
Matrix ry

Hallituksen kokous 19/2022

Ti 4.10.2022 klo 14

Komero, Exactum C338, Pietari Kalmin katu 5

Läsnä:

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Elli Kiiski (puheenjohtaja)

Essi Pervala

Jenna Vahtera

Iisak Haukkala

Mikko Ihasalo

Alexander Oiling

Hallituksen varajäsenet:

Aatu Hokkanen

Hannes Flykt

Anni Nurmi (saapui kohdassa 10.16 Columbia road -excursio)

Saku Kosonen

Riikka Saukko

Muut Matrix ry:n jäsenet:

Jasmin Hänninen

Ira Laihanen

Eero Rantala

Heikki Mononen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14:15

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Lisättiin kohta 10.16 Columbia Road -excursio ja korjattiin numerointi. Hyväksyttiin esityslista

kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Essi ilmoitti, että hyvää kansainvälistä korvapuustipäivää ja toi korvapuusteja kokoustarjoiluiksi.

Alexander ilmoitti, että toi pullasanktioita.

Riikka toi myös korvapuusteja, mutta ei viitsi laittaa niitä esille.

Elli ilmoitti pullasanktioista itselleen (kokouskutsu lähti myöhässä), Alexanderille ja Kallelle (eivät

vastanneet doodleen) ja Ilmolle (ilmoitti myöhässä että ei tule kokoukseen).

Jenna ilmoitti, että Matrixin varoitus Klusterilla on loppumaisillaan.

Jenna ilmoitti, että hänen pitää juoda huomenna 48 annosta alkoholia.



Riikka ilmoitti, että leipoi ensimmäisen ruisleivän sukunsa 500 vuotta vanhalla leipäjuurella.

5. Kokouskevennys

Jos on matonkutoja, joka on oikein tehokas, sanotaan että se on aikaansaamaton.

6. Posti

Fyysistä postia:

- Turha lehti.

Sähköposti:

- Junctionilta viestiä hackathonista. Yritysvastaavat laittavat työlistalle.

- Kutsu IntegraatioFesteille.

- Kutsu Delta ry:n 46v vujuille (KJYRin päällä). Ei halukkaita, mutta budjetoidaan varmuuden

vuoksi 20e lahjaan.

- Nyyti ry:ltä viesti coaching-hausta. Voidaan välittää listalle.

- Tiedekuntasauna tänään kello 16. Kalle ja Vili menossa.

- Viestiä valintatoimikunnan hausta (mennyt kiinni).

- Viesti Y-festivaalista.

- Loimulta pyyntö IG-mainoksesta. Ei toteuteta.

- Columbia Road -excumateriaali.

7. Hallituksen kokouksen 18/2022 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 18/2022 pöytäkirja.

8. Talous

Hyväksyttiin seuraavat kulunselvityslomakkeet:

- Saku Kososelle lautapeli-illan herkuista 20,17 €
- Riikka Saukolle teetä komeroon 4,45 € (maksettu kahvikassasta)

- Ilmo Kurjelle paintball-excun liput, 330 €
- Vili Järviselle Hiukkasen vujuista + matkakorvaus, 36,06 €
- Elli Kiiskelle iKaffee komeroon, 9€ (maksettu kavikassasta)

- Saku Kososelle Komeroon kahvikauramaitoa, 9 € (maksettu kahvikassasta)

- Essi Pervalalle kokouksen 19/2022 tarjoilujen ainekset, 8,26 €

Futissarja ei toteutunut, niin budjetoidaan siihen alunperin budjetoitu summa futsal- ja salibandy

-sarjoihin.

9. Menneet tapahtumat

9.1 Boffausexcu 21.9.

Osallistujia 8, hauskaa oli, pari tuntia boffattiin. Oli hyvä sää!

9.2 Paintball-excu 26.9.

10 osallistujaa, hyvät pelit.

9.3 Muut menneet tapahtumat



Ei muita menneitä tapahtumia.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Limeksen appro 5.10.

Pari lippua on vielä hakematta. Ei ihmeellistä.

10.2 Fuksisitsit 9.10.

Paikkoja jäi n. 9, eli hyvin tuli osallistujia. Alexander tekee viiniostoslistan, Jenna tekee plassin.

Nakkeilemaan saa tulla vielä.

10.3 BJJ-excu 12.10.

Ilmo aukeaa tänään neljältä! Homma hoidossa.

10.4 Klusterihengailut 14.10.

Päätettiin teemaksi halloween vs. joulu. Tuodaan jotain pelejä paikalle ja hengaillaan.

10.5 Verenluovutusexcu 17.10.

Aika on varattu Sanomatalolle viideltä. Järkätään yhteislähtö kampukselta.

10.6 Syksyn bileet 18.10.

Bileet on Malmin työväentalolla, vuokra 300e. Teemana on Olipa kerran. Hinta 4e ennakkoon ja

5e ovelta, yritetään saada tarpeeksi lippuja myytyä että päästäisiin plusmiinusnollaan.

Mainostetaan Kumpulan järjestöille. Budjetoidaan yhteensä 800e vuokraan, koristeluihin,

tarjoiluihin ja kaikkeen muuhun tarvittavaan.

10.7 IntegraatioFest 28.-30.10.

Tapahtuma on nettisivuilla, ilmo voisi aueta jo tänä perjantaina. Keskusteltiin yhteiskyydistä,

halvin bussitarjous Tampereelle ja takaisin on tällä hetkellä 1200e, mistä tulisi reilu 20e per nenä

maksettavaa. Päätettiin, että bussikyyti on kivempi kuin junalla meneminen, joten avataan ilmo

ja katsotaan ilmoittautuneiden määrän mukaan kyytiä myöhemmin. Saatiin myös kutsu n.

kahdelle hallituslaiselle tai toimihenkilölle DifferentiaaliFesteille jo torstaina. Ainakin Elli ja Saku

ovat kiinnostuneita menemään, Ira myös jos Tamperelaisille sopii.

10.8 KJYR 5.-7.11.

Tämän viikon sunnuntaihin mennessä pitää saada vajaat hytit yhdistettyä. Yritetään siis saada

vielä hytit täyteen. Matrixin pukuteema on aiheuttanut närkästystä. Budjetoidaan 20e papuihin

ja rapuihin (eli pukukilpailun palkintoon). Aatu on laatinut KJYR-bingon, voidaan jakaa

KJYR-chättiin lähempänä tapahtumaa.

10.9 Yhdistyksen ylimääräinen kokous 9.11.

Iisak hoitaa korjaavan talousarvion. Suunniteltiin ohjeistusta vujukutsukäytännöistä.

10.10 Toiminta tutuksi -infoiltama  10.11.

Järjestetään Klusterilla. Tehdään diaesitys viroista, kaikki ovat vastuussa omasta virastaan.

Kaikkien virkailijoiden olisi hyvä tulla paikalle kertomaan omista viroistaan. Budjetoidaan 50e



tarjoiluihin. Suunniteltiin yhdistää hallituksen to do-listassa oleva hallistuslaisten my day-päivät

Instagramissa virkojen mainostamiseen. Aatu ottaa somevastaavana koppia organisoinnista.

10.11 Aktiivit kautta aikain 11.11.

Varaus on olemassa, yristyssponsoreista ei ole vielä kuulunut. Mainostetaan lisää.

10.12 Beer pong -turnaus 15.11.

Essi on kysellyt Conduksen tilavastaavilta pöytiä, mutta ei saanut vielä vastausta. Kyselee

uudestaan. Avataan ilmo joskus ennen KJYRiä.

10.13 Syyskokous

Saatiin tilavaraus kampukselta tiistaina 22.11. kello 16. Kokoukseen pitää kysellä vielä

puheenjohtajaa sekä toiminnantarkastajia ensi vuodelle.

10.14 Huonojen elokuvien ilta

Järjestetään 20.11. Klusterilla.

10.15 Museovierailu

Järjestetään 26.10. Mennään luonnontieteelliseen museoon. Sponsoroidaan 2e/lippu ja max. 15

henkeä eli yhteensä 30e.

10.16 Columbia Road -excursio

Excu on 3.11., aloitetaan mainostus ensi viikolla.

10.17 Muut tulevat tapahtumat

Tuutorivastaavien synttärit tapahtuu 11.10. Päätettiin yhdistää tähän Komeros eka, Komeros vika

-tapahtuma. Budjetoidaan 20e.

Hallituksen kämppäapprot tapahtuu 4.12.

Hallituksen viimeinen kokous ja kaatajaiset viikolla 50 tai 51.

11. Lisätilaus Matrix-collegeja

Päätettiin, että avataan tilauslomake uudelleen piakkoin.

12. Sponsorisopimus Reaktorin kanssa

Hyväksyttiin sponsorisopimus (Liite 1).

13. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin 31 uutta jäsentä (Liite 2).

14. META

Mietittiin nettisivut kuntoon -illan järkkäämistä, mutta ei sovittu vielä mitään konkreettista.

Iisak lahjoittaa vanhan Xbox-konsolinsa Komeroon.



15. Seuraava kokous

Päätetään aika kyselyllä.

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:10.


