
Matrix ry 
Hallituksen kokous 16/2018 
Ke 5.9. klo 17  
Komero, Exactum C338 
 
Läsnä: 
Hallituksen jäsenet: 
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Viivi Tiihonen 
Jasmine Lindelöf 
Antti Koivurova 
Pinja Parikka 
Eetu Halme 
Arvo Kuoppamäki 
Hannalotta Alenius 
Aleksi Tilli (Saapui kohdassa 4) 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Matias Malmi (Poistui kohdassa 9.12) 
Mikko Savolainen 
Arttu Sinisalo 
Pauliina Pirilä 
 
Muut: 
Auli Salmi 
Juri Gyllström 
Veikko Laatikainen 
Ira Laihanen 
Joonas Virkki 
Essi Pervala (Saapui kohdassa 8.3) 
Sonja Kokkonen (Poistui kohdassa 9.7) 
Lauri Tarpila (Poistui kohdassa 8.11) 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 17:15. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Ilmoitusasiat 
Antti ilmoitti, että hän ilmoitti Viljamille, että Mikolla on tuparit. 
Aleksille pullasanktio. 



 
5. Posti 
 Sähköpostiin oli tullut lasku Moodilta fuksiaisten jatkopaikan kustannusten tasauksesta. 
 
6. Hallituksen kokouksen 15/2018 pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 

 
7. Talous 
Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset: 
Jasmine Lindelöfille komeroherkuista 30,60€ (maksettu kahvikassasta) 
Mikko Savolaiselle Varaslähtö elämään -tapahtuman herkuista 18,02€ 
Auli Salmille kokoustarjoiluista 5,73€ 
Auli Salmille Haalarimerkkiompeluiden tarjoiluista 2,53€ 
Auli Salmille kokoustarjoiluista 5,56€ 
Auli Salmille motivaatiopullista 5,99€ 
Eetu Halmeelle Orientaatiopiknikin tarjoilusta 58,29€ 
Hannalotta Aleniukselle Welcome Fair -karkeista 2,45€ 
Hannalotta Aleniukselle motivaatiopullista 6,13€ 
Antti Koivurovalle Avajaiskarnevaalien karkeista 2,64€ 
Arttu Sinisalolle Fuksiklusterin tarjoiluista 50€ 
Pinja Lappalaiselle Tiedebasaarin karkeista 5€ 
Eero Rantalalle Fuksietkojen tarjoiluista 5€ 
 
Hyväksyttiin seuraavat laskut: 
Fuksiaisten jatkopaikan tasaus -lasku Moodilta 245€ 
 
Budjetoitiin: 
Fuksiaisten rasteihin 5€/rasti 
Fuksiaisten palkintoihin 25€ 
Fuksiaisten jatkojen ruokiin 200€ 
Jouko Väänäsen jäähyväismuistamiseen 8€ 
 
 
Jalkapallojoukkueen pelaajien maksamia käteisvaroja siirrettiin Matrixin kassaan 45€. 
 
Fuksisitsien rahaliikenteen tulee hoitamaan Matrix. 
 
Päätettiin, että jalkapallo- ja salibandyjoukkueessa pelaajat maksavat 2€/pelaaja ja Matrix 
maksaa loput. Salibandyjoukkueen ilmottautuminen on 145€ ja jalkapallojoukkueen 180€. 
 
Päätettiin siirtää vuosijuhlatilille 2000€. 
 
 
8. Menneet tapahtumat 
 8.1 Varaslähtö elämään 21.8.  



Paikalla oli yhteensä 40 henkilöä, joista 15 oli fukseja.Tapahtuma oli monen mielestä 
mukava ja tarjolla oli hyvää säätä sekä patonkia. Tulevaisuutta ajatellen oltiin ideoitu, että 
tapahtuman ajankohta olisi viikonloppuna ja ei samaan aikaan Matlun Kesäbileiden kanssa. 
 
 8.2 Haalarimerkkiompelua Komerossa 24.8. 
Kuuden osallistujan voimin saatiin kiinnitettyä monia merkkejä. 
 
 8.3 Talviolympialaiset 25.8. 

Matrixin ja Resonanssin osallistujamäärät jakautuivat hyvin tasaisesti ja yhteensä 
paikalla oli 15 henkeä. Talviolympialaisten voittoon ylsi Matrix. 

 
 8.4 Fuksiklusteri 27.8 

Paikalle löysi arviolta 60 henkeä ja osallistujien kesken oli hyvä tunnelma. 
Lautapelejä pelattiin varsin paljon ja fuksit löysivät aktiivisesti toisistaan peliseuraa. 

 
 8.5 Fuksisport ja -Mascot 28.8. 

Fuksisportissa pelailtiin useita pihapelejä ja -lajeja ja niihin osallistui noin 50 henkeä. 
Myös vaihto-opiskelijat kuuluivat osallistujiin ja he olivat innoissaan mölkyn pelaamisesta. 
Mascottiin lautapelien ääreen löysi hieman vähemmän eli noin 30 henkeä. 

 
 8.6 Helsinki City Tour ja Orientaatiopiknik 29.8. 

Tuutorijohtoisesti vedetty Helsinki City Tour onnistui menestyksekkäästi ja arvioitiin, 
että kierrokselle osallistui 60 henkeä. Orientaatiopiknik sen sijaan veti yhteensä peräti 101 
osallistujaa. Piknikin ohjelmanumerona toimi tuutorivisa, jossa fukseilta testattiin, kuinka 
hyvin he tunsivat tuutorinsa. 

  
 8.7 Tiedebasaari 30.8. 

Pinja Lappalainen ja Antti olivat Matrixin ständillä. Haalarimerkkejä saatiin myytyä 
paljon ja uusia jäseniä liittyi niin ikään monta. 

 
8.8 Fuksibileet ja etkot 31.8. 

Etkot onnistuivat kuulopuheiden mukaan hienosti. Yksi etkopaikka oli täysin 
alkoholiton ja sitä pidettiin todella hyvänä ideana, mutta se ei vielä tällä kertaa vetänyt suurta 
osallistujamäärää. 

 
 8.9 Welcome fair 28. & 29.8. 

Matemaatikkovaihtarit eivät ehtineet aine- ja harrastejärjestöjen tilaan ollenkaan 
ennen klo 16, koska virallisille kojuille yläkerrassa oli niin paljon jonoa.  

 
 8.10 Avajaiskarnevaalit 3.9. 

Pinja Lappalainen, Viivi, Jasmine ja Ilari olivat kojulla myymässä merkkejä, kirjoja, 
paitoja ja ottamassa vastaan uusia jäseniä. Sekä uusia jäseniä että myytyjä merkkejä oli 
paljon. 

 
 8.11 Motivaatiopullaa 4.9. 



Pullia oli tarjolla todella paljon (vähintään 100 kpl) ja ne menivät kaupaksi niinkin 
hyvin, ettei yhtään jäänyt yli. 
 
 
 
 8.12 Fuksiolympialaiset 4.9. 

Tapahtumaan osallistui 40 henkeä ja kaikilla oli niin mukavaa. Solinorilta mölkkyrastia 
pitämässä oli Nico Roos. Solinorilta saatiin mölkyn lisäksi virvoitusjuomia ja makeisia. 
Rasteja oli hieman liian vähän, sillä tapahtuma saatiin päätökseen verraten nopeasti. 
Tapahtuman epäviralliset jatkot pidettiin Oluthuone Kaislassa lautapelien ääressä. 

 
 8.13 Muut menneet tapahtumat 

Auli kävi esittelemässä matematiikan opiskelua datatieteilijöille. Vaikka esitys piti 
kääntää englanninkieliseksi, onnistui puhe hienosti. 

 
Limeksen sivuaineinfossa matematiikan opiskelusta oli kertomassa Eetu. 
 

9. Tulevat tapahtumat 
 9.1 Nintendo- ja lautapeli-ilta 6.9. 

Tapahtuma alkaa klo. 17 Klusterilla. Alter Ego tuo mukanaan joitain 
helpostilähestyttäviä lautapelejä. Sekä Nintendo-konsoleita että näyttöjä on jo saatu 
varattua. Moodi tuo tapahtumaan herkkuja. Tapahtumaan oli jo aiemmin budjetoitu 20€ 
 
 9.2 Opiskelijahuonekisa 11.9. 

Kyseessä on Matlun järjestämä opiskelijahuonetietovisa, jossa opiskelijat kiertävät eri 
järjestöjen opiskelijahuoneissa. Matrixin opiskelijahuoneessa Komerossa paikalla 
kysymyksiä varten lupautuivat olemaan Pinja Lappalainen, Pinja Parikka ja Arvo. Myös Viivi 
on mukana mahdollisesti. Kilpailu tulee kestämään klo. 10-17. 

 
 9.3 Fuksiaiset 13.9. 

Tapahtuman suunnittelut ovat vielä työn alla. Jatkopaikka Mäkelänkadun saunalla on 
jo varmistettu. Lähdöt 4-10 hengen ryhmissä tulevat tapahtumaan Klusterilta klo 14-16. 
Tuutorit ovat jakaantuneet rastien mukaisiin ryhmiinsä, joissa he suunnittelevat oman 
rastinsa ja siihen tarvittavat materiaalit. Matrix sponsoroi 5€/rasti. Matrixin hallituksella on 
oma rasti. Fuksiaisten palkintoihin budjetoitiin 25€. Jatkojen ruokiin päätettiin budjetoida 
200€, mutta tähän pyritään saamaan sponsorointia. Lisäksi Moodin kanssa tullaan vielä 
keskustelemaan ruokabudjetista. 

 
 9.4 Klusterihengailut 14.9.  

Hengailut tulevat olemaan perinteiset ja budjettina toimii aiemmin päätetty 
hengailubudjetti. Lokakuussa tullaan mahdollisesti pitämään hengailut Symbioosin kanssa. 

 
 9.5 Fuksisitsit 21.9. 

Sitsien suunnittelupalaveri pidetään kokouksen jälkeen. Sitsit tullaan pitämään 
Käärmeenpesässä ja jatkot Heidi’s Beer Barissa. Sitsien hinnaksi ehdotettiin 12€ fukseille ja 
15€ muille opiskelijoille. 



 
 9.6 Solinor-excu 24.9 

Excursiopäivä on siirretty tiistaille 25.9. ja ilmoittautuminen tullaan avaamaan pian. 
Tapahtuman yhteydessä on saunomismahdollisuus. 

 
 9.7 Fuksiseikkailu 28.9. 

Ilmoittautuminen tapahtumaan alkoi tänään. Matrixin rastinpitäjinä toimivat fuksi- ja 
tuutorivastaavat. 

 
 9.8 Limeksen appro 3.10. 

Approliput on jo myyty ja maksuohjeet lähetetty. Koska liput ovat parhaillaan 
tulostumassa, niiden saapumiseen menee vielä hetki. 

 
 9.9 Telia-excu 10.10. 

Excursio tullaan järjestämään. Tapahtumasta ei vielä ole muuta tietoa. 
 
 9.10 Syksyn bileet 14.10. 

Bileiden teemasta käytiin keskustelua. Jahka teema saadaan päätettyä, tapahtuman 
mainostus ja hypetys voi alkaa. Päätettiin, että bileiden nakkeilijalistaa voi jonkin verran 
kohdistaa myös fukseille. Sillä annettaisiin mahdollisuus kokeilla nakkeilu- ja 
järjestötoimintaa. 
 
 9.11 Komerossa eka, Komerossa vika 

Tapahtumapäivä on vielä auki. Tapahtumassa on suunniteltu toteutettavan testi; 
kuinka monta vaahtokarkkia hallituslaisten suihin mahtuu yhteensä. Keskusteltiin ja ideoitiin 
myös muita aktiviteetteja. Keväällä järjestettävään vastaavaan tapahtumaan tullaan 
pyytämään henkilökuntaa paikalle mm. haastateltaviksi. 
 
 9.12 Huonojen elokuvien ilta 

Perinteisesti tapahtumassa tullaan katsomaan 3 elokuvaa, joista yksi on 
legendaarinen The Room. Tapahtuman ajankohta selviää myöhemmin mutta sijoittunee 
lokakuulle. 
 
 9.13 Syyskokous ja Toiminta tutuksi -tapahtumat 

Tänä vuonna TAPAa hallitus tullaan järjestämään enemmän infopainoitteisena 
tapaamisena mahdollisuuksien mukaan jossain luokkatilassa Exaxctumissa. Sen lisäksi 
tullaan järjestämään informaalimpi illanviettotapahtuma, jonne kutsutaan Matrixista 
kiinnostuneita. TAPAa hallitus järjestään lokakuun lopulla, Toiminta tutuksi -iltama 
marraskuun alussa ja syyskokous marraskuun lopulla. 

  
 9.14 Muut tulevat tapahtumat 

McKinsey&Company - excu 25.10.: Excursio on tarkoitettu yleisesti kaikille. 
 
Kuplafutis-excu: Päätettiin, että varataan 16 palloa (niiden hinta tunniksi on 310€) ja 

päätettiin myös että osallistujille hinta on 5€ ja Matrix sponsoroi loput. 
 



Jouko Väänäsen jäähyväisluento 13.9. Pohdittiin, miten Matrix voisi muistaa 
Väänästä. Budjetoitiin siten, että Matrix antaa Väänäselle 8€:n edestä Matrix tuotteita (esim. 
paita, laulukirja jne). 

  
10. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin 74 uutta jäsentä. (liite1) 
 

11. META 
Edunvalvonta-asiat: Kai Nordlund on uusi dekaani. Osastonjohtaja Mats Gyllenberg 

on tutkimusvierailulla syyslukukauden ajan Ruotsissa ja siksi aikaa osastonjohtajaksi on 
nimitetty Tuomas Hytönen. 

 
Keskusteltiin ja tutkittiin yhteistyösopimusta McKinsey&Companyn kanssa. Päätettiin, 

että sopimus on hyvä. (liite2)  
 

12. Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään Doodle-kyselyllä. Kokous 

pidettäneen noin kahden viikon päästä. 
  

13. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:00. 


