
MATRIX RY 
Hallituksen kokous 24/2015  

La 19.12.2015 klo 9 

Christina Regina 

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Juuso Nieminen (puheenjohtaja) 

Maija Torttila (sihteeri) 

Selina Lehtoranta 

Auli Salmi 

Tiia Björk 

Suvi Tuukkanen 

Hallituksen varajäsenet: 

Elsa Pekkarinen 

Muut: 

Vili Hiltunen 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Auli Salmi ja Selina Lehtoranta. 



4. Kokouksen työjärjestys  

Korjattiin numerointia. Muutettiin kohdaksi 14. Kokouksen päätös. Lisättiin kohta 9.7. Moodin 

kaapin avaamisseremonia. 

Siirrettiin muita kohtia yksi kohta eteenpäin. Hyväksyttiin työjärjestys tehdyin muutoksin. 

5. Ilmoitusasiat  

● Elsa Nyrhiselle ja Oscar Kujalalle pullasanktiot, koska he jättivät tulematta kokoukseen 

ilmoittamatta. 

● Selina ilmoitti ostaneensa lipun Justin Bieberin keikalle. 

● Juuso kertoi, että tarjolla on neljä pulloa kuohuviiniä. 

● Tiia ilmoitti olevansa ensi vuoden Matlun tuutorivastaava. 

● Elsa kertoi olevansa kännissä. Juuso on myös kannissä. 

● Auli ilmoitti jäsenkirjojen olevan hänen kotonaan. 

● Suvi ilmoitti kakun olevan hyvää. 

● Juuso ilmoitti, että hänellä on haikea mieli. 

● Elsa ilmoitti, että Tiialla ja hänellä on telepatiaa välillään, koska heillä on samanlaiset 

vaatteet. 

● Juuson mielestä ei ole. 

● Juuso ilmoitti, että hänen hallituksensa on suvaitsevaisuuden puolella. 

● Selina ilmoitti, että joululoma alkoi eilen. 

● Tiia ilmoitti, että Elsa on tänään kissa. 

● Juuso ilmoitti poks. 

● Tiia ilmoitti kääk. 

6. Posti  

Vuosijuhlakutsuja on tullut, mutta ne ovat ensi vuoden hallituksen heiniä. 

7. Talous  

Hyväksyttiin maksettaviksi seuraavat kulut: 

● Tiia Björkille Pikkujoulu-sitsien koristeista 5,00e. 

● Laura Kaurijoelle Avajaiskarnevaalien karkeista 11,75e. 

● Maija Karesvuorelle Kollokvion limuista 11,66e. 

● Juuso Niemiselle HYYn vuosijuhlakortin puolikkaasta 37,50e. 

● Auli Salmille kokoustarjoiluista (7.12) 5,70e. 

● Juuso Niemiselle Moodin kaapin avaamisseremonian skumpista 18,98e. 

● Vili Hiltuselle Kumpulan futsal-sarjan FC Matrix osallistumismaksusta 75,00e. 

● Auli Salmille torttutaikinasta virkistysiltaan 1,89e. 



● Auli Salmille syyskokouksen tarjoiluista 10,85e. 

● Auli Salmille pelikorteista Komeroon 14,00e. 

● Auli Salmille järjestäytymiskokouksen tarjoiluista 15,28e. 

● Auli Salmille kokoustarjoiluista (19.12) 5,93e. 

● Auli Salmille Akateemisen kyykän  joukkuemaksusta 55,00e. 

● Suvi Tuukkaselle Joululeffamaratonin tarjoiluista 4,75e. 

● Tiia Björkille järjestäytymiskokouksen Kekkosen vuokrasta 55,00e. 

● Selina Lehtorannalle Pikkujoulu-sitsien ruoista 464,25e.  

● Matlulle Matrixin osuus Kumpulan yhteissitsien osallistumismaksuista 558e. 

  

Budjetoitiin seuraavat kulut: 

● Kohdassa 10.2 Huomioliiveihin 25,00e. 

  

Tämän vuoden puolella toivottavasti saadaan selville, onko kaikki tapahtumiin osallistuneet 

maksaneet osallistumisensa.  

Ensi vuonna voisi tarkistaa näitä vähitellen. 

8. Hallituksen kokouksen 23 pöytäkirjan hyväksyminen  

Hyväksyttiin pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

9. Menneet tapahtumat  

  9.1 Solinor-excu 

● Ilmoittautuneita 10 henkilöä Matrixilta. 

● Leffoja katsottiin ja pelejä pelattiin. 

● Karkkeja oli todella paljon tarjolla. 

 

  9.2 Pikkujoulut 

● Osallistujia oli 77. 

● Karjalanpiirakat olivat hyviä. Samoin kasvisruoka. 

● Onnistunut ilta. 

● Juuso juoksi pakoon Pinja Lappalaista. 



● Fuksien esitys oli loistava. 

 

  9.3 OP-excu 

● Annettiin hyviä työllisyysnäkymiä. 

● Enemmän matemaatikkoja kuin tilastolaisia. 

● Hienot tilat. 

 

  9.4 Joululaulu-excu 

● Senni Ryhtä veti. 

● Paikalla oli seitsemän henkilöä. 

 

  9.5 AV-kemulit 

● Paikalla oli kuusi henkilöä. 

● Tapahtuma oli kiusallinen. 

● Katsottiin syntymäpäivä- ja Pinja aiheisia elokuvia. 

● "More santas" oli tapahtuman lause. 

 

  9.6 Järjestäytymiskokous 

● Paikalla oli noin 25 henkilöä. 

● Järjestettiin Kattosauna Kekkosessa. 

● Saunottiin ja suunniteltiin ensi vuotta. 

● Joihinkin virkoihin tarvitaan vielä henkilöitä. 

● Tarjoiluina oli piparkakku Komero. 

● Ensi vuonna täytyy miettiä jälleen paikkaa. 

 

9.7 Moodin kaapin avaamisseremonia 

● Oli eeppistä. 

● Paikalla oli 15 henkilöä. 

● Löytyi esineitä viinipullonavaajasta ensimmäiseen Tyyppiarvoon. 



● Moodi tyhjensi kaapin kokonaan. Nyt kaappi on kokonaan Matrixin käytössä. 

 

  9.8 Joululeffamaraton 

● Katsottiin elokuvia. 

● Paikalla oli 16 henkilöä. 

● Katsottiin monta eri versiota Lumiukko-elokuvasta. 

● Ilta oli viihtyisä. 

10. Tulevat tapahtumat 

   10.1 Hallituksen kämppäappro 

● Kokouksen jälkeen. 

● Odotetaan innolla. 

 

  10.2 Talviseminaari 

● Järjestetään 8.1.-10.1.2016 Elsan mökillä Jaalassa. 

● Värjäävät juomat ovat kiellettyjä. 

● Budjetoitiin 25,00e huomioliiveihin. 

  

  10.3 Vuosijuhlat 

● Keskusteltiin cocktail-tilaisuuden paikasta. Pohdittiin, että se voitaisiin pitää Alinassa. 

 

  10.4 Muut tulevat tapahtumat 

●  Ei muita tulevia tapahtumia. 

 

11. Poistettavat jäsenet 



Poistettiin 85 jäsentä. Poistetut jäsenet ovat liitteenä. 

  

12 META 

● To do -lista on saatu täyteen. Liitteenä diplomi Klusterin sääntöjen tarkasta 

noudattamisesta. 

● Komerokyselyyn on tullut vastauksia. On tullut ehdotuksia, että Komeroon voisi hankkia 

latureita sekä puhelimille että tietokoneille.  

Komeroon voisi hankkia jonkin taulun, johon tulee vinkkejä asioista joita Komerossa 

voisi tehdä.  

Halutaan tehdä Komerosta paikka, jonne kaikki uskaltavat tulla. 

● Opintopiirejä ei voida järjestää ensi vuonna, koska ei saada rahaa. 

● Hallitus kertoi, että Juuso on ollut mahtava puheenjohtaja. 

● Matrix on saanut aikaiseksi, että yliopistolla saa valita kutsumanimen sukupuolesta 

riippumatta.  

● Matrix on vaikuttanut opintoasioihin. 

● Matrix on tehnyt paljon yhteistyötä. 

● Annettiin Selinalle tunnustus aktiivisesta Instagram-tykkäilystä Matrixin päivityksistä. 

● Tiedottaminen on ollut tänä vuonna hyvää. 

● Puheenjohtaja on ylpeä hallituksesta. 

  

13. Seuraava kokous  

Ei ole enää tänä vuonna. 

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:44. 

  

Liitteet 

Poistettavat jäsenet 

Diplomi Klusterin sääntöjen noudattamisesta 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/185141110/Poistettavat%20j%C3%A4senet.docx?version=1&modificationDate=1451413460437&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/185141110/IMG_7311.JPG?version=1&modificationDate=1451413460412&api=v2

