Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix
ry:n toimintakertomus 2020

Johdanto
Vuonna 2020 Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry (jatkossa Matrix) järjesti jäsenilleen
toimintaa

monipuolisesti

poikkeusvuodesta

huolimatta.

Monia tapahtumia jouduttiin

perumaan tai siirtämään, mutta samalla ideoitiin uutta varsinkin etäpahtumien osalta.
Toiminnassa

tähdättiin

avoimuuteen

sekä

yhdenvertaisuuteen

ja

kynnys

mukaan

lähtemiseksi pyrittiin pitämään mahdollisimman matalana.

Järjestötoiminta
Matrixin hallitus kokousti vuonna 2020 keskimäärin kahdesti kuukaudessa ja kesällä noin
kerran

kuussa.

Yhteensä

hallituksen

kokouksia

oli

29,

joiden

lisäksi

pidettiin

järjestäytymiskokous 9.12.2020 sekä sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset keväällä
10.3.2020 ja syksyllä 25.11.2020. Lisäksi Matrixilla oli ylimääräinen yhdistyksen kokous
17.11.2020. Kokouksia mainostettiin yhdistyksen jäsenille sähköpostilistan, nettisivujen sekä
ryhmäkeskustelujen

kautta.

Poikkeusaikana

hyödynnettiin

myös

käteviä

sähköpostikokouksia.
Hallituksen sisäisiä asioita käsiteltiin hallituksen omassa WhatsApp-ryhmässä. Yleisesti
järjestön asioista puhuttiin vuoden 2020 aktiiveille perustetussa avoimessa WhatsApp
-keskustelussa. Toiminnan läpinäkyvyyttä korostettiin lähettämällä hallituksen kokouksen
yhteenveto jäsenistön sähköpostilistalle kokousten jälkeen.

Vuoden

mittaan

kiinnitettiin

huomiota

sekä toimijoiden koulutukseen että virassa

jaksamiseen. Tammikuussa uusi ja vanha hallitus sekä virkailijat kokoontuivat viettämään
yhteistä viikonloppua koulutuksen, perehdytyksen ja ryhmäytymisen merkeissä. Uusia
toimijoita opastettiin virkoihin sekä mm. yleisten toimintatapojen ja jäsenrekisterin sekä
sähköisten järjestelmien käytön osalta. Heinäkuussa puolestaan pidettiin hallituksen ja
virkailijoiden kesäviikonloppu, jossa hallituksen kokouksen lisäksi rentouduttiin kevään jäljiltä
ja suunniteltiin tulevaa fuksisyksyä. Vuoden mittaan kertynyttä tietoa ja kokemusta
hallitustoiminnasta poikkeusaikana taltioitiin virkailijatestamenttien muodossa intra-arkistoon
tulevien järjestötoimijoiden tueksi.
Hallituksen ja aktiivien lisäksi myös muuta jäsenistöä kannustettiin vaikuttamaan järjestön
toimintaan ja osallistumaan tapahtumien, kuten 25. vuosijuhlien ja bileiden suunnitteluun ja
järjestelyihin. Jäsenistön toiveita järjestön toiminnalle kerättiin avoimella lomakkeella vuoden
alussa ja näiden toiveiden ja ehdotusten pohjalta koottiin hallitukselle To Do -lista alkaneelle
vuodelle.
Syksyllä järjestetyn ToTu- eli Toiminta Tutuksi -virtuaalitapahtuman tarkoituksena oli esitellä
järjestön toimintaa kaikille kiinnostuneille ja madaltaa kynnystä mukaan lähtemiseen.
ToTu-tapahtumassa tutustuttiin rennoissa merkeissä nykyisiin virkailijoihin sekä muihin
toimijoihin ja kartoitettiin kiinnostusta ensi vuoden virkoihin. Lisäksi Instagramissa toteutettiin
syyskokouksen alla kampanja, jossa hallitus ja virkailijat esittelivät virkojaan.

Jäsenet
Vuoden alussa jäseniä oli 471. Vuoden aikana uusia jäseniä saatiin 57. Jäsenmaksun
suuruus oli 3 euroa vuodelta ja 4 euroa kahdelta vuodelta. Vuoden lopussa Matrixilla oli 526
jäsentä ja kaksi kunniajäsentä.
Matrix ylläpitää jäsenrekisteriä kahdessa eri paikassa mahdollisten virheiden välttämiseksi.
Jäsenrekisteriä pidettiin yllä sekä sähköisenä taulukkona että nettisivuilla. Nettisivuilla oleva
jäsenrekisteri mahdollistaa jäseneksi liittymisen sekä oman jäsenyyden voimassaolon
tarkistamisen helposti omista tiedoista.

Tiedotus
Tiedotuksen pääväylänä tapahtumien ja järjestön ajankohtaisten asioiden mainostamisessa
käytettiin

Matrixin

pääasiallisesti

sähköpostilistoja.

matrix-sähköpostilistalla.

Jäsenistölle

tiedotettiin

Matrix-listalle

Matrixin

lähetettiin

myös

tapahtumista
hallituksen

kokouksista sekä pöytäkirjat että yhteenvedot. Hallituksen sisäisten asioiden hoitamiseen
käytettiin matrix-hallitus -sähköpostilistaa. Matrix-tyo -sähköpostilistalla tiedotettiin yrityksistä,
jotka rekrytoivat matemaatikkoja muulta kuin opetusalalta, ja opettamisesta kiinnostuneille
puolestaan

tuli

työtarjouksia

matrix-opet -sähköpostilistalle. Myös jo valmistuneille

matemaatikoille on oma sähköpostilistansa, matrix-alumnit.

Sähköpostilistojen

lisäksi

Matrixin

tapahtumista

tiedotettiin

Matrixin

nettisivuilla

ja

opiskelijahuone Komeron liitutaululla kampuksen ollessa auki. Lisäksi hyödynnettiin
sosiaalisen median kanavia entistä enemmän. Kuvia toiminnasta ja tapahtumista jaettiin
Matrixin Instagram-tilillä. Kaikki tiedotus järjestön tapahtumista ja asioista tehtiin suomeksi ja
englanniksi.

Talous
Matrix rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla, tapahtumakohtaisilla osallistumismaksuilla,
yritys- ja ammattiliittosponsoreiden tuella, myymällä haalarimerkkejä, laulukirjoja, t-paitoja ja
huppareita, talkoilemalla tapahtumissa, sekä HYYltä anotulla toiminta-avustuksella.
Matrix jatkoi suurinta osaa aikaisemmin sovituista yritysyhteistyösopimuksia vuonna 2020, ja
sopimuksiin sisältyi yritysten osalta taloudellinen tuki järjestölle. Ammattiliitoilta tukea saatiin
kertaluontoisemmin tuotehankintoihin ja tapahtumiin. Tekniikan Akateemiset TEK myös
palkitsi Matrixia ahkerasta jäsenten rekrytoimisesta.
Tuloja käytettiin liikunta-, kulttuuri-, koulutus-, huvi-, fuksi- sekä tuutoritapahtumien
järjestämiseen, fuksien haalareihin, hallinnollisiin kuluihin, Matrix-tuotehankintoihin ja
tilakustannuksiin. Rahaa siirrettiin vuoden aikana myös vuosijuhlatilille säästöön tulevia
vuosijuhlia varten.
Vuonna 2020 Matrix ylläpiti voittoa tavoittelematonta kioskitoimintaa opiskelijahuone
Komerossa. Opiskelijahuoneella myytiin muun muassa kahvia, teetä, suklaata sekä pieniä
välipaloja. Myyntiä valvoivat kahvi-, karkki- ja teevastaavat, jotka pitivät myös huolta siitä,
että kioskimyynnistä ei kerry voittoa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Vuonna

2020

yhdenvertaisuus-

Matrixilla
ja

oli

kaksi

häirintäyhdyshenkilöä,

tasa-arvovastaavana.

Turvallisemman

joista
tilan

yksi

toimi

myös

periaatteet,

sekä

häirintäyhteydenottolomake löytyvät Matrixin nettisivujen etusivulta sekä suomeksi että
englanniksi. Tapahtumakuvauksien ja -mainosten yhteydessä mainittiin myös linkki
turvallisemman tilan periaatteisiin. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostaakseen Matrixin
opiskelijahuone Komero on syrjinnästä vapaa alue.
Matrixin tapahtumissa otettiin huomioon erityisruokavaliot. Tarjolla oli aina tarvittaessa mm.
gluteeniton ja vegaaninen vaihtoehto. Tilaisuuksissa, joissa saunottiin, oli aina erikseen

vuoro naisille ja miehille, sekä kysynnän mukaan sekavuoro. Jokaiselle suurelle
tapahtumalle nimettiin erillinen tapahtuman häirintäyhdyshenkilö, johon pystyi tukeutumaan
akuuteissa tilanteissa välittömästi kyseisen tapahtuman aikana.
Matrix oli mukana keväällä ja syksyllä järjestetyssä Welcome Fair -tapahtumassa
toivottamassa

vaihto-opiskelijat

lämpimästi

tervetulleiksi

Helsingin

yliopistoon.

Osa

tilaisuuksista järjestettiin tarpeen mukaan englanniksi. Matrixilla oli lisäksi kv-vastaava ja
-tuutorit, jotka olivat aktiivisesti mukana matematiikan vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnissa
pitkin vuotta.

Yhteistyötoiminta muiden järjestöjen kanssa
Matrix järjesti yhteishengailut englannin opiskelijoiden ainejärjestö SUB ry:n kanssa
Humanistiklusterilla. Useampi Matrixin joukkue osallistui keväällä Tampereen Hervannassa
järjestettyihin Akateemisen Kyykän MM-kisoihin, joissa myös pelattiin hyvässä hengessä
ystävyyspeli Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry:n kanssa, minkä jälkeen jatkettiin
Luuppi ry:n jatkosaunalle. Laskiaistiistaina Matrix osallistui Kaivopuistossa järjestettävään
Laskiaisriehaan yhdessä muiden Kumpulan järjestöjen kanssa. Myöhemmin syksyllä Matrix
pelasi paintballia Limes ry:n kanssa.
Yhteisten jäsentapahtumien lisäksi suhteita ylläpidettiin myös esimerkiksi lähettämällä
edustajia ystäväjärjestöjen vuosijuhlille.
Suomen fysiikan- ja matematiikanopiskelijat ry:n toimintaan osallistuttiin valitsemalla
suhteista vastaava SFMO-yhdyshenkilö. Matrix muodosti yhteistyössä fysiikan opiskelijoiden
ainejärjestö Resonanssi ry:n (jatkossa Resonanssi) kanssa IntegraatioFest-toimikunnan
järjestämään

vuoden

2020

IntegraatioFestejä

pandemian vuoksi vuoteen 2021.

Helsinkiin.

IntegraatioFestit

siirrettiin

Lisäksi Kumpulan Think Companyn yksikön kanssa

jatkettiin yhteistyötä.
Matlu-klusterin

ylläpitoon

osallistuttiin

yhdessä

Helsingin

yliopiston

matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry:n (jatkossa
Matlu) ja muiden Kumpulan järjestöjen kanssa. Klusterin avaimelliset osallistuivat
koulutuksiin

koskien

käyttäytymistä,

kierrätystä,

siivoamista

sekä

energiankäyttöä

Matlu-klusterilla. Matrix osallistui aktiivisesti myös samankaltaisiin HYYn Alina-salin
koulutuksiin.

Työelämäyhteistyötoiminta
Vuonna 2020 Matrix ylläpiti yritysyhteistyötä vanhojen yhteyksien kanssa ja pyrki vaikeasta
tilanteesta huolimatta solmimaan uusia sopimuksia.

Accenturen ja Matrixin välinen yhteistyösopimus uusittiin keväällä. Sopimukseen kuului sekä
logo fuksien haalareihin ja rekrytointisähköpostilistan käyttöoikeus, että yritysexcursio ja
kutsu vuosijuhlille. Näistä kaksi viimeisintä jäivät toteutettavaksi vuodelle 2021.
VALA Groupin ja Matrixin välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin marraskuussa ja sopimus
on voimassa puoli vuotta. Sopimuksessa sovittiin, että VALA Group saa logonsa Matrixin
vuoden 2021 haalareihin ja Matrixin verkkosivuille ja VALA Group järjestää etäseminaarin tai
muun etätapahtuman Matrixin jäsenille. Matrix puolestaan mainostaa etätapahtumaa
sosiaalisen median tileillään. Etätapahtuma jäi toteutettavaksi keväälle 2021.
Myös sopimusta EY:n (Ernst & Young) kanssa päätettiin jatkaa. Byrokratian vuoksi
sopimuksen allekirjoittaminen ja täten sopimuskauden alkupäivä kuitenkin siirtyi vuoden
2021 puolelle.
Osa entisistä yhteistyökumppaneistamme ei koronatilanteen takia pystynyt lainkaan
neuvottelemaan sopimuksen jatkamisesta. Näin ollen yhteistyö päättyi toistaiseksi Goforen,
IBM:n ja Futuricen kanssa.
Matrixin

ylläpitämä

Rekrytointifirma

rekrytointisähköpostilista

ATalentin

kanssa

säilyi

keskusteltiin

maksullisena

sähköpostilistan

vuonna

2020.

käyttösopimuksen

jatkamisesta, mutta sopimus jäi viimeistelemättä koronatilanteen vuoksi. Rekrytointilistan
käyttö sisältyi myös osaan muiden yhteistyökumppanien sopimuksista.
Yritysten lisäksi Matrixin työelämäyhteistyöhön sisältyi yhteydenpito matemaatikoille
relevantteihin

ammattiliittoihin.

Yhteistyö

Tekniikan

Akateemisten

Liitto

TEK

ry:n

(myöhemmin TEK) kanssa jatkui tiiviinä. TEK-yhdyshenkilö edusti TEKiä Matrixin
vuosijuhlilla, ja mainosti Matrixin jäsenistölle erilaisia TEKin tapahtumia ja rekrytointeja. TEK
näkyi myös fuksitapahtumissa ja tuki Matrixia niiden järjestyskustannuksissa.

Opinto- ja edunvalvontatoiminta
Edunvalvontatoiminnan kulmakivenä vuonna 2020 oli opiskelijoiden äänen voimistaminen ja
opiskelijaedustuksen varmistaminen yliopiston eri elimissä. Matrix-taustaisia opiskelijoita
toimi lukuisissa koulutusohjelmien johtoryhmissä valvomassa matematiikkaa opiskelevien
etuja:

matemaattisten

tieteiden

kandiohjelman,

Bachelor’s Programme in Science

-koulutusohjelman, matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman sekä matematiikan,
fysiikan

ja

kemian

opettajan

kandi-

ja

maisteriohjelmien

johtoryhmissä. Suhteita

opiskelijaedustajien ja muiden opintotoimijoiden kanssa ylläpidettiin myös koko Kumpulan

laajuisesti seuraamalla keskustelua yhteisissä foorumeissa ja osallistumalla Matlun
opintotoimikuntaan

sekä

opintotoimijoiden ja henkilökunnan yhteiseen virtuaaliseen

Tiedekuntasaunaan kerran lukukaudessa.
Tämän lisäksi Matrix halusi tarjota koko jäsenistölleen mahdollisuuksia vaikuttaa opetuksen
kehittämiseen ja tutustua osaston henkilökuntaan. Matrix järjesti yhdessä tilastotieteen
opiskelijoiden yhdistys Moodi ry:n (jatkossa Moodi) kanssa kevätlukukauden lopussa ja
syyslukukaudella opintopalautekeskustelun, joka oli avoin kaikille opiskelijoille ja osaston
henkilökunnalle.
Palautekeskustelua

Opintopalautekeskuteluissa
varten

Matrixin

ja

keskityttiin
Moodin

erityisesti
opintovastaavat

etäopintoihin.
toteuttivat

opintopalautekyselyn, jossa opiskelijoilta kerättiin kysymyksiä ja palautetta opetuksesta sekä
opiskelusta osastolla. Osaston kanssa jatkettiin myös Proffakahvien järjestämistä, tänä
vuonna pääosin etänä Zoomin välityksellä. Proffakahvit olivat vapaamuotoisia tilaisuuksia,
joissa osaston henkilökunta ja opiskelijat pääsivät kahvittelemaan yhdessä, samalla
keskustellen opiskelijoita mietityttäneistä asioista.

Tuutori- ja fuksitoiminta
Matrixin kolme fuksi- ja tuutorivastaavaa toimivat yhteyshenkilöinä tiedekunnan, osaston,
ainejärjestön ja tuutorien välillä. Fuksi- ja tuutorivastaavat toimivat yhteistyössä tiedekunnan
sekä muiden kumpulalaisten ainejärjestöjen tuutorivastaavien kanssa. Alkuvuodesta
tiedekunnan kanssa toteutettiin tuutorihaku, jossa fuksi- ja tuutorivastaavat osallistuivat
tuutoreiden valintaan. Myöhemmin keväällä tiedekunta järjesti etänä tuutorikoulutuksia,
joiden lisäksi fuksi- ja tuutorivastaavat opastivat uusia tuutoreita tehtäviinsä.
Matrixin tuutoreille järjestettiin yhteinen hengailu ja piknik fuksi- ja tuutorivastaavien kanssa
20.7., jossa tutustuttiin, ryhmäydyttiin ja keskusteltiin tulevasta syksystä.
Elokuussa Matrix lähetti osaston aloittaville opiskelijoille lähettämän viestin mukana
sähköisen Fuksikirjeen, joka sisälsi kattavan infopaketin Matrixin toiminnasta, syksyn
aikatauluista ja tapahtumista sekä alkavista opinnoista. Kirjeessä mainostettiin myös ennen
orientoivaa viikkoa järjestettävää perinteistä Varaslähtö elämään -tapahtumaa 18.8.
Suomenlinnassa, jossa tulevat fuksit tutustuivat toisiinsa ja tuutoreihin pelien ja
tutustumisleikkien parissa.
Orientoivaan viikkoon valmistauduttiin tuutoreille tarkoitetussa SurvivalPack-tapahtumassa
19.8., jossa tiedekunnan kaikille tuutoreille yhteisen tilaisuuden jälkeen Matrixin fuksi- ja
tuutorivastaavat kävivät läpi orientoivan aikataulun ja muita käytännön asioita yhdessä
tuutorien kanssa.

Fuksit jaettiin etukäteen ennen orientoivaa viikkoa omiin fuksiryhmiin. Orientoivan viikon
aloitti matemaattisten tieteiden kandiohjelman orientaatiotilaisuus Zoomissa, jossa fuksi- ja
tuutorivastaavat pääsivät esittäytymään uusille fukseille. Tilaisuuden jälkeen fuksit saapuivat
kampukselle, jossa tuutoriparit pitivät omille ryhmilleen kampuskierrokset ja esittelivät mm.
Matrixin opiskelijahuone Komeron. ATK-infossa tuutorit opastivat fukseja yliopiston
tunnuksien, tärkeiden nettisivujen ja sähköpostilistojen käytössä. Vastaava tilaisuus
järjestettiin myös etänä niille, jotka eivät päässeet kampukselle. Ensimmäisen päivän
päätteeksi kokoonnuttiin Cafe Mascotiin pelaamaan lautapelejä.
Orientoivalla viikolla fuksit pääsivät liikkumaan FuksiSportissa, jossa tuutoreiden johdolla
pelailtiin rennosti erilaisia ulkolajeja. Helsinki City Tourilla esiteltiin Helsingin keskustaa ja
opiskelijoille

keskeisiä

paikkoja.

Orientaatiopiknikillä

Kaivopuistossa

fuksit

pääsivät

tutustumaan muihin uusiin opiskelijoihin, sillä piknikille osallistuivat myös vaihto-opiskelijat,
maisterifuksit

sekä

MaFyKe-opettajaohjelman

ja

BSc-ohjelman

fuksit

ja

tuutorit.

Etäpeli-illassa pidettiin pubivisa ja pelailtiin yhdessä nettipelejä. Orientoivan viikon lopuksi
fuksit ja tuutorit osallistuivat Matlun järjestämälle fuksipiknikille, missä fuksit pääsivät
tutustumaan myös muihin Kumpulan fukseihin.
Fukseille järjestettiin vapaa-ajan toimintaa pitkin syksyä rajoitusten puitteissa. Orientoivan
viikon jälkeen hengailtiin ja pelailtiin Hietarannassa yhdessä maantieteen opiskelijat MaO
ry:n, Resonanssin, tähtitieteen opiskelijoiden ainejärjestö Meridiaani ry:n ja meteorologian
opiskelijoiden ainejärjestö Synop ry:n fuksien ja tuutorien kanssa. Matrixin Fuksiaisissa
suunnistusosuus järjestettiin Helsingin keskustassa ja palkintojenjako sekä jatkot puistossa
Hietaniemessä. Fuksiaisissa rasteja olivat tuutorien lisäksi pitämässä mm. Matrixin hallitus,
muutamat Matrixin ystäväjärjestöt ja TEK. HYYn virtuaalista Fuksihaastetta varten
perinteikäs

todistusrasti

mahdollisuus

tutustua

toteutettiin
kyykän

sähköisessä

pelaamiseen

muodossa.

Johdatus

Fukseille

akateemiseen

järjestettiin
kyykkään

-tapahtumassa. Pöytäjuhlakulttuuriin fuksit pääsivät tutustumaan Fuksisitsisimulaattorissa.
Simulaattorissa

järjestettiin

samanaikaisesti

monet

korkeintaan

10

hengen

sitsit

Matrix-aktiivien kodeissa ja kerhohuoneilla. Yhteyttä muihin sitsiporukoihin pidettiin Zoomin
välityksellä.
Vuoden päätteeksi laadittiin fuksikysely, eli palautelomake jolla kartoitettiin fuksien
kokemuksia kuluneelta syksyltä. Lomakkeen kautta fuksit saivat antaa anonyymia palautetta
fuksisyksystä sekä tapahtumien että tuutoroinnin osalta. Kyselyn tulokset käsiteltiin
hallituksen

kokouksessa,

jossa

keskusteltiin

mahdollisuuksista

kehittää

fuksi-

ja

tuutoritoimintaa palautteen pohjalta. Tulokset välitettiin eteenpäin seuraavan vuoden fuksi- ja
tuutorivastaaville.

Liikuntatoiminta
Matrix liikkui aktiivisesti vuonna 2020. Matrixin viikoittainen liikuntavuoro Kumpulan
liikuntakeskuksessa keräsi osallistujia kiitettävästi ympäri vuoden aktiivisen liikuntatiimin
johdolla. Liikuntavuoroa ei voitu järjestää joka viikko Unisportin ollessa kiinni ajoittain
pandemian vuoksi. Liikuntavuorot järjestettiin yhdessä Resonanssin kanssa syksyyn asti.
Liikuntavuoroilla pelattiin kiertävässä järjestyksessä sählyä, futsalia, koripalloa, lentopalloa ja
sulkapalloa. Tämän lisäksi ylläpidettiin matalan kynnyksen liikuntaryhmää WhatsAppissa,
missä

jokainen

chattiin

liittynyt

pystyi

kysymään

seuraa

ulkoiluun ja liikuntaan.

Liikunta-chatin kautta tuli vuoden aikana pelattua mm. jääkiekkoa ja jalkapalloa.
Liikuntavuorojen lisäksi Matrixin jäsenille järjestettiin erilaisia liikuntatapahtumia pitkin vuotta.
Alkuvuodesta

Matrix

osallistui

Akateemisen

kyykän

MM-kilpailuihin

Tampereen

Hervannassa. Kyykän MM-kilpailuja varten järjestettiin treenejä. Alkusyksystä järjestettiin
kuplafutista sekä pitkään toivottu paintball-excu yhdessä Limeksen kanssa.
Jalkapallo- ja futsaljoukkue FC Matrix osallistui UniSportin futsal-sarjaan ja salibandyjoukkue
SB Matrix UniSportin salibandysarjaan. Jalkapallo- ja salibandyjoukkueiden edustajat
tiedottivat hallitusta toiminnastaan ajoittain hallituksen kokouksissa ja rekrytoivat mukaan
uusia ihmisiä avoimella haulla. Tiedotus joukkueiden peleistä ja harjoituksista tapahtui
aktiivisesti ylläpidetyissä ja markkinoiduissa joukkueiden WhatsApp-ryhmissä. Matrix tuki
joukkueiden sarjamaksuja siten, että pelaajille maksettavaa jäi vain muutamia euroja.

Huvitilaisuudet
Perinteisiä Klusterihengailuja järjestettiin keväällä yhden kerran Matlu-klusterilla ja
loppuvuonna neljä kertaa etänä Discordissa.
Vuonna 2020 Matrix vietti 25-vuotisjuhliaan näyttävästi. Vuosijuhlat järjestettiin 29.2.
upeassa Ravintola Koskenrannassa ja niitä edelsi toiminnantäyteinen vuosijuhlaviikko
24.2.-28.2. Vuosijuhlia seuraavana päivänä, Matrixin varsinaisena syntymäpäivänä 1.3.
nautittiin silliaamiaista Siltasaaren saunalla. Vuosijuhlaviikolla järjestettiin Matrixin laulukirjan
läpilaulanta klusterilla, The Matrix -elokuvanäytös Kino Engelissä, vuosijuhlamarssi ja
-hengailu kattosauna Sivistyksellä, tanssitreenit vuosijuhlien tansseja varten, sekä vanhojen
puheenjohtajien tapaaminen. Päivää ennen vuosijuhlia järjestettiin jäsenistölle suuret
synttärikahvit kampuksella Exactumin kolmannen kerroksen käytävällä, jossa kakkua ja
kahvia oli tarjolla noin 100 hengelle.

Vappufiilistelyt aloitettiin etänä Zoomissa järjestetyllä simanmaistelulla. Vappuaattona Matrix
järjesti jäsenistölleen yhteisen skumpanpoksautuksen ja virtuaalivappuhengailun Zoomin
välityksellä.
Vuonna 2020 sitsattiin koronaystävällisesti. Vapun alla 18.4. järjestettiin Etävappusitsit
Zoomissa ja syksyllä järjestettiin Fuksisitsisimulaattori, jossa kokoonnuttiin korkeintaan 10
hengen ryhmiin sitsaamaan ympäri pääkaupunkiseutua. Haalari-iltamat ehdittiin vielä
järjestää perinteisissä tunnelmissa vuoden alussa Alina-salissa.

Kulttuuritoiminta
Vuonna 2020 Matrixin kulttuuritoimintaa pyrittiin järjestämään monipuolisesti koronatilanteen
puitteissa. Alkuvuodesta järjestettiin Ghibli -leffailtama, jossa katsottiin Kikin lähettipalvelu.
Vujuviikolla perinteinen The Matrix -näytös järjestettin Kino Engelissä 25. vuosijuhlien
kunniaksi. Keväällä aloitettiin viikoittaisten elokuvailtamien järjestäminen etänä. Katsoimme
elokuvat Jurassic Park, Naapurini Totoro, Okja, The Breakfast Club, Liikkuva linna,
Koskemattomat, The Fast and the Furious, Clueless ja Scott Pilgrim vs. The World. Kesällä
aloitettiin Black Lives Matter -teemasarja ja katsottiin elokuvat 13th, See You Yesterday, LA
92, BlackKklansman ja Sorry to Bother You. Syksyllä järjestettiin ekskursiot Korkeasaareen
ja taidehistorialliselle kävelykierrokselle Helsingin observatorioon. Saapuville fukseille
suunnatussa elokuvailtamassa katsottiin The Matrix etänä.

Muu jäsentoiminta
Matrixille perustettiin vuoden 2020 aikana uusi Discord-palvelin. Palvelimen tarkoitus oli
toimia pandemian aikana virtuaaliopiskelijahuoneena. Palvelimella järjestettiin useita
etähengailuja vuoden mittaan. Lisäksi "virtuaalikomero" oli vapaasti jäsenistön käytettävissä
pelailuun, jutusteluun ja opiskeluun.
Perinteisen verenluovutusekskursion sijaan kesällä järjestettiin verenluovutusviikko, jonka
aikana kannustettiin jäseniä luovuttamaan verta osana Matrixin verenluovutusryhmää.
Matrix järjesti erilaista pelailutoimintaa jäsenille kuten keväällä 24h-pelailut ja syksyllä
Etä”LAN”it, joissa löytyi peliseuraa peleihin kuten CS:GO.
Syyskuussa hengailtiin ja grillailtiin Arabianpuistossa, ja lähdettiin Nuuksioon luonnon
helmaan rentoutumaan ja patikoimaan.

Seniori- ja alumnitoiminta
Vuonna 2020 ei järjestetty perinteisiä Seniorisitsejä tai Seniorisaunaa poikkeusolojen vuoksi.
Vanhojen puheenjohtajien ilta ehdittiin kuitenkin järjestämään vuosijuhlaviikolla, missä
vanhat ja uudet puheenjohtajat viettivät yhdessä aikaa muistellen menneitä ja miettien uusia
käytäntöjä.
Matrixin kunnianauhojen myöntämisestä päättävään, Matrixin alumneista koostuvaan
Nauhakomiteaan oltiin jälleen yhteydessä ennen vuosijuhlilla tapahtuvaa nauhoitusta.

