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Hallituksen kokous 9/2018 
Ke 4.4.2018 klo 18 
Christina Regina 
 
Läsnä: 
 
Hallituksen jäsenet: 
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Viivi Tiihonen 
Jasmine Lindelöf 
Eetu Halme 
Antti Koivurova 
Aleksi Tilli 
Pinja Parikka 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Arttu Sinisalo 
Mikko Savolainen 
Pauliina Pirilä 
Venla Viljamaa 
 
Muut: 
Auli Salmi (saapui kohdassa 4) 
Essi Pervala 
Eero Rantala 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Lisättiin kohta 10 Fuksisyksyn 2018 suunnitelmia. Esityslista hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestykseksi tehdyin muutoksin. 
 
4. Ilmoitusasiat 
Ilari ilmoitti, että hän toi pullaa pullasanktionaan. 
Pinja Lappalainen ilmoitti, että hän otti itselleen pullasanktion. 
Venla ilmoitti tuoneensa sipsiä ja dippiä pullasanktiona. 



Pinja Parikka ilmoitti, että tänään on onnen päivä. 
Pinja Lappalainen ilmoitti, että kandi eteni yhdellä sivulla. 
Auli ilmoitti, että kokoustarjoiluna on bruchettaa, joita on juustollisina ja vegaanisina. 
 
5. Posti 
Fyysisenä postina oli tullut teekkarien ~200 Kvantti -lehti sekä valtioneuvostolta 
syrjinnästä vapaa alue -kyltti. 
Sähköpostiin oli tullut AATU-tapahtuman lippujen lasku. 
 
6. Hallituksen kokouksen 8/2018 pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
 
7. Talous 
Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset: 
Pinja Lappalaiselle seminaarikahvitteluiden tarjoiluista 84,23€ 
 
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut: 
AATU:n lippulasku 505€ 
Kumpulan speksin lippulasku 260€ 
 
Budjetoitiin: 
Kumpulan kevätmarkkinoiden kojulle 20€ 
Matrixin KJYV-rastille 20€ 
SB-Matrixin kauden päätösjuhlan tarjoiluihin 15€ 
 
Laskutetaan: 
TEK:iltä 300€ TuKoKe-nakkeilusta 
 
Matrix sai HYY:n toiminta-avustuksesta ennakon 487€. 
Siirretään Matrixin käyttötililtä 2000€ Matrixin vujutilille. 
 
8. Menneet tapahtumat 
8.1 Seminaarikahvitus 23.3. 
Kahvittelut sujuivat hyvin ja iso kiitos kuuluu kahvitteluiden järjestämisessä 
auttaneille. Budjetoidut rahat kuluivat tarjoiluihin ja tästä ylijääneet eväät tarjoiltiin 
myöhemmin kevätkokouksessa. 
 
8.2 Solita-excu 23.3. 
Excursiolle saapui 14 Matrixin jäsentä ja excursiota kuvailtiin mm. kivana ja 
mielenkiintoisena. Tapahtumassa oli tarjolla eväitä kuten pizzaa. 
 
8.3 Kevätkokous 28.3. 



Kokouksessa viime vuoden hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Kokoukselle oli 
varattu riittävästi aikaa ja paikalla kokoustamassa oli 15 henkeä. Kokoustarjoilut 
muodostuivat seminaarikahvitteluiden tarjoiluiden ylijäämistä. 
 
8.4 Matrix-Sub-hengailut 28.3. 
Hengailut onnistuivat päällisin puolin hienosti. Paikalla oli tasaisesti edustettuna sekä 
Matrix että SUB. Matrixlaisia oli arviolta 40 henkeä. SUB kävi hakemassa kaupasta 
eväitä ja laskuttaa Matrixia jälkeenpäin. 
 
8.5 Pääsiäissitsit 1.4. 
Sitsit olivat onnistuneet ja mukavat. Laulumonistetta kehuttiin ja se oli mm. 
onnistunut, hauska ja “työmaa”. Matrixilta oli paikalla 35 osallistujaa. Keskusteltiin 
sitsikulttuurin ja etenkin -käytöksen parantamisesta. 
 
9. Tulevat tapahtumat 
9.1 TuKoKe-tuomarointi TEKille 5.-6.4. 
Matrixilta tuomareina Pinja Parikka, Pauliina, Olli-Pekka Lindström, Eetu ja Jasmine. 
Torstaina 5.4. tuomareiden tulisi olla klo. 15 Otaniemessä ja perjantaina klo. 10. 
Torstaina paikalla on lukio ja yläasteikäisiä ja perjantaina ala-asteikäisiä oppilaita. 
 
9.2 Vuosijuhlien kiitosilta 6.4. 
Kiitosilta alkaa klo. 18 ja sauna on lämmitetty klo. 19-21 välillä. Tapahtumaan on 
järjestetty evästä 50€ budjetilla. Jatkopaikkaehdotuksena on mm. Musta Härkä. 
 
9.3 Pikkuvappu 8.4. 
Tapahtuman mainosvideo julkaistaan tänään tapahtuman Facebook-eventtiin, jonka 
yhteydessä tapahtumaa mainostetaan vielä lisää. Huomenna pidetään viimeinen 
lipunmyynti. Tapahtumasta uupuu vielä muutama nakkeilija.  
 
9.4 Excu Kumpulan speksiin 10.4. 
Speksiin lähdetään yhteisesti päärautatieaseman palloukoilta klo. 18:15. 
 
9.5 Kumpulan kevätmarkkinat 11.4. 
Matrixilla on tapahtumassa oma koju ja siellä tullaan myymään Matrixin tuotteita. 
Keskusteltiin Matrixin omasta aktiviteetistä kojun yhteydessä. Tämän aktiviteetin 
järjestämiseen budjetoitiin 20€. 
 
9.6 DanceMarathon 11.4. 
Heikon osallistujamäärän ja uhkaavien rahallisten tappioiden takia keskusteltiin 
Matrixin kannasta perutaanko kyseinen tapahtuma. Päädyttiin siihen, että Matrix 
ilmoittaa näkevänsä parhaaksi perua tapahtuma. 
 



9.7 Helsinginkadun appro 18. ja 19.4. 
Kaikki appro-liput on haettu ja maksettu. 
 
9.8 KJYV 27.4. 
Matrixin rastinpitäjät ovat Jasmine, Viivi ja Pauliina. Tapahtuman järjestäjät 
lähettävät haalarimerkit tänään tilaukseen ja tapahtumasta on mainostettu jo. Rastin 
pitämistä varten budjetoitiin 20€. 
 
9.9 Vappu 
Goforen kanssa on sovittu vappuherkuista: Matrix saisi munkkeja ja kuohuviiniä. 
Olga Viholainen on lupautunut hakemaan kuohuviinit Kampista, mutta munkit tullaan 
ostamaan itse ja niistä laskutetaan Goforea jälkeenpäin. Jasmine lupasi hoitaa 
munkkien hommaamisen ja tilauksen yksityiskohdista lisätietoja tulee myöhemmin. 
Tänä vuonna tullaan pääsemään kattoterassille ja kampus on auki klo. 16 asti. 
Tapahtumasta tehdään Facebook-eventti, joka sisältää katsauksen päivän kulusta ja 
siitä, missä Matrix milloinkin liikkuu. Solinorilta ollaan edelleen kysymässä uutta 
grilliä.  
 
9.10 Kämppäappro 
Päätettiin, että hallituksen kämppäappro pidetään lauantaina 7.4. ja aloitusaika 
päätetään kunhan reitti on suunniteltu. Reittisuunnitelman laatii Arttu ja Jasmine. 
 
9.11 Muut tulevat tapahtumat 
AATU:un on siis tilattu 50 lippua yhdessä TKO-älyn kanssa. Edestakainen 
bussikuljetus ja lippu tulee maksamaan yhteensä enintään 30€. Ilmoittautuminen 
tulee todennäköisesti aukeamaan 16.4. Tapahtuma on 16.5.  
 
Tiedekuntasauna pidetään 17.4. ja se on tarkoitettu yliopiston henkilökunnalle. 
Jokaisesta järjestöstä on kutsu kahdelle edustajalle ja keskusteltiin Matrixin 
edustajista tapahtumaan. 
 
Pizzamarssi ollaan edelleen järjestämässä ja se on torstaina 19.4. klo. 16:15. 
 
Solinor-excursio järjestetään jonkin ajan päästä. Keskusteltiin mahdollisista 
päivämääristä ja päädyttiin 3.5. 
 
HYY:n järjestämä GDPR-info pidetään 9.4. Otaniemessä. 
 
Tapahtumaturvallisuuskoulutus on 24.4. ja sen järjestää HYY. Ilmoittautuminen 
tapahtumaan tulee tehdä 6.4. mennessä. Tapahtumasta on olemassa 
Facebook-eventti. 



SB-Matrixin kauden päätösjuhla tullaan järjestämään. Tapahtuman tarjoiluihin 
budjetoitiin 15€. Juhlatilaisuus on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat olleet mukana 
ainakin yhdessä ottelussa. 
 
Seuraavat klusterihengailut pidetään perjantaina 20.4. klo 18. 
 
Keskusteltiin seniorisitseistä. Ongelmaksi on muodostunut hiljattain ilmennyt 
Sauna2:n konkurssi. Pohdittiin lyhyesti miten tapahtuma hoidetaan. 
 
Palattiin kohtaan 3 ja lisättiin kohta 10 Fuksisyksyn 2018 suunnitelmia. 
 
10. Fuksisyksyn 2018 suunnitelmia 
Käytiin läpi Moodin kanssa tehtyä fuksisyksyn suunnitelmaa. Suunnitelmassa oli 
ehdotettu fuksiaisten jatkopaikaksi Mäkelän kadun edustussaunaa. Päädyttiin 
yksimielisesti siihen, että paikka on hyvä ja ideaa kannatetaan. 
 
11. META 
Syksyn bileille on saatu Alina-vuoro 14.10. ja pikkujoulusitsejä varten varauksia on 
tehty marraskuun kolmelle sunnuntaille. 
 
SFMO on kysellyt Matrixilta kiinnostusta järjestää ensimmäinen Matikerfest keväällä 
2019. Tapahtuma osuisi helmi-huhtikuulle. Ilmoitetaan kiinnostus ideasta, mutta vielä 
tässä vaiheessa Matrix ei voi luvata järjestäjiä. 
 
Loimulta on kyselty paitatilauksesta. Koska Loimun vastuuhenkilö on vaihtunut, 
tiedonvälittyminen on hieman estynyt. Tuoreimman tiedon mukaan Solinorin 
paitatarjous on parempi tällä hetkellä, joten päädyttiin nojata Solinoriin tässä asiassa. 
Päätettiin pyytää muutama paita lisää tilaukseen. 
 
12. Seuraava kokous 
Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta päätetään Doodle-kyselyn pohjalta. 
 
13. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:04. 


