikana pakastimeen ja se 

rikkoutui. 

● Maija-pongi lanseerattiin. 

  

9.3. Seniorisitsit 

● Topias ja Juuso olivat nakkeilemassa. 



● Ruoat saatiin tehtyä. 

● Senioreilla oli kivaa. 

● Sauna oli lämmin, riisiä oli tarpeeksi ja Bonnie Tyler auttoi tiskaamaan. 

● Muihin vuosiin verrattuna oli vähemmän osallistujia. 

● Bileet jatkuivat Klusterilla. 

  

9.4. AIP-konferenssin nakkeilu 

● Yksi järjestäjistä sanoi, että Matrix hoiti homman hyvin. 

● Tapahtuma onnistui. 

● Tiedotus olisi voinut olla parempaa. Esimerkiksi vuoroista olisi voinut tiedottaa aiemmin. 

● Hommat olivat helppoja. 

● Jatkossa suunnitellaan paremmin ja tapahtumalla on ainoastaan yksi yhteyshenkilö. 

  

  

9.5. FSI-konferenssin nakkeilu 

● Nakkeilu meni hyvin. 

● Ruoka oli hyvää. 

● Yhtenä aamuna tuli hieman kiire. 

● Järjestäjä oli tyytyväinen Matrixin toimintaan. 

  

9.6. Syksyn bileiden suunnitteluiltama 

● Paikalla oli viisi henkilöä. 

● Suunniteltiin mainoksia: Elsa Pekkarinen on suunnitteluvastuussa videoista. 

● Lippuja aletaan myydä jo orientoivalla viikolla. 

● Mainoksia laitetaan tasaisesti ennen bileitä Facebookiin ja matrix-listalle. 

● Bileissä järjestetään ohjelmaa, mahdollisesti pukukilpailu. 

  

9.7. Nettisivujen suunnitteluiltama 

● Mietittiin nettisivujen ulkoasua ja värimaailmaa. 

● Voisi laittaa jo sisältöä sivuille. 

● Syksyllä nettisivut ovat todennäköisesti valmiina. 

● Whatsapp-ryhmään, jonka jäsenet testaavat sivuja, voi liittyä. 



● Olli-Pekka Lindströmille voi kertoa ideoita sivuista. 

  

10. Tulevat tapahtumat 

10.1. Kesäseminaari 

● Mennään Juri Gyllströmin mökille Lohjalle. 

● Kutsutaan hallitus ja virkailijat. 

● Kyytilistat lähetetään lähiaikoina. 

  

10.2. Yhteislähtö Pride-festivaaleille 

● Matrix järjestää yhteislähdön palloukoilta klo 11:30. 

● Kulkue lähtee Senaatintorilta. 

  

10.3. Klusterihengailut 

● Järjestetään 3.7. 

● Päätettiin kutsua Resonanssi hengailuihin. 

● Teemana kesätyö. 

  

10.4. Talviolympialaiset Moodin kanssa 

● Järjestetään 30.6. tai 30.7. Varmistetaan vielä Moodilta. 

● Tapahtumaa suunnitellaan torstaina 18.6. klo 17 Komerossa. 

  

10.5. Kanariasitsit 

● Järjestetään 23.7. Väinämöisen puistossa klo 16. 

● Tapahtuman nimi on Gran Cranaria -sitsit. 



  

10.6. Syksyn bileet 

● Järjestetään 24.9. Alinassa klo 19 alkaen. 

● Fuksit houkutellaan paikalle jo klo 19. 

● Teema on valittu ja suunnittelu on hyvässä vauhdissa. 

  

10.7. Mathathon 

● Järjestetään 3.10. 

● Yksi varteenotettava tehtävä on valmiina. 

● Vastaavien tapaaminen on ensi viikolla. 

  

  

10.8. Varaslähtö elämään 

● Järjestetään 8.8. 

● Mennään Suomenlinnaan piknille. Jos sataa, mennään Klusterille. 

● Facebook-tapahtuma on tehty. 

● Järjestetään yhteislähtö palloukoilta klo 14:00. 

● Illalla Matlun kesäbileet Amarillossa klo 20 alkaen. 

  

10.9. Muut tulevat tapahtumat 

● Pohdittiin vaihtoehtoja Fuksiaisten jatkopaikaksi. Mietittiin Sauna2:sta, Otaniemen 

rantasaunaa ja Kupolia. Ensisijaisesti yritetään saada rantasauna. 

● Kaverisitsit järjestetään 6.9. Emännät ja isännät suunnittelevat sitsit. Tiia on vastuussa. 

Ilmoittautuminen avataan 3.8. Neljä paikkaa varataan Deltalaisille. 

● Hinkkausbileet on Klusterilla 15.6. klo 14 alkaen. 

● Tänään on strategiakeskustelu Porthaniassa. 

● Matrix ei järjestä yhteislähtöä koulutusleikkausten vastaiseen mielenosoitukseen. Matlu 

sen sijaan järjestää. 

● Orientoivalla viikolla ainejärjestöpäivänä 27.8. Matrix esittelee Komeroa, myy 

haalarimerkkejä ja vetää leikkejä Kaivopuistossa. 

  



11. META 

● Hallituksen to do -listan tehtäviä tulee suorittaa. Bodom järvelle järjestetään retki kesällä. 

● Auli edustaa Matrixia akateemisten haravoijien vuosijuhlissa. 

● Alina-salin säännöt ovat muuttuneet. Vuorolla vähintään yhden järjestyksenvalvojan 

täytyy olla Alina koulutuksen käynyt. Mahdollisimman monen täytyy siis kaydä koulutus. 

● Komeron kahvikoneesta hankkiudutaan eroon. Myydään kahvikone Tori.fi:ssä. Ei ole 

resursseja hoitaa konetta. 

● Luettiin hallopediltä tullut viesti ja pohdittiin asiaa. Viesti liitteenä. 

● Ostetaan Komeroon pulloharja. 

● Suomen Fysiikan opiskelijoiden kokouksessa velvoitettiin ottamaan matemaatikot 

mukaan yhdistykseen.  

● Yhdistyksestä tulisi kattojärjestö, joka hankkisi esim. sponsoreita. Fysikerfestiin päästään 

Resonanssin mukana jo ensi syksynä. 

● Laura perusti juomapelikerho Jumpen. Kerhon logo on liitteenä. Kerho testaa uusia 

juomapelejä ja opettaa fukseja.  

Jumpe voisi mahdollisesti järjestää Beerpong-turnauksen. 

● Toiselle periodille järjestetään tapahtumia, koska ensimmäinen on jo täynnä. 

  

12. Seuraava kokous 

Lauantaina 11.7. klo 14 Raaseporissa. 

  

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:06. 

  

LIITTEET 

Hallopedin viesti 

Jumpen logo 

  

  

Hyväksytty kokouksessa 13/2015 

http://tori.fi/
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/170637439/Hallopedin%20terveiset%202015.pdf?version=1&modificationDate=1436972294620&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/170637439/IMG-20150608-WA0002.jpg?version=1&modificationDate=1436972304540&api=v2

