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1.

Johdanto

Vuonna 2008 Matrixin hallituksessa oli paljon uusia toimijoita. Järjestöelämään totuttelun

jälkeen hallituksen kesken syntyi paljon ideoita uusista tavoista ja toimintamalleista, kuitenkaan

vanhoja perinteitä unohtamatta.

Hallituksen toiminta

Vuonna 2008 kokoustettiin säännöllisesti kerran kahdessa viikossa, kesällä noin kerran kuussa.

Kokouksia oli yhteensä 21, joiden lisäksi pidettiin järjestäytymiskokous 9.12.2008 ja

sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset keväällä 12.3.2008 ja syksyllä 24.11.2008.

Matrixin hallitus otti käyttöönsä hallitus-sähköpostilistan hallituksen sisäisiä asioita varten.

Keväällä uusi hallitus kokoontui viikonlopuksi pohtimaan Matrixin toimintaa ja tapoja

seminaariin luonnonrauhaan. Syksyllä Matrixin hallitus kokoontui yhteen pohtimaan tulevaa

vuotta ja myöhemmmin järjestettiin saunailta uuden hallituksen kähmimiseksi.

Yhteistyötoiminta
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Suhteita lähijärjestöihin, kuten Resonanssiin ja TKO-älyyn pidettiin yllä perinteisillä kisailuilla

sekä vastavuoroisella avunannolla pöytäjuhlien järjestelyissä. Olimme yhteydessä myös TKK:n

sähköinsinöörikiltaan; mm. Matrix osallistui SIK:n järjestämille YYA-sitseille. Matrixilla oli

edustajat Matlun hallituksessa ja leppätalokomiteassa. TKO-älyn kanssa vietettiin yhteissitsejä

eka kerta -teemalla 2.4.2008. Lisäksi Matrix osallistui yhteiskumpulalaiseen hallitustapaamiseen

Idan saunalla, jossa keskusteltiin erilaisista yhteistyömahdollisuuksista.

Talous

Matrix hankki varoja jäsenten liittymis- ja vahvistusmaksuilla, myymällä haalarimerkkejä,

pitämällä abi-infoja lukioissa, tarjoilemalla erilaisissa tapahtumissa sekä anomalla HYY:n

toiminta-avustusta. Avustus nousi edellisestä vuodesta. Bileet ja juhlat olivat onnistuneet ja

tuottivat hieman lisätuloa. Varoja käytettiin moninaiseen kulttuuri-, liikunta- ja

vapaa-ajantoimintaan. Uutena toimintamuotona rahaa meni myös kerhotoiminnan ylläpitämiseen.

Syyskokouksessa yhdistys päätti perustaa erillisen säästötilin vuonna 2010 järjestettäviä

15-vuotisjuhlia varten. 

Talouden kirjanpitoa helpotti uuden kuluselvityslomakkeen käyttöönotto.

Jäsenet

Vuoden 2008 alussa Matrixilla oli 674 varsinaista jäsentä, joista kaksi on kunniajäseniä. Uusia

jäseniä saatiin vuoden aikana 134, ja 73 henkilöä vahvisti jäsenyytensä. Muut jäsenet erotettiin

yhdistyksestä vuoden lopulla vahvistamatta jääneen jäsenyyden takia. Vuoden lopussa Matrixilla

oli 207 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.

Opintoasiat

Matrix vaikutti opiskelijajäseniensä välityksellä useissa kanavissa. Matlun hallituksessa oli

Matrixin edustajat. Lisäksi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa

oli yksi matematiikan opiskelijaedustaja. Matrixin opintovastaava osallistui laitoksen

opetuksenkehittämisryhmän toimintaan.

Keväällä opiskelijoita tuettiin järjestämällä opintopiirejä kursseille Topologia I, Mitta ja integraali

sekä Reaalianalyysi. Syksyllä järjestettiin myös kursseihin Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja

II sekä Vektorianalyysi liittyvät opintopiirit. Kaikki opintopiirit olivat vanhemman opiskelijan

ohjaamia. Syksyllä haettiin vuodeksi 2009 rahoitusta neljää koko lukukauden mittaista

opintopiiriä varten (Topologia I, Mitta ja integraali sekä Reaalianalyysi keväälle, Vektorianalyysi

sekä Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II syksylle).

Abiturienteille ja muille lukiolaisille kerrottiin matematiikan opiskelusta abi-infoissa. Suomen 
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matemaatikko-, fyysikko- ja tietojenkäsittelytieteilijäliittoon oltiin yhteydessä SMFL-vastaavan

kautta. Osallistuttiin myös SMFL:n opiskelijatoimen talviseminaariin.

Matrix järjesti syksyllä TAPAa Hallitus-tapahtuman, jonka tarkoituksena oli tutustuttaa

opiskelijoita ainejärjestön toimintaan.

Matrixissa käytiin vuoden mittaan runsaasti keskustelua edunvalvonnan ja opintoasioiden roolin

selkeyttämisestä ainejärjestön toiminnassa.

Tiedotus

Matrixin nykyiset wikimuotoiset sivut ovat osoittautuneet hyväksi työkaluksi sekä ulkoisessa

tiedotuksessa että hallituksen sisäisessä toiminnassa. Wikin kalenteriin merkittiin kaikki

jäsenistöä mahdollisesti kiinnostavat tapahtumat ja pöytäkirjat kirjoitettiin valmiiksi sähköiseen

muotoon kaikkien luettavaksi. Matrix ry -sähköpostilista toimi edelleen aktiivien keskustelu- ja

tiedotuskanavana, mutta tapahtumien suunnittelu ja dokumentointi jatkuu wikin puolella ja toimii 

erinomaisesti. 

Jäsenistölle tiedotettiin wikin lisäksi matrix-sähköpostilistalla Matrixin omista sekä muista

opiskelijoita kiinnostavista asioista. Muina tiedotuskanavina toimivat ilmoitustaulu matematiikan 

ja tilastotieteen laitoksella, liitutaulu opiskelijahuoneessa sekä Ylioppilaslehden järjestöpalsta

ennen palstan lopettamista. 

Tuutori- ja fuksitoiminta

Uusille opiskelijoille järjestettiin runsaasti sekä virallista että epävirallista toimintaa keväällä ja

syksyllä. Fuksien lähestyminen aloitettiin lähettämällä hyväksymiskirjeiden mukana Matrixin

fuksiläystäke, jonka toteuttamiseen osallistuivat myös matematiikan ja tilastotieteen laitos sekä

tuutorit. Fuksitapahtumat järjestettiin yhteistyössä tuutoreiden kanssa.

Tammikuussa Matrix osallistui yhdessä HYK:n, Resonanssin, TKO-älyn, Limeksen sekä

Matlun kanssa orientoivan infotilaisuuden järjestämiseen vuoden alussa opintonsa aloittaville

uusille opiskelijoille. Kevään tuutoreiden kanssa tehtiin yhteistyötä järjestämällä uusille

opiskelijoille fuksikertsihengailu, jossa uudet fuksit tapasivat ainejärjestöaktiiveja.

Syksyn tuutoreille järjestettiin huhtikuussa tuutorikertsihengailu ja -sauna, joissa tuutorit saivat

tilaisuuden tutustua paitsi toisiinsa, myös Matrixin hallitukseen ja ainejärjestön toimintaan.

Ennen orientoivien alkua järjestettiin uusille opiskelijoille Varaslähtö elämään -tapahtuma, jossa

myös tuutorit ja vanhat olivat mukana.

Syksyllä matematiikan ja tilastotieteen laitoksen orientoivissa opinnoissa näytettiin uusille



Toimintakertomus2008 - Matrix ry http://matrix.org.helsinki.fi/matrix/Toimintakertomus2008?action=prin...

4 of 5 02/26/09 17:48

opiskelijoille Matrixin esittelyvideo. Tiedekunnan järjestötorilla esittäydyttiin koko tiedekunnan

opiskelijoille. Uudet opiskelijat vietiin lauantaina 30.8. kertsijärjestöjen järjestämiin

Kertsihengailubileisiin sekä useisiin vapaamuotoisiin illanistujaisiin vuoden mittaan.

Merkittävässä roolissa olivat tietenkin matematiikan tuutorit, joista suuri osa oli myös

Matrix-aktiiveja. 

Liikunnallista fuksitoimintaa edustivat FuksiSport I, II ja III, joissa pelattiin leikkimielellä muun

muassa ultimatea, mölkkyä, jalkapalloa, polttopalloa ja kyykkää.

Fuksit vietiin piknikille Kaisaniemeen, ja lisäksi pidettiin peli-ilta opiskelijahuoneen

ympäristössä Exactumissa, jotta paikka tulisi tutuksi heti aluksi. Syksyn fuksitapahtumien

kohokohtana olivat fuksiaiset, joiden suunnistusosuus järjestettiin Helsingin keskustassa.

Suunnistuksen jälkeen oli mahdollisuus saunomiseen Idan saunatiloissa Pohjois-Haagassa.

Edellisvuosien palautteen perusteella fukseille suunnattua toimintaa jatkettiin pitkälle syksyyn.

Lokakuussa järjestettiin fuksiristeily yhdessä TKO-älyn, HYK:n, Resonanssin ja MaO:n kanssa.

Matrixlaisia oli mukana yli 90. Matrix järjesti syksyn alkupuolella Komerossa useita

päivystyksiä, joissa uudet opiskelijat pystyivät tutustumaan ja liittymään järjestöön. Koko

yliopiston opiskelijoille esittäydyttiin pitämällä esittelypöytää yliopiston avajaiskarnevaaleissa

sekä Ylioppilaskunnan järjestämässä Uusien illassa Vanhalla. Matrix osallistui Limeksen

järjestämään sivuaineinfoon esittelemällä tilaisuudessa matematiikkaa ja tilastotiedettä.

Liikunta

Matrix liikkui aktiivisesti vuonna 2008. Matrixilla oli viikottainen liikuntavuoro Kumpulan 

liikuntakeskuksessa. Liikuntavuorolla pelattiin sulkapalloa ja sählyä. Osallistujia oli kiitettävästi

läpi vuoden. Osallistuimme keväällä Akateemisen Kyykän maailmanmestaruuskilpailuihin ja

kävimme laskiaismäessä sekä ystävänpäivänä rusettiluistelemassa. Lisäksi kävimme muun

muassa rullaluistelemassa, keilaamassa, pelaamassa mini-golfia, Beach Volleytä ja biljardia,

tanssimassa ja kendoilemassa. Matrix osallistui neljään yliopistoliikunnan järjestämään

jalkapallosarjaan, sekä Matlu ry:n järjestämään sählyturnaukseen. Matrix jo perinteeksi

muodostuneesti voitti Resonanssin perinteisessä köydenvedossa.

Ekskursiot ja kulttuuri

Keväällä käytiin elokuvissa sekä katsomassa KY:n speksiä ja kesällä katsomassa

Ylioppilasteatterin Hamlet. Kävimme myös tv-yleisönä tutustumassa tv-ohjelman tekoon.

Järjestimme viinimaistelut juuston kera Cajsassa. Matrixin kuoro Weierstrass toimi vuonna 2008

erittäin aktiivisesti ja esiintyi Matrixin juhlissa.

Huvitilaisuudet
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Huvitilaisuuksia riitti vuonna 2008, kuten yleensäkin. Matrix ry:n vuosijuhlia vietettiin

cocktail-tilaisuuden merkeissä 29.02. Kertsihengailuita järjestettiin ympäri vuoden noin kerran

kuukaudessa. Ystävänpäivää matrixlaiset viettivät rusettiluistelun merkeissä, muita tapahtumia

keväällä olivat laskiaisen vietto, western-leffailta Benitassa, leffaexcu Asterix olympialaisissa,

vierailu Sähköinsinöörikillan pöytäjuhlissa, konsolisota Benitassa, haalarimerkkiompelukemulit,

pubikierros sekä kevätretki Suomenlinnaan. Kesällä järjestettiin hengailuja ja kesäristeily.

Syksyllä vietettiin Pirates vs. Ninjas -bileitä Alinassa, tehtiin perinteinen Kallio-kierros sekä

pidettiin pelipileet. Perinteiset pikkujoulut järjestettiin 30.11. pöytäjuhlina Alinassa. Lisäksi

joulukuussa vietettiin mexico-iltamaa ja pelattiin beer pongia. Myös Helsingin yöelämään

suuntautuvaa Night Life Touria jatkettiin vanhaan malliin säännöllisen epäsäännöllisesti.

Kerhot

Uutena toimintamuotona Matrix perusti erilaisia kerhoja helpottaakseen ja laajentaakseen 

toimintaansa. Kerhojen aktiivisuutta seurataan, ja kerhoja lakkautetaan niiden ollessa 

toimimattomia. Vuoden lopussa Matrixilla oli yhteensä 11 kerhoa. Kerhojen kokoontumisväli

vaihteli kerrasta lukukaudessa kertaan viikossa. Kerhojen toiminta on lisännyt huomattavasti

toimijoiden määrää Matrixissa.


