
Matrix ry 
Hallituksen kokous 13/2018 
Ti 26.6.2018 klo 17 
Christina Regina 
 
Läsnä: 
Hallituksen jäsenet: 
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Viivi Tiihonen 
Jasmine Lindelöf 
Antti Koivurova 
Aleksi Tilli 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Arttu Sinisalo 
Riku-Petteri Kyllönen 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 17:20. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Ilmoitusasiat 
Pinja ilmoitti, että kiva nähdä kaikkia. 
Riku-Petteri ilmoitti, että toi pullasanktionsa. 
Antti ilmoitti, että hänelle ei riittänyt leppistä. 
 
5. Posti 
Fyysinen posti: 
Kvantti ry:n Kevät lörssiäinen -lehti 



 
Sähköpostia: 
Kutsu yhdelle SFMO:n kesäseminaariin 14.-15.7. Ilmoittautuminen on auki 1.7. asti. 
Lasku Seniorisitsien astiavuokrasta. 
 
6. Hallituksen kokouksen 12/2018 pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
 
7. Talous 
Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset: 
Kaisa Väätäiselle Jukolan viestin matkakuluista 5€  
Senni Ryhtälle Jukolan viestin matkakuluista 22,50€ 
Sara Pyykölälle Palautetilaisuuden ruusuista ja tarjoiluista 21,49€ 
 
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut: 
HYK:lle Seniorisitsien astiavuokralasku 25€ 
 
Budjetoitiin: 
Pesis-Kesätorstain eväisiin 10€ 
Muille tuleville Kesätorstaille 15€/torstai 
Matrixin kesäseminaarin yhteisiin ruokiin 60€ 
 
Koska Solitan sponsorointi myöhästyi, Jukolaan osallistuneet suunnistajat saavat 
kulunselvittää Matrixilta 5€ matkakuluja varten. 
 
Solitalta laskutetaan heidän antamansa sponsorointi 150€. 
 
8. Menneet tapahtumat 
8.1 Kesätorstai Grill n’ Chill 31.5. 
Paikalle löysi 25 henkilöä. Grilli oli kuumana ja Klusterilta ulos kannetuilla sohvilla 
hengailtiin hyvässä kesäsäässä. 
 
 8.2 Kesätorstai Beach 14.6. 
Paikalla oli 12 henkilöä. Aurinkoisessa säässä pelattiin rantalentopalloa ja mölkkyä. 
  



8.3 Jukolan ja Venlojen viestit 15. ja 16.6. 
Matrixilta oli paikalla 2 Venlojen joukkuetta ja 1 Jukola-joukkue eli yhteensä 15 
osallistujaa. Solinorilta saadut tuliterät urheilupaidat olivat ensimmäistä kertaa 
käytössä. Kaikki joukkueet saivat ajan ja pääsivät kunniallisesti maaliin. Jasmine oli 
osuutensa 892:nen ja osallistujia oli ainakin 1600. 
 
 8.4 Tuutorien kesäpiknik 
Piknik järjestettiin 4.6. ja paikalla oli noin 20 henkilöä. Tapahtuma pidettiin 
Lapinlahden rannassa ja pihapeleinä pelattiin mölkkyä sekä heiteltiin frisbeetä. 
 
 8.5 Muut menneet tapahtumat 
Matrixin ulkoiluryhmän kokoontumisia: pihapelejä/-leikkejä ja ulkosählyä. 
Tapahtumapaikkana on toiminut Arabian ulkoilupuisto.  
 
9. Tulevat tapahtumat 
 9.1 Kesätorstai-Pesis 5.7. 
Matrix saa MaO:lta lainaan pesäpallovälineet. Välineiden lainaaminen tulee 
tapahtumaan ensi viikon tiistaina MaO:n omien pelien jälkeen Arabianrannasta klo 
19-20 ja palautus siitä viikon päästä todennäköisimmin samaan aikaan, samassa 
paikassa. Kesätorstaista tullaan tekemään Facebook-tapahtuma pian. Pelit tullaan 
aloittamaan klo 17 Arabianrannassa ja Matrix pelaa TKO-älyä vastaan. Tapahtumaa 
varten budjetoidaan 10€. 
 
 9.2 Kesäseminaari 27.-29.7. 
Tällä hetkellä seminaariin on ilmoittautunut 13 henkilöä. Seminaarilla tarjoiltaviin 
yhteisiin ruokiin budjetoitiin 60€. 
 
 9.3 Tuutorisitsit 
Sitsit pidetään Klusterin kerhohuoneessa. Varaus on tehty 20.7. perjantaille. 
 
 9.4 Muut Kesätorstait 
Tulevia Kesätorstaita varten budjetoitiin 15€/torstai. MaO on osoittanut 
kiinnostustaan tulla mukaan jollekin Matrixin kesätorstaille. MaO:lle ehdotettiin 
yhteiseksi piknik-päiväksi 19.7. Tulevien Kesätorstaiden ideoita olivat mm. kroketti ja 
pihapallopelit. 



 
 9.5 Fuksitapahtumat 
Fuksi- ja tuutorivastaavat ovat tehneet alustavan suunnitelman orientoivalle viikolle. 
Viikko tulee sisältämään Fuksiklusterin, Mascot-lautapelailua, Helsinki City Tourin, 
Fuksigrillailun/-piknikin ja -sportin sekä Fuksibileet etkoineen. Päivämäärät näille 
tapahtumille saattavat elää hieman riippuen tiedekunnan tarjoamista tapahtumista. 
Muita fukseille tarkoitettuja tapahtumia ovat myös Fuksiolympialaiset, Fuksiaiset, 
Fuksisitsit, Fuksiseikkailu, Nintendoilta ja Fuksipikkujoulut. 
 
 9.6 Muut tulevat tapahtumat 
- Resonanssilta on kysynyt Matrixia pitämään rastia ICPS-suunnistukseen 9.8. klo 
13-17. Kyseessä on siis kansainvälinen fyysikkokonfrenssi ja paikalla tulee olemaan 
arviolta 300 osallistujaa. Keskusteltiin Matrixin kiinnostuksesta ja resursseista 
osallistua tapahtumaan. Viivi ja Antti ilmoittivat lähtevänsä mukaan. 
- Pride-kulkue pidetään 30.6. Mikäli kiinnostuneita löytyy Matrixin lippu voi lähteä 
kulkueeseen.  
- Suunniteltiin talviolympialaisia. Antti ja Viivi ilmoittivat haluavansa järjestää 
kyseisen tapahtuman ja se tullaan pitämään 23.7., joka ajoittuu siten, että Varaslähtö 
elämään -tapahtuma on jo pidetty. Tapahtumaan tulee mukaan mahdollisesti myös 
Resonanssi. 
 
10. Opintoasiat 
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani on valittu Helsingin yliopiston 
vararehtoriksi, joten uuden dekaanin valinta on tulossa ensi syksynä. 
Valintatyöryhmässä opiskelijaedustajana toimii Sasu Karttunen. 
 
Päivitettiin kuulumisia uudesta englanninkielisestä International Bachelor 
-kandiohjelmasta. 
 
Nostettiin myös esiin, että ensi syksynä on luvassa historiallisen monen 
opiskelijaedustajan rekrytointi, kun samaan aikaan haetaan jäseniä mm. 
koulutusohjelmien johtoryhmiin opiskelijaedustajiksi ja ylioppilaskunnan 
edustajistoon. 
 
11. META 



- Welcome fair -ilmoittautuminen on käynnissä elokuun puoleen väliin asti. 
Tapahtumasta vastuuseen asetetaan Hannalotta Alenius.  
- 24v.-vuosijuhlamestarin haku alkaa tällä viikolla ja haku tulee päättymään 
kesäseminaariin.  
- Heinäkuun lopulla tulee olemaan Klusterikokous, jossa tullaan muokkaamaan ja 
viimeistelemään uusia sääntömuutoksia, kuten esimerkiksi uudistetut Turvallisen 
tilan periaatteet. Päivitetyt säännöt sisältävä klusteri-video on suunnitteilla. 
 
12. Seuraava kokous 
Seuraavan kokous Miehikkälässä kesäseminaarissa 28.7. klo 15. 
 
13. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:31. 


