
Matrix ry
Hallituksen kokous 13/2021
La 23.8.2021 klo 17
Zoom-etäyhteys

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Aleksi Willman (Puheenjohtaja)
Iisak Haukkala (Sihteeri)
Eero Rantala (saapui kohdassa 4.)
Ira Laihanen (poistui kohdassa 12.)
Essi Pervala
Jenna Vahtera
Annika Taina
Elli Kiiski
Saku Kosonen

Varajäsenet:
Uuna Saarela (poistui kohdassa 5.)
Vili Järvinen (poistui kohdassa 9.2.)
Riikka Saukko
Jere Nyman
Veera Rinne
Mikko Ihasalo

Matrix ry:n jäsenet:
Eeva Pyrhönen (poistui kohdassa 10.)
Eetu Halme (poistui kohdassa 11.)
Ilja Savolainen

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

- Lisättiin kohdat
- 9.3 Kiipeily-excu
- 9.4 Paintball-excu
- 9.5 Komeron siivous
- 10. Virkailijat
- 11. Yhteistyö Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa

- Korjattiin numerointi
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.



4. Ilmoitusasiat

- Käytiin kuulumiskierros.
- Iisak ilmoitti, että tämänkertaisen vitsin krediitit kuuluu hänen laulukirjaansa

kesäseminaarissa kirjoittaneelle anonyymille.
- Iisak kysyi: Mitä ruokaa voi syödä sekä kuussa että maassa? Vastaus: Kuumaa ruokaa.
- Essi onnitteli Aleksia kihlautumisen johdosta.

5. Posti

Fyysinen posti:

- Ei fyysistä postia.

Sähköposti:

- Opiskelijalähettiläshaun markkinoimispyyntö opiskelijalähettiläskoordinaattorilta.
- Helsinginkadun approilta viesti tapahtumastaan.
- Helsinginkadun approilta viesti tapahtuman peruuntumisesta.
- Helsinginkadun approilta pyyntö lähettää tilinumerosta rahojen palauttamiseksi.
- Nyyti ry:ltä mainostuspyyntö syksyn chateista opiskelijoille.
- Limeksen opintovastaavalta viesti: sivuaineinfoon tarvitaan Matrixin edustus.
- HYY:ltä muistutus avajaiskarnevaalien ja fuksiseikkailun ilmottautumisesta.
- HYY:ltä ilmoitus tärkeistä päivämääristä.
- Kutsu luonnontieteilijöiden jouluristeilylle 2021.
- HYY:ltä ajankohtaiskatsastus koronasta.
- Eeva Pyrhöseltä viesti ulkoilukerhosta.

- Säännöllisesti järjestettävä tapahtuma, jossa kierrettäisiin Helsingin eri
ulkoilureittejä.

- HYY:ltä kysely fuksiseikkailun päivämäärästä.
- Kokouskutsu Matlun kansainvälisyystoimikunnan kokoukseen.

6. Hallituksen kokouksen 12/2021 pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin kokouksen 12/2021 pöytäkirja.

7. Talous

Kulunselvitykset:

- Aleksi Willmanille kesäseminaarin tarjoiluista 206,17 €.
- Annika Tainalle laguuni-excun lipuista 180 €.

Muut talousasiat:

- Budjetoidaan uusiin krokettimailoihin 20 €.

8. Menneet tapahtumat
8.1 Matrixin kesäseminaari 23.-25.7.



- Osallistujia 19.

8.2 Excu vesipuisto Laguuniin 29.7.

- Osallistujia 15.
- Tapahtuma onnistui ja oli hauskaa.

8.3 Varaslähtö elämään 22.8.

- Osallistujia 40
- Aloitettiin suomenlinnasta ja jatkettiin hengailua Kaisaniemen puistossa.
- Tapahtuma onnistui ja oli hauskaa.

8.4 Muut menneet tapahtumat

- Ei muita menneitä tapahtumia.

9. Tulevat tapahtumat
9.1 Fuksisyksyn 2021 tapahtumat

- Maanantaina 30.8. puistohengailu. Budjetoidaan 100 € tarjoiluihin.
- Tiistaina 31.8. fuksisport.
- Keskiviikkona 1.9. orientaatiopiknik kaivopuistossa. TEK tulossa tapahtumaan.

Budjetoidaan 150 € tarjoiluihin.
- Torstaina 2.9. etähengailu.
- Perjantaina 3.9. Matlun piknik.
- Budjetoidaan 20 €/tuutori kaikille Matrixin tuutoreille. Budjettia voi käyttää

esimerkiksi tuutoriryhmien pienempiin hengailuihin.
- Fuksiaiset syyskuun puolessa välissä. Jatkopaikan voisi varata, mikäli rajoitukset

sallivat.
- Fuksisitsit, mikäli rajoitukset sallivat. Alina-sali varattuna 24.9.

9.2 Helsinki Biennaali -excu

- Päätetään tapahtuman ajankohdasta ensi kokouksessa.

9.3 Kiipeily-excu

- Pyritään pitämään varhaisena ajankohtana, jolloin kiipeilypaikoilla ei ole liikaa väkeä.
- Otetaan yhteyttä kiipeilypaikkoihin mahdollisesta ryhmäalennuksesta.
- Päätetään tapahtuman ajankohdasta ensi kokouksessa.
- Mikäli on kiinnostusta, voitaisiin perustaa viikottain kokoontuva kiipeilykerho.

9.4 Paintball-excu

- Järjestetään 8.9. klo 18.00 - 20.00.
- Kysytään limekseltä, haluavatko he osallistua tapahtumaan.



- Budjetoidaan tapahtumaan 200 €.

9.5 Komeron siivous

- Järjestetään 26.8. klo 15 alkaen.
- Budjetoidaan 20 € pakettiautoon ja 15 € tarjoiluihin.

9.6 Muut tulevat tapahtumat

- Keskusteltiin syksyn bileistä.

10. Virkailijat

- Eeva Pyrhönen valittiin Matrix ry:n ulkoilukerhovastaavaksi.

11. Yhteistyö Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa

- Eetu Halme esitteli Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen ideaa ulkoratkomosta.
- Matrix ry voisi osallistua ulkoratkomon markkinointiin, ideointiin sekä ohjaajien

rekrytointiin.

12. Matrixin haalarit

- Sovitukset järjestetään orientoivan viikon maanantaina kampuskierroksen yhteydessä.
- Haalareiden hinta tarkentuu myöhemmin.

13. Liikuntavuorot

- Perutaan liikuntavuorot 12.9. asti rajoitusten vuoksi.

14. Yhteistyö SocialSportsin kanssa

- SocialSports ehdotti yhteistyötä, josta Matrix saisi koodin jaettavaksi jäsenistölleen
mainostamista vastaan. Koodilla saa käyttää kuukauden SocialSports-sovelluksen
mainoksetonta versiota.

- Matrix ehdottaa viestiä sähköpostilistalle koodia vastaan.

15. Matrix tuotteet

- Keskusteltiin Matrixin logolla varustetuista pop socketeista.

16. META

- Ei esille tulleita asioita.

17. Seuraava kokous

- Pidetään viikolla 36.
- Päätetään ajankohta Doodle-kyselyllä.



18. Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.15.


