
Matrix ry         Pöytäkirja 
Hallituksen kokous 22/2020 
Ma 12.10.2020 klo 18 
Leppäsuonkatu 11 
Christina Regina, kokoushuone 
 
Läsnä: 
Varsinaiset jäsenet: 
Eetu Halme (Puheenjohtaja) 
Vili Järvinen (Sihteeri) 
Essi Pervala 
Aleksi Willman 
Eero Rantala 
Elli Kiiski 
Ira Laihanen 
Veikko Laatikainen 
 
Varajäsenet: 
Jenna Vahtera 
Annika Taina 
Ilari Saunamäki (Saapui kohdassa 5.) 
 
Liitteet: 

1. Uudet jäsenet 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.38. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 

- Lisättiin kohta 10. Matrix ry:n urheilujoukkueet ja korjattiin numerointi. 
- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys tehdyin muutoksin. 

 
4. Ilmoitusasiat 

- Eetu kiitti Essiä kärpästen tuhoamisesta. 
- Elli ilmoitti, että yrjistä. 
- Essi ilmoitti kokoustarjoiluista. 

 
5. Posti 

- Sähköposti: 
- Ilmoitus HELY X VOI Safety Event -tapahtumasta. 

 
- Fyysinen posti: 

- Lasku Unisportilta Matrixin vakiovuoroista. 
 
 



6. Hallituksen kokouksen 21/2020 pöytäkirjan hyväksyminen 
- Hyväksyttiin kokouksen 21/2020 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

 
7. Talous 

- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset: 
- Eero Rantalalle kyykkähanskosta 8,67€ 
- Eero Rantalalle kasvomaskeista 17,95 
- Essi Pervalalle kokouksen 22/2020 kokoustarjoiluista 6,42€ 
- Harri Perälälle Helsinginkadun approjen lipuista 26€ 
- Heini Auviselle Helsinginkadun approjen lipuista 26€ 

 
- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut: 

- Unisportille 228€ Matrixin vakiovuoroista. 
- Laskutetaan 114€ Resonanssi ry:ltä 

 
8. Menneet tapahtumat 
    8.1 Etä”LAN”it 2.10. 

- Osallistujia 23. 
 
    8.2 Lautapeli-ilta 7.10. 

- Klusterilla paikalla oli 6 osallistujaa.  
 
    8.3 Etäklusterihengailut 9.10. 

- Osallistujia 37. Tapahtumassa oli hauskaa nauttiessa virvokkeita ja pelatessa 
videopelejä. 

 
    8.4 Muut menneet tapahtumat 

- Ei muita menneitä tapahtumia. 
 
9. Tulevat tapahtumat. 
    9.1 Proffakahvit 14.10. 

- Mainokset on lähetetty sähköpostilistalle. Tapahtuma järjestetään Zoomissa ja 
paikalla professoreista on ainakin Pekka Pankka, Petteri Piiroinen ja Anne-Maria 
Ernvall-Hytönen. 

 
    9.2 Excursio Muumit 75 -näyttelyyn 16.10. 

- Tapahtuman järjestäminen oli kokoushetkellä vielä hieman epäselvää. Lähetetään 
mainokset tapahtumasta hyvissä ajoin. 

 
    9.3 Syksyn opintokyselyn palautetilaisuus 

- Tapahtuma järjestetään alustavasti viikolla 43. 
- Ainejärjestölle on lähetetty paljon palautetta syksyn kursseista, ja tapahtumassa onkin 

tarkoitus käydä hieman palautetta läpi. 
 
    9.4 Paintball excu 

- Asiasta on informoitu Limes ry:tä, mutta Limekseltä ei ole vielä tullut vastausta 
yhteistyöstä. 

- Päätettiin budjetoida osallistumisen sponsorointiin 100€. 



- Keskusteltiin tapahtuman ilmoittautumiskäytännöistä ja maksutavoista.  
- Ehdotetaan Limekselle, että rajataan tapahtuman osallistujakiintiö 20 osallistujaan. 

 
9.5 Toiminta tutuksi-iltama 

- Järjestetään tapahtuma Zoomissa. Järjestetään tapahtuma niin, että virkailijat pääsevät 
kertomaan omista tehtävistään ainejärjestön parissa. 

- Päätettiin, että esitellään Matrixia ja virkoja Matrixin Instagram-sivuilla. 
- Elli luo aikataulun, jonka mukaan luodaan viroittain esittelyt Instagram-sivuille. 
- Päätettiin järjestää tapahtuma tiistaina 3.11. klo 17 alkaen. 
- Pauliina Pirilä on lupautunut hoitamaan tapahtuman järjestelyjä. 

 
    9.6 Fuksisitsit 14.11. 

- Fuksi- ja tuutorivastaavat ovat yhteydessä tuutoreihin ja kyselevät, että onko halua 
toimia “hostina” sitseillä. Kysellään lisäksi muulta jäsenistöltä mikäli on halua toimia 
järjestäjänä.  

- Keskusteltiin sitsien tarjoiluista ja Matrixin sitsibudjetin käytöstä. 
 
    9.7 Syyskokous 

- Päivitetty yhdistyslaki mahdollistaa yhdistyksen säännöistä riippumatta yhdistyksen 
kokoukseen etäyhteydellä osallistumisen. Saman lain mukaan on kuitenkin tarjottava 
mahdollisuus myös paikanpäällä osallistumiseen. 

- Keskusteltiin käytännön järjestelyistä ja esimerkiksi äänestystavoista, mikäli 
kokouksessa tulee tarve suljetulle lippuäänestykselle. 

- Päätettiin kutsua yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous koolle 25.11. klo 16.15. 
alkaen. 

 
    9.8 Muut tulevat tapahtumat 

- Päätettiin kutsua ylimääräinen yhdistyksen kokous koolle 17.11. klo 16.15. alkaen. 
 
10. Matrix ry:n urheilujoukkueet 

- Päätettiin, että sponsoroidaan Matrixin futsal-joukkueen osallistumismaksuja 6€ per 
osallistuja. 

 
11. Uudet jäsenet 

- Hyväksyttiin 8 uutta jäsentä. Lista on pöytäkirjan liitteenä. 
 
12. META 

- Sihteeri muistutti pöytäkirjantarkastajia, että kevätkokouksen pöytäkirja tulisi tarkistaa. 
- EY:n edustaja on yhteyksissä lähiaikoina Elliin yhteistyösopimuksen uusimisen puolesta. 
- Vala Group:n edustaja on yhteyksissä Eeroon lähiaikoina yhteistyösopimuksen uusimisen 

puolesta. 
 
13. Seuraava kokous 

- Hallituksen seuraava kokous päätetään doodlella. 
 
14. Kokouksen päätös 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.43. 
 


