
MATRIX RY 

Järjestäytymiskokous 2017 

Tiistai 13.12.2016 klo 17 

Brysselinkatu 3 A  

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Juri Gyllström (puheenjohtaja) 

Hannalotta Alenius (sihteeri) 

Antti Koivurova 

Olga Viholainen 

Pinja Lappalainen 

Ilari Saunamäki 

Linda Hyvärinen 

Venla Viljamaa 

Viivi Tiihonen 

Aleksi Tilli 

Hallituksen varajäsenet: 

Ella Tamir 

Ilpo Laapio 

Sara Hietanen 

Arvo Kuoppamäki 

Jasmine Lindelöf 

Matias Malmi 

Muut: 

Selina Lehtoranta 

Thierry Botty 

Auli Salmi 



Tony Ylönen 

Riku-Petteri Kyllönen 

Matti Vainionpää 

Marcus Rosenberg 

Valter Uotila 

Madli Mötlik 

Neeta Heinonen 

Pauliina Pirilä 

Jyri Järvinen 

Viljami Paloposki 

Tiia Björk 

Olli-Pekka Lindström (saapui kohdassa 5) 

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin työjärjestys muutoksitta. 

4. Kokouskäytännöt 

● Kokous alkaa varttia yli, ellei toisin ilmoitettu. 

● Pois jäämisestä on ilmoitettava puheenjohtajalle 24 tuntia ennen kokouksen 

alkamisajankohtaa ja myöhästymisestä ennen kokouksen ajankohdaksi annettua 

tasatuntia.  

Ilmoittamatta jättämisestä seuraa pullasanktio. 

● Puheenjohtajan on julkaistava esityslista viimeistään 48 tuntia ennen kokouksen 

alkamisajankohtaa. Esityslistan julkaisematta jättämisestä seuraa pullasanktio. 



● Kokouksen häiritsemisestä kännykällä tai muulla elektronisella laitteella seuraa 

pullasanktio. Puhelin saa kuitenkin olla esillä siten, että mahdolliset tulevat puhelut ja 

kokoussisältöiset viestit ovat huomattavissa.  Myös yleisestä häiriköinnistä seuraa 

pullasanktio. 

● "Pullasanktio" tarkoittaa, että jonkin edellisen perusteella hallituksen jäsen on velvoitettu 

omalla kustannuksellaan tuomaan seuraavaan hallituksen kokoukseen kokoustarjoiluja, 

joita voisi itse myös syödä. 

● Matrixin hallituksen kokouksista tulee ilmoittaa Matrixin virallisilla tiedoituskanavilla. 

● Pullasanktiot koskevat myös vuoden viimeistä kokousta, jolloin pullasanktio suoritetaan 

seuraavan vuoden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa. 

● Komerossa pidettävissä kokouksessa jokainen kokouksessa läsnäoleva on oikeutettu 

kupilliseen kahvia tai teetä. 

● Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään edellisessä kokouksessa. Poikkeustapauksissa 

kokouksen ajankohdasta voidaan sopia esimerkiksi WhatsApp-kyselyllä. 

5. Vuoden 2017 virkailijoiden valinta 

Virkailijoiden valinnat liitteenä 1. 

Annaleena Rajalalta ja Daniel Karilta on valtakirjat. Valtakirjat liitteinä 2 ja 3. 

6. Tulevat tapahtumat   

   6.1 Talviseminaari 

●  Jaalassa 20.-22.1.2017, Elsa Pekkarisen mökillä. 

●  Ei värjääviä juomia kuten punaviiniä mukaan. 

●  Kuskeja tarvitaan vähintään neljä. 

●  Aamupalat ja lauantain lounas Matrixin puolesta, muut omilla eväillä. 

  6.2 Haalari-iltamat 

● Pidetään torstaina 2.2.2017 Alina-salissa. 

● Bilevastaavat vastaavat järjestelyistä. 

● Suunnattu erityisesti fukseille, tarkoitettu haalareiden korkkaamiseen. 

  6.3 Pikkulaskiainen 

● Torstaina 9.2.2017 Turussa. 

● Matkat järjestetty TKO-älyn kanssa yhteistyössä. 

● Selina Lehtoranta hoitaa bussit, TKO-äly hoitaa liput.  

  6.4 MM-kyykkä 



● Lauantaina 11.2.2017 Tampereen Hervannassa. 

● Bussikyydit mahdollisesti Matlun järjestämät. 

● Matrixilla liput kahteen sarjaan. 

● Kyykkätreenit aiemmin, toivottavasti vanhemman konkarin johdolla tammikuun lopulla. 

  6.5 Vuosijuhlat 

● Lauantaina 4.3.2017 Senaatintorin kupeessa ravintola Sunnissa. 

● Coctailtilaisuus ja jatkot Alina-salissa. 

● Sponsoreita reippaasti hakuun. 

● Silliaamiaisen paikka vielä auki, odotetaan HYYtymättömät tuloksia. 

● Vuosijuhlaviikon tapahtumat suunnitteilla. 

 6.6 Muut tulevat tapahtumat 

● Vuoden ensimmäinen veriexcu 24.1.2017. 

● Ensimmäiset Klusterihengailut 27.1.2017. 

● Haalarimerkkiompelu 27.1.2017 Komerossa ennen Klusterihengailuja. 

● Matlu ry:n vuosijuhlat 28.1.2017. 

● Huutopussin uusienilta. 

● Joensuu-Jukola 1.2.2017 asti halvempi ilmoittautuminen. 

               Alustavasti kaksi Venlojen joukkuetta ja yksi Jukola joukkue. 

               Matrix sponsoroi 20€ telttapaikkaan ja 3€ per juoksija. 

 

● Nintendo-ilta: 

               Keväällä voisi järjestää jopa kaksi kappaletta. 

● Sinkkutapahtuma: 

               Toivottu sinkku Nintendo-iltaa.  

● Huonojen elokuvien leffailta. 

● Miyazaki leffailta. 

● Kissavideo-ilta. 

● Olut tasting. 

● Oljenkorsi-excu. 

7. Avaimet 

Komeron kaapin avaimet hallituksen jäsenille ja varajäsenille, sekä yksi avain 

jätkäntappajavastaaville. 

Klusterin ulko-oven avain hallituksen jäsenille ja varajäsenille, sekä yksi avain 

jätkäntappajavastaavalle Auli Salmille. 

Klusterikaapin avain puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, pöytäjuhlavastaavalle Jasmine 

Lindelöfille sekä fuksi- ja tuutorivastaavalle Aleksi Tillille. 

Klusterin sisäavaimia pitäisi pyytää lisää Leppätalokomitealta. Tämänhetkisestä kahdesta toinen 

annetaan puheenjohtajalle, toinen Matrixin klusterikaappiin. 



Komeron kahvikaapin avaimet myönnetään kahvi-, karkki- ja teevastaaville. Viime vuonna 

myönnettyjä avaimia ei kerätä pois. 

8. Ilmoitusasiat 

● Juri ilmoitti kokouksen menneen hyvin tähän mennessä. 

● Juri ilmoitti, että hupsista. 

● Pinja ilmoitti, että kokouksen jälkeen kerätään numeroita halukkailta Matrix-aktiiveja -

WhatsApp-ryhmään. 

● Selina ilmoitti, että ottaa huomenna lopputilin. 

● Antti ilmoitti, ettei ensi vuodesta tule junaonnettomuutta. 

● Tony ilmoitti, että Matlun puolesta ensi vuodesta tulee junaonnettomuus. 

● Tony ilmoitti, että laulukirjasta löytynyt viesti ‘jäätkö loppusiivoukseen?’ Aulilta piristi. 

● Thierry ilmoitti saunan olevan nyt. 

9. Posti 

Postia on, mutta jäi Kumpulaan. 

10. Talous 

Päätettiin vuoden 2017 kokoustarjoilubudjetiksi 6 euroa. 

Päätettiin vuoden 2017 klusterihengailubudjetiksi 32,50 euroa. 

Päätettiin vuoden 2017 Jätkäntappajien kerhobudjetiksi 60 euroa koko vuodelle. 

Päätettiin vuoden 2017 Motivaattorien budjetiksi 50 euroa koko vuodelle. 

Päätettiin talviseminaariin budjetiksi 150 euroa. 

Budjetoitiin Matlu ry:n vuosijuhlalahjaan 10 euroa. 

11. META 

Matrix siivoaa Klusterilla perjantaina 16.12. kello 17. 

Klusterihengailut jouluteemalla siivouksen jälkeen kello 19 alkaen. 

Ensi vuodelle uudet käytännöt Klusterin siivoukseen: 

● Hallituslaisilla velvollisuus ilmoittaa pullasanktion uhalla, mikäli eivät pääse 

osallistumaan siivoukseen. 

● Ilmoitukseksi riittää Doodle-kyselyyn vastaaminen. 



HYYlle tulee toimittaa tasa-arvosuunnitelma ja ympäristösuunnitelma jossain vaiheessa ennen 

toiminta-avun haun sulkeutumista. 

Toimintakertomus ja tilinpäätös hoituvat. 

Uusien paitojen tilaamista edistetään. 

Ideapankkia kannattaa käyttää hyödyksi. Linkkiä jaetaan aktiivien WhatsApp- ryhmässä ja 

sähköpostilistoilla tarvittaessa. 

Jatko-opiskelijoista hallituksessa tarvittaisiin tarkempi linjaus. 

● Hallituksessa toimivan tulee olla varsinaisia, äänioikeutettuja jäseniä. 

● Jatko-opiskelijat ovat kannatusjäseniä.  

12. Seuraava kokous 

 Seuraava hallituksen kokous perjantaina 13.1. klo 18 Klusterilla. 

13. Kokouksen päätös 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:27. 

Liitteet 

Liite 1: Virkailijat vuodelle 2017 

Liite 2: Valtakirja: Annaleena Rajala 

Liite 3: Valtakirja: Daniel Kari 

 

Hyväksytty kokouksessa 1/2017 

 

Juri Gyllström                                                                            Hannalotta Alenius 

Puheenjohtaja                                                                          Sihteeri 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/210408842/Virkailijatvuodelle2017.pdf?version=1&modificationDate=1483792139960&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/210408842/Valtakirja%20Annaleena%20Rajala.jpg?version=1&modificationDate=1484488125827&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/210408842/Valtakirja%20Daniel%20Kari.jpg?version=1&modificationDate=1484488140775&api=v2

