
Matrix ry 
Hallituksen kokous 20/2018 
To 8.11. klo 14 
Komero, Exactum C338 
 
Läsnä: 
Hallituksen jäsenet: 
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Viivi Tiihonen 
Hannalotta Alenius 
Arvo Kuoppamäki 
Antti Koivurova 
Aleksi Tilli 
Jasmine Lindelöf (Saapui kohdassa 4) 
Eetu Halme (Saapui kohdassa 6) (Poistui kohdassa 13) 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Pauliina Pirilä 
Venla Viljamaa 
 
Muut: 
Mikko Pellinen 
Vili Järvinen (Poistui kohdan 8 jälkeen) 
Annika Taina 
Ira Laihanen 
Marja Tiainen (Poistui kohdassa 10.10) 
Auli Salmi (Saapui kohdassa 3) 
Elli Kiiski (Saapui kohdassa 6) (Poistui kohdassa 10.14) 
Olga Viholainen (Saapui kohdassa 10.11) 
Sasu Lehtonen (Saapui kohdassa 13) 
Miko Wuorenjuuri (Saapui kohdassa 13) 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 14:15. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 



 
3. Kokouksen työjärjestys 
Lisätään kohta 8 Haalarit ja korjataan numerointi 
 
4. Ilmoitusasiat 
Antti ilmoitti, että eilen valittiin monta matemaatikkoa HYY:n edustajistoon niin varsinaisiksi 
kuin varajäseniksi. 
Auli ilmoitti, että kokoustarjoiluna on minttusuklaa-cupcakeja, joiden päällinen epäonnistui. 
Pinja ilmoitti, että on todella ylpeä elämän valintaansa skipata KJYR. 
Viivi ilmoitti, että katuu omia elämänvalintojaan. 
Mikko Savolaiselle ja Riku-Petteri Kyllöselle pullasanktiot. 
 
5. Posti 
Fyysistä postia ei ollut. 
Sähköposti: 
Kutsu SFMO:n syyskokoukseen Ouluun 10.11. klo 15. Toistaiseksi ei ole löytynyt Matrixista 
henkilöä, joka ehtisi ottaa osaa kokoukseen. Kokouksessa valitaan SFMO:n tuleva hallitus. 
 
6. Hallituksen kokouksen 19/2018 pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
 
7. Talous 
Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset: 
Arttu Siipolalle virheellisestä KJYR-lipusta 42,50€ (TKO-äly huomioi tämän laskuttaessaa 
Matrixia) 
Viktoria Rosenqvistille virheellisestä KJYR-lipusta 38,50€ (TKO-äly huomioi tämän 
laskuttaessaan Matrixia) 
Arvo kuoppamäelle Toiminta Tutuksi -iltaman tarjoiluista 48,71€ 
Sara Pyykölälle Pikkujoulusitsien lahjoista 164,40€ 
Viivi Tiihoselle Alina-vuokrasta ja pantista 170€ 
Ilari Saunamäelle Komeron kahvimaidosta 5€ (maksettu kahvikassasta) 
Ilari Saunamäelle kuplafutis-ekskursiosta 220€ 
Tomas Terälälle pöytäliinasta 7€  
Viivi Tiihoselle Toiminta Tutuksi -infon tarjoiluista 18,14€ 
Pinja Lappalaiselle TKO-älyn vuosijuhlaedustuksesta 20€ 
Pauliina Pirilälle huonojen elokuvien illan herkuista 20,47€ 
 
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut: 



Turun haalarituote OY: haalarilasku 4730,11€ 
 
Siirretään Matrixin käyttötilitä Matrixin vuosijuhlatilille 2000€. 
 
8. Haalarit 
Haalarit ovat saapuneet tänään ja niitä oli tilattu 80 kappaletta. Koska sponsoreita saatiin 
paljon, haalarien hinnaksi jäi lopulta 7€. Kaiken kaikkiaan 74 haalarit tullaan maksamaan ja 
muut saavat sponsorin hankkimisen johdosta haalarit veloituksetta. Turun haalarituote OY 
sai hyvää palautetta yhteistyöstä ja tilauksen tekemisen vaivattomuudesta. 
 
9. Menneet tapahtumat 
9.1 Toiminta tutuksi -info 29.10. 
Paikalla oli 30 henkilöä. Tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa,  toimi hienosti. 
Pohdittiin, että ensi kerralla voisi antaa jäsenten lähettää kysymyksiä etukäteen hallitukselle 
ja virkailijoille, jotta juuri jäsenten kysymyksiin vastattaisiin. Lisäksi ideoitiin, että Presemo 
voitaisiin liittää osaksi tapahtumaa. 
 
9.2 Nakkeilu Matlun Halloween-bileissä 31.10. 
Matrixin nakkeilijat hoitivat osuutensa ja ilta meni hyvin. 
 
9.3 Huonojen elokuvien ilta 2.10. 
Paikalla oli 15 henkilöä. Teknisistä vaikeuksista huolimatta saatiin katsottua elokuvat 
Chopping Mall, Batman and Robin sekä The Room. 
 
9.4 KJYR 3.-5.11. 
Matrixin pukeutumiskilpailun voitti matrixlainen karhukopla. Risteilysuunnistus meni myös 
mukavasti ja Matrixin rastilla piti esittää elokuvakohtauksia. Matrixilta risteilemässä oli noin 
100 henkilöä. Keskusteltiin tulevien risteilyjen pukukilpailun järjestämisestä. 
 
9.5 Toiminta tutuksi -iltama 7.11. 
Paikalla oli noin 30 henkilöä. Hallituksen jäsenet ja virkailijat esittelivät virkojaan vielä 
hieman vapaamuotoisemmassa illanvietossa. Isot kiitokset Arvolle ja Pauliinalle 
tortillatarjoiluiden valmistamisesta. Matrix Kahoot! oli menestys 
 
9.6 Muut menneet tapahtumat 

- SB Matrix ja SB Condus kohtasivat jälleen ja Matrix voitti ottelun lukemin 5-4. 
 
10. Tulevat tapahtumat 



10.1 Futurice-ekskursio 8.11. 
Yhteislähtö ekskursiolle lähtee Exactumin ala-aulasta klo 16:15. Ekskursion aiheena data 
science. 
 
10.2 Fysikerfest 9.-11.11. 
Matrixista ei ole tapahtumaan ilmoittautuneita. 
 
10.3 Nakkeilu TKO-älyn vuosijuhlajatkoilla 10.11. 
Matrixin nakkeilijat hoitavat vuosijuhlien jatkot ja pääsevät tästä palkkiona silliaamiaiselle. 
Nakkeilijalista on jo täynnä. Keskusteltiin vuosijuhlalahjasta. 
 
10.4 Beerpong-turnaus 13.11. 
Turnaus pidetään Klusterilla ja ilmoittautumislista on jo täynnä. Sääntöjen kertaus alkaa klo. 
16:30 ja sen jälkeen pelit lähtevät käyntiin klo. 17. Tapahtumaan tarvitaan 4 tuomaria. 
Lisäpöytiä saadaan lainaan Condukselta.  
 
10.5 Syyskokous 15.11. 
Tapahtumaa mainostettiin Toiminta tutuksi -iltamassa ja siitä tullaan mainostamaan vielä 
lisääkin. Tapahtuman tarjoiluihin on jo aiemmin budjetoitu 50€. Toimintasuunnitelma ja 
talousarvio saadaan valmiiksi kokoukseen mennessä. 
 
10.6 Pikkujoulusitsit 18.11. 
Tänään lähtee mainostusta liikkeelle ja maanantaina aukeaa ilmoittautuminen. Sitsien 
hinnaksi päätettiin 13€. Fuksit tulevat pitämään perinteisesti esityksen sitsien aikana. 
Laulunjohtajana toimii Viivi. 
 
10.7 “Proffakahvit” 21.11. 
Osaston henkilökunta ja opiskelijat kohtaavat rennon kahvittelun merkeissä Exactumin 
kolmannessa kerroksessa. Osasto on luvannut maksaa tarjoilut. Tapahtuman nimestä 
käydään vielä keskustelua.  
 
10.8 Klusterihengailut 30.11. 
Pohdittiin mahdollista yhtestyöjärjestöä tapahtumaan. Tapahtumaan päätettiin perinteinen 
hengailubudjetti. 
 
10.9 Itsenäisyyspäivän juhlakulkue 6.12. 



Kulkue liikkuu Hietaniemestä Senaatintorille. Kulkue lähtee liikkeelle klo 17. Päätettiin, että 
Matrixin lippu lähtee mukaan ja vastuun tapahtumasta ja lipun kantamisesta otti Ira. 
Tapahtumaa tullaan vielä mainostamaan. 
 
10.10 Mathathon 14.-15.12. 
Tapahtuman yhteyshenkilö on muuttunut. Tällä hetkellä yhteyshenkilönä Teemu Leivo 
Goforelta. Tapahtumaan on suunniteltu alustavasti 25 paikkaa osallistujalle. Keskusteltiin 
tapahtuman järjestämisestä. 
 
10.11 Tuutoreiden kiitosilta 
Tapahtuman päiväksi päätettiin 13.12. ja se pidetään Klusterilla. Tapahtumasta 
keskustellaan lisää myöhemmässä kokouksessa. 
 
10.12 Fuksipikkujoulut 
Tapahtuman päiväksi päätettiin 11.12. ja se pidetään Klusterilla. Tapahtumasta 
keskustellaan lisää myöhemmässä kokouksessa. 
 
10.13 Haalari-iltamat 
Alina-salin varauskierros on menossa ja varausehdotuksina on 3.2., 27.1., 31.1. Näistä yksi 
valikoituu tälle tapahtumalle. 
 
10.14 Vuosijuhlat 2.3. 
Vuosijuhlapaikkana on Tony’s Deli, joka sijaitsee Bulevardilla. Paikalla on tilaa 120 henkilölle 
ja henkilökunta olisi paikan omaa, joten nakkeilijoita ei tarvittaisi. Keskusteltiin jatkojen 
järjestelyistä ja illalliskortin hinnasta. Alustavat hintaluokat ovat opiskelijalle 55€, 
valmistuneelle 65€ ja kannatuskortti 100€.  
 
10.15 Muut tulevat tapahtumat 

- Pomppuekskursio-tapahtuma tullaan järjestämään marraskuun lopulla tai joulukuun 
alkupuolella jossain välissä. Tapahtumasta lisää myöhemmin. 

- Accenture-ekskursio 27.11.: ilmoittautuminen aukeaa ensi viikolla ja mukaan mahtuu 
20 henkilöä. Järjestelyt hoitaa accenture. 

- Hallituksen virkistäytyminen: keskusteltiin toteutusmahdollisuuksista. 
- Viimeinen hallituksen kokous kaudella 2018: ajankohdasta pidetään Doodle-kysely. 

 
11. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin Matrixin varsinaisiksi jäseniksi: 
Joonas Hirvonen 
 



12. Opinto- ja edunvalvonta-asiat 
- HYY:n edustajistovaalien tulokset ovat tulleet. Eetu pääsi varsinaiseksi jäseneksi ja 

Ira pääsi varavarajäseneksi. 
- Johtoryhmien opiskelijaedustajien valintatulokset julkistetaan 22.11. 

 
13. META 

- Matrixin 25v. vuosijuhlien vuosijuhlamestarin valinnasta keskusteltiin. 
- aTalent kyseli loppuvuoden sähköpostien hintaa. Päätettiin että viestin hinta on 

200/12€ per viesti ja Olga pitää kirjaa saapuneista viesteistä. Viestien lukumäärä on 
selvillä viimeistään 15.12. jotta laskuttaminen ehditään tehdä ajoissa. 

- Olli-Pekka Lindströmiltä oli tullut kehotus että Matrixin vanhoilta sivuilta tulisi päivittää 
kaikki tiedot niin virkailijakuvauksista kuin muualtakin. 

- Resonanssi on ottamassa vastuun ensi vuoden Fysikerfesteistä. He ovat kysyneet 
olisiko Matrix halukas auttamaan järjestelyissä. Päätettiin koota toimikunta, joka 
auttaa järjestelyissä ja tähän kiinnostuneita oli jo Viivi ja Pinja. Ilmoitetaan 
Resonanssille että olemme mukana. 

 
14. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään Komerossa 15.11. klo. 9. 
 
15. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16:05. 


