
Matrix ry

Hallituksen kokous 9/2022

To 21.4.2022 klo 17

Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11

Läsnä

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Elli Kiiski (puheenjohtaja)

Essi Pervala (sihteeri)

Iisak Haukkala

Kalle Heinonen

Annika Taina

Mikko Ihasalo

Hallituksen varajäsenet:

Saku Kosonen

Jere Nyman

Riikka Saukko

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:22.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Lisättiin kohdat 10.3. Haalarimerkkimyynti ja -ompelut sekä 13. Virkailijat ja korjattiin numerointi.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksineen.

4. Ilmoitusasiat

Elli ilmoitti, että kokoustarjoiluina on munkkia ja simaa vapun kunniaksi, koska tämä on viimeinen

halko ennen vappua.

Elli asetti pullasanktiot Vilille (ei vastannut doodleen) ja Alexanderille (ei ilmoittanut, että ei tule

kokoukseen).

Riikka ilmoitti, että päättivät Nellan kanssa eilen, että Riikka kirjailee tuutorivastaaville haalarimerkit.

Kalle ilmoitti, että osti astianpesukoneen.

Elli ilmoitti, että lähti eilen approilta kotiin jo puoliltaöin.

5. Kokouskevennys

Mitä Nipa Neumann teki keksihyllyllä? Sillä oli levoton TUC-himo.

6. Posti

Fyysistä postia:

- Loimun lehti



Sähköpostit:

- Pyyntö mainostaa Operaatio Arktis puhetilaisuutta jäsenillemme.

- Pyyntö mainostaa Aalto yliopiston ITP-ohjelmaa jäsenillemme.

- HYYn järjestötiedote.

- Kutsu Symbioosi ry:n 70v vuosijuhlille 28.5. Ei innokkaita lähtijöitä. Budjetoidaan korttiin 10e.

- Viesti Columbia Roadilta yhteistyöstä. Yritysvastaavat ovat olleet yhteydessä heihin ja

tapaaminen on suunniteltu.

- Välityspyyntö Svenska ärendeniltä kielikahvila -tapahtumasta.

- Viesti Loimun uudelta kampuspromoottorilta tapaamisesta. Iisak vastaa viestiin.

- HYYn tilat suljettuina vappuaattona, eli Klusterille ei saa tulla silloin.

- Suursitsien lasku.

- Matlun kokouskutsu.

- HYYltä viesti, että kokoushuone Kabinetti poistuu järjestökäytöstä.

- Kutsu Accenturen naiset teknologia-alalla tutkimukseen. Iisak välittää viestin listalle

- Viesti Loimun vappukampanjasta.

- Viesti Three Point Consultingilta yhteistyön kartoittamisesta. Iisak on ollut yhteydessä heihin.

7. Hallituksen kokouksen 8/2022 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksitta.

8. Talous

Pizzamarssin pizzasta päätettiin korvata 3 euroa jokaiselle osallistuneelle Matrixin jäsenelle.

Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset:

- Olli-Pekka Lindstöm, nettisivujen kuluja 2020-2021, 171,89 €
- Oona Yli-Seppälä, vuosijuhlien paikkakortit ja pöytäkartta, 16,8 €
- Veikko Laatikainen, Nintendo-illan elektroniikan roudaus, 9,72 €
- Essi Pervala, ompelusetti komeroon, 15 €
- Elli Kiiski, kokoustarjoilut 9/2022, 6,59 €
- Annika Taina, pizzamarssin pizzaa, 24 €

Hyväksyttiin seuraavat laskut:

- Carmina Burana -konserttiexcun ryhmäliput 225 (15x15) €
- Matrixin 27. vuosijuhlat, tila sekä tarjoilut 10 635 €
- Suursitsien liput 240 €

9. Menneet tapahtumat

9.1 Komeros eka Komeros vika 5.4.

Komerossa oltiin eka ja vika. Tapahtuma oli menestys. Kaikkia lautapelejä ei saatu pelattua läpi,

vaikka yritys olikin kova. Osallistujia 33.

9.2 Nintendo-ilta 12.4.

Onnistunut tapahtuma. Osallistuja 55. Paljon hyvää palautetta. Mietittiin, että tulevaisuudessa

esim. klusterihengailuihin voisi helposti ottaa Switchin mukaan ja pelata joitakin pelejä.



9.3 Pizzamarssi 13.4.

Mukana 6 marssijaa ja 9 pizzansyöjää (eli 9 osallistujaa). Sukupizza saatiin syötyä kokonaan.

9.4 Muut menneet tapahtumat

Komeron siivous 7.4. Vaihdettiin hieman myös Komeron järjestystä.

Klusterin hinkkausbileet 10.4.

Klusterin siivous 12.4.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Accenture-excu 22.4.

22 ilmoittautunutta. Aatu on hoitanut osallistujien infot Accenturelle päin. Iisak vetää

yhteislähdön kampukselta.

10.2 Carmina Burana -konserttiexcu 23.4.

Ilmo on täynnä. Ei uutta.

10.3 Haalarimerkkiompelut ja -myyntiä 25.4.

Moodilta oli kyselty, että haluaisimmeko pitää heidän kanssaan haalarimerkkimyyntiä ennen

vappua. Sovittiin päiväksi 25.4., eli sama päivä kun olimme jo suunnitelleet

haalarimerkkiompelua Komerossa. Paikalla myös muita järjestöjä myymässä merkkejä.

10.4 Matrix x SUB -bileet 25.4.

Tapahtuman suunnittelu hyvällä mallilla ja pukeutumisteema on punainen. Budjetoidaan 30e

tarjoiluihin. SUB hankkii pukukilpailun palkinnon ja koristeet.

10.5 Matrixin vappu 30.4.-1.5.

Vappuaaton suunnitelmana Physicumin katolle meno kello 12, jonka jälkeen grillaillaan

Physicumin edessä pihalla. Yrityksiltä ei olla vielä ainakaan saatu sponssia tarjoiluihin.

Budjetoidaan 200e grilliruokiin, Saku hoitaa. Vappupäivänä Elli vie Matrixin lipun

Ullanlinnanmäelle.

10.6 AATU 5.5.

Saatiin TEKiltä sponssia bussiin, jee. Ilmo aukeaa huomenna.

10.7 Yhteispiknik 25.5.

Järjestetään Vasaran ja TKO-älyn kanssa. Ei uusia suunnitelmia vielä.

10.8 Suursitsit 28.5.

Laitetaan mainostus menemään piakkoin. Myydään liput jäsenille 7,5e hintaan.

10.9 Muut tulevat tapahtumat

Juteltiin lautapeli-illasta Alter Egon kanssa. Pelitiimi miettii päivää, todennäköisesti joskus

toukokuun loppupuolella.



KJYV-rastille on kyselty vielä lisää rastinpitäjiä. Riikka lupasi mennä.

Juteltiin alustavasti kesätapahtumista. Jatketaan tänäkin vuonna Matrixin kesätorstai-perinnettä.

Teemoina voisi olla ainakin perinteiset Grill ‘n’ Chill, pesäpallopelailu, rantapäivä sekä

ToDo-listan saunaexcu ja turistipäivä Helsingissä. Kysellään myös jäsenistöltä

toiveita kesätorstai-päiville.

Myös Resonanssin ja Fyysikkokillan kanssa ollaan puhuttu yhteistapahtumasta kesällä.

Pohdittiin, että sen voisi yhdistää johonkin kesätorstaihin.

11. Liikuntavuorot

Päätettiin, että pidetään sama liikuntavuoro myös ensi lukuvuonna, eli torstaisin kello 17.

12. Uudet Matrix-tuotteet

Elli on lähettänyt Kloffa Clothingille kyselyä kangaskasseista ja collegepaidoista. Kangaskasseille tulisi

hintaa 10e/kpl ja collegepaidoille vähintään 35e/kpl. Puhuttiin, että nämä hinnat kuulostavat hyvältä

laadukkaista tuotteista.

Kloffa tarjoaa myös nettikauppapalvelua ilmaiseksi. Kauppa toimisi niin, että jokainen voisi tilata

tuotteet suoraan heidän kaupastaan, eli kaikki rahaliikenne kulkisi myös heidän kauttaan. Puhuttiin,

että tämä voisi olla ainakin collegepaitojen myyntiin hyvä vaihtoehto. Kangaskasseja voisi silti ostaa

varastoon, että niitä voisimme myydä niitä esim. haalarimerkkien yhteydessä.

13. Virkailijat

Valittiin Jere esteettömyysyhdyshenkilöksi.

14. META

Elli muistutti hallituksen kämppäapprojen ilmosta.

15. Seuraava kokous

Päätettiin alustavasti pitää kokous 7.5. klo 10. Varmistetaan vielä Telegram-pollilla.

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:34.


