
Matrix ry          Pöytäkirja 
Hallituksen kokous 18/2020 
Ke 2.9.2020 klo 18 
Leppäsuonkatu 11, Christina Regina 
Kerhohuone & Zoom-etäyhteys 
 
Läsnä: 
 
Hallituksen jäsenet: 
Eetu Halme (puheenjohtaja, etäyhteydellä) 
Pauliina Pirilä (varapuheenjohtaja, etäyhteydellä) 
Essi Pervala 
Ira Laihanen (sihteeri) 
Aleksi Willman (poistui kohdassa 9.4) 
Veikko Laatikainen (etäyhteydellä) 
Pauliina Mäenpää (etäyhteydellä) 
Eero Rantala (saapui kohdassa 5) 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Eerika Roivas 
Ilari Saunamäki 
Uuna Saarela 
Jenna Vahtera (saapui kohdassa 3) 
 
Muut: 
Laura Jokinen (etäyhteydellä) 
 
Liitteet: 
Liite1: Matrixin ohjeistus Komeron käyttöön 
Liite2: Matrixin ohjeistus tapahtumien järjestämiseen 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Valittiin Ira kokouksen sihteeriksi. 
Muokattiin kohtaa 11 “Komeron ja Matrixin tapahtumien ohjeiden hyväksyntä”. 
Lisättiin tuleviin tapahtumiin kohta 9.5 Kuplafutis ja korjattiin numerointi. 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi tehdyin muutoksin. 
 
4. Ilmoitusasiat 
Ira ilmoitti, että näki matkalla kokoukseen vaihtarit ja niiden tuutorit, jotka olivat 
kaupunkikierroksella. 
Jenna ilmoitti, että titon tentti ei mennyt kovin hyvin. 
Uuna ilmoitti, että orientoiva oli tosi iso onnistuminen, mutta toivoo ettei kukaan sairastunut. 



Eetu ilmoitti, että meillä on uusi kasvo, Laura, kokouksessa mukana. 
 
5. Posti 
Sähköposti: 

- HYYn järjestötiedote 
- Bileinsinööreiltä tiedote siitä, että Helsinginkadun approt on peruttu ja ohjeet lippujen/rahojen 

palauttamiseksi 
- IntegraatioFest 2020 -toimikunnan viesti tapahtuman siirtämisestä vuodelle 2021 

 
Ei fyysistä postia. 
 
6. Hallituksen kokouksen 17/2020 pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin pöytäkirja tehdyin muutoksin. 
 
7. Talous 
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset: 

- Uuna Saarelalle kokouksen 18/2020 kokoustarjoiluista 7,01€ 
- Ira Laihaselle orientoivan piknikien tarjoiluista 49,75€ 
- Ira Laihaselle fuksisportin jumppapallosta 9,99€ 
- Ira Laihaselle varaslähdön pitsoista 167€ 
- Viljami Paloposkelle vaihtarien hengailutarjoiluista 18,61€ 
- Ira Laihaselle varaslähdön kertakäyttöastioista, käsidesistä ja kumihanskoista 19,28€ 
- Ira Laihaselle tuutoriparien käsideseistä 27,19€ 
- Veikko Laatikaiselle Komeron hygieniatuotteista 28,97€ 

 
Keskusteltiin MobilePayn perustamisesta Matrixille. Palvelun kuukausimaksu on 0€. Pohdittiin missä 
kaikkialla MobilePayta voisi hyödyntää, ja tultiin siihen tulokseen, että juuri nyt ei ole tarvetta 
hankkia sellaista. Jatketaan keskustelua ensi kokouksessa. 
 
Laskutetaan Juuso Niemiseltä 100€ karonkkajatkojen nakkeilusta 21.8. 
 
Essi on laatinut testiversion sähköisestä kulunselvityslomakkeesta. Päätettiin ottaa se käyttöön 
Matrixille. 
 
8. Menneet tapahtumat 

8.1 Juuso Niemisen karonkkajatkojen nakkeilu 21.8. 
Nakkeilu meni hyvin ja nakkeilijat pääsivät työn lomassa myös tanssimaan.     

 
8.2 Kampuskierrokset 24.8., 26.8. ja 27.8. 
Muutamia merkkejä myytiin ja myös muutama uusi jäsen liittyi, ständeillä ei ollut ihan 
hirveästi kävijöitä. 
 
8.3 Fuksi-Mascot 24.8. 
Noin 30 osallistujaa, kaikilla vaikutti olevan mukavaa. Rentoa hengailua, lautapelailua ja 
biljardia. 

      
8.4 Fuksisport 25.8. 
Noin 50 osallistujaa, pelattiin mölkkyä, krokettia, kyykkää ja norsupalloa. 



    
8.5 Helsinki city tour 26.8. 
Osallistujia kierroksella noin 30. Sujui tosi hyvin, kierrokset tehtiin fuksiryhmissä. 

     
8.6 Matrixin fuksipiknik 26.8. 
Osallistujia noin 100. Mukana olivat myös vaihtarit sekä maisteri-, BSc- ja MaFyKe-
opefuksit. Piknik oli menestys, ohjelmana tutustumisleikkejä ja perinteinen tuutorivisa. 
Tänä vuonna pidettiin erikseen englannin- ja suomenkieliset visat, mikä todettiin toimivaksi 
järjestelyksi.  

     
8.7 Etäpelailuilta 27.8. 
Osallistujia 23, alkuun pidettiin pubivisa Zoomissa ja sen jälkeen pelattiin Skribbl-peliä 
(piirrä ja arvaa). 

     
8.8 Limeksen sivuaineinfo 28.8. 
Matrixin opintovastaava Elli Kiiski piti Matrixin osuuden ja esitteli matematiikan opintoja, 
oletettavasti info sujui hyvin. 

     
8.9 Matlun fuksipiknik 28.8. 
Osallistujia Matrixilta 45. Hauskaa oli, vähän satoi vettä mutta se ei liikaa haitannut menoa. 

     
8.10 Piknik mantsalaisten & geologien kanssa 1.9. 
Matrixilta osallistujia noin 20. Hietaniemen rannassa sää suosi ja oli kiva poikkitieteellinen 
tapahtuma. 

     
8.11 Muut menneet tapahtumat 

- Kyykkäpelailu 20.8., 7 osallistujaa 
 
9. Tulevat tapahtumat 

9.1 Matflix party: The Fuksi awakens 3.9. 
Aloitetaan klo 19 ja katsotaan The Matrix.  

    
9.2 Nettisivut kuntoon -ilta 
Kysytään www-vastaava Olli-Pekka Lindströmiltä mikä päivät ja ajat hänelle kävisi, ja 
järjestetään sen pohjalta Doodle jolla päätetään ajankohta. 

    
9.3 Fuksiaiset 11.9. 
Fuksiaiset pidetään perjantaina 11.9. Päätettiin, että tapahtuman jälkeen järjestetään 
puistojatkot. Panostetaan jatkoihin ja viihtyvyyteen ulkona, paikalle voisi virittää esimerkiksi 
ison teltan, valoja, istuinalustoja. Tapahtumaan tehdään ilmoittautuminen Matrixin 
nettisivuille. Fuksi- ja tuutorivastaavat järjestävät yhdessä tuutorien kanssa ja päättävät mm. 
pukuteeman. 
Rasteja pitävät tuutorit, lisäksi Matrixin hallitusrasti. Kysytään ainakin Moodilta, Matlulta, 
nauhakomitealta ja TEKiltä halukkuudesta tulla pitämään rastia. Ilmoittautuminen ja 
tapahtuman mainostus hoidetaan mahdollisimman pian loppuviikon aikana. Lisäksi tehtävä 
klusterivaraus. Budjetoitiin 250€ jatkojen tarjoiluihin, esimerkiksi pitsaa, naposteltavaa, 
lämmintä juotavaa. 

    



9.4 Fuksisitsit 19.9. 
Alina-sali ei ole käytössä. Päätettiin, että fuksisitsejä ei pidetä 19.9. Tapahtumaa ei vielä tässä 
vaiheessa peruta lopullisesti, mutta siirretään myöhemmäksi syksyyn ja seurataan tilannetta. 
Mietitään myös varmuuden vuoksi vaihtoehtoisia tapoja järkkää sitsit jos tilanne huononee 
entisestään, koska “normaaleja” sitsejä ei välttämättä pystytä järjestämään koko syksynä. 
 
9.5 Kuplafutis 
Ilari on ollut yhteydessä Båltseihin ja kuplafutis onnistuu. Päätettiin, että voisi varata 10 
palloa, jolloin lajia pääsee kokeilemaan 10-20 henkeä. Kuplafutis maksaa 229€/ensimmäinen 
tunti, sen jälkeen 100€/tunti. Matrix sponsoroi 5€/henkilö. Tapahtuma järjestetään viikon 39 
alkupuolella, Ilari selvittelee lisää. 

    
9.6 HYYn fuksihaaste 25.9. 
Matrixilla on perinteinen todistusrasti. Rastin toteutus on suunniteltu ja valmis, ja 
ilmoittautuminen rastinpitäjäksi hoidettu. 

    
9.7 Helsinginkadun approt 30.9. - 1.10. 
Tapahtuma on peruttu. Fyysisiä lippuja ei tarvitse kerätä takaisin, mutta rahat palautetaan 
kaikille lipun ostaneille. Maksujen palautuksessa käytetään sähköistä kulunselvityslomaketta, 
johon lipun ostaneen tulee liittää todiste siitä, että on maksanut lipun Matrixille.  

 
Ei päästy yhteisymmärrykseen siitä, pyydetäänkö Bileinsinööreiltä 60 ostetun lipun hinta 
takaisin vai jäädäänkö odottamaan keväälle, jolloin jos tapahtuma voidaan järjestää, lippuja ei 
tarvitsisi ostaa ja maksaa uudestaan.  
Päätettiin pitää käsiäänestys asiasta. Äänestykseen osallistuivat paikalla olleet hallituksen 
varsinaiset jäsenet, sekä varajäsenistä Jenna, Eerika ja Uuna. Valittiin Ilari ääntenlaskijaksi.  
 
Äänestystulos: 
Pyydetään rahat nyt Bileinsinööreiltä takaisin - 3 ääntä 
Ei pyydetä rahoja takaisin nyt - 6 ääntä 
1 tyhjä ääni 
 
Lippurahat jäävät toistaiseksi Bileinsinööreille tulevaisuutta varten. Asiaan palataan 
uudestaan keväällä. Veikko on yhteydessä Bileinsinööreihin. 

    
9.8 Syksyn bileet 11.10. 
Alina-vuoroa ei ole vielä peruttu HYYn toimesta, tapahtuman järjestäminen on toistaiseksi 
auki. 

    
9.9 KJYR 25.-27.10. 
Risteily suuntautuu Riikaan, jos mahdollista. Tämänhetkisten tietojen mukaan risteily voidaan 
järjestää.  

    
9.10 Hiukkasen rankkaXQ 4.11. 
Seurataan vallitsevaa tilannetta ja katsotaan voidaanko järjestää yhteistä tekemistä. Tällä 
hetkellä kaikki tapahtuman järjestämiseen kaavaillut tilat, kuten klusteri ja Sivistys, ovat 
kiinni. Eetu on yhteydessä Hiukkaseen. 

    



9.11 Muut tulevat tapahtumat 
- Taidehistorian opiskelijoiden ainejärjestö Eidos ry järjestää taidehistoriallisia 

kävelykierroksia joille voi vapaasti osallistua, kierroksia on mm. Helsingin 
observatorioon 10.9. klo 16, ja Kumpulan alueella 20.9. klo 13. Uuna hoitaa 
käytännön järjestelyt, kuten ilmoittautumisen kävelyille. Päätettiin, että Matrixilta 
voisi lähteä max 15 osallistujaa 

- Vaihtareiden hengailu ensi viikolla, budjetoitiin 40€ tapahtuman tarjoiluihin  
- Johdatus akateemiseen kyykkään 14.9., nettisivuille voisi tehdä ilmoittautumisen 

“kurssille” 
- Vierailu Korkeasaareen alustavasti 16.9. klo 14-15 aikoihin 
- Arabianpuistoexcu/piknik/hengailu 18.9., avoin tapahtuma koko jäsenistölle, 

suunnitelmissa grillailua, pelailua (esim. krokettia ja mölkkyä), budjetoitiin 40€ ja 
pyydetään osallistujia tuomaan omia eväitä ja grillattavaa 

- BSc-fuksiaiset 19.9., Matrixilta rastia menevät pitämään Eetu, Eero, Essi ja Eerika 
- Nuuksio-reissu alustavasti 27.9. säävarauksella, budjetoidaan tulevassa kokouksessa 

tarjoiluihin (esimerkiksi makkaraa ja vaahtokarkkeja nuotiolle) 
- Kansallismuseo-excu Muumit 75 -näyttelyyn, Eerika järjestää, katsotaan ensi 

kokouksessa tarkemmin 
- Paintballia Vuosaaressa, ajankohta tarkentuu, Ilari selvittelee 
- Proffakahveja ruvetaan järjestämään Zoomissa, laitetaan kyselyä professoreille 
- Etäklusterihengailut Discordissa, ajankohta tarkentuu 
- Matflix Party Series Edition, Uuna järjestää äänestyksen siitä, mitä sarjaa aletaan 

katsomaan viikoittain 
 
10. Festitoimikunnan terveiset 
IntegraatioFest on peruttu vuodelta 2020. Festitoimikunnan puheenjohtaja Ronja Öhrnberg on 
lähettänyt SFMO:n jäsenjärjestöille kyselyä siitä, voisivatko Matrix ja Resonanssi järjestää festit ensi 
vuonna.  
 
11. Komeron ja Matrixin tapahtumien ohjeiden hyväksyntä 
Hyväksyttiin ohjeet. Komeron käyttöohjeet ovat menneet sähköpostilistalle ja esillä Komerossa. 
Matrixin tapahtumien ohjeistus laitetaan nettisivuille tapahtumien yhteyteen. Ohjeistukset liitteinä. 
 
12. Uudet jäsenet 
Pauliina laittaa maksuohjeet uusille jäsenille, palataan asiaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
 
13. META 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
14. Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodlella. 
 
15. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.58. 
 


