
Matrix ry 
Hallituksen kokous 17/2018 
Ma 24.9. klo 17  
Komero, Exactum C338 
 
Läsnä: 
Hallituksen jäsenet: 
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Viivi Tiihonen 
Jasmine Lindelöf 
Antti Koivurova 
Arvo Kuoppamäki 
Aleksi Tilli 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Venla Viljamaa (Poistui kohdassa 13) 
Arttu Sinisalo 
Matias Malmi 
Mikko Savolainen 
Pauliina Pirilä 
 
Muut: 
Lauri Tarpila 
Miko Wuorenjuuri 
Aleksi Willman 
Severi Sillanpää 
 
 
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 
Mikko ilmoitti, että sitsit oli kivat. 
Jasmine ilmoitti, että KJYR:iin on 34 päivää. 
Arvo ilmoitti, että KJYR:in teema päätetään tänään. 
Lauri ilmoitti, että muuttopaku jaettavissa 30€. 
Antti ilmoitti, että KJYR:iin oikeesti ääretön päivää. 
 
5. Posti 



Sähköpostiin oli saapunut vuosijuhlakutsuja. HYY:n 150. vuosijuhlille tuli kutsu kahdelle, 
minne illalliskortin hinta on 105€. Juhlat pidetään 24.11. ja päätettiin, että edustamaan 
lähteen Pinja, Viivi ja Antti. Lahjaan päätettiin budjetoida 30€. Hiukkasen 29. vuosijuhliin tuli 
kutsu kahdelle ja illalliskortin hinta on 65€. Juhlat ovat 13.10. Tällä hetkellä ei vielä ole 
kiinnostuneita edustamaan, joten asiasta mainostetaan kokouksen jälkeen. Lahjaan 
budjetoitiin 15€. TKO-älyn 30. vuosijuhlille tuli vuosijuhlakutsu kahdelle ja illalliskortin hinta 
on 80€. Juhlat ovat 10.11. ja lahjaan budjetoitiin 20€. Edustamaan lähtee Pinja, Viivi, 
Jasmine ja Venla. 
 
Fyysisenä postina Punaiselta ristiltä oli tullut Avun maailma -lehti. 
 
6. Hallituksen kokouksen 16/2018 pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
 
7. Talous 
Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset: 
Aleksi Willmanille 4,97€ Fuksibileiden etkojen tarjoiluista 
Arvo Kuoppamäelle 22,21€ Klusterihengailuiden tarjoiluista 
Pauliina Pirilälle 212,10€ Fuksisitsien ruuista 
Eetu Halmeelle 40,17€ Fuksiaisten palkinnoista, tarjoiluista ja tarvikkeista 
Eetu Halmeelle 12,98€ Fuksisitsien alkumaljoista 
Antti Koivurovalle 5,18€ Avajaiskarnevaalikarkeista 
Pauliina Pirilälle 7,00€ Fuksisitsien pöytäliinoista 
Arttu Sinisalolle 158,10€ Fuksiaisten jatkojen tarjoiluista 
Jasmine Lindelöfille 448,25€ Komeron herkuista (maksettu kahvikassasta) 
Jasmine Lindelöfille 40,55€ Komeron herkuista (maksetaan kahvikassasta, sitten kun sinne 
riittävästi on kertynyt) 
 
Budjetoidaan: 
HYY:n vujulahjaan 30€ 
Hiukkasen vujulahjaan 15€ 
TKO-Älyn vujulahjaan 20€ 
 
Laskutetaan: 
Fuksiaisista laskutetaan Moodilta puolet. Kulujen laskeminen on vielä kesken. 
 
Matrixin tililtä on maksettu Limeksen appro -liput (600€). 
 
 
8. Menneet tapahtumat 
 8.1 Nintendo- ja lautapeli-ilta 6.9. 
Mukavaksi todettu tapahtuma veti yhteensä 90 henkeä. Väki jakautui mukavan tasaisesti 
lauta- ja konsolipelien pariin. Legendaarinen minipeliturnaus järjestettiin jälleen ja sen 
voittajaksi taisteli Eero Rantala, jolle annettiin palkinnoksi hieno Matrixin t-paita. Iso kiitos 
kaikille auttaneille. 
 



 8.2 Opiskelijahuonekisa 11.9. 
Komerossa kävi muutamia ryhmiä ja osallistujamääräksi tapahtumaan arvioitiin 30 henkeä. 
 
 8.3 Fuksiaiset 13.9. 
Suunnistuksen lähtö onnistui moitteetta ja kiertämään lähti paljon fukseja. Rasteja kierrettiin 
ahkerasti ja aktiivisin ryhmä ehti peräti yhdeksälle rastille. Rasteja oli yhteensä 13 
kappaletta. Tapahtuman jatkoillekin löysi tiensä vielä monta suunnistukseenkin 
osallistunutta. Jatkopaikka sai paljon hyvää palautetta. Tapahtuman osallistujamääräksi 
arvioitiin 90 henkeä. 
 
 8.4 Klusterihengailut 14.9.  
Koska edeltävänä päivänä oli ollut fuksiaiset, osallistujamäärä jäi hieman pienemmäksi. 
Kuitenkin oli mukavat ja rauhalliset hengailut 30 osallistujan voimin. 
 
 8.5 Verenluovutusexcu 18.9. 
Tähän tapahtumaan saatiin valitettavasti vain yksi osallistuja. 
 
 8.6 Fuksisitsit 21.9. 
Sekä juhlijoiden että tarjoilijoiden mielestä sitsit menivät hyvin, vaikka Kärmeenpesä ei 
ollutkaan paras tarjoilumiljöö kaikkien tarjoilijoiden mielestä. Niin nakkeilijat kuin ruokakin 
saivat hyvää palautetta. Osallistujia sitseillä oli kaiken kaikkiaan 120. 
 
 8.7 Muut menneet tapahtumat 
Muita menneitä tapahtumia ei ollut. 
 
9. Tulevat tapahtumat 
 9.1 Solinor-excu 25.9 
Tapahtumaan on ilmoittautunut 30 osallistujaa ja heille on lähetetty jo infoviestit. Muutamille 
halukkaille pyritään vielä saamaan paikka excursiolle. Tapahtumassa on luvassa sauna. 
Yhteislähtö lähtee Komerosta klo. 16:15. 
 
 9.2 Fuksiseikkailu 28.9. 
Matrixin viralliseksi rastipaikaksi on kirjattu Komero. Keskusteltiin rastin pitämisestä 3.krs 
käytävällä ja päätettiin olla käytävällä niin kauan, kuin on mahdollista ja järjestetään myös 
mahdollisuus suorittaa rasti Komerossa tarvittaessa.  
 
 9.3 Limeksen appro 3.10. 
Puolet approlipuista on jo noudettu. 
 
 9.4 Telia-excu 10.10. 
Tapahtuma tullaan järjestämään. Olga Viholainen on ollut Teliaan yhteydessä. Infoa 
lähetetään kun saadaan tarkempaa tietoa. 
 
 9.5 Syksyn bileet 14.10. 



Lipun hinnaksi päätettiin 2€ etukäteen ostettuna ja 3€ ovelta ostettuna. Nakkeilulista 
julkistetaan siten, että kaikilla on mahdollista päästä hommiin. Teemaksi päätettiin “Juhli, 
mitä haluat”. Mainos tapahtumasta tehdään tämän viikon aikana. 
 
 9.6 Megazone-excu 15.10. 
Resonanssin kanssa yhdessä toteutettu excursio Megazonen Helsingin pelihallille tehdään 
maanantaina 15.10. ja peli alkaa klo. 18:00. Excursiosta on lähetetty mainosta sähköpostitse 
ja sekä Matrixin että Resonanssin tapahtuman järjestäjät ovat aloittaneet mainostusta myös 
Facebook-eventin kautta. Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa keskiviikkona 26.9. klo. 
12:00. 
 
 9.7 McKinsey&Company -excu 25.10. 
Excursion ilmoittautumisohje on saapunut. Koska ilmoittautuminen annetun lomakkeen 
kautta ei ole yksinkertaista, McKinsey&Companyyn ollaan asian tiimoilta yhteydessä. 
Excursio on tulossa lähitulevaisuudessa eikä sen järjestely vaadi Matrixin osallisuutta. 
 
 9.8 KJYR 3.-5.11. 
Ilmottautuminen risteilylle alkoi tänään ja hytit Matrixin kiintiössä ovat jo melkein täynnä. 
Järjestelyt ja ilmoittautumisasiat ovat menneet aiempiin vuosiin verrattuna jouhevammin. 
Matrixin perinteisen pukeutumiskilpailun teemaa pohdittiin. Päätettiin, että teemasta 
äänestetään fukseille tarkoitetussa WhatsApp-keskustelussa. 
 
 9.9 Fysikerfest 9.-11.11.  
Tämän vuotiset Fysikerfestit järjestetään Oulussa. Tapahtumasta ei ole kuitenkaan vielä 
kuulunut mitään.  
 
 9.10 Komerossa eka, Komerossa vika 
Tapahtuman päiväksi päätettiin 1.10. Huomenna (25.9.) klo. 16:00 pidetään tapahtuman 
suunnittelupalaveri Komerossa, jonne saa mennä mukaan ideoimaan. Mahdollisesti jo 
huomenna saadaan mainostus tapahtumasta liikkeelle.  
 
 9.11 Huonojen elokuvien ilta 
Eetu Halme on ottanut vastuun tapahtumasta. Tapahtuma päivästä käytiin hieman 
keskustelua, mutta vielä ei päädytty valitsemaan päivää. Tapahtuma tullaan pitämään 
Klusterilla ja päivä selvinnee viimeistään seuraavassa kokouksessa. 
 
 9.12 Syyskokous ja Toiminta tutuksi -tapahtumat 
Toiminta Tutuksi -info tullaan mitä todennäköisimmin järjestämään tänä vuonna jossain 
luokkahuoneessa Exactumissa. Päiviksi ehdotettiin 18. ja 23.10. Päivää ei kuitenkaan vielä 
lyöty lukkoon, sillä ei ole varmaa mille päivälle luokan varaaminen on mahdollista. Tämän 
tapahtuman jälkeen ToTu-iltama voitaisiin järjestää marraskuun alkupuolella ja Matrixin 
syyskokous osuisi sääntöjen mukaisesti marraskuun loppupuolelle. 
 
 9.13 Kuplafutisexcu 
Päätettiin, että excu voisi olla 8.10. tai 22.10. alkavalla viikolla. Muut tapahtuman 
järjestämistä koskevat asiat on jo päätetty eikä tapahtumasta ollut muuta uutta käsiteltävää. 



 
 9.14 Muut tulevat tapahtumat 
Lokakuun Klusterihengailuista käytiin hieman keskustelua. Ne tullaan pitämään 
yhteishengailuina joko MaOn tai Symbioosin kanssa. 
 
 
10. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin seuraavat henkilöt Matrixin varsinaisiksi jäseniksi: 
Niko Haaro 
Harri Perälä 
Oscar Dano 
Lari Hietala 
Tiitus Kokkinen 
Santeri Kukkonen. 
 
11. Yritysyhteistyöasiat 
Keskusteltiin, että yritysvastaavien hommia voisi mainostaa ja seuraavia vastaavia vois 
alkaa rekrytoida. Lisäksi pohdittiin mahdollista Matrixin ja TKO-älyn yritysvastaavien 
yhteistyötä. 
 
12. Opinto- ja edunvalvonta-asiat 
Haku koulutusohjelmien johtoryhmiin on nyt käynnissä. Kehotettiin kaikkia mainostamaan 
tutuilleen tästä ja mahdollisesti innostamaan lähtemään mukaan toimintaan. Riku-Petteri 
Kyllönen kirjoittaa mainoksen Matrixin sähköpostilistalle pian. 
 
13. META 
Fysikerfestien nimenmuutoskilpailu on käynnissä 28.10. asti. Voittavan ehdotuksen 
lähettäneelle järjestölle on luvassa uniikki palkinto. 
 
Matrixilla on Klusterin siivousvuoro ensi viikolla. Siivouksen ajankohdasta päätetään 
tarkemmin Doodle-kyselyllä. 
 
14. Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodle-kyselyllä. 
 
15. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:23. 
 


