
Toimintasuunnitelma 2012

Johdanto

Vuonna 2012 Matrix ry:n toimintaa kehitetään edelleen. Toiminnassa vaalitaan monipuolisuutta, sekä kunnioitetaan perinteitä ja uusia
ideoita.

Edunvalvonta ja opintoasiat

Matrixin näkyvyyttä opiskelijoiden edunvalvojana lisätään. Ajankohtaisia opintoasioita käsitellään vuonna 2012 hallituksen kokouksissa.
Matrixin opintoasioiden hoidosta vastaavat edelleen ensisijaisesti opintovastaavat yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Opintovastaavien tehtäviin kuuluu yhteydenpito hallinnon opiskelijaedustajiin ja muihin edunvalvonnan parissa työskenteleviin opiskelijoihin
sekä tiedon välittäminen muulle hallitukselle. Erityisesti opintovastaavat toimivat yhteyshenkilöinä ja toiminnan koordinoijina näiden
henkilöiden kesken. Samoin opintovastaavien tulisi olla yhteydessä muiden lähijärjestöjen vastaavissa tehtävissä toimivien henkilöiden ja
HYYn kanssa. HYYn kanssa yhteydessä on myös Matrixin HYY-vastaava. Keväällä Matrix lähettää edustajan HYYn järjestämään
opintovastaavien tapaamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan muihin keskustelutilaisuuksiin ja osallistuu esimerkiksi Matlun
opintovastaavien yhteistyöhön.

Perinteisesti Matrix organisoi opintopiirit sopiviksi katsottujen matematiikan kurssien tueksi. Opintopiiritoimintaa kehitetään edelleen
opiskelijoita mahdollisimman hyvin palvelevaksi ottaen huomioon kursseissa tapahtuneet muutokset.

Keväällä Matrixin syntymäpäivän yhteydessä järjestetään Hallituskahvit, jonne kaikki matematiikan opiskelijat ovat tervetulleita tutustumaan
hallitukseen lähemmin, tuomaan esiin omia ideoitaan tai vain nauttimaan hyvästä seurasta. Syksyn TAPAa Hallitus on samantyyppinen
tilaisuus, joka on suunnattu erityisesti uusille opiskelijoille ja järjestöesittely on suuremmassa roolissa.

Syksyllä harkitaan ehdokkaan asettamista HYYn Hyvä Opettaja - Magister Bonus -palkinnon saajaksi.

Matrix jatkaa palautejärjestelmänsä kehittämistä tarkoituksena saada ajankohtaisempaa tietoa opiskelijoiden tilanteesta. Hyvä
palautejärjestelmä myös mahdollistaa nopean reagoinnin ongelmatilanteissa. Vuonna 2012 Matrix järjestää myös laajempaa koulutusta
uusille toimijoille, sillä osaamisen siirtäminen eteenpäin koetaan Matrixissa erittäin tärkeäksi. Varsinkin tammikuussa ja kesän aikana
järjestettäviä Matrix-seminaareja pyritään kehittämään siten, että tiedon siirtyminen uusille toimijoille pystytään optimoimaan. Lisäksi
lähetetään edustajia HYYn seminaareihin ja virkailijakoulutuksiin, kuten puheenjohtajaseminaariin.

Yritysyhteistyö ja excursiot

Vuonna 2012 hankitaan aktiivisesti uusia yrityssuhteita ja elvytetään vanhoja suhteita. Yritysvierailujen määrää lisätään.

Excursioita tehdään myös muunlaisiin, kuten kulttuuri- ja huvikohteisiin. Excursioilla pyritään tarjoamaan jäsenille kokemuksia, joita heillä ei
ole muuten mahdollisuutta kokea, kuten ohjattuja kierroksia.

Tiedotustoiminta

Järjestön omalla ilmoitustaululla, www-sivuilla sekä sähköpostilistoilla tiedotetaan Matrixin tapahtumista ja muista opiskelijoita kiinnostavista
asioista. Uusia opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään näitä tiedotuskanavia. Laajalla tiedottamisella tehdään Matrixin toiminnasta tuttu ja
luonteva osa opiskelua.

Vuonna 2012 parannetaan ja päivitetään Matrixin verkkosivuja, jotka ovat yliopiston wikissä. Tapahtumien suunnittelua ja toteutusta
dokumentoidaan järjestelmällisesti wikiin niin, että tuleville sukupolville jää perinnöksi tietoa ja kokemusta tapahtumien järjestelyistä.

Tiedotusta kansainvälisille opiskelijoille kehitetään valitsemalla vuodelle 2012 KV-vastaava. Viran toimenkuvaan kuuluu pitää yhteyttä
kansainvälisiin opiskelijoihin ja huolehtia, että tiedotus on riittävän monikielistä.

Uudet opiskelijat ja tuutoritoiminta

Keväällä Matrix rekrytoi uusia tuutoreita ja osallistuu heidän koulutukseensa tiedekunnan tapahtumissa ja järjestää lisäksi omia
koulutustapahtumia. Tuutoreille järjestetään toimintaa pitkin vuotta; keväällä ja kesällä tutustutaan, luodaan yhteishenkeä ja saunotaan,
syksyn tuutoroinnin jälkeen rentoudutaan.

Perinteinen Matrixin Fuksiläystäke lähetetään uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Läystäkkeessä esitellään ainejärjestömme
toimintaa, toimijoita sekä alkusyksyn ohjelmaa. Myös tuutoreiden yhteystiedot löytyvät Läystäkkeestä, joten fuksi voi ottaa yhteyttä tuutoreihin
jo ennen opintojen alkua. Läystäke tehdään yhteistyössä laitoksen kanssa. Keväällä aloittaville opiskelijoille tehdään ja lähetetään oma
Läystäke.

Kevään ja kesän aikana Matrix suunnittelee syksyn monipuolisen aikataulun yhdessä tuutoreiden kanssa. Varaslähtö Elämään -tapahtuma
järjestetään juuri ennen opintojen alkua. Siellä fuksit pääsevät tutustumaan tuutoreihin ja muihin vanhempiin opiskelijoihin. Orientoivien
jälkeen järjestetään myös muut tutut fuksitapahtumat kuten FuksiPiknik ja FuksiSportit sekä syksyn huipentumana Fuksiaiset. Vuonna 2012



jatketaan vuonna 2009 ensimmäisen kerran järjestettyjen ja nopeasti suuren suosion saavuttaneiden FuksiSitsien järjestämistä. Syksyn
lopulla lähdetään Kumpulan järjestöjen yhteisristeilylle, joka Matrixin osalta järjestetään FuksiRisteilynä. Matrix järjestää tapahtumat yhdessä
tuutoreiden kanssa.

Myös tammikuussa 2012 aloittaville opiskelijoille järjestetään toimintaa.

Matrix esittäytyy uusille opiskelijoille orientoivissa opinnoissa. Tuutorit tutustuttavat fukseja opiskelijahuoneeseen, jossa ainejärjestöaktiivit
päivystävät tavatakseen fukseja sekä muun muassa mahdollistaakseen ainejärjestöön liittymisen. Matrix esittäytyy uusille opiskelijoille myös
tiedekunnan järjestötorilla sekä yliopiston avajaiskarnevaaleilla.

Liikuntatoiminta

Matrix liikkuu ahkerasti vuonna 2012. Matrixilla on tunnin mittainen liikuntavuoro kerran viikossa Kumpulan liikuntakeskuksen tiloissa.
Liikuntavuorolla pelataan sählyä, koripalloa, futsalia, sulkapalloa ja muita lajeja kiinnostuksen mukaan. Ainejärjestön jäsenet saavat osallistua
liikuntavuorolle veloituksetta. Matrix osallistuu Matlu ry:n ja UniSportin liikuntatoimintaan.

Matrix osallistuu Akateemisen kyykän maailmanmestaruuskilpailuihin. Matrixin kyykkäkerho Akantappajat pyrkii osallistumaan myös muihin
kyykkätapahtumiin. Järjestämme erilaisia liikuntaexcursioita myös tuntemattomampien lajien pariin. Kisailemme lähijärjestöjen kanssa, muun
muassa perinteisen köydenvedon parissa.

Matrixin oma jalkapallojoukkue FC Matrix osallistuu vuoden 2012 aikana jalkapallo- ja futsal-turnauksiin. Vuonna 2012 perustetaan
salibandyjoukkue.

Vuonna 2011 perustettu Matrixin marssikerho Kontraktio jatkaa pidempien kävelyretkien järjestämistä myös vuonna 2012.

Järjestötoiminta

Hallituksen kokouksia pidetään lukuvuosien aikana säännöllisesti kahden viikon välein ja kesällä kerran kuukaudessa. Rohkaistaan
toiminnastamme kiinnostuneita niin uusia kuin vanhojakin opiskelijoita käymään hallituksen kokouksissa ja ottamaan osaa järjestön
toimintaan jo aikaisin syksyllä, jotta uudet toimijat saisivat hyvän kuvan Matrixin toiminnasta.

Vuonna 2012 vaalitaan suhteita ja vastavuoroisia avunantoja lähijärjestöihin, kuten HYK ry:een, Resonanssi ry:een, TKO-äly ry:een ja Limes
ry:een. Matemaattis-luonnontieteellisten ainejärjestöjen yhteistyöjärjestöön Matlu ry:een valitaan Matrixin edustaja ja rohkaistaan
kiinnostuneita menemään mukaan hallitustoimintaan.

Luodaan suhteita muiden yliopistojen matemaatikkojärjestöihin ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaille.

Ammattiliittoihin Matrix pitää aktiivisesti yhteyttä ammattiliittovastaavansa kautta.

Jäsentilaisuudet

Vuonna 2012 järjestetään jäsenille runsaasti tapahtumia sekä perinteitä vaalien että uutta luoden. Klusterihengailuja pyritään pitämään
kerran kuukaudessa. Kemuleita, eli alkoholittomia tapahtumia, ja teemailtamia järjestetään edelleen. Vuosittaisia tapahtumia ovat vuosijuhlat,
syksyn isot bileet, pikkujoulut ja kähminnät. Lisäksi järjestetään perinteiset kevät- ja joulusauna. Aktiivista kerhotoimintaa tuetaan ja uusien
kerhojen perustamiseen kannustetaan.

Tulevana vuonna otetaan entistä enemmän yhteyttä jo valmistuneisiin opiskelijoihin Seniorisitsien muodossa.

Varainhankinta

Matrixiin liittyviltä uusilta jäseniltä peritään liittymismaksu, joka sisältää kangasmerkin. Vanhoilta jäseniltä peritään vuosittain
jäsenyydenvahvistusmaksu. Rahaa hankitaan myös jäsentapahtumien osallistumismaksuilla, Matrix-paidoilla ja kangasmerkeillä, sekä
hakemalla HYYlta toiminta-avustusta keväällä. Laitoksen tai tiedekunnan tarjoamat keikkaluontoiset työt otetaan iloiten vastaan, kuten myös
ammattiliittojen tarjoama tuki. Varoja hankitaan monipuolisin keinoin.


