
Matrix ry

Hallituksen kokous 24/2022

To 1.12.2022 klo 8

Komero, Exactum C338, Pietari Kalmin katu 5

Läsnä:

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Elli Kiiski (puheenjohtaja)

Essi Pervala (sihteeri)

Jenna Vahtera

Iisak Haukkala (poistui kohdassa 11. ToDo-listan viimeiset tehtävät)

Mikko Ihasalo

Kalle Heinonen

Vili Järvinen

Ilmo Kurki

Hallituksen varajäsenet:

Riikka Saukko

Aatu Hokkanen

Hannes Flykt

Muut Matrix ry:n jäsenet:

Ira Laihanen

Liitteet:

Liite 1: Uudet jäsenet

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 08:24.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Elli ilmoitti pullasanktiosta Alexanderille (ei ilmoittanut, että ei tule halkoon).

Kalle ilmoitti, että toi pullasanktioiksi pussin karkkia ja donitseja (kaksi suoritusta).

Riikka Saukko ilmoitti, että otaksuu olevansa hereillä, mutta ei tiedä onko se hänestä mukavaa.

Aatu ilmoitti, että oli eilen menossa tekemään tenttiä A111:seen, mutta tajusi että siellä olikin

TKO-älyn syyskokous.

Jenna ilmoitti, että oli menossa eilen tenttiin, mutta ei mennytkään ja meni TKO-älyn

syyskokoukseen.

Elli ilmoitti, että TKO-äly ei osaa pitää syyskokousta.



Ira ilmoitti, että yllättyi teen väristään.

Ilmo ilmoitti, että toi pullasanktioita.

Jenna ilmoitti, että nakki napsahti.

Vili ilmoitti, että fuck Helsingin yliopisto, maksa tuutorivastaaville.

Elli ilmoitti, että tänään mennään testaamaan selvitäänkö vielä neljännen kerran

Luonnonvalintaristeilystä.

Vili ilmoitti taas, että fuck TKO-äly ry. Elli sanoi taas +1.

5. Kokouskevennys

Punttisalin pääsymaksu maksetaan kassakaapille.

6. Posti

Fyysiset postit:

- Kolme Fyysikkokillan lehteä.

Sähköpostit:

- Mainos Matlu tutuksi -tapahtumasta.

- Apua yksinäisyyteen -viestintämateriaalia Nyyti ry:ltä. Essi välittää listalle.

- Matlun kokouskutsu.

- Ilmoitus hallituksenvaihtositseistä 18.12., Matrixilla on yhteensä 3 paikkaa. Alexander ja Ilmo

alustavasti kiinnostuneita.

- Kutsu Meridiaanin 21v-synttärisitseille yhdelle. Alexander on kiinnostunut menemään

edustamaan. Budjetoidaan 20e.

- Kutsu Matlu ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 21.12. Jenna edustaa Matrixia.

- Laskutusohjeet tiedekunnan pikkujouluista. Laskutus on hoidossa.

7. Hallituksen kokouksen 23/2022 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytiin kokouksen 23/2022 pöytäkirja muutoksineen.

8. Talous

Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset:

- Riikka Saukolle pikkujoulusitsien ruoat ja juomat, 493,26e

- Riikka Saukolle pikkujoulusitsien ruokia, 7,73e

- Annika Tainalle kahvia ja maitoa komeroon (maksettu kahvikassasta), 61,85e

- Essi Pervalalle kokoustarjoilut 24/2022, 6,3e.

Hyväksyttiin seuraavat laskut:

- TKO-äly rylle KJYRistä 6093e.

Budjetoidaan 10e HYKille annettaviin kertakäyttöasioihin, joita lainattiin syyskokoukseen.

9. Menneet tapahtumat

9.1 Beer pong -turnaus 15.11.

48 osallistujaa. Entiset puheenjohtajat Aleksi ja Eetu voittivat turnauksen huikeassa

finaalissa. Samba!



9.2 Proffakahvit 16.11.

Hyvin meni, 7 osallistujaa. Proffista paikalla oli Pekka Pankka ja Tuomas Hytönen.

9.3 Fuksien haalari-iltama 17.11.

Chilli keissi, jaettiin haalareita, ommeltiin merkkejä ja pidettiin tietovisa. 55 osallistujaa.

9.4 Huonojen elokuvien ilta 20.11.

Elokuvat olivat upeita. Yleisöryntäys, 25 osallistujaa. Don’t worry about it.

9.5 Sääntömääräinen syyskokous 22.11.

Jymymenestys, varajäsenistäkin saatiin aikaan tiukka äänestys. Viini oli hyvää. Osallistujia oli

42. Sääntömuutoksen ensimmäinen äänestys meni myös läpi. Suuret onnittelut uudelle

hallitukselle, puheenjohtajistolle ja vujumestarille!

9.6 Pikkujoulusitsit 23.11.

Kivat sitsit, ruuanlaitto meni hyvin ja ruoka oli superhyvää. Budjetti meni vähän yli. Fuksien

esitys oli upea! Vilille laulettiin Tuulin Happy Birthday. Osallistujia 54.

9.7 Kyykkätreenit 27.11.

Osallistujia 2. Sää oli kiva ja hyvät pelit saatiin aikaan pienestä osalistujamäärästä huolimatta!

9.8 Rush-excu 28.11.

Osallistujia 5, oli hauskaa.

9.9 Muut menneet tapahtumat

Matrix oli nakkeilemassa Tiedekunnan pikkujouluissa, saatiin myös kotiinviemiseksi vähän

viiniä.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Lautapeli-ilta 1.12.

Ainakin Riikka ja Alexander ovat menossa avaimellisina paikalle.

10.2 Hallituksen kämppäappro 4.12.

Jenna on tehnyt reitin valmiiksi. Aloitetaan kello 12 Annin luota.

10.3 Fuksipikkujoulut 5.12.

Tapahtuu. Fuksipasseja on palautettu joitakin. Mietitään vielä ohjelmaa tapahtumaan.

10.4 Kumpulan Potentiaali 8.12.

Matrixin tiedotuskanaviin on mennyt mainokset tapahtumasta, matrixlaisia on menossa

myös nakkeilemaan.

10.5 Matrix x TKO-äly hallitusbrunssi 11.12.

Klusteri on varattu. Aloitetaan valmistelut heti kahdeltatoista. Jenna kutsuu TKO-älyn.



10.6 Punahaalaribileet 12.12.

Kaikki myynnissä olleet liput on myyty, mutta niitä saattaa tulla vielä lisää myyntiin. Bileistä

kokoustetaan vielä.

10.7 Hallituksen kaatajaiset 13.12.

Kokous alkaa kello 17, jonka jälkeen kaadetaan hallitus ja tiedekunnan pikkujoulujen

jämäviinit kurkkuun. Loput pullasanktiot olisi kiva tuoda tähän kokoukseen.

10.8 Tuutorien kiitosilta 15.12.

Tuutoreille myös tarjolla jämäjuomia.

10.9 Muut tulevat tapahtumat

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12. Ilmoittautuminen on hoidossa, mainostukset hoidetaan

piakkoin. Tarvittaisiin vielä toinen lipunkantaja, yritetään rekrytä chäteissä joku hommaan.

Siivotaan Klusteri ennen Hallituksen kaatajaisia 13.12. kello 15. Budjetoidaan vuoden

ahkerimmalle siivojalle 5e arvoinen palkinto.

Järjestäytymiskokous on 19.12. Klusterilla.

MM-kyykkä on 11.2. ja liput tulevat myyntiin 12.12. Yritetään ostaa 4 joukkuelippua. Ainakin

Elli, Essi, Ira ja Vili lupautuivat kyttäämään lippuja Kide-appistä. Budjetoidaan lippuihin 250e.

Saatiin Alina-salin varaus 17.2., mutta ei saatu toisella varauskierroksella vuoroa.

ML-opiskelijayhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on 16.12. ja sinne olisi kiva saada

joku matrixlainen. Suositellaan poikkitieteellisestä pöhinästä kiinnostuneita osallistumaan.

Kulttuurivastaavat ovat suunnitelleen excua Ylioppilasteatteriin 24.1.

Puhuttiin Talviseminaarista, mutta paikkaa ei ole vielä varmistettu. Iisak kysyy vielä, pääseekö

heille.

11. ToDo-listan viimeiset tehtävät

Suorituksia puuttuu enää 4. Yksi niistä on joulukortin lähettäminen, joka on hoidossa. Budjetoidaan

postimerkkeihin ja kartonkiin 20e. Tavoitteena on toteuttaa kaikki jäljellä olevat kohdat.

12. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen (Liite 1).

13. META

Alustavia suunnitelmia perustaa Matrixille lehti, joka voisi ilmestyä kerran vuodessa.

Brainstormattuja aiheita lehteen ovat mm. seuranhakupalsta, sudoku, tapahtumaraportteja,

kuolinilmoituspalsta valmistuneille jne. Ideana olisi käytännössä koota yhteen vuoden menneitä

tapahtumia ja esitellä tulevia suunnitelmia. Tätä todennäköisesti mietitään lisää ensi vuoden puolella.



14. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 13.12. kello 17 Klusterin kerhohuoneessa.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10:24.


