
 

Matrix ry:n hallituksen kokous 19/2018 
 
Paikalla: 
Pinja Lappalainen (Puheenjohtaja) 
Antti Koivurova (Sihteeri) 
Viivi Tiihonen 
Jasmine Lindelöf 
Arttu Sinisalo 
Aleksi Tilli 
Mikko Savolainen 
Pauliina Pirilä 
Riku-Petteri Kyllönen (Poistui kohdan 12 jälkeen) 
Arvo Kuoppamäki 
Eetu Halme (Poistui kohdassa 14) 
 
1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous klo 17:15. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista. 
 
4. Ilmoitusasiat 
Eetu ilmoitti, että KyyJyriin on enää 8 päivää. 
Arvo ilmoitti, että kun hän oli nuori, kukaan ei sanonut KyyJyr. 
Viivi ilmoitti, että Arvo on jäärä. 
Pinja ilmoitti elävänsä lopun aikoja. 
Mikko ilmoitti käyneensä jo puolet harjoitustunneista. 
Antti ilmoitti SB Matrixin voittaneen Conduksen luvuin 5-4. 
 
5. Posti 
Postissa Kvantti 3 (Teekkarilehti). Ei muuta postia. 
 
6. Hallituksen kokouksen 18/2018 pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksytään muutoksineen. 
 



 

7. Talous 
Avainsakko unohdetusta avainpalautuksesta maksetaan. Budjetoidaan 30e uuteen 
kahvipannuun, sillä vanha on rikki. 
 
Päätettiin laskuttaa MaO:lta 20,90e kulujentasauksena klusterihengailuista. 
 
Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset: 
Pinjalle kokoustarjoiluista 5,18e 
Eetulle 4,70e MaOtrix -hengailujen dipeistä 
Antille 37,09e MaOtrix -hengailujen herkuista 
Antille 35e HYY vujuedustuksesta 
Antille 145e SB Matrixin salibandysarjan sarjamaksu 
Aleksi Tillille 33,04e Syksyn bileiden tarvikkeista 
 
Jasmine hoitaa kuluntasaukset fuksisitseistä Moodille tämänhetkisten kulujen mukaisesti. 
Varaudutaan myöhempään kulujentasauslaskuun mahdollisten kulunselvityslomakkeiden 
vielä saapuessa. 
 
8. Klusteriasiat 
Leppätalokomitea on jälleen tukistanut Matrixia. Henkilökohtaiset varoitukset tulleet 
Riku-Petterille ja Eetulle. Matrixin järjestökohtaista varoitusta jatkettu kuukaudella. 
Leppätalokomitea langetti Matrixille myös koko klusterin siivouksen 26.11. Eetulle ja 
Riku-Petterille langetetaan Matrixin puolesta yökäyttövastuukielto tämän avainkauden 
loppuun asti.  
 
Matrix allekirjoittaa tilasopimuksen 27.11. HYYn tilastartissa. Sopimus on vuosille 
2019-2020. 
 
9. Menneet tapahtumat 
 
9.1 Syksyn bileet 14.10 
Bileistä on tullut runsaasti hyvää palautetta, sekä paikalla olevilta että Jodelissa. Paikalla oli 
noin 70 ihmistä.  
. 
9.2 Megazone-excu 15.10. 
Paikalla oli 30 osallistujaa, joiden kesken pelattiin 2x20min peliä. Oli kiva excursio. 
 
 



 

 
9.3 MaOtrix-klusterihengailut 19.10. 
Paikalla oli noin 70 ihmistä. Tapahtumajärjestelyt sujuivat MaOn kanssa ongelmitta. 
Järjestöjen jäsenet hengailivat keskenään poikkitieteellisesti yllättävän hyvin. 
 
9.4 Ilmastomarssi 20.10. 
Paikalla oli 10 matrixlaista ja tapahtuma oli kaiken kaikkiaan mieleenpainuva. 
 
9.5 Kuplafutisexcu 24.10. 
Paikalla oli 8 henkilöä, palloja oli varattuna 6. Kuplafutiskamat maksoivat yhteensä 220e ja 
kenttävuokra 60e. Jokainen osallistuja maksoi itse 10e. Tulevaisuudessa samantyyppisille 
tapahtumille voisi tehdä myös Facebook-tapahtumat tapahtuman näkyvyyden 
varmistamiseksi. 
 
9.6 McKinsey&Company -excu 25.10. 
Ketään tapahtumaan osallistunutta ei ollut kokouksessa paikalla. Excursio kuitenkin tapahtui. 
 
9.7 Verenluovutusexcu 25.10. 
Exculla oli vain 2 osallistujaa, sillä flunssakausi rokotti useita. 
 
9.8 Muut menneet tapahtumat 
Ei muita tapahtumia. 
 
10. Tulevat tapahtumat 
 
10.1 Toiminta tutuksi -info 29.10. 
Jokaiseen osa-alueeseen on tulossa esittelemään joku asianomainen. Esittelijät 
valmistelevat esittelyä omasta toiminta-alueestaan ja jokaisen esittelyn olisi hyvä kestää noin 
5-10 minuuttia. Tarkoituksena olisi rakentaa mahdollisimman keskusteleva tapahtuma. 
Tapahtuma on Kumpulan kampuksella Exactumissa luokassa B120 klo 13:00. Pinja ja Viivi 
hoitavat kahvit paikalle, Hannalotta Alenius ja Auli Salmi tekevät tarjoiltavaksi 
motivaatiopullia. Budjetoidaan 30e tarjoiluihin kokonaisuudessaan. Kello 12 loppuvan 
fuksiluennon lopulle kysytään lupaa mennä mainostamaan kyseistä tapahtumaa. 
 
10.2 Nakkeilu Matlun Halloween-bileissä 31.10. 
Pari nakkia on vielä jäljellä. Ekasta nakista ilmainen juoma, toisesta ilmainen sisäänpääsy. 
Eetu lupautui menemään, samoin Jasmine. 
 



 

 
 
10.3 Huonojen elokuvien ilta 2.11. 
Mainostukset pistetään ilmoille mahdollisimman pian. Päätettynä on kaksi elokuvaa, kolmas 
on edelleen mietinnässä ja jätetään todennäköisesti mysteerielokuvaksi. Perinteisesti 
katsotaan ainakin The Room. Tapahtuman tarjoiluihin budjetoidaan 20e. 
 
10.4 KJYR 3.-5.11. 
Matrixin kiintiöstä jäi vapaaksi yksi paikka. Maksupolitiikkaa selvitellään tapahtuman 
järjestäjiltä. Fuksi- ja tuutorivastaavat organisoivat tuutorit pitämään rastia 
laivasuunnistuksessa klo 18-21. 
 
10.5 Toiminta tutuksi -iltama 7.11. 
Tapahtuma järjestetään klusterin kerhotilassa kello 17 alkaen. Tapahtumapaikkaan 
päädyttiin siksi, että klusteri on useimmille jo tuttu paikka ja sijainti on ihanteellinen. Viivi ja 
Arvo hoitavat paikalle tortillatarjoilut, joihin budjetoidaan 50e. Hallituksen ja muiden 
virkailijoiden tehtävänä on etukäteen alkaa kartoittamaan kiinnostusta uusiksi viranhaltijoiksi. 
 
10.6 Futurice-excu 8.11. 
Yritysvastaava Olga Viholainen hoitaa tapahtuman mainostuksen viikonlopun aikana. 
Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 29.10. Excursiolle mahtuu yhteensä 40 osallistujaa. 
Excursio järjestetään Futuricen toimistolla Kampissa ja tapahtuman teemana on 
ajankohtainen Data Science. 
 
10.7 Fysikerfest 9.-11.11. 
Tällä kertaa Matrixista ei kyseiseen tapahtumaan ilmoittautunut kukaan. Hallitus ideoi 
nimiehdotuksia Fysiker-festin matemaatikot huomioivampaan tapahtumanimeen. 
 
10.8 Nakkeilu TKO-älyn vuosijuhlajatkoilla 10.11. 
Nakkeja on jaossa vielä muutama. Nakkilista saadaan täyteen tapahtumaan mennessä. 
 
10.9 Beerpong-turnaus 13.11. 
Aiemmin toteutuneesta alkoholipakko-määräyksestä luovutaan. Tapahtumaan 
osallistuminen maksaa 2e ja ilmoittautuminen aukeaa ensi viikon puolessa välissä. 
Tapahtumaan haetaan lisäksi tuomareita neljä kappaletta. 
 
10.10 Syyskokous 15.11. 



 

Kokous järjestetään Kumpulan kampuksella Exactumin luokassa B120 alkaen klo 16:15. 
Budjetoidaan 50e tarjoiluihin ja toivotaan mahdollisimman suurta osallistumismäärää 
nykyiseltäkin hallitukselta. 
 
10.11 Pikkujoulusitsit 18.11. 
Tapahtumaa aletaan pikkuhiljaa ideoimaan. Pöytäjuhlatiimi on yhteydessä TEK:iin 
mahdollisen sponssin tiimoilta. Mietittiin viime vuonna menestykseksi nousseen joulupukin 
vierailun mahdollisuutta tämänkin vuoden tapahtumaan. Fuksi- ja tuutorivastaavat infoavat 
fukseja heidän tulevasta, jo perinteeksi muodostuneesta 
pikkujoulusitsi-ohjelmanumerostaan. 
 
10.12 Muut tulevat tapahtumat 
Vuosijuhlille saatiin Alinavuoro 2.3. ja vuosijuhlamestarin mukaan asiat etenevät. 
HYYn järjestögaala 21.11. 
Kumpulan Potentiaali 22.11. 
Tuutorien kiitosiltaa ollaan myös järjestämässä, todennäköisesti klusterilla pienten tarjoilujen 
ja suurten kiitosten kera. 
Hallitus yrittää ehtiä virkistäytyä vielä ennen viimeistä kokoustaan. Tapahtuma-ajankohta 
päätetään Doodle-kyselyllä. 
Fuksipikkujoulut ovat myös tulossa, ideointi on aloitettu. 
Marraskuun klusterihengailut järjestetään 30.11. 
 
11. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin Aleksi Hirvonen ja Joa Lampela Matrixin varsinaisiksi jäseniksi. 
 
12. Opinto- ja edunvalvonta-asiat 
Opiskelijaedustajahaku on päättynyt.  
Tiedekuntaneuvoston kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelmaa, joka päivitettiin 
päteväksi versioksi.  
Tiedekunnan opetuksen kehityspäivässä nostettiin pöydälle opiskelijoiden mielenterveys- ja 
hyvinvointiasiat, joiden myötä ollaan mahdollisesti järjestämässä mielenterveys- ja 
hyvinvointipäivä. Tapahtumassa keskusteltiin myös tuutorointiin ja sen kehittämiseen 
liittyvistä asioista sekä laskaritilaisuuksien parantamisesta opiskelijoiden aktiivisuuden 
suhteen. 
 
13. META 



 

Ei muita esille tulevia asioita. 
 
14. Seuraava kokous 
Seuraavissa kahdessa kokouksessa käsitellään normaaliin hallituksen kokoukseen kuuluvat 
asiat ja käydään läpi tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kyseisten 
kokousten ajankohdat päätetään Doodle-kyselyllä. 
 
15. Kokouksen päätös 
Päätettiin kokous ajassa 19:37. 


