
Matrix ry
Hallituksen kokous 10/2022
Aika: la 7.5.2022 klo 10
Paikka: Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11

Läsnäolijat:

Hallituksen jäsenet:
- Elli Kiiski (puheenjohtaja)
- Jenna Vahtera (sihteeri)
- Iisak Haukkala
- Mikko Ihasalo (saapui kohdassa 6)

Hallituksen varajäsenet:
- Riikka Saukko
- Hannes Flykt
- Jere Nyman
- Saku Kosonen
- Anni Nurmi
- Aatu Hokkanen

Muut:
- Kuutti Pirskanen (saapui kohdassa 6)

Liitteet:
- Liite 1: Columbia Roadin yhteistyösopimus
- Liite 2: Loimun sopimus
- Liite 3: Valtakirja, Eerika Roivas
- Liite 4: Uudet jäsenet

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys
Lisättiin kohta 12. Yhteistyö Loimun kanssa ja kohta 15. Uudet jäsenet sekä
korjattiin numerointi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



4. Ilmoitusasiat
Riikka ilmoitti, että ei kannata käydä fyssarilla päivää ennen kämppäapproja.
Iisak ilmoitti, että hänen approneitsyys lähtee tänään.
Elli ilmoitti, että ei ole saanut unta puoli viiden jälkeen, joten rippaaminen
kämppäapproilla on lähes taattu.

5. Kokouskevennys
Mitä eroa on vaaleilla ja tummilla shakkinappuloilla? - Vaaleissa äänestetään.

6. Posti
Fyysinen posti:

- Ei fyysistä postia
Sähköposti:

- HYYn toiminta-avustukset on myönnetty. Matrix sai 1464€, eli eniten
koko Kumpulassa ;)

- Hyvien Marttojen mainosviesti
- HYYn järjestötiedote 5/22

7. Hallituksen kokouksen 9/2022 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin yhden n:n lisäyksen kera kokouksen 9/2022 pöytäkirja.

8. Talous
Hyväksyttiin seuraavat kulunkorvaukset:

- Kalle Heinoselle Resonanssin synttärilahjasta 18,48 €
- Iisak Haukkalalle HYKin vujulahjasta 34,80 €
- Elli Kiiskille vappuaaton hodareista 175 €
- Iisak Haukkalalle HYKin vujuedustuksesta 95 v. vujuilla 32,50 €
- Jenna Vahteralle punaisten bileiden tarjoiluista 28,70 €

Hyväksyttiin lasku AYY:lle silliksen rantasaunan tilavuokrasta, summa 610€.

Budjetoidaan 175€ TKO-älyn uutta lipputankoa varten, koska vanha on
mennyt rikki Matrixin ja TKO-älyn lipunryöstöjen hulinoissa vappuna.
Muistetaan tämä ostaessa vujulahjaa TKO-älylle marraskuussa.

9. Menneet tapahtumat
9.1. Accenture-excu 22.4.

Osallistujia 20. Oli hyvä case. Oli mukavaa olla yritysexculla pitkään aikaan.
Käytiin jatkoilla mummotunnelissa.

9.2 Carmina Burana -konserttiexcu 23.4.
Osallistujia 9. Oli ihan sikahieno keissi! Kylmii väreitä koko ajan ja Jaakko ja
Ira oli upeita.

9.3 Haalarimerkkiompelut 25.4.
Osallistujia 12. Komero oli täynnä ompelijoita.



9.4 Pienet merkkimarkkinat 25.4.
Osallistujia tosi paljon, noin 150. Haalarimerkkejä myymässä oli Matrixin
lisäksi myös Moodi, Matlu, TKO-äly, Resonanssi, HYK ja Vasara. Samalla oli
Matlun opiskelijahuoneen avajaiset, joten Matlu tarjosi osallistujille munkkeja
ja simaa.

9.5 Matrix x SUB -punabileet 25.4.
Osallistujia 82. Bileet oli menestyneet. Pukukilpailun voittajia oli kolme,
joista yksi oli Elli punaiseksi värjättyjen hiusten ansiosta.

9.6 Matrixin vappu 30.4.-1.5.
Osallistujia myös tosi paljon, noin 180. Myös monta vanhaa Matrixlaista oli
tullut paikalle. Aamu alkoi Physicumin katolla, vaikkei ihan 12:00 päästy
avaamaan skumppia. Sen jälkeen grillailtiin A.I. Virtasen aukiolla hodareita ja
jäsenistö nautti vapputunnelmasta. Lipunryöstö TKO-älyn kanssa yltyi vähän
liian kilpailuhenkiseksi, sillä lopulta TKO-älyn lipputanko meni rikki ja
lipussa oli Ellin verta. Matrix sai kuitenkin ryöstettyä TKO-älyn lipun ja
puolustamaan omaa lippuaan onnistuneesti.
Ullanlinnanmäellä 1.5. nautittiin aurinkoisesta säästä ja Matrixin lippu oli
paikalla, iltaa jatkettiin Klusterilla.

9.7 AATU 5.5.
Osallistujia 29. Turun reissu oli erittäin mukava, aurinko paistoi ja approt oli
superhyvät. Matrix kävi myös vierailulla ystäväjärjestömme Deltan
opiskelijahuoneella Turun yliopistolla. Lähdetään AATU:un myös ensi
vuonna.

9.8 Opintopalautetilaisuus 6.5.
Osallistujia 14. Vuoden luennoitsija -palkinnon voitti Mika Koskenoja ja
vuoden assari -palkinnon Paavo Ahola. Tilausuudessa ehdotettiin, että
fukseille tehtäisiin mahdollisimman tiivis infopaketti mahdollisista kursseista.

9.9 Muut menneet tapahtumat
- Proffakahvit 30.3., osallistujia 25.
- Matlun järjestämät vapputapahtumat

- MEGAspåra 26.4.
- VappuHopLop 27.4.
- KJYV 28.4. Matrixin rastilla kävi 54 joukkuetta ja koko

KJYV:in voitti loistokkaasti matrixlainen tiimi Domimatrix
(huom. Tekiksen pöytäkirjassa väärää tietoa tapahtuman
kulusta)

10. Tulevat tapahtumat
10.1 Yhteispiknik 25.5.

Mukana piknikillä on ainakin TKO-äly ja Vasara. Suunnittelut etenevät.
Aktiviteetti-ideoita mm. ninjapeli ja jättikäytäväpeli. Budjetoidaan
tapahtumaan 30€.



10.2 Suursitsit 28.5.
Ilmoittautuminen jäsenille aukeaa 10.5. Tapahtuman infotilaisuus on 18.5. klo
18. Riikka menee sinne.

10.3 Lautapeli-ilta
Järjestetään yhteistyössä Alter Egon kanssa. Päätettiin päivämääräksi 31.5.
Budjetoidaan tarjoiluja varten 20€.

10.4 Matrixin kesätorstait
Pyritään järjestämään joka torstai kesän aikana, siis aikavälillä 2.6. - 25.8.
Ideoita kesäkuun kesätorstaille:

- Grill & Chill 2.6. mahdollisesti yhteistyössä Resonanssin ja
Fyysikkokillan kanssa, halukkaita järjestämään Elli ja Mikko.
Budjetoidaan tapahtumaan 30€.

- Sompasaunaexcu 9.6. liikkavuoron jälkeen klo 18. Kuutti lupasi hoitaa
mainostuksen ja yhteislähdön liikuntavuorolta.

- Klusterihengailut 16.6. teemalla rantaloma, Jenna hoitaa järjestelyt.
Muita ideoita loppukesälle:

- Rantapäivä
- Pesäpallo
- Vesipuistoexcu (Laguuni?)
- Beach volley
- Linnanmäkiexcu
- Turistipäivä Helsingissä
- Museo / näyttely
- Heureka-excu
- Korkeasaari
- Kyykkä

10.5 Kesäseminaari
Äänestetään Telegrammissa ajankohdasta mahdollisimman pian. Mahdollisia
paikkoja on Uunan ja Mikon kesämestat.

10.6 Tuutoriaiset
Mahdollisesti elokuussa tai muuten loppukesästä. Tarkoituksena on, että
tuutorit kiertävät järjestöjen ylläpitämiä rasteja. Tuutorivastaavat selvittävät,
jos muut järjestöt ovat halukkaita yhteistyöhön.

10.7 Seniorisitsit
Seniorisitsit pitäisi järjestää kesän aikana, mutta järjestämiseen tarvittaisiin
seniorivastaavia. Ajankohta pitäisi olla viikonloppuna, koska seniorit käyvät
töissä. Alustavia päivämäärämahdollisuuksia 17.6. ja 12.8.

10.8 Aktiivit kautta aikain -tapahtuma
Tapahtuma, jossa tuodaan vanhoja ja uusia aktiiveja yhteen. Alustava
päivämäärä voisi olla 13.8, jolloin tapahtuma voisi olla ikään kuin
seniorisitsien sillis.



10.9 Matrix x FK x Reso yhteissitsit
Voitaisiin mennä Smökkiin sitsaamaan. Päivämäärä olisi heinäkuussa joku
keskiviikko tai torstai. Ehdotetaan päivämääräksi 28.7. ja 21.7. muille
järjestöille.

10.10 Muut tulevat tapahtumat
- Helsinki Marathon 20.8. Ilmoittatumismaksu puolimaratoniin per osallistuja

on 45,90€. Ryhmälippuja varten tarvitaan vähintään 5 osallistujaa. Päätettiin
sponsoroida tapahtumaa siten, että osallistujille jää maksettavaa 35€. Sovitaan
osallistujamääräksi maksimissaan 10. Aatu hoitaa mainostuksen.

- Moodilta alustava kutsu johonkin oudon nimiseen yhteistyötapahtumaan 11.6.

Nyt kello on 12:00, joten saa avata ensimmäisen kaljan.

11. Yhteistyö Columbia Roadin kanssa
Columbia Road haluaa tehdä yhteistyötä Matrixin kanssa. Käytiin sopimus
yhdessä läpi. Hyväksytään heidän lähettämänsä yhteistyösopimus (liite 1).

12. Yhteistyö Loimun kanssa
Loimu on kiinnostunut tekemään yhteistyötä Matrixin kanssa. Loimun ehdotus
sopimuksesta liitteenä (liite 2). Käytiin sopimus läpi, mutta ei hyväksytty sitä
sellaisenaan. Iisak lähettää sopimuksen takaisin Loimulle korjausehdotusten
kanssa.

13. Uudet Matrix-tuotteet
Keskusteltiin uusien collegepaitojen designista ja väristä. Päätettiin valita Ellin
tekemä design ja väreiksi tummansininen, harmaa ja musta. Keskusteltiin
myös kangaskasseista, niihin tarvitsisi sopivan todistuksen. Keskusteltiin
myös hallituksen omista vaatekappaleista, jotka on ehkä pelipaidat.

14. Virkailijat
Vili luopuu TEK-yhdyshenkilön virasta. Valitaan uudeksi
TEK-yhdyshenkilöksi Vilin tilalle Jere.
Valitaan Eerika Roivas seniorivastaavaksi valtakirjalla (liite 3).

15. Uudet jäsenet
Uudet jäsenet liitteenä 4.

16. META
- Mikko ja Riikka kertoi, että Matrixilla olisi mahdollisuus saada lisää

tuutoripaikkoja. Koitetaan saada ne.
- Voidaanko jo lopettaa, että päästään kämppäapproille?



17. Seuraava kokous
Siirrytään nyt kesäkokoustustahtiin, eli pidetään yksi kokous per kuukausi.
Seuraava kokous toukokuun lopussa, päätetään ajankohta kyselyllä.

18. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja aloitti kämppäapprot ajassa 12:45.


