
 
Matrix ry          Pöytäkirja 
Hallituksen kokous 23/2020 
La 24.10.2020 klo 18 
Etäyhteys Zoomilla 
 
Läsnä: 
Varsinaiset jäsenet: 
Eetu Halme (Puheenjohtaja) 
Pauliina Pirilä (Varapuheenjohtaja) 
Vili Järvinen (Sihteeri) 
Ira Laihanen 
Eero Rantala (Poistui kohdassa 5.) 
Pauliina Mäenpää 
 
Varajäsenet: 
Annika Taina 
Eerika Roivas 
Ilari Saunamäki 
Jenna Vahtera 
 
Matrix ry:n jäsenet: 
Iisak Haukkala 
Ilja Savolainen 
 
 
1. Kokouksen avaus 

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

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 

- Lisättiin kohta 10. Alina-salin ensimmäinen varauskierros ja korjattiin numerointi. 
- Hyväksyttiin kokouksen esityslista tehdyin muutoksin. 

 
4. Ilmoitusasiat 

- Käytiin kokousväen kesken esittäytymis- ja kuulumiskierros. 
 
5. Posti 

- Sähköposti: 
- Ilmoitus Alina-salin ensimmäisestä varauskierroksesta. 
- HYYn järjestötiedote. 
- Ilmoitus HYYn tilajaosta. 
- Ilmoitus HYYn järjestökilpailusta. 
- Ilmoitus OP:n kiitorata-trainee-ohjelmasta. 

- Ei fyysistä postia. 
 



6. Hallituksen kokouksen 22/2020 pöytäkirjan hyväksyminen 
- Hyväksyttiin kokouksen 22/2020 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

 
7. Talous 

- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset: 
- Veikko Laatikaiselle 26€ Helsinginkadun approjen lipuista. 

 
8. Menneet tapahtumat 
    8.1 Proffakahvit 14.10. 

- Paikalla 34 osallistujaa.  
- Tapahtumassa aktiivista keskustelua ja esille tuli yleisen keskustelun lisäksi myös 

paljon konkreettisia asioita, joista keskusteltiin henkilökunnan kanssa. 
- Tarkoitus on jatkaa tapahtuman järjestämistä kerran kuukaudessa.  

 
8.2 Syksyn opintokyselyn palautetilaisuus 22.10. 

- Matrixin opintokyselyyn oli tullut 56 vastausta. 
- Paikalla oli noin 60 osallistujaa. 
- Tapahtumassa tuotiin esille epäkohtia syksyn etäopetuksen toteutuksesta. 
- Päätettiin toteuttaa Matrixin nettisivuille osuus, johon voi jättää palautetta opinnoista 

ympäri lukuvuoden. 
 

8.3 Muut menneet tapahtumat  
- Ei muita menneitä tapahtumia. 

 
9. Tulevat tapahtumat. 
    9.1 Paintball excu 28.10. 

- Ilari oli vahvistanut tapahtumapaikalta, että tapahtuman järjestäminen onnistuu myös 
uusien hallituksen antamien rajoitusten mukaisesti. 

 
9.2 Toiminta tutuksi-iltama 3.11. 

- Päätettiin luoda info-slidet, jotka esitetään tapahtumassa. 
- Virkailijoilta ja hallituksen jäseniltä odotetaan infotekstejä omista viroistaan 

viimeistään huomenna 25.10.  
 

9.3 Fuksisitsit 14.11. 
- Mahdollisia tapahtumapaikkoja on ilmoitettu käytettäväksi jo useita. 
- Tapahtuman valmistelu etenee hyvin. Keskusteltiin tapahtuman ruokatarjoiluista ja 

muista käytännön järjestelyistä.  
- Laitetaan sähköpostilistalle ja nettisivuille mainostus ja ilmoittautuminen ensi 

viikolla.  
 

9.4 Yhdistyksen ylimääräinen kokous 17.11. 
- Päätettiin pitää ylimääräinen yhdistyksen kokous Pietari Kalmin katu 1:n kerhotilassa. 

 
9.5 Syyskokous 25.11. 

- Keskusteltiin syyskokouksen äänestämisjärjestelyistä.  
 

9.6 Muut tulevat tapahtumat 



- Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä ja yhteisistä etätapahtumista muiden 
Kumpulan ainejärjestöjen kanssa. 

- Keskusteltiin yleisesti mahdollisista tulevista tapahtumista. 
 

10. Alina-salin ensimmäinen varauskierros 
- Päätettiin hakea Matrixille Alina-salia 15.5.2020. 

 
11. Uudet jäsenet 

- Ei uusia jäseniä. 
 
12. META 

- Päätettiin perustaa Matrixille LinkedIn-tili. 
- Eero päivitti hallitukselle VALA Groupin ja Matrixin välisen yhteistyön tilannetta. 
- Iisak Haukkala esitteli haalaritilauksen tilannetta ja keskusteltiin Matrixin haalareiden 

hankinnasta ja mahdollisista tavoista, joilla haalareiden hankintaa voidaan tehostaa. 
Keskusteltiin mahdollisuudesta hankkia sponsoreita jo keväällä ja päätettiin luoda uusi virka 
haalareiden hankintaa varten seuraavalle hallituskaudelle. 

- Keskusteltiin Matrixin liikuntavuoron järjestämisestä tulevaisuudessa uusien 
koronarajoitusten mukaisesti. Päätettiin, että Matrixin liikuntavuorot järjestetään jatkossa 
normaaliin tapaan kunnes toisin joko Matrixin, Unisportin tai viranomaisten puolesta 
määrätään. 

 
13. Seuraava kokous 

- Hallituksen seuraava kokous päätetään doodlella. 
 
14. Kokouksen päätös    

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.43. 


