Toimintakertomus 2010
Johdanto
Vuonna 2010 Matrixin hallituksessa ja virkailijoina oli paljon uusia toimijoita. Uusien ihmisten myötä
Matrixin toimintaan saatiin paljon uusia ideoita eikä vanhojakaan perinteitä unohdettu. Vuosi 2010 oli
merkittävä myöskin siksi että Matrix juhli 15-vuotista taivaltaan.

Hallituksen toiminta
Matrixin hallitus kokousti vuonna 2010 pääsääntöisesti kerran kahdessa viikossa, kesällä noin kerran
kuussa. Yhteensä hallituksen kokouksia oli 20, joiden lisäksi järjestäytymiskokous pidettiin 7.12.2009
sekä sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset keväällä 17.3. ja syksyllä 24.11.
Hallituksen sisäisiä asioita käsiteltiin vuotta aiemmin perustetulla matrix-hallitus sähköpostilistalla.
Tammikuussa uusi ja vanha hallitus kerääntyivät viikonlopuksi mökille pohtimaan Matrixin toimintaa
ja tapoja. Heinäkuun lopulla järjestettiin hallituksen ja virkailijoiden yhteinen mökkiviikonloppu, jossa
pohdittiin tulevaa syksyä. Syksyllä järjestettiin myös TAPAa Hallitus -hetki, jossa matrixlaiset saivat
pullan ja kahvin kera tutustua Matrixin hallitukseen. Syksyllä hallitus oli hyvin edustettuna, mm.
tuutoreiden joukoissa ja seuraajia hallitukselle kähmittiin kattosauna Sivistyksessä järjestetyssä
iltamassa.

Yhteistyötoiminta
Suhteita lähijärjestöihin, kuten Moodiin, HYKiin, Resonanssiin, Limekseen ja TKO-älyyn, ylläpidettiin
perinteisillä kisailuilla ja yhteistoiminnalla. Matrixilla oli edustajat Matlun hallituksessa ja
Leppätalokomiteassa. Matrix ja TKO-äly järjestivät yhteissitsit helmikuussa ja Vasaran kanssa
järjestettiin yhteiset klusterihengailut.
Tapasimme bileinsinöörit ja kendoseuran kyykän merkeissä.

Talous
Matrix rahoitti toimintaansa jäsenten liittymis- ja vahvistusmaksuilla, myymällä haalarimerkkejä,
pitämällä abi-infoja, tarjoilemalla erilaisissa tapahtumissa sekä HYY:ltä anotulla toiminta-avustuksella.
Bileet ja muut juhlat onnistuivat erittäin hyvin ja tuottivat hieman lisätulojakin. Varoja käytettiin
mahdollisimman laajan toiminnan järjestämiseen jäsenille, toimintaa oli kulttuurista ja viihteestä
liikuntaan ja kerhoihin. Matrix osallistui myös klusterille hankittujen kulustustavaroiden
kustannuksiin.
Suuret 15-vuotisjuhlat rahoitettiin aiemmin säästetyillä varoilla, joista jäi hieman ylikin. Nämä varat
pyrittiin käyttämään mahdollisimman monipuolisesti Matrixin toimintaan.

Jäsenet
Vuonna 2010 jäsenrekisteriä uudistettiin ja ajantasaistettiin edelleen. Vuoden alussa jäseniä oli 405 ja
uusia saatiin 147, joten vuoden lopulla jäseniä oli 552. Näiden lisäksi Matrixilla on kaksi kunniajäsentä.

Opintoasiat
Matrix vaikutti opiskelijajäseniensä välityksellä useissa kanavissa. Matlun hallituksessa oli Matrixin
edustajat ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa oli yksi matematiikan
opiskelijaedustaja. Matrixin opintovastaava istui matematiikan ja tilastotieteen laitoksen
laitosneuvostossa sekä osallistui laitoksen opetuksenkehittämisryhmän toimintaan.
Keväällä Matrix järjesti opintojen tueksi opintopiirejä kursseille Topologia I, Mitta ja integraali sekä
Reaalianalyysi. Syksyllä opintopiirit järjestettiin kursseihin Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II
sekä Differentiaaliyhtälöt I ja II. Kaikki opintopiirit olivat vanhempien opiskelijoiden ohjaamia. Syksyllä
haettiin rahoitusta vuoden 2011 opintopiirejä varten, jotka aiotaan järjestää tukemaan opiskelijoiden
mielestä merkittävimpiä kursseja.
Matrixlaiset kävivät lukioissa kertomassa matematiikan opiskelusta abi-infoissa. Suomen
Matemaatikko-, Fyysikko- ja Tietojenkäsittelytieteilijäliittoon oltiin yhteydessä SMFL-vastaavan kautta.
Vuoden mittaan Matrixissa käytiin paljon keskustelua edunvalvonnasta ja opintoasioihin vaikuttamisen
mahdollisuuksista.
Syksyllä 2010 järjestettiin yhdessä laitoksen kanssa kolme suuren suosion saanutta
opiskelijakollokviota.

Tiedotus
Matrixin neljä sähköpostilistaa toimivat edelleen hyvinä työkaluina hallituksen toiminnassa ja jäsenien
palvelemisessa. Jäsenistölle tiedotettiin Matrixin tapahtumista matrix -sähköpostilistalla, opettamisesta
kiinnostuneille tuli työtarjouksia matrix-opet -sähköpostilistalla. Yleisistä Matrixia koskevista asioista
keskusteltiin ja tiedotettiin aktiivien kesken matrix-ry -sähköpostilistalla sekä hallituksen sisäiset asiat
pohdittiin matrix-hallitus -sähköpostilistalla.
Sähköpostilistan lisäksi Matrix tiedotti tapahtumistaan matematiikan ja tilastotieteen laitoksen
ilmoitustaululla, matematiikan opiskelijoiden opiskelijahuoneen liitutaululla.
Myös Matrixin wikimuotoiset nettisivut palvelivat hyvin sekä toiminnan organisoinnin työkaluna että
tiedottamisessa jäsenistölle. Wikin kalenteriin merkattiin kaikki jäsenistöä mahdollisesti kiinnostavat
tapahtumat, ja pöytäkirjat kirjoitettiin valmiiksi sähköiseen muotoon kaikkien luettaviksi. Wikissä
suunniteltiin tapahtumia, jolloin jälkipolville jäi dokumenttia toiminnan avuksi. Lisäksi Matrixin
verkkosivut saivat uuden ilmeen kun kuvagalleria saatiin toimintaa. Galleria antaa loistavan
mahdollisuuden perinteiden siirtämiseen myös kuvien muodossa.

Tuutori- ja fuksitoiminta

Uusille opiskelijoille järjestettiin runsaasti toimintaa keväällä ja syksyllä Matrixin kahden fuksi- ja
tuutorivastaavan johdolla. Fukseihin otettiin ensikosketus lähettämällä Matrixin fuksiläystäke
hyväksymiskirjeen mukana. Fuksiläystäkkeen toteuttamiseen osallistuivat Matrixin lisäksi tuutorit,
sekä matematiikan ja tilastotieteen laitos. Fuksitapahtumat järjestettiin yhdessä tuutoreiden kanssa.
Tammikuussa Matrix osallistui orientoivien infotilaisuuden järjestämiseen. Kevään tuutorit toivat fuksit
tutustumaan Matrixiin klusterihengailuissa.
Syksyn tuutoreille Matrix järjesti tuutorisaunan ja tuutoripiknikin hengen nostattamiseksi ja samalla
syksyn ohjelman suunnittelua varten. Syksyn lopulla järjestettiin kokoava tuutorikauden
päätöstilaisuus.
Perinteinen Varaslähtö elämään -tapahtuma järjestettiin jälleen ennen orientoivien alkua.
Tapahtumassa fuksit pääsivät jo etukäteen tutustumaan tuutoreihin ja muihin matrixlaisiin.
Syksyllä Matrix esittäytyi fukseille useassa eri paikassa. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen
orientoivissa opinnoissa näytettiin Matrixin esittelyvideo sekä tarjoiltiin mehua ja keksejä fukseille,
tiedekunnan järjestötorilla esittäydyttiin koko tiedekunnan opiskelijoille. Koko yliopiston opiskelijoille
esittäydyttiin pitämällä standia sekä yliopiston avajaiskarnevaaleilla että laitoksen linjatorilla.
Liikunnallista fuksitoimintaa edustivat suuren suosion saavuttaneet FuksiSport I ja II. Näissä pelattiin
Matrixille rakkaita lajeja kuten kyykkää, ultimatea, mölkkyä ja jalkapalloa.
Muita fuksitapahtumia olivat muun muassa FuksiPiknik Kaivopuistossa, peli-ilta opiskelijahuone
Komeron läheisyydessä Komeroon tutustumiseksi sekä tietenkin kohokohtana Fuksiaiset, joiden
suunnistusosuus järjestettiin Helsingin keskustassa ja palkintojen jako ja jatkosauna Idan saunalla.
Matrix järjesti toista kertaa myös perinteiset FuksiSitsit, joissa fuksit pääsivät tutustumaan
sitsikulttuuriin. Lokakuussa järjestettiin yhdessä TKO-älyn, HYK:n, Vasaran, Resonanssin ja MaO:n
kanssa fuksiristeily, johon matrixlaisia osallistui yli 100.
Aiempien vuosien kokemuksella fuksitoimintaa jatkettiin pitkälle syksyyn.

Liikunta
Matrix liikkui aktiivisesti vuonna 2010. Matrixin viikottainen liikuntavuoro Kumpulan
liikuntakeskuksessa keräsi porukkaa kiitettävästi ympäri vuoden. Liikuntavuorolla pelataan
osallistujien toiveita mukaillen sählyä, futsalia, koripalloa ja sulkapalloa.
Helmikuussa Matrix osallistui Akateemisen Kyykän maailmanmestaruuskilpailuihin kahdella
joukkueella ja kävi laskemassa laskiaismäkeä. Matrix haastoi sekä keväällä lähijärjestöjä Megazonetaistoon. Syksyllä vedimme Resonanssin kanssa köyttä ja osallistuimme Matlun jalkapalloturnaukseen.
Lisäksi Matrixin kyykkäkerho kunnostautui järjestämällä harjoituspelejä ympäri vuoden osallistuen
mm. Kesähaukeen. Matrixin jalkapallokerho FC Matrix osallistui neljään yliopistoliikunnan
turnaukseen.

Ekskursiot ja kulttuuri

Keväällä kävimme katsomassa KY:n speksiä ja Stella Polarista. Keväällä järjestettiin myöskin kahdet
leffakemulit ja yritysexcu Logicaan.
Syksyllä Matrix suuntasi Kissojen yöhön ihailemaan kissapetoja ja järjesti erinäisiä excuja. Näiden
lisäksi Matrixin kuoro Weierstrass harjoitteli ahkerasti ja esiintyi Matrixin juhlissa.

Huvitilaisuudet
Perinteiseen tapaan myös vuonna 2010 riitti huvitilaisuuksia jokaiselle. Matrix ry:n vuosijuhlia
vietettiin 6.3. suurellisin menoin Bottalla. Lisäksi päivä ennen vuosijuhlia järjestettiin
vuosijuhlakahvitus laitoksella ja uuden lipun kastajaiset Mannerheim-salissa. Klusterihengailuja
järjestettiin ympäri vuoden, haalarimerkkiompelukemuleita ennen laskiaista ja mäen laskua
laskiaisena.
Syksyllä biletettiin teemalla Army ja sitsattiin pikkujouluja Alinassa, sekä suuren suosion vuoksi
varjopikkujouluja Otaniemessä. Syksy päätettiin järjestämällä muillekin järjestöille avoin Beer Pong -turnaus ja joulusauna.

Kerhot
Selkeä osa vuonna 2008 uutena toimintamuotona perustetuista kerhosta toimi vuonna 2010 yhä
aktiivisesti. Jalkapallokerho FC Matrix osallistui kaikkiin yliopistoliikunnan järjestämiin turnauksiin ja
kyykkäkerho Akantappajat treenasi ahkerasti MM-kyykkää varten. Matrixin kuoro Weierstrass
harjoitteli ympäri vuoden ja saunakerho Bastu Kultur Klubben saunoi säännöllisen epäsäännöllisesti.

