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Matrix ry

Hallituksen kokous 14/2022 La 16.7.2022 klo 14 Lamperilantie 2344, Kuopio

Läsnä:

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Elli Kiiski (puheenjohtaja)

Essi Pervala (sihteeri)

Jenna Vahtera

Iisak Haukkala

Mikko Ihasalo

Ilmo Kurki

Vili Järvinen

Alexander Oiling

Hallituksen varajäsenet:

Anni Nurmi

Aatu Hokkanen

Hannes Flykt

Saku Kosonen

Riikka Saukko

Muut Matrix ry:n jäsenet:

Reetta Sainio

Pauliina Mäenpää

Mikko Savolainen

Veikko Laatikainen

Laurens Heikkilä Dias

Nella Backman

Teija Asomäki

Jeremi Partanen

Eetu Halme

Eero Rantala

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esari (esityslista) kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat



Elli ilmoitti kokoustarjoiluista (leppiskarkkeja ja myös jotain muita).

Vili ilmoitti että toi pullasanktioita (lisää karkkia).

Elli ilmoitti myös talvisemman semmapasseista, joissa oli rasti ”tuo passi kesäsemmaan”. 6 ihmistä

muisti tuoda passin ja Elli jakoi tästä 6 palkintoa.

Eetu ilmoitti, että ottaa yhden oluen Naton kunniaksi

Alexander ilmoitti, että aivonsa ovat avoimet uudelle informaatiolle, koska kaikki vanha informaatio

on poistettu sieltä.

Elli ilmoitti vielä, että nukkui ekaa kertaa sängyssä semmassa.

Iisak ilmoitti, että oli iso W mennä telttaan nukkumaan.

Veikko ilmoitti, että oli iso L mennä telttaan nukkumaan.

5. Kokouskevennys

Mitä unia CS-pelaaja näkee? Valve-unia

6. Posti

Fyysinen posti: Ei ole.

Sähköposti:

- Arkitilat Oy lasku Aktiivit kautta aikain tapahtuman tilavuokrasta.

- Viesti Limekseltä Älä hätäile -oppaan päivittämisestä.

- Viagra-mainos.

- Kutsu Resonanssi ry:ltä syömään 18.7. pehmistä eurolla.

- Viesti Limes ry:ltä orientaatioviikon perjantaina järjestettävästä toisten tieteenalojen infosta.

Alexander menee esittelemään matematiikkaa.

- Esitelyviesti Vili Järviseltä, uudelta TEK-tykiltä.

7. Hallituksen kokouksen 13/2022 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 13/2022 pöytäkirja.

8. Talous

Hyväksyttiin seuraavat kulunselvityslomakkeet:

- Hannes Flyktille pesiskamojen vuokrasta 5€
- Elli Kiiskelle semman ruuista 128,70€
- Elli Kiiskelle kokouksen 14/2022 tarjoiluista 6,78€.

Hyväksyttiin seuraavat laskut:

- Arkitilat Oy, Mäkelän kadun sauna 10.9., 790€
- Helsinki Marathon 2022 ryhmäliput, 250,75€
- HEF Group Oy, yhteissitsien haalarimerkit, 224€ (laskutetaan kokonaisuudessaan

Fyysikkokillalta).

9. Menneet tapahtumat

9.1 Matrixin kesätorstait

9.1.1 Turistipäivä Helsingissä 30.6.



Oli yksi Matrixin kesätorstaista. 6 osallistujaa. Koff-spåraan ei mentykkään kun se oli

niin kallis, mutta Koffia maisteltiin sen sijaan tavallisessa spårassa.

9.1.2 Bulkkiolutmaistelu 7.7.

18 osallistujaa, 15 maistelijaa. Olutmaistelun voitti Eversti itse, Sandels. Vähiten

pisteitä sai A. Le Coq. Pthyi.

9.1.3 Pesäpalloa 14.7.

14 pelaajaa, kivat pelit saatiin aikaan! Matrix voitti HYKin.

9.2 Helsinki Pride 2.7.

Meni hyvin, oli tosi kuuma. 17 osallistujaa. Riikka korjasi myös Matrixin lipun, hyvä Riikka!

9.3 Kesäseminaari 15.-16.7.

23 osallistujaa. Tähän mennessä on saunottu, paljuiltu ja pelattu paljon tietovisapeliä.

9.4 Muut menneet tapahtumat

Ei muuta.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Kesäseminaari 16.-17.7.

Tänään mennään uimaan, sitsataan, saunotaan, paljuillaan ja virkistäydytään lisää.

10.2 Matrixin kesätorstait

10.2.1 Yhteissitsit ft. FK & Reso 21.7.

Kaikki kynnelle kykenevät saavat tulla auttamaan ennen sitsejä. Työnjako on selvillä,

Matrixlaisia avaimellisia tarvitaan paljon klusterijatkoille.

10.2.2 Rantapäivä 28.7.

Jenna laittaa mainokset ja katsotaan meneekö joku paikalle. Elli voi ainakin käydä

uimassa.

10.2.3 Minigolfia 4.8.

Matrix sponssaa 2e per lippu, max 15 osallistujaa eli budjetoidaan 15 lippuun eli

105e. Saku laittaa mainokset.

10.2.4 Excu vesipuisto Laguuniin 11.8.

Annika on kysellyt Laguunista ja lippu maksaisi 14e per nenä. Sponsoroidaan 4e per

lippu ja otetaan max 20 osallistujaa.

10.2.5 Kesäkyykkä 18.8.

Tapahtuu, Vili järkkää.

10.2.6 Matrix goes Lintsi 25.8.

Ei vielä varattu lippuja, mutta homma on hallussa.



10.3 Kumpulan kaljakellunta 23.7.

Budjetoidaan varmuudeksi 20e tarjoilukuluihin.

10.4 Tuutoriaiset 3.8.

Mukana on Spektrumia lukuunottamatta (ehkä) kaikki Kumpulan järjestöt. Rastit ovat

Kumpulassa. Ensi viikolla olisi tarkoitus laittaa ilmo pyörimään.

10.5 Varaslähtö elämään 17.8.

Vili tulee TEK-tykkinä paikalle, pyydetään jotain sponssia. Kaikki matrixlaiset tervetulleita!

10.6 Matrix goes Helsinki Marathon 20.8.

6 juoksijaa on ilmoittautunut. Viidestä on tullut lasku, mutta viimeinen varmaan tulee vielä.

10.7 Seniorisitsit 20.8.

Alumnilistalle on laitettu viestiä, mutta mainostetaan vielä lisää. Laitetaan

osallistumismaksuksi 20e ja kannatuslippu 25e. Budjetoidaan 800e. Laitetaan ilmo auki

piakkoin.

10.8 Fuksisyksyn 2022 tapahtumat

Tavoitteena pitää mahdollisimman “normaali” fyksisyksy mitä tapahtumiin tulee. Limeksen

kanssa on sovittu piknik orientaatioviikon keskiviikkona. TEK myös saa tulla, pyydetään vaikka

pitsaa. Muistutetaan tuutoreita, että orientoivan maanantaina käydään läpi Matrixin

turvallisemman tilan periaatteet. Maanantaina tarvitaan myös avaimellisia Klusterille sekä

hallituslaisia esittäytymään. Budjetoidaan 10e per tuutoripari orientoivan perjantain etkoja

varten.

10.9 Aktiivit kautta aikain -tapahtuma 10.9.

Mäkelänkadun sauna on varattu ja mainokset on laitettu Instagramiin, alumnilistalle ja

Telegramiin.

10.10 Muut tulevat tapahtumat

Siivotaan Klusteria ensi viikon keskiviikkona 20.7.

Laitetaan Klusterille avoin varaus Kimmon nimipäivälle 2.8. Laitetaan Telegramiin pieni

mainos tästä ennen tapahtumaa.

Puhuttiin Kumpulan potentiaalista, Iisak on halukas mennä hoitamaan

yritysyhteistyöhommia ja Elli joitain muita hommia.

Tuutoreilla on hengailut ensi viikon keskiviikkona. Päätettiin, että tässä samalla voidaankin

yhdistää Klusterin siivous hengailuihin, eli tuutorit tulevat siivoamaan. Samalla voidaan

kerrata tuutoreille säännöt.

11. Haalaritiimin kuulumiset



Kokous on tarpeen, tiimiläiset ovat vähän pihalla, mutta hyvää kuuluu! Tavoitteena on että

haalarisovitukset järjestetään orientaatioviikolla. Iisak ehdotti, että haalarit maksettaisiin heti

tilatessa, koska viime vuoden haalareitakin jäi yli 20 kappaletta maksamatta ja noutamatta.

12. Laulukirjakomitean kuulumiset

Vanha laulukirja on käyty läpi ja päätetty mitkä niistä varmasti jäävät ja mitkä varmasti poistuvat.

Jäsenistölle laitetaan kyselyitä kahdessa kierroksessa vielä tämän vuoden aikana toiveista uutta kirjaa

koskien.

13. Virkatavoitteet loppuvuodelle

Käytiin kierros ja kaikki kertoivat virkatavoitteistaan loppuvuodelle.

14. Uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä.

15. META

Eetu sanoi, että kun alkaa kirjoittaa gradua, niin herättää Viagra-kerhon uudelleen henkiin.

Eero kysyi miten voi erota Matrixista.

Jeremi sanoi että buranapaketti on kateissa.

Alexander sanoi että jätkäntappajakerhon voisi herättää myös henkiin.

Vilillä oli tärkeää asiaa mutta ei muista mitä se oli.

16. Seuraava kokous

Seuraava kokous on viimeinen kesähalko ja pidetään ennen orientoivaa viikkoa.

17. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:58.


