
Matrix ry         Pöytäkirja 
Hallituksen kokous 21/2020 
To 1.10.2020 klo 18 
Pietari Kalmin katu 1 
Kerhohuone 
 
Läsnä: 
Varsinaiset jäsenet: 
Eetu Halme (Puheenjohtaja) 
Pauliina Pirilä (Varapuheenjohtaja) 
Vili Järvinen (Sihteeri) 
Essi Pervala 
Ira Laihanen 
Aleksi Willman 
Elli Kiiski (Saapui kohdassa 4. ja poistui kohdassa 9.) 
Eero Rantala (Saapui kohdassa 8.) 
 
Varajäsenet: 
Jenna Vahtera 
Uuna Saarela (Poistui kohdassa 9.) 
Eerika Roivas 
Ilari Saunamäki (Saapui kohdassa 4.) 
 
Liitteet: 

1. Uudet jäsenet. 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.16. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 

- Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 
4. Ilmoitusasiat 

- Käytiin kokousväen kesken kuulumiskierros. 
- Vili ilmoitti, että on taas pessimisti-Vili 
- Uuna ilmoitti, että kokoustarjoilut jäivät tällä kertaa puuttumaan. 

 
5. Posti 

- Sähköposti: 
- HYYn järjestötiedote ja ajankohtaiskatsaus korona-pandemian vaikutuksista HYYn ja 

sen jäsenjärjestöjen toimintaan ja järjestötilojen käyttöön. 
- Ilmoitus Hackathonista Junctionilta. 

- Ei fyysistä postia. 
 
 



6. Hallituksen kokouksien 19/2020 ja 20/2020 pöytäkirjojen hyväksyminen 
- Hyväksyttiin kokouksen 19/2020 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 
- Hyväksyttiin kokouksen 20/2020 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

 
7. Talous 

- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset: 
- Ira Laihaselle Nuuksion retken tarjoiluista 10,49€ 
- Seuraaville henkilöille 26€ Helsinginkadun approjen lipuista: 

- Jenna Vahtera 
- Sasu Lehtonen 

- Seuraaville henkilöille 13€ Helsinginkadun approjen lipuista: 
- Tara Vaittinen 
- Suvi Hakala 

 
8. Menneet tapahtumat 
    8.1 Kuplafutis excu 21.9. 

- 11 osallistujaa. Tapahtumasta jäi hyvä fiilis. 
 
8.2 Matrix goes Korkeasaari 23.9. 

- 3 osallistujaa. Osallistuja viettivät aikaa Korkeasaaressa noin kolmen tuntia ja kivaa 
oli. 
 

8.3 Nettisivut kuntoon -ilta 24.9. 
- 6 osallistujaa. Tapahtumassa käytiin läpi Matrixin nettisivuja ja kerättiin 

parannusehdotuksista lista. 
 

8.4 HYYn fuksihaaste 25.9 
- Matrixin rastille osallistui 29 joukkuetta.  

 
8.5 Retki Nuuksiossa 27.9 

- Reippailemaan lähti 9 osallistujaa. 
 

8.6 Johdatus akateemiseen kyykkään 28.9. 
- 13 osallistujaa, joista 2 fukseja. 

 
8.7 Muut menneet tapahtumat 

- Ei muita menneitä tapahtumia. 
 
9. Tulevat tapahtumat. 
    9.1 Etä”LAN”it 2.10. 

- Tapahtumaan ei ole suunniteltu mitään erityistä ohjelmaa, ja tarkoituksena onkin 
pelailla ja viettää aikaa ystävien kanssa. 

 
9.2 Lautapeli-ilta 7.10. 

- Kokoushetkellä 12 ilmoittautunutta. Päätettiin jättää tarjoilut hankkimatta HYYn 
uuden järjestötiedotteen perusteella. Hankitaan tapahtumaan kasvomakseja 
osallistujille ja päätettiin siirtää tapahtumaan budjetoidut rahat maskibudjetiksi. 

 



9.3 Etäklusterihengailut 9.10. 
- Keskusteltiin mahdollisesta ohjelmasta, jota tapahtumassa voidaan järjestää. 

 
 
9.4 Leffailta 12.10. 

- Siirretään tapahtuma myöhemmälle ajankohdalle kunhan koronatilanne maassa ja 
Helsingissä selkenee. 

 
9.5 Proffakahvit 14.10. 

- Pidetään Zoomissa klo 11-13. Tapahtumaan on pohdittu teemaa, josta opiskelijat 
voisivat keskustella professorien kanssa. Esimerkiksi etäopetusta on ehdotettu 
yhdeksi teemaksi. 

 
9.6 Excursio Muumit 75 -näyttelyyn 16.10. 

- Keskusteltiin tapahtuman järjestelyistä ja mahdollisuudesta esimerkiksi varata liput 
tilaisuuteen. 

 
9.7 Fuksisitsit 

- Keskusteltiin tapahtuman järjestämisestä pienryhmissä vanhempien opiskelijoiden 
johdolla.  

- Päätettiin, että otetaan yhteyttä tuutoreihin ja myös vanhempiin opiskelijoihin, mikäli 
löytyy halua toimia pienryhmissä laulunjohtajina ja esimerkin näyttäjinä. 

- Keskusteltiin lisäksi sitsien ohjelmasta ja muista järjestelyistä. 
- Päätettiin alustavasti, että tapahtuma järjestettäisiin lauantaina 14.11. 

 
9.8 Matflix party: Series edition 

- Siirretään tapahtuma myöhemmälle ajankohdalle. 
 

9.9 Syksyn opintokyselyn palautetilaisuus 
- Lomake sulkeutuu 9.10. 

 
9.10 Paintball-excu 

- Ilari on ollut järjestämispaikkaan yhteydessä. Alustava tieto hinnasta olisi 35€ per 
osallistuja mikäli osallistujia saadaan yli 12 henkilöä. 

- Päätettiin alustavasti, että tapahtuma järjestettäisiin viikolla 44.  
- Liikuntavastaavat ovat yhteydessä Limekseen mahdollisesta yhteistyöstä tapahtuman 

parissa. Esitetään Limekselle osallistujien sponsoimista esimerkiksi 5€ per 
osallistujia. 

 
9.11 KJYR 25.-27.10. 

- Peruttu. 
 

9.12 Syyskokous 
- Keskusteltiin syyskokouksen pitopaikasta, jossa on mahdollista noudattaa turvavälejä 

ja ylläpitää yleistä turvallisuutta. 
 

 
 



9.13 Muut tulevat tapahtumat 
- Keskusteltiin Toiminta tutuksi -illan järjestämisestä.  
- Keskusteltiin mahdollisesta tapahtumasta, jossa TEK voisi esittäytyä opiskelijoille. 

 
10. Uudet jäsenet 

- Hyväksyttiin 16 uutta jäsentä. Lista on pöytäkirjan liitteenä. 
 
11. META 

- Vala Group on ollut yhteyksissä yhteistyön jatkamisesta. 
- Päätettiin muistaa 32-vuotiasta TKO-älyä kortilla ja pienellä lahjalla. 
- Keskusteltiin Komerossa olevien viime vuoden haalareiden kohtalosta.  

 
12. Seuraava kokous 

- Hallituksen seuraava kokous päätetään doodlella. 
 
13. Kokouksen päätös 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.25. 


