
Matrix ry 
Hallituksen kokous 18/2018 
Ke 10.10. klo 13 
Komero, Exactum C338 
 
Läsnä: 
Hallituksen jäsenet: 
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Viivi Tiihonen 
Jasmine Lindelöf 
Eetu Halme 
Arvo Kuoppamäki 
Antti Koivurova 
Hannalotta Alenius 
Aleksi Tilli 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Matias Malmi (Poistui kohdassa 7) 
Mikko Savolainen 
Riku-Petteri Kyllönen 
Arttu Sinisalo 
Venla Viljamaa (Saapui kohdassa 7) 
 
Muut: 
Sasu Karttunen (Poistui kohdan 7 loputtua) 
Jussi Maristo (Poistui kohdan 7 loputtua) 
Linda Hyvärinen 
Mikko Pellinen 
Juri Gyllström (Saapui kohdassa 7)(Poistui kohdassa 10.15) 
Patrik Mäkelä (Poistui kohdassa 10.2) 
Saku Kosonen (Saapui kohdassa 8) 
Olga Viholainen (Saapui kohdassa 10.14) 
David Forsman (Saapui kohdassa 9)(Poistui kohdassa 11) 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 13:15. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Ilmoitusasiat 



Riku-Petteri ilmoitti, että toi pullasanktionaan suklaapisaroita ja mutakakkua. 
Jassu ilmoitti, että antoi kanakebbelle mahdollisuuden. Se ei ollut hyvää. 
Linda ilmoitti, että on ekaa kertaa hallituksen kokouksessa vuonna 2018. 
Eetu ilmoitti, että toi pullasanktionaan voisilmäpitkoa. 
Ilari ilmoitti, että toi pullasanktionaan riisipiirakoita ja tuorejuustoa. 
 
5. Posti 
Fyysistä postia ei ollut. 
Sähköpostia ei ollut. 

 
6. Hallituksen kokouksen 17/2018 pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
 
7. Matlu esittäytyy 
Matlun tervehdyksestä ja esittelystä vastasivat Jussi ja Sasu. 
 
8. Talous 
Hyväksytään kulunselkkarit: 
Pauliina Pirilälle 10,97€ Fuksisitsien ruuista 
Tomas Terälälle 15,54€ pöytäliinasta Fuksisitseille (hyväksyttiin sillä varauksella, että 
puuttuvat kuitit toimitetaan) 
Aleksi Laiholle 34,58€ Fuksisitsien juomista 
Viivi Tiihoselle 35€ HYY:n vuosijuhlaedustuksesta 
Pinja Lappalaiselle 35€ HYY:n vuosijuhlaedustuksesta 
Matias Malmille 180€ Unisportin jalkapallosarjan sarjamaksusta 
Juha Määttäselle 20€ neljän henkilön matkakustannuksista. Huom! Kulunselvityksessä ei 
ollut kuittia, mutta se hyväksyttiin silti poikkeuksellisesti maksettavaksi 
 
Budjetoidaan: 
Uuteen ompelusettiin 10€ 
Syksyn bileiden koristeisiin ja palkintoihin 50€ 
MaOtrix-hengailuihin 20€ 
Huonojen leffojen -illan tarjoiluihin 10€ 
Edullisen valotaulun hankkimiseen 20€ 
 
Keskusteltiin haalarisponsoroinneista yritysten kanssa. Päätettiin, että jokaista 
yritysyhteistyösopimusta kohden, jossa on mainittu haalaripainatus, haalareita 
sponsoroidaan 500€:lla. 
 
Päätettiin sponsoroida MaFyKe-opefukseja ja -tuutoreita 15€:lla, joka maksetaan Matlu 
ry:lle. 
 
Päätettiin maksaa Matrixin futsal-joukkueen sarjamaksu 145€. Myöhemmin päätetään 
kuinka paljon pelaajien maksettava osuus on. 
 



Keskusteltiin, hankitaanko Komeroon uusia mukeja. Kävi ilmi että Selina Lehtoranta ja Jussi 
ovat luvanneet lahjoittaa mukeja Matrixille Komeroon. Päätettiin, että komerovastaava Sauli 
Yrjölä ottaa vastuun mukien saapumisesta Komeroon. 

 
9. Menneet tapahtumat 
 9.1 Solinor-excu 25.9 
Paikalla oli noin 30 henkeä, joista hieman yli puolet oli fukseja. Myös yksi kansainvälinen 
opiskelija oli paikalla. Perinteinen sillanrakennuskilpailu järjestettiin ja ruokana oli juustoja, 
kinkkuja, salaattia ja macaronseja. Jatkot järjestettiin Mäkelänkadun saunalla. 
 
 9.2 Fuksiseikkailu 28.9. 
Noin 25 joukkuetta kävi suorittamassa Matrixin perinteisen todistusrastin. Vaikka joukkueita 
kävi reilusti, ei ruuhkaa päässyt syntymään, eikä seikkailijoiden läsnäolo onneksi häirinnyt 
yliopistolla opiskelleita. 
 
 9.3 Komeros eka, Komeros vika 1.10. 
Tapahtumaan meni koko päivä. Tapahtumaa varten askarreltua Komero Challenge 2018:aa 
kuvailtiin mm. “ei-huonoksi”. Myös kuva-arvoitus järjestettiin. Koska tapahtumalla oli streamin 
kautta enimmillään vain 8 katsojaa kerrallaan, pohdittiin että tämä saattoi jäädä viimeiseksi 
Komerossa eka, Komerossa vika -tapahtumaksi. 

 
 9.4 Limeksen appro 3.10. 
Tapahtumassa oli kivaa ja kaikki Matrixin kautta lipun ostaneet kävivät omansa noutamassa. 
 
 9.5 Muut menneet tapahtumat 
Muita menneitä tapahtumia ei ollut. 

 
10. Tulevat tapahtumat 
 10.1 Telia-excu 
Tapahtumalle suunnitellaan päivämäärää. Lisää excursiosta myöhemmin. 
 
 10.2 Syksyn bileet 14.10. 
Lippuja on myyty tällä hetkellä vajaa 40. Pohdittiin, avataanko tapahtuma toisillekin 
järjestöille. Nakkeilulistalla on vielä tilaa. Budjetoitiin koristeisiin ja palkintoihin 50€. Kun 
koristelu ja kanniskeluaikataulut selviävät, apukäsiä tarvitaan. 
 
 10.3 Megazone-excu 15.10. 
Maksuohjeet on jo lähetetty ja eräpäivä maksulle on ylihuomenna. Paikat menivät nopeasti 
täyteen ja matemaattis-fysikaalisen ryhmän voimin mennään maanantaina pitämään 
hauskaa. 
 
 10.4 MaOtrix-klusterihengailut 19.10. 
Tapahtumaa on ollut helppo järjestää. Maantieteilijöiden tapahtumasta vastaavalla henkilöllä 
oli jo valmiina tapahtuman Facebook-tapahtuma ja nyt se on jaettu myös Matrixin 
Facebookissa. Hengailuilla ei ole teemaa, mutta sinne ollaan suunnittelemassa 



jonkinnäköistä tietovisaa. Budjetointi tapahtumaan päätettiin siten, että molemmat järjestöt 
budjetoivat 20€. 
 
 10.5 McKinsey&Company -excu 25.10. 
Mainostusta tapahtumasta on jo lähetetty ja ilmottautuminen on auennut. Ilmottautuminen 
sulkeutuu jo tällä viikolla. Aiemmin kyseltiin mahdollisista muutoksista 
ilmottautumislomakkeeseen, mutta niiden tekeminen ei kuulemma ollut mahdollista. 
 
 10.6 KJYR 3.-5.11. 
Teemaksi äänestettiin kaksoset. Matrixin ilmottautumiskiintiössä on vielä yksi paikka jäljellä. 
 
 10.7 Fysikerfest 9.-11.11.  
Tapahtuma järjestetään tänä vuonna Oulussa. Innokkaita vastaavia tapahtumaan kaivataan. 
Ilmottautuminen tapahtumaan aukeaa perjantaina 12.10. Lähtökohtaisesti Matrixin jäsenien 
tulee hankkia kuljetukset itse, mutta riippuen osallistujien määrästä, yhteiskyyti fyysikoiden 
kanssa saattaa onnistua. Pinja hoitaa tapahtuman mainostuksen.  
 
 10.8 Nakkeilu TKO-älyn vuosijuhlajatkoilla 10.11. 
Tapahtumaan toivotaan Matrixista aktiivisia nakkeilijoita. Nakkeilijat pääsevät vuosijuhlien 
silliaamiaiselle, joka on arvoltaan 20€. 
 
 10.9 Huonojen elokuvien ilta 
Tapahtumapäiväksi päätettiin 2.11. ja sen tarjoiluihin budjetoitiin 10€. 
 
 10.10 Toiminta tutuksi -info 
Tilaisuus tullaan järjestämään kampuksella jossain luokassa TAPAa hallitus -tapahtuman 
sijaan. Päiväksi päätettiin 29.10. 
 
 10.11 Toiminta tutuksi -iltama 
Tämän tapahtuman tarkoitus on olla rennompi kuin infotilaisuuden. Siellä alustavat 
virkailijalistat ovat kiinnostuneita varten esillä. Tapahtumassa on tämänhetkisiä aktiiveja ja 
hallituslaisia kertomassa, mitä he tekevät ja mitä heidän virkaansa muuten kuuluisi. 
Tapahtuma paikkaa pohdittiin. Päiväksi päätettiin 7.11. 
 
 10.12 Syyskokous 
Kokouksessa tullaan käymään Toimintasuunnitelma ja talousarvio läpi. Kaikkia aktiiveja ja 
hallituslaisia tarvitaan osallistumaan toimintasuunnitelman kirjoittamisessa mm. omien 
virkojensa osalta. Kokous pidetään 15.11. klo. 16:15. 
 
 10.13 Kuplafutisexcu 
Päätettiin että osallistujien maksettava summa muutetaan 10€:ksi. Tämä siksi, että 
tapahtumaa varten täytyy vuokrata joko tekonurmi tai sisätila, joka tulee maksamaan hieman 
lisää.  
 
 10.14 Verenluovutusexcut 



Tapahtumasta kiinnostuneiden määrää tietyille päiville kartoitetaan Doodle-kyselyllä. Matrix 
tulee ottamaan osaa #HYYtymättömät-kilpailuun, joka kestää marraskuun loppuun asti. 
Tämä mielessä pitäen Matrix tulee järjestämään kaksi Verenluovutusexcursiota, joista 
ensimmäinen järjestetään vielä lokakuun aikana ja toinen marraskuussa. Asiasta on 
lähetetty mainosta ja infoa Matrixin sähköpostilistalle. 
 
 10.15 Muut tulevat tapahtumat 
HYY150 x Järjestö: Tapahtumassa on ideana että samaan aikaan HYY:n 150v. vuosijuhlien 
kanssa järjestöt järjestävät omat juhlat, joista on mahdollista lähettää videoterveisiä HYY:n 
juhliin. Osallistuvien järjestöjen kesken arvotaan saunavuoro kattosauna Sivistykselle. 
 
Mathathon: Tapahtuma pidetään alustavasti 14.-15.12. Goforen toimistolla.  
 
Futurice-excursio: Tapahtumapäivänä on 8.11. ja excu osuu silloin johonkin kohtaa 
iltapäivää. Ilmottautuminen alkaa parin viikon päästä ja tilaa on 20 henkilölle. 
 
Accenture-excursio: Tullaan järjestämään todennäköisesti marraskuun puolessa välissä. 
 
Beerpong-turnaus: Tapahtuma pidetään Klusterilla ja tapahtumapäivä on 13.11. 
Sääntökomitea kokoontuu ennen tapahtumaa ja keskustelee läpi tapahtuman säännöt. 
 
MTG-ilta: Tapahtumapäivä on vielä auki, mutta tarkoitus on, että se saadaan järjestettyä 
jossain kohtaa syksyä. Tapahtuma tulee olemaan yhteistyössä TKO-Älyn kanssa.  
 
11. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin Matrixin uusiksi varsinaisiksi jäseniksi: 
Hanna Jantunen 
Mikael Fredriksson. 
 
12. Opinto- ja edunvalvonta-asiat 
Opiskelijaedustaja -haku opinto-ohjelmien johtoryhmiin on päättynyt. 
 
Riku-Petteri kertoi viimeisimmästä tiedekuntaneuvoston kokouksesta. 
 
Edustajistovaalit ovat tulossa ja päivämäärät vaaleille ovat 31.10.–2. 11.2018 ja 
5.11.-7.11.2018. Kehotettiin toisiamme kannustamaan tuttuja kumpulalaisia äänestämään 
vaaleissa.  

 
13. META 

 
Päätettiin budjetoida 20€ edullisen valotaulun hankkimista varten. Tarkoituksena on ripustaa 
taulu Komeroon ja siinä tulee lukemaan KOM. 
 
HYY:n Järjestökilpailut ovat nyt käynnissä. Tarkemmin kilpailuista on HYYn 
järjestötiedotteessa. Matrixilla olisi monia vaihtoehtoja osallistua kilpailuihin. 
 



Keskusteltiin aletaanko Bailataan.fi kanssa yhteistyöhön. Ideana on että useat 
ilmottautumiset ja maksuohjeiden lähettämiset tapahtuisi heidän kauttaan pientä maksua 
vastaan. Päätökseen ei vielä tässä kokouksessa päästy. 
 
Koska Matrixille tuli viime viikolla 2 Klusterin käyttövaroitusta, järjestökohtainen rangaistus 
tullaan todennäköisesti asettamaan Leppätalokomitean toimesta lähiaikoina. 

 
14. Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään Doodle-kyselyllä. Kokous tulee osumaan 
22.10. alkavalle viikolle. 
 
15. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15:26. 
 


