
Matrix ry 
Hallituksen kokous 8/2018 
Ke 21.3.2018 klo 18 
Christina Regina 
 
Läsnä: 
Hallituksen jäsenet: 
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Hannalotta Alenius 
Viivi Tiihonen 
Aleksi Tilli 
Jasmine Lindelöf (poistui kohdassa 10)(saapui kohdassa 11.7) 
Antti Koivurova 
Pinja Parikka 
Arvo Kuoppamäki 
Eetu Halme 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Riku-Petteri Kyllönen 
Venla Viljamaa 
Pauliina Pirilä 
Matias Malmi 
Mikko Savolainen 
Arttu Sinisalo 
 
Muut: 
Olga Viholainen (poistui kohdan 14 lopussa) 
Maija Karesvuori (poistui kohdassa 10) 
Jessika Isomeri (HYAL) (poistui kohdassa 6) 
Maaria Seppälä (HYAL) (poistui kohdassa 6) 
Essi Pervala (poistui kohdassa 5)(saapui kohdassa 11.12)(poistui kohdan 14 lopussa) 
Eero Rantala (saapui kohdassa 11.12)(poistui kohdan 14 lopussa) 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18:15. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 



4. Ilmoitusasiat 
Aleksi Tilli ilmoitti, että hän toi nachoja ja salsaa pullasanktiona. 
Pinja Lappalainen ilmoitti, että vielä on yskä, mutta koittaa selvitä. 
 
5. HYAL ry esittäytyy 
HYAL:in edustajat esittelivät itsensä ja hallitus vastasi saatuihin kysymyksiin liittyen 
järjestön toimintaan. 
 
6. Toiminnantarkastajien tervehdys 
Viime vuoden toiminnantarkastaja Maija kertoi parannusehdotuksia tämän vuoden 
hallitukselle. Parannusehdotukset löytyvät liitteenä. 
 
7. Posti 
Helix ry:ltä oli tullut Vapaaradikaali-lehti. 
Resonanssilta oli tullut kutsu yhdelle heidän syntymäpäiväsitseilleen. Sitsit 
järjestetään 21.4. ja juhlat maksavat 14€. Pinja Lappalainen ja Viivi menevät 
edustamaan. 
Vuosijuhlapaikalta oli tullut lasku. 
Biosfäärin yhteissitseille oli tullut kutsu, mutta monien samaan aikaan tapahtuvien 
tapahtumien takia Matrix ei ehdi olla mukana. 
 
8. Hallituksen kokouksen 7/2018 pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
 
9. Talous 
Hyväksytään kulunselvitykset: 
Ilari Saunamäelle Komeron maidoista 10,40€ (maksettu kahvikassasta) 
Eetu Halmeelle Limeksen vuosijuhlalahjasta 10,39€ (hyväksyttiin 0,39€ yli budjetin) 
Arvo Kuoppamäelle vuosijuhlahengailujen tarjoiluista 24,74€ 
Arvo Kuoppamäelle semman sinapista, ketsupista ja juustosta 9,73€ 
Arvo Kuoppamäelle haalari-iltamien kertakäyttömukeista 4,36€ 
Pinja Lappalaiselle kokoustarjoiluista kokoukseen 8 5,83€ 
Aleksi Tillille vuosijuhlien jatkojen tarjoiluista 97,56€ 
Tiia Björkille Jukolan ja Venlojen viestin osallistumismaksuista 794€ 
Neeta Heinoselle silliaamiaisruoista 42,40€ 



Annika Tainalle silliaamiaisruoista 364,09€ 
Pinja Parikalle Matrix-leffamarathonin tarjoiluista 8,68€ 
Arttu Sinisalolle vuosijuhlien juotavista 214,58€ 
Suvi Tuukkaselle vuosijuhlien koristeista 20,35€ 
Suvi Tuukkaselle vuosijuhlien juomista ja serveteistä 27,79€ 
Suvi Tuukkaselle vuosijuhlien kahvitarjoiluista ja tusseista 32,70€ 
 
Budjetoidaan: 
Kevätkokouksen tarjoilut 15€ 
Matrix-SUB -hengailut 32,53€ 
Vuosijuhlien kiitosilta 50€ 
Pikkuvapun koristeet 40€ 
Palautekyselylomakkeiden tulostus 5€ 
 
Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut: 
Vuosijuhlien ruoista Minna Tuukkaselle 449,91€ 
Vuosijuhlien tilavuokrasta yliopiston Farmasiakunnalle 1458€ (sisältää 
sanktiomaksun häiriökäyttäytymisen johdosta) 
 
Laskutetaan 250€ seminaarikahvitteluiden järjestämisestä Opettajien akatemialta. 
 
10. Menneet tapahtumat 
 10.1 Motivaatio-pullaa 12.3. 
Tapahtuman järjestelyissä ei ollut ongelmia. Arviolta 50 henkilöä sai pullaa. 
Motivaatiopullista kommentoitiin mm. siten, että ei muuten olisi tullut yliopistolle niin 
aikaisin. Kaikki pullat tuli syötyä. 
 
10.2 Nettisivujen päivitysilta 13.3. 
Paikalle löysi 4 ihmistä. Jokaisen virkailijan tulee ottaa vastuu oman vastuualueensa 
sisällöstä. Tämä pitää sisällään sen, että vanhojen sivujen sisältämät asiat tulee 
tarkistaa oikeiksi ja päivittää uusille sivuille. Tälle aikarajaksi päätettiin seuraava 
hallituksen kokous. Tarjoiluita ei tapahtumaan muistettu hankkia, vaikka sellaisiin oli 
budjetoitu. 
 
 10.3 Huutopussia 15.3. 



Auli Salmi oli vastuussa tapahtumasta apunaan Vilma Kangas. Tapahtumassa oli 11 
henkilöä paikalla. 
 
 10.4 Muut menneet tapahtumat 
Muita menneitä tapahtumia ei ollut. 
 
11. Tulevat tapahtumat 
 11.1 Seminaarikahvitus 23.3. 
Pinja Lappalainen ja Auli Salmi ovat leipomassa tarjoiltavia ja kahvit tarjoillaan 
kahdessa osassa: aamulla klo. 9:15-10 ja iltapäivällä klo. 14-14:30. Venla on 
lupautunut auttamaan iltapäivällä ja Riku-Petteri sekä aamulla että iltapäivällä. 
Kahvitarjoilut pidetään Exactumin kolmannen kerroksen käytävällä. Tarjoiluja 
varataan 40 henkilölle. Matrix saa tästä korvauksena 250€. 
 
 11.2 Solita-excu 23.3. 
Fyysikkokilta on hoitanut excursion järjestämistä ahkerasti. Tapahtumaan ei 
järjestetä yhteislähtöä, vaan osallistujat menevät suoraan paikalle. Excursio alkaa 
klo. 17. 
 
 11.3 Kevätkokous 28.3. 
Kokous alkaa klo 16 ja se pidetään Exactumin luokassa B119. Kokouskutsu on 
lähetetty ajallaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokoustarjoiluihin budjetoitiin 15€ ja 
tarjoilujen hankinnan hoitaa Antti. Myös Auli Salmia kysytään tarjoiluihin avuksi. 
 
 11.4 Matrix-Sub-hengailut 28.3. 
Hengailut alkavat kevätkokouksen jälkeen ja tapahtuman Facebook-eventti on jo 
luotu. Molemmat järjestöt hoitavat omat mainostuksen omille jäsenilleen. Budjetiksi 
päätettiin perus Klusterihengailu-budjetti. 
 
 11.5 Pääsiäissitsit 1.4. 
Menun suunnittelu on vielä kesken ja autoa tavaroiden kuljettamista varten etsitään. 
Sitseillä laulunjohtajana toimii Viivi. 
 
 11.6 TuKoKe-tuomarointi TEKille 5.-6.4. 



Muutamaa tuomaria kaivataan Matrixilta vielä tapahtumaan. Tuomaroinnin 
ajankohdat ovat 5.4. klo. 15-18 ja 6.4. klo. 10-12. Tästä on tarjolla Matrixille 300€:n 
palkkio. 
 
 11.7 Vuosijuhlien kiitosilta 6.4. 
Kiitosilta pidetään Vallilassa erään taloyhtiön takkahuoneessa. Tapahtuman 
tarjoiluihin budjetoitiin 50€. 
 
 11.8 Pikkuvappu 8.4. 
Tapahtumasta on kokoustettu Resonanssin kanssa. Tapahtumaa varten tullaan 
kuvaamaan mainosvideo tällä viikolla. Minna Salomaa on luvannut editoida videon. 
Nakkeilijoita haetaan tapahtumaan molemmista järjestöistä. Tapahtuman koristeisiin 
budjetoitiin 40€. Tuotetut voitot ja kulut jaetaan järjestöjen kesken tasan. 
Tapahtuman sisäänpääsymaksu on 3€ ja sisään tullaan ottamaan enintään 100 
henkeä. 
 
 11.9 Excu Kumpulan speksiin 10.4. 
Kaikki Matrixin ostamat liput on jo myyty. Laskutuksesta tullaan infoamaan 
myöhemmin.  
 
 11.10 DanceMarathon 
Tapahtumasta on lähetetty jo mainosta sähköpostitse ja Facebook-eventti on tehty. 
Tapahtuma maksaa maratoonaajille 3€ ja muille 4€. Lipunmyyntiä järjestetään 
Physicumin aulassa 26.3. klo. 12-14, 27.3. klo. 12-15, 9.4. klo. 12-15 ja 11.4. klo. 
11-14. Lipunmyyntiin auttamaan lupautuivat Arttu, Eetu, Pinja Lappalainen, Viivi, 
Venla ja Riku-Petteri. 
 
 11.11 KJYV 
Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin ja tapahtuma julkaistaan ensi viikolla. Matrixilla 
on SUB:in kanssa yhteinen rasti ja sitä on Matrixilta pitämässä Viivi, Pauliina ja 
Jasmine.  
 
 11.12 Muut tulevat tapahtumat 



Kumpulan kevätmarkkinat pidetään 11.4. ja tapahtuman Facebook-eventti julkaistiin 
tänään. Tapahtumassa on tarjolla merkkimyyntiä Physicumissa, kirpputoria, 
pehmistä ja vohveleita. Matrixin panosta tapahtumaan suunnitellaan vielä. 
 
Suursitseille ei ollut enää vapaita paikkoja Matrixlaisille myöhäisen mainonnan takia. 
 
Keväinen hallituksen kämppäappro tullaan järjestämään lähiaikoina. Appron 
ajankohdasta tehdään Doodle-kysely. 
 
Solinor-excursio järjestetään huhtikuun aikana. Tarkempaa päivämäärää pohditaan 
vielä. 
 
Pizza-marssi järjestetään viime kerran tapaan Helsinginkadun appron kanssa 
samaan aikaan 19.4. 
 
Poikkitieteellistä Magic the Gathering -iltaa on alettu ideoimaan. 
 
Pokeriturnausta on alettu suunnitella, mutta päivämäärä ei vielä ole suunniteltu.  
 
12. Avaimet 
Riku-Petterille luovutettiin Pinja Lappalaisen hallussa ollut Komeron kaapin avain. 
 
13. Opintoasiat 
Englanninkielistä kandiohjelmaa on esitelty alkamaan syksyllä 2019. Se tulee 
olemaan rinnakkainen muiden kandiohjelmien kanssa eli se ei tulisi muuttamaan 
tällä hetkellä olevia kursseja englanninkielisiksi. Kyseiseen kandiohjelmaan tullaan 
hakemaan Suomen yhteishaussa ja se sisältää kielitestin. Alustavia 
tutkintorakennekarttoja on jo luotu, eivätkä ne tule sisältämään tarkempaa rankaa tai 
rakennetta vaan tutkinto on vapaasti muotoiltavissa eri aineiden väliltä. Tämän 
kandiohjelman rakentuminen vaatii opintovastaavien valppautta sillä syksyn 2018 
aikana aletaan tehdä tarkempia rakennesuunnitelmia, jotta ohjelma olisi valmis ensi 
kevään yhteishakua varten. Kandiohjelmaan on tarkoitus ottaa 50 henkeä vuodessa. 
 



HYY:n koulutuspolitiikasta vastaavat hallituksen jäsenet ja asiantuntijat tulevat 
vierailemaan 27.3. Kumpulassa. Heidän kierroksensa tarkoitus on tulla 
kuuntelemaan opintoihin liittyviä kysymyksiä, joita opiskelijoille on tullut.  
 
Henkilökuntaan on oltu yhteydessä palautekyselyn tiimoilta. Kyselyn suurimmat 
ongelmat liittyvät vahvasti vastaajien vähyyteen ja siksi on ehdotettu, että fyysisiä 
kyselylomakkeita vietäisiin esimerkiksi luentosaleihin luentojen lopulla. Moodilta ja 
Matrixilta pyydetään 5€:n budjettia kyselyiden tulostamiseen. Päätettiin budjetoida 5€ 
tulostukseen. 
 
14. META 
Palautekysely Matrixin toiminnasta tullaan tekemään kevään aikana. Kyselyn 
ajoituksessa tullaan huomioimaan huomioidaan opiskeluun ja opetukseen liittyvä 
palautekysely. 
 
Matrix on saanut HYY:ltä kehuja nimityksen kemulit käyttämisestä alkoholittomien 
tapahtumien yhteydessä. Keskusteltiin sanan kemuli uudesta merkityksestä. 
 
Matrixin vuosijuhlien jälkeisen silliaamiaisen jälkeisten sääntörikkomusten takia 
Matrix sai rangaistussiivousvuoron 20.-22.4. 
 
Keskusteltiin, kannattaako fuksipassi tehdä ensi syksynä sähköisenä. Hallitus 
kannatti ajatusta. 
 
Leppätalokomitean puheenjohtajalta tuli terveisiä, että Matrix on tällä hetkellä 
huonoiten käyttäytyvä järjestö Klusterilla. Välinpitämättömyys sääntöjä kohtaan tulee 
loppua välittömästi.  
 
Asetetaan yhdelle henkilölle kielto kaikkiin Matrixin tapahtumiin 13.5. asti ja 
alkoholillisiin tapahtumiin 31.8. asti. 
 
15. Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen ajankohta tullaan selvittämään Doodle-kyselyllä. 
 
16. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20:47. 


