
 

Matrix ry          Pöytäkirja 
Hallituksen kokous 19/2020 
Su 20.9.2020 klo 16 
Etäyhteys Zoomilla 
 
Läsnä: 
Varsinaiset jäsenet: 
Eetu Halme (Puheenjohtaja) 
Vili Järvinen (Sihteeri) 
Essi Pervala 
Aleksi Willman 
Pauliina Mäenpää 
Elli Kiiski 
Ira Laihanen 
Veikko Laatikainen (Saapui kohdassa 5.) 
Eero Rantala (Saapui kohdassa 5.) 
 
Varajäsenet: 
Jenna Vahtera 
Ilari Saunamäki 
Annika Taina 
Uuna Saarela 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.15. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 

- Muutettiin kohta 9.1. Bsc:n fuksiaisten rasti 19.9. kohdaksi 8.6. 
- Lisättiin kohta 12. Kokouskäytännöt. 
- Lisättiin kohta 11. Yhteistyö Loimun kanssa. 
- Korjattiin numerointi ja hyväksyttiin esityslista tehdyin muutoksin. 

 
4. Ilmoitusasiat 

- Ira ilmoitti suorittaneensa menneellä viikolla Opiskelijan Digitaidot -kurssin. 
 
5. Posti 

- Sähköposti 
- Kutsu osallistumaan Suomen Punaiselta Ristin veripalvelun 

verenluovutuskampanjaan. 
- HYYn järjestötiedote sisältäen muun muassa ajankohtaisen katsauksen 

koronavirustilanteeseen ja tiedon Alina-salin kevään varauskierroksesta. 
- HYY:ltä ilmoitus Alina-salin ja Sivistyksen käytöstä. HYY on linjannut, että Alina-

sali ei ole käytössä lokakuunkaan aikana ja olemassa olevat varaukset puretaan. 
- Vahvistus HYY:n tilajaosta. 

- Ei fyysistä postia. 



 

6. Hallituksen kokouksen 18/2020 pöytäkirjan hyväksyminen 
- Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 18/2020 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

 
7. Talous 

- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset: 
- Ira Laihaselle 19,60€ fuksiaisten pukukilpailun palkinnoista. 
- Ira Laihaselle 20,61€ fuksiaisten voittajajoukkueen palkinnoista. 
- Ira Laihaselle 255€ fuksiaisten ruokatarjoiluista. 
- Viljami Paloposkelle 28,81€ vaihtarihengailujen tarjoiluista  
- Pauliina Mäenpäälle 38,19€ Grill ‘n’ Chill -tapahtuman tarjoiluista.  
- Seuraaville henkilöille 13€ Helsinginkadun approjen palautettavista lipuista: 

- Tinja Seppälä 
- Reetta Sainio 
- Eveliina Taimela 
- Ira Laihanen 
- Zhishang Chen 
- Anna Laine 
- Samuli Pirttimäki 
- Jussi Virtanen 
- Sanna Rissanen 
- Milla Höglund 
- Pauliina Mäenpää 
- Olli-Pekka Lindström 
- Oona Hämäläinen 

 
- Seuraaville henkilöille 26€ Helsinginkadun approjen palautettavista lipuista: 

- Aleksi Willman  
- Milja Niemi 
- Valtteri Vistiaho 
- Vili Järvinen 
- Tanja Kaappola 

 
- Seuraaville henkilöille 39€ Helsinginkadun approjen palautettavista lipuista: 

- Elli Kiiski 
 
8. Menneet tapahtumat 

8.1 Matflix party: The Fuksi awakens 3.9. 
- Osallistujia 5. 

 
8.2 Vaihtarien hengailu 8.9. 

- Vaihto-opiskelijoiden tuutorit järjestivät hengailut vaihtareille. Tapahtuma 
järjestettiin Viljami Paloposken luona Tapulikaupungissa ja paikalla oli 15 
osallistujaa. 

 
    8.3 Taidehistoriallinen kierros Helsingin observatorioon 10.9 

- Osallistujia 7. Tapahtumaan oli yhteislähtö kampukselta ja kokemus tapahtumasta 
kaikkiaan todella positiivinen. Osallistujissa myös useampi fuksi. 

 



 

      
8.4 Fuksiaiset 11.9. 

- Paikalla osallistujia noin 75. Tilaisuudessa nautittiin maukkaista tarjoiluista ja 
tapahtumaan osallistuneilta kuultu palaute on ollut positiivista.  

 
     8.5 Arabianpuiston Grill ‘n’ chill 18.9. 

- Ilmoittautuneita osallistujia 35, joista yli 10 oli fukseja. Tapahtuma sujui ihan 
mukavasti ja osallistuneilla oli hauskaa. 

 
 8.6. BSc:n fuksiaisten rasti 19.9. 

- Rastilla olleilla oli hauskaa ja rastilla pidettiin differentiaalikrokettia. 
      

8.7. Muut menneet tapahtumat 
- Ei muita menneitä tapahtumia.  

 
9. Tulevat tapahtumat. 
    9.1. Kuplafutis excu 21.9. 

- Kokoushetkellä ilmoittautuneita 11.  
 
    9.2. Matrix goes Korkeasaari 23.9. 

- Kokoushetkellä ilmoittautuneita 3. Keskusteltiin tapahtuman yhteislähdön 
lähtöpaikasta ja mahdollisesta korvaavasta vastuuhenkilöstä mikäli Ira ei pääse 
paikalle. 

 
  9.3. HYYn fuksihaaste 25.9. 

- Tuutorivastaavat ovat valmistelleet ja suunnitelleet rastin ja Ira erityisesti hoitaa vielä 
tapahtumaa edeltävät konkreettiset asiat. 

 
    9.4. Retki Nuuksiossa 27.9. 

- Keskusteltiin erityisesti edellisten vuosien vastaavista tapahtumista ja Ira lupasi 
hoitaa homman, mikäli on terveenä ja Annika lupautui varajärjestäjäksi. 

- Budjetoidaan tapahtumaan nuotioherkkuihin 30€. 
 
    9.5. Matflix party: Series edition 

- Ei uutta käsiteltävää. 
    

9.6. Nettisivut kuntoon -ilta 
- Puheenjohtaja on ollut yhteydessä www-vastaavaan Olli-Pekka Lindströmiin. 

Päätettiin järjestää kyseinen tapahtuma hallituksen ja aktiivien kesken ja käsitellä 
esimerkiksi jäseneksi liittymisestä ja jäsenyyden uusimisesta aiheutuvia teknisiä 
ongelmia. 

    
9.7. Johdatus akateemiseen kyykkään 

- Keskusteltiin tapahtuman järjestyspäivästä ja päätettiin kyykkäillä 28.9. alustavasti 
Kumpulan UniSportin takana olevalla kentällä. 

    
9.8. Proffakahvit 



 

- Ajatuksena järjestää proffakahvit Zoomissa. Elli ja Moodin opintovastaava Riku 
Laine ottavat koppia tapahtumien järjestämisestä loppusyksynä. 

- Osaston kanssa on keskusteltu tapahtuman tulevaisuudesta, ja halu tapahtuman 
järjestämiseen on molemminpuoleista. Alustavasti tapahtuma voitaisiin syksyllä 
järjestää ensi kerran lokakuun puolella. 

    
9.9. Etäklusterihengailut 

- Keskusteltiin tapahtuman järjestämisestä. Esitettiin tapahtuma-ajaksi 9.10. klo 18 
alkaen. Aleksi organisoi käytännön asiat ja mainostukset kuntoon.  

    
9.10. Fuksisitsit 

- Keskusteltiin Matrixin järjestämien sitsien välittömästä tulevaisuudesta ja 
mahdollisista tavoista, joilla tulevat sitsit voidaan järjestää. 

    
9.11. Etä”LAN”it 

- Aleksi organisoi tapahtuman järjestämiseen liittyvät käytännön asiat. Päätettiin 
järjestää tapahtuma 2.10.  

    
9.12. Syksyn opintokyselyn palautetilaisuus 

- Matti Lassas ja puheenjohtaja ovat olleet yhtedeissä ja keskustelleet etäopetukseen 
liittyvästä palautetilaisuudesta  

    
9.13. Syksyn bileet 11.10. 

- Matrixin lokakuun Alina-vuoro on peruttu ja täten päätettiin perua koko tapahtuma. 
    

9.14. Paintball-excu 
- Ilari ottaa haltuun tapahtuman järjestelyn ja on jo tutkinut mahdollisia paikkoja, joissa 

tapahtuman voisi järjestää. Käsitellään asiaa tarkemmin tulevissa hallituksen 
kokouksissa.  

    
9.15. Excursio Muumit 75 -näyttelyyn 

- Keskusteltiin excun järjestämisestä. Pohdittiin alustavasti, että valittaisiin 
ajankohdaksi jokin tuleva perjantai, jolloin Kansallismuseossa on ilmainen 
sisäänkäynti. Kysytään Eerika Roivakselta mielipidettä ja käsitellään asiaa vielä 
tulevissa kokouksissa.  

    
9.16. KJYR 25.-27.10. 

- Elli on vastannut TKO-älyn lähettämään kyselyyn, ja Matrixille on varattu 25 hytin 
kiintiö. 

     
9.17. Hiukkasen rankkaXQ 4.11. 

- Hiukkanen on perunut tapahtuman. 
    

9.18. Muut tulevat tapahtumat 
- Päätettiin järjestää erityisesti fukseille järjestettävä lautapeli-ilta klusterilla 

keskiviikkona 7.10. klo 17 alkaen. Jenna organisoi. Budjetoitiin tapahtuman 
järjestämiseen 33,18€. 

- Päätettiin järjestää leffailta klusterilla maanantaina 12.10. 



 

 
 
10. Viini ja gradukerho ViAGra 

- Antti Koivurovan ja Viljami Paloposken pyynnöstä herätellään kerho henkiin. Antti 
Koivurova on lupautunut hoitamaan kerhon asioita.  

- Budjetoitiin tarjoiluihin 20€. 
 
11. Yhteistyö Loimun kanssa 

- Päätettiin, että ei hyväksytä Loimun lähettämää sopimusehdotusta. 
 
12. Kokouskäytännöt 

- Päätettiin, että jatkossa vuonna 2020 järjestetään osallistujien kesken äänestys hallituksen 
kokouksen järjestysmuodosta (etänä vai livenä?).  

 
13. Uudet jäsenet 

- Käsitellään asiaa hallituksen seuraavassa kokouksessa, kun varapuheenjohtaja pystyy 
kertomaan asiasta tarkemmin. 

 
14. META 

- Keskusteltiin lyhyesti yhdistyksen syyskokouksen järjestelyistä. 
- Matlu järjestää ylimääräisen yhdistyksen kokouksen. Nimettiin Aleksi Matrix ry:n 

edustajaksi. 
 
15. Seuraava kokous 

- Hallituksen seuraava kokous päätetään doodlella. 
 
16. Kokouksen päätös 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.17. 
 


