
Matrix ry 
Hallituksen kokous 2/2018 
Su 14.1.2018 klo 18 
Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11 
 
Läsnä: 
 
Hallitus: 
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Viivi Tiihonen 
Aleksi Tilli 
Arvo Kuoppamäki 
Jasmine Lindelöf 
Hannalotta Alenius 
Pinja Parikka 
Eetu Halme 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Pauliina Pirilä 
Riku-Petteri Kyllönen 
 
Muut: 
Maria Larionova 
Olga Viholainen 
Suvi Tuukkanen 
Auli Salmi 
Thierry Botty van den Bruele (saapui kohdassa 6) 
Topi Niemi 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:16. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Yritysyhteistyöasiat vaihdettiin kohtaan 7 ja muu numerointi korjattiin sen mukaisesti. 
 
4. Ilmoitusasiat 
Eetu ilmoitti, että huomenna alkavat kurssit on “Jee”. 
Viivi ilmoitti, että kurssien alku ei ole sentään ihan niin kivaa. 
Auli ilmoitti, että hänen puhelimensa pitää omaa lomaa Vaasassa, mutta hän sen saa 
takaisin sen maanantaina 
Auli ilmoitti, että kokoustarjoiluna on vegaanisia minttusuklaaneliöitä. 

5. Posti 
Uudet haalarimerkit ovat saapuneet. 
 
6. Talous 



Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset: 
Hannalotta Aleniukselle guteenittomista motivaatiopullista 4,39e 
Hannalotta Aleniukselle Welcome fair -karkeista 5e 

 
Uusien haalarimerkkien hinnaksi päätettiin 2,50€. 
 
Jasmine ja Juri Gyllström saavat suunnittelemansa merkit ilmaiseksi haalarimerkkikilpailun 
johdosta. 
 
Hyväksyttiin Kattosauna Sivistyksen lasku 190€ seniorisitsejä varten. (Huom! Sauna2 
konkurssin takia heille ei maksettu tätä laskua. Seniorisitsien tilavuokra on maksettu 
myöhemmin ja siitä on merkintä kokouksen 12/2018 pöytäkirjassa.) 
 
Koska haalareita tilanneet vaihto-opiskelijat ovat ehtineet palata kotimaihinsa, päätettiin 
sponsoroida haalareiden lähettämistä 10€:lla henkilöä kohden, jos kyseessä on alle 3 
henkilöä. Maksimisponsorointi on 30€, joka jaetaan tasan, mikäli lähetyksiä tehdään 
useampia kuin 3. 
 
Budjetoidaan: 

5€ haalarimerkkiompeluiden tarjoiluihin 
 
7. Yritysyhteistyöasiat 
 
CGI:lle tullaan ehdottamaan sähköpostisopimuksen sijaan isompaa sopimusta. 
 
Solitalle esitetään sopimusehdotus, jossa heille tarjotaan haalariin mainospaikka ja logoa 
Matrixin sivuille. Kun sopimus tehty, sovitaan että Matrix tekee Facebook-sivuilleen 
postauksen uudesta yhteistyökumppanista. Lisäksi Solitan kanssa tultaisiin tekemään 
yhteistyötapahtumia. Sopimuksen hinnaksi ehdotetaan 1500€. 

Tällä hetkellä matrix-tyo -sähköpostilistalle voivat yritykset laittaa viestejä täysin vapaasti. 
Päätettiin, että yritysten ensimmäinen viesti listalle on maksuton, mutta seuraavat ovat 
50€/kpl. Lisäksi yrityksille tarjotaan mahdollisuus 12 viestiin joka maksaa 200€. 
Yhteistyökumppaneille kyseisen sähköpostilistan käyttö on maksutonta. 
 
Keskusteltiin työ-sähköpostilistan mainonnasta opiskelijoille, jotta se olisi hyödyllinen paikka 
yrityksille laittaa viestejä. 
 
Keskusteltiin yritysten Facebook-postauksista Matrixin sivuilla. 
 
8. Menneet tapahtumat 
 
8.1 Welcome fair 10.1. 
Tapahtuma oli ikään kuin vaihto-opiskelijoiden avajaiskarnevaalit. Tapahtuma onnistui hyvin 
ja se järjestettiin kielikeskuksen tiloissa. Tapahtuma kesti kokonaisuudessaan kuusi tuntia, 
josta Matlun järjestöille oli varattu kaksi tuntia. Tuona aikana 3 matematiikan 
vaihto-opiskelijaa kävi ständillä. 
 
9. Tulevat tapahtumat 
 
9.1 Tervetuloa kampukselle -pullaa 15.1. 



Hannalotta ja Auli leipovat pullaa, jota on tarjolla Exactumin kolmannessa kerroksessa. 
Pullaa on tarjolla aamulla kello 10:stä eteenpäin. Gluteenittomat pullat eivät ole vehnättömiä. 
 
9.2 The Room -leffailta 
Tullaan järjestämään 1.2. 
 
 
9.3 Talviseminaari 19.-21.1. 
Tullaan järjestämään Kouvolassa Arvon luona. Seminaarin aikana vanhan hallituksen 
jäsenet kouluttavat uuden hallituksen virkailijoita ja tämän lisäksi kaikki tutustuvat toisiinsa. 
Matrix sponsoroi seminaariin aamupalat ja yhden pääruoan. Pääruoaksi päätettiin hankkia 
tortilloita. Aamupalalla tarjotaan kahvia, leipää, puuroa ja hedelmiä. 
 
9.4 Software Point -excu 31.1. 
Excursiosta on lähetetty mainosta sähköpostitse. Excursio koskee useampaa järjestöä 
Kumpulasta. Ainakaan toistaiseksi ei ole kuultu yritykseltä, että ei olisi ollenkaan 
ilmoittautuneita. 
 
9.5 Nintendo-ilta 
Vastuun tapahtumasta ottaa Eetu. Tapahtuman päivämääräksi päätettiin 21.2. 
 
9.6 Haalari-iltamat 3.2. 
Bilevastaavat pitävät lähipäivinä palaveria tapahtumasta. 
 
9.7 Gofore-excu 6.2. 
Tapahtumasta ei ole vielä mitään uutta, mutta tulevalla viikolla yrityksen toimistolle ollaan 
menossa sopimaan yksityiskohdista. 
 
9.8 Pikkulaskiainen 8.2 
Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 16.1. Matrixille on varattuna 25 paikkaa. Bussi maksaa 690€ 
yhteensä ja lipun hinta on 18€, joten osallistumisen koko hinta on 32€ per osallistuja. 
 
9.9 MM-kyykkä 10.2. 
Matrixilla on ilmoitettuna 2 yleisen sarjan joukkuetta. MM-kisat pelataan Tampereella 
Hervannassa. Yhteistä bussikuljetusta ei näillä näkymin tule tapahtumaan, sillä Kumpulasta 
ei ole lähdössä tarpeeksi montaa joukkuetta. 
 
9.10 Laskiainen 13.2. 
Tapahtumapaikkana toimii Kaivopuisto. Mäenlaskukilpailun (alkaa klo 14) lisäksi 
tapahtumassa tulee olemaan ständejä, joissa mm. tarjolla kaakaota ja pullaa. Illalla on 
Matlun järjestämät Laskuhumala-bileet. Bileiden lipunmyynnistä tulee tietoa myöhemmin. 
Matrix tekee yhteislähdön tapahtumaan klo 12 palloukoilta rautatieasemalta. Yhteislähdön 
vetävät Arvo ja Viivi. 
 
9.11 Vuosijuhlaviikko 

ma: vuosijuhlamarssi ja viikonavaus-klusteri 
ti: kampuspelailut 
ke: Matrix-leffailta 
to: synttärikahvit 
pe: vanhojen puheenjohtajien ilta 



 
9.12 Vuosijuhlat 3.3. 
Cocktail-tilaisuus alkaa klo 17, pöytäjuhlaosuus alkaa klo 18:30 ja jatkot alkavat klo 23:30. 
Jatkot maksavat pöytäjuhlaan osallistumattomalle 2€. Juhlapaikan järjestelemiseen tarvitaan 
reilusti hallituslaisia avuksi klo 15 alkaen. Juhlilla esiintyjänä on Barbershop-kvartetti, jonka 
yhdyshenkilönä toimii Valentin Abramenkov. Esiintyjän palkkioksi on sovittu 400€. 
Nakkeilijoita tarvitaan siten että cocktail-tilaisuudessa on 4 henkeä, pöytäjuhlassa 6 henkeä 
ja jatkoilla 5. Tapahtumaan kuvaajaksi on ehdotettu Minna Salomaata ja Juri Gyllströmiä. 
Mikäli juhlien vieras toimii kuvaajana on hänen illalliskortin hinta puolet alkuperäisestä. 
  
9.13 Silliaamiainen 4.3.  
Aamiainen järjestetään kattosauna Sivistyksellä ja sen hinta on 10e/osallistuja. Tapahtuma 
on pöytäjuhlatiimin vastuulla. 
 
9.14 Haalarimerkkiompelua 
Päätettiin, että tapahtuma järjestetään Komerossa 1.2. klo. 12-16. 
 
9.15 Seniorisitsit 
Jasmine on tapahtuman päävastuuhenkilö. Tapahtuma järjestetään 26.5 kattosauna 
Sivistyksellä. 
 
9.16 Muut tulevat tapahtumat 

Ilari järjestää kyykkäharjoitukset tiistaina 23.1.  
Thierry järjestää huutopussiturnauksen maaliskuun alussa. 
Solita-excu tullaan järjestämään maaliskuussa. 
Solinor-iltaa suunnitellaan Solinorin kanssa. 

 
10. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin Salla-Maaria Latva-Äijö Matrixin kannatusjäseneksi. 
 
11. Virkailijat 
SFMO-yhdyshenkilöksi valittiin Maria Larionova. 
 
12. Avaimet 
Jasmine palautti Klusterin kaapin avaimen ja tuo avain luovutettiin Pauliinalle. 
Juri palautti Klusterin kaapin avaimen ja tuo avain luovutettiin Eetulle. 
Juri palautti Klusterin sisäavaimen ja tuo avain luovutettiin Pinja Lappalaiselle 
Klusterin 24h-avain myönnettiin Thierry Botty van den Bruelelle. 
Annaleena Rajala palautti maitokaapin avaimen. 
 
13. META 
- Kirjoitetaan tulevaisuudessa tarkasti tapahtumien osallistujamäärät pöytäkirjoihin, 
tapahtumien jälkitarkastelujen helpottamiseksi. 
- Alina-koulutuksia järjestetään 15.1., 17.1., 22.1. ja 23.1. 
- Klusterikoulutukset lähestyvät. Kertauskoulutuksia järjestetään 23.1., 25.1., ja 29.1. klo 18 
ja 19. Kertaukset ovat kestoltaan noin tunnin pituisia. Uusien avaimellisten koulutuksia 
järjestetään 24.1., 26.1. ja 30.1. klo 17:30 ja 19. Uusien koulutukset ovat kestoltaan 1,5h. 
Uutta Klusterin avainta ei saa käyttää ennen kun koulutus on käyty. 
- Aiemmin on käyty keskustelua siitä, onko liikaa spämmiä, kun pöykki tulee ry-listalle ja 
tiivistelmä yleiselle listalle. Päädyttiin siihen, että aiemmin päätetty systeemi on hyvä, sillä 
ry-listalle päätyvä pöytäkirja ei vielä ole hyväksytty eikä korjattu. 



- Virkailijakuvat tulee lähettää Pinja Lappalaiselle tammikuun loppuun mennessä. 
- To do -lista asioista tullaan päättämään seminaarin jälkeisessä kokouksessa. 
- Viikin Myy ry:n kanssa ollaan suunnittelemassa yhteistapahtumaa.  
- Resonanssin kanssa ollaan suunnittelemassa yhteissitsejä. 
 
14. Seuraava kokous 
Talviseminaarissa lauantaina 20.1. klo 15:30 osoitteessa Muhniementie 113 B 
 
15. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:07. 
 
 
 


