Matrix ry
Hallituksen kokous 4/2019
Ti 12.2.2019 klo 16
Leppäsuonkatu 11, Christina Regina, kokoushuone

Läsnä:
Hallituksen jäsenet:
Jasmine Lindelöf (puheenjohtaja)
Ira Laihanen (sihteeri)
Ilari Saunamäki
Annika Taina
Eero Rantala
Essi Pervala
Aleksi Willman (saapui kohdassa 5)
Eetu Halme (saapui kohdassa 5)
Pauliina Pirilä (saapui kohdassa 7)
Hallituksen varajäsenet:
Patrik Mäkelä
Eerika Roivas
Veikko Laatikainen (saapui kohdassa 5)
Elli Kiiski (saapui kohdassa 5)
Muut:
Auli Salmi (saapui kohdassa 5)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestys
Korjattiin kohdan 8.6 numerointi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi tehdyin
muutoksin.
4. Ilmoitusasiat
Ilari ilmoitti, että hoitaa klusterin imuroinnin ja että ulkona on hirveän hyvä keli.
Jasmine ilmoitti, että dibs vessat.
Eerika ilmoitti, että ei ole saanut klusterisiivouskoulutusta ja että toi pullasanktiona Oreoita.
Eero ilmoitti, että Viivi on Balilla.
Annika ilmoitti, että ei tiedä klusterin wifisalasanaa.
5. Posti

Sähköposti:
Kutsu Resonanssi ry:n 25. vuosijuhlille 13.4., Viivi, Jasmine ja Eerika kiinnostuneet
osallistumaan
Kutsu Maantieteen opiskelijat ry:n 48. vuosijuhlille 23.3., Viivi ja Jasmine kiinnostuneita
osallistumaan
Haaste osallistua Ilmastoveivi-kampanjaan Helix ry:ltä
Tieto HYYn järjestämästä järjestöjen kulttuuri- ja tapahtumavastaaville ilmaisesta
vip-esityksestä Kansallisteatterissa 27.2.
6. Hallituksen kokouksen 3/2019 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin.
7. Talous
Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset:
Eerika Roivakselle kokoustarjoiluista 6,08€
Jasmine Lindelöfille haalari-iltamien kertakäyttöastioista 10,23€
Annika Tainalle haalari-iltamien koristeista 14€
Veikko Laatikaiselle Komeron uusista tuoleista 84€
Annika Tainalle Alina-salin vuokrasta ja panteista 190€
Annika Tainalle haalari-iltamien ruuista 197,20€
Annika Tainalle kahvi- ja karkkikaapin täytöstä 207,50€ (maksettu kahvikassasta)
Budjetoitiin:
Moodin vuosijuhlalahjaa varten 17€
Vuosijuhlaviikon laulukirjan läpilaulannan tarjoiluihin 5€
Keskusteltiin liikuntabudjetista ja Unisportin futsalsarjan osallistumismaksusta.
Osallistumismaksun summaksi päätettiin 5€ ja Matrix sponsoroi loput.
8. Menneet tapahtumat
8.1 Haalarimerkkiompelua 31.1.
Muutamia merkkejä myytiin, osallistujia noin 20.
8.2 Haalari-iltamat 3.2.
Iltamat sujuivat hyvin eikä ongelmia ilmennyt, myös jatkoilla oli mukavaa. Osallistujia
72.
8.3 Excu Taikuriklubi Siltaseen 5.2.
Taikatemput hämmensivät ja matemaatikkoja pääsi jopa lavalle. Osallistujia 18.
8.4 Pikkulaskiainen 7.2.
Turussa oli kivaa ja sinne voisi lähteä toistekin. TKO-äly oli hyvää seuraa. Osallistujia
Matrixista 46.

8.5 MM-kyykkä 9.2.
Kyykässä oli mukavaa vaikka sää olikin varsin märkä. Kuudesta pelistä voitettiin
kolme. Joukkue Matrix ry 1 asettui sijalle 325 ja Matrix ry 2 sijalle 393. Osallistujia 15.
8.6 Muut menneet tapahtumat
- Futsalpelailut viikkiläisten kanssa
9. Tulevat tapahtumat
9.1 Vuosijuhlaviikko 25.2.-3.3.
- ma 25.2. vierailu Amos Rexiin René Magritten näyttelyyn, Arvo järjestää
- ti 26.2. laulukirjan läpilaulanta Aleksin johdolla klo 16 alkaen, klusterin kerhohuone
varattu, budjetoitiin 5€ tarjoiluihin
- ke 27.2. vuosijuhlamarssi Ilarin johdolla Kumpulasta Hietaniemen hautausmaalle
Gustaf Hällströmin haudalle, sen jälkeen vuosijuhlaklusteri klo 18 alkaen, Eerika
järjestää, vujuklusteria varten varattu normaali klusterihengailubudjetti 33,18€. Sekä
marssilla että vujuklusterilla pukukoodina on haalarit.
- to 28.2. Matrix-leffailta klo 16 alkaen, Eetu ja Eero järjestävät, klusterin kerhohuone
varattu, budjetti 10€
- pe 1.3. synttärikahvit kampuksella, budjetti 20€, lisäksi vanhojen puheenjohtajien ilta
Seppeleessä
Viikon ohjelmasta lähetetään erikseen sähköpostia.
9.2 Vuosijuhlat 2.3.
Juhlilla on vielä tilaa. Valmistelut ovat hyvällä mallilla ja vuosijuhlamestari tulee
seuraavaan kokoukseen esittelemään juhlien budjetin.
9.3 Vuosijuhlien silliaamiainen 3.3.
Toteutetaan ruokatoivelista, johon jäsenet voivat kirjata toiveitaan silliksen tarjoiluista.
Päätettiin, että jos sillikselle ilmestyy henkilöitä jotka eivät ole ilmoittautuneet, otetaan
heiltä tiedot ylös ja laskutetaan silliksen hinta myöhemmin.
9.4 Laskiaisrieha 5.3
Eetu hoitaa yhteislähdön lipun kanssa.
9.5 Yhteissitsit Resonanssin kanssa 18.3.
Suunnittelu on hyvässä vauhdissa, sitsataan tylypahkateemalla Alina-salissa.
Ilmoittautuminen alkaa 18.2. klo 12. Resonanssi hoitaa ilmoittautumisen,
mainostuksen ja fb-tapahtuman, Matrix vastaa ruuasta. Aleksi toimii laulunjohtajana.
Keskusteltiin sitsien ohjelmasta.
9.6 Nintendoilta 20.3
Eetu järjestää ja selvittelee, mistä saadaan konsolit ja mahdollisesti auto,
mietinnässä turnaus. Klusterin varaus on hoidettu.
9.7 IBM-excu

IBM vastaa tämän viikon aikana päivästä ja puhujasta. Ehdotetut päivät 11., 12. ja
13. maaliskuuta sopivat heille.
9.8 Accenture-excu
Järjestetään maaliskuun lopulla, luultavasti 25.3.-1.4. Accenturelta ei ole vielä
vastattu.
9.9 Muut tulevat tapahtumat
- KJYV: Kumpulan Järjestöjen Yhteinen Vappusuunnistus. Matrixin KJYV-vastaavaksi
valittiin Pauliina
- Kumpulan speksi: lipunmyynti on alkanut, Matrixille hankitaan 20 lippua, liput tulevat
maksamaan jäsenille 10€
- SUBin kanssa hengailu: alustavasti sovittiin päiväksi 22.3., päästään hengailemaan
vaihteeksi humanistiklusterille. Hengailua varten normaali klusterihengailubudjetti
33,18€, sovitaan budjetin jakamisesta SUBin kanssa, Eerika ottaa vastuun
- Proffakahvit 20.2.
- Boston Consulting Groupin Burgers & Beers -tapahtuma 27.2. ravintola Fat
Lizardissa Espoossa. Osuu vuosijuhlaviikolle, mainos lähetetty eteenpäin jäsenistölle
- Heureka-excu siirtyy
- Kaverisitsit, mahdollisesti huhtikuun puolenvälin jälkeen, mahdollisesti
Käärmeenpesässä
10. META
- Matrixin nauha: sovittiin, että nauhoitetut voivat ostaa täyspitkän nauhan hintaan 5€
ja ruusukkeen hintaan 2,5€
- Vuosijuhlamestari vuodelle 2020 valitaan kevätkokouksessa
- Valittiin Eetu varavastaavaksi klusterikokouksiin
- Matrix hakee HYYn toiminta-avustusta, toiminta-avustuksen hakulomake hyvällä
mallilla
- Opintoasiaa: ensi lukuvuonna alkaa kokeilu, jossa jokainen opiskelija saa oma
opettajan, jota tavataan tarvittaessa esimerkiksi kerran lukukaudessa
- Lisää opintoasiaa: muutoksia tulossa esimerkiksi kursseihin, joidenkin kurssien
ajoitus vaihtuu
- Opetuksenkehitystyöryhmässä oli keskusteltu opintojen kuormittavuudesta,
työryhmässä oli ideoitu esimerkiksi opiskelijavetoisten opintopiirien järjestämistä, joita
varten osasto voisi järjestää tilat
- Auli palautti Komeron kaapin avaimen
- Tiedekuntaneuvoston kokous: uuden Bachelor’s Programme in Science
-kandiohjelman opetussuunnitelmasta on päätetty, esimerkiksi muiden
kandiohjelmien vastaavien suomenkielisten kurssien lisäksi järjestetään omat
englanninkieliset kurssit
- Matrix-tuotteet: tulossa kangaskasseja ja tarroja, huppareista järjestetään kilpailu
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Komerossa 21.2. klo 10. Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
Exactumin salissa B120 22.2. klo 15.

12. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.01.

