TOIMINTAKERTOMUS 2017

Johdanto
Vuonna 2017 Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry (jatkossa Matrix) uudisti ja kehitti
toimintaansa edellisvuosilta erityisesti järjestöyhteistyön, yritysyhteistyön ja kansainvälisen
toiminnan saralla. Vuoden aikana ylläpidettiin Matrixin perinteistä toimintaa sekä kehitettiin
tapahtumia jäsenten toiveiden mukaisesti.

Hallituksen toiminta
Matrixin hallitus kokousti vuonna 2017 keskimäärin kahdesti kuukaudessa, ja kesällä noin
kerran kuussa. Yhteensä hallituksen kokouksia oli 24, joiden lisäksi pidettiin
järjestäytymiskokous 13.12.2016 sekä sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset keväällä
22.2.2017 ja syksyllä 22.11.2017. Lisäksi keväällä pidettiin ylimääräiset yhdistyksen
kokoukset sääntömuutosten vahvistamiseksi 17.2.2017 ja 1.6.2017. Hallituksen kokouksia
mainostettiin yhdistyksen jäsenille sähköpostilistojen, nettisivujen ja ryhmäkeskustelujen
kautta. Etenkin syksyllä kannustettiin uusia opiskelijoita saapumaan hallituksen kokouksiin
kuulemaan järjestön toiminnasta. Vuoden mittaan jäsenistöä kannustettiin myös
osallistumaan tapahtumien, kuten vuosijuhlien ja bileiden, suunnitteluun, sekä esimerkiksi
testaamaan uusia nettisivuja. Täten saatiin aikaiseksi jäsenistölle selkeämpi kuva siitä, miten
järjestön toimintaan voi konkreettisesti vaikuttaa.
Hallituksen sisäisiä asioita käsiteltiin matrix-hallitus -sähköpostilistalla ja hallituksen omassa
WhatsApp-ryhmässä. Yleisesti järjestön asioista puhuttiin vuoden 2017 aktiiveille

perustetussa avoimessa WhatsApp -keskustelussa. Toiminnan läpinäkyvyyttä korostettiin
lähettämällä hallituksen kokouksista jäsenistön sähköpostilistalle kooste heti kokousten
jälkeen. Tiedotusta kehitettiin lisäksi hyödyntämällä sosiaalisen median palveluja ja
viestintäsovelluksia, kuten Facebookia, Jodelia ja Telegramia.
Tammikuussa uusi ja vanha hallitus kokoontuivat viettämään yhteistä viikonloppua mökille
koulutuksen, perehdytyksen ja ryhmäytymisen merkeissä. Uusille aktiiveille ja hallituslaisille
pidettiin vuoden alussa myös käyttökoulutus Matrixin sähköisten ja paperisten järjestelmien
käytöstä. Heinäkuussa puolestaan pidettiin hallituksen ja virkailijoiden kesäviikonloppu, jossa
rentouduttiin kevään jäljiltä ja suunniteltiin tulevaa fuksisyksyä. Vuoden aikana hallitus
virkistäytyi lisäksi kahdesti: kissaillan ja hallitussitsien muodossa.
Keväällä Matrixin syntymäpäivien yhteydessä järjestettiin hallituskahvit Exactumin 3.
kerroksessa tarkoituksena tuoda hallitusta lähemmäs jäsenistöään ja laitoksen
henkilökuntaa. Vastaavasti syksyllä järjestettiin uusille fukseille perinteinen kahvitus nimellä
TAPAa hallitus, jolloin siirrettiin Matrixin opiskelijahuone Komeron kalusteita Exactumin
aulaan fuksiluentojen ajaksi, ja tarjoiltiin fukseille kahvia, teetä ja leivonnaisia.
Syksyllä hallituksen jäsenet olivat vahvasti edustettuina tuutoreiden joukossa.
Loppuvuodesta 2.11. järjestetyssä ToTu-saunassa (Toiminta Tutuksi) esiteltiin
yksityiskohtaisemmin järjestön toimintaa fukseille ja muille toiminnasta kiinnostuneille, sekä
kartoitettiin hallitustoiminnasta kiinnostuneita saunomisen lomassa.

Yhteistyötoiminta järjestöjen kanssa
Vuonna 2017 läheisten järjestöjen välistä yhteistyötä kehitettiin, minkä lisäksi luotiin
yhteyksiä aiemmin etäisempiin kumpulalaisiin ainejärjestöihin. Vuoden alkupuolella
tutustuttiin ja syvennettiin välejä Tilastotieteen opiskelijoiden ainejärjestö Moodi ry:n
(jatkossa Moodi) kanssa hallitusten kesken. Tapaamisessa suunniteltiin Ison pyörän jälkeistä
fuksisyksyä, jonka myötä matematiikan ja tilastotieteen fuksit olisivat entistä enemmän
samaa porukkaa. Joulukuussa puolestaan kutsuttiin TKO-äly ry:n (jatkossa TKO-äly) hallitus
ja aktiivit pannukakkubrunssille Matlu-klusterille kiitoksena hyvästä yhteistyöstä.

Yhteissitsejä järjestettiin vuoden aikana monipuolisesti ja poikkitieteellisesti yhteensä neljät.
Alkuvuodesta järjestettiin Pyjama-sitsit saksan kielen opiskelijoiden yhdistyksen Umlaut ry:n
kanssa helmikuussa ja Agentti-sitsit Helsingin Yliopiston Kemistien (jatkossa HYK) kanssa
huhtikuussa. Syyskuussa järjestettiin yhteiset Fuksisitsit Moodin kanssa, ja joulukuussa
pidettiin MEGApikkujoulusitsit TKO-älyn sekä Aalto-yliopiston Tietokillan ja Athene ry:n
kanssa.

Vuoden mittaan Matrix järjesti myös useita yhteishengailuja Matlu-klusterilla muun muassa
fysiikan ainejärjestö Resonanssi ry:n (jatkossa Resonanssi), Maantieteen opiskelijat MaO
ry:n (jatkossa MaO), sekä englannin opiskelijoiden ainejärjestö Sub ry:n kanssa. Matrix
osallistui myös syksyllä tiedekunnan kv-opiskelijoille järjestettyihin yhteisiin hengailuihin
Matlu-klusterilla ja Moodin kanssa hengailtiin alkuvuodesta tietovisailun merkeissä. Lisäksi
loppuvuodesta järjestettiin Magic the Gathering -peli-ilta TKO-älyn kanssa ja Rocket League
-peli-ilta tähtitieteen opiskelijajärjestö Meridiaani ry:n kanssa.
Myös liikunnallista toimintaa järjestettiin muiden järjestöjen kanssa. Keväällä järjestettiin
Resonanssin ja MaO:n kanssa tanssikilpailu Dancemarathon, ja Moodin kanssa suunnattiin
lavatansseihin. Loppukesästä kisailtiin Resonanssin kanssa perinteeksi muodostuneissa
leikkimielisissä Talviolympialaisissa. TKO-älyn kanssa puolestaan ulkoiltiin Nuuksiossa ja
Kuusijärvellä.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle matkustettiin yhteistyötapahtumiin eri järjestöjen kanssa
viidesti. Helmikuussa järjestettiin TKO-älyn kanssa perinteinen yhteiskuljetus
Pikkulaskiaiseen Turkuun. Myöhemmin matkattiin Ouluun tapaamaan fysiikan ja
matematiikan ainejärjestö Sigma-kilta ry:tä. Syksyllä Matrix osallistui Kumpulan Järjestöjen
Yhteiseen Risteilyyn (KJYR) Tukholmaan. Lisäksi matrixlaisia osallistui keväällä Tampereen
Hervannassa järjestettyihin Kyykän MM-kisoihin, sekä Suomen Fysiikan ja Matematiikan
Opiskelijat ry:n valtakunnalliseen tapahtumaan Fysikerfestiin, joka järjestettiin Kuopiossa.
Matrix osallistui vuoden aikana myös useaan koko tiedekunnan laajuiseen tapahtumaan,
kuten ensimmäistä kertaa järjestettyyn koko Kumpulan työelämätapahtumaan Kumpulan
Potentiaaliin. Laskiaistiistaina Matrix osallistui Kaivopuistossa järjestettävään
Laskiaisriehaan muiden Kumpulan järjestöjen kanssa. Vapun tienoilla järjestettiin
ensimmäistä kertaa Kumpulan Järjestöjen Yhteinen Vappusuunnistus (KJYV), johon
osallistuivat kaikki tiedekunnan järjestöt ja yli 300 opiskelijaa.
Matlu-klusterin ylläpitoon osallistuttiin yhdessä Helsingin yliopiston
matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry:n (jatkossa
Matlu) ja muiden Kumpulan järjestöjen kanssa. Klusterin avaimelliset osallistuivat
koulutuksiin käyttäytymisestä, kierrätyksestä, siivoamisesta sekä energiankäytöstä
Matlu-klusterilla. Matrix osallistui myös samankaltaisiin HYYn Alina-salin koulutuksiin.
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen (jatkossa laitos) sekä Moodin kanssa järjestettiin
opetuksen palautekeskustelu 21.4. laitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Matrix oli

mukana myös laitostapaamisessa tuutoreiden kanssa. Laitosta ja henkilökuntaa tuotiin esille
myös fukseille orientoivan viikon aikana järjestetyssä Laitosiltapäivässä.

Yritysyhteistyö
Vuonna 2017 Matrix ylläpiti yritysyhteistyötä vanhojen yhteyksien kanssa, ja hankki
aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita.
Yhteistyökumppani Solinorin kanssa kokoustettiin ajoittain yhteistyön edistämiseksi,
erityisesti ennen vuosijuhlia. Syksyllä Solinor sponsoroi orientoivalla viikolla 29.8. fukseille
järjestettyä yhteisgrillailua, johon osallistui sekä matematiikan kandiohjelmien fukseja että
vaihto-opiskelijoita. Fukseille järjestettiin myös 17.10. excu Solinorin toimitiloihin, missä
kerrottiin yrityksen toiminnasta sekä työllistymismahdollisuuksista matemaatikoille.
Yhteistyön huipentumana Solinorin kanssa järjestettiin hackathon-tyyppinen Mathathon
8.-9.12. Lisäksi joulukuun puolessa välissä järjestettiin MEGApikkujoulusitsit 13.12. yhdessä
kolmen muun Solinorin yhteistyöjärjestön kanssa.
Vuoden alkupuolella Matrix solmi yhteistyösopimuksen Accenturen kanssa, ja järjesti excun
Accenturelle 12.10. Vuoden aikana tehtiin ekskursioita myös muun muassa Vaisalaan 26.1.,
Mandatum Lifeen 20.2., sekä Soneralle 4.4.
Vappuna Gofore sponsoroi Matrixin jäsenistölle munkkeja. Vuoden lopulla viimeisteltiin
Goforen kanssa yhteistyösopimusta, joka allekirjoitetaan alkuvuodesta 2018.

Talous
Matrix rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla, yritys- ja ammattiliittosponsoreilla, myymällä
haalarimerkkejä, laulukirjoja ja t-paitoja, talkoilemalla erilaisissa tapahtumissa, sekä HYYltä
anotulla toiminta-avustuksella. Matrix osallistui helmikuussa Helsingin Yliopiston
henkilökuntajuhlien järjestämiseen ja Lahjoita Tänään! -kampanjaan tarjoamalla työvoimaa
palkkiota vastaan. Lisäksi Matrix työskenteli matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
pikkujouluilla, ja tiedekunnan tohtorikoulun opiskelijoiden vuosijuhlilla palkkiota vastaan.
Huvitoiminnan sekä haalarimerkkien, laulukirjojen ja paitojen myynnin avulla Matrix tuotti
lisätuloja, joita käytettiin muiden tapahtumien järjestämiseen. Toimintaa oli kulttuurista ja
viihteestä liikuntaan ja kerhoihin.
Vuonna 2017 Matrix ylläpiti edellisenä vuonna aloitettua, voittoa tavoittelematonta
kioskitoimintaa opiskelijahuone Komerossa. Opiskelijahuoneella myytiin muun muassa

kahvia, teetä, suklaata sekä pieniä välipaloja. Myyntiä valvoivat kahvi- karkki- ja
teevastaavat, jotka pitivät myös huolta siitä, että myynnistä ei kerry voittoa.
Tekniikan akateemisten liitto TEK (jatkossa TEK) sponsoroi useita tapahtumia, kuten
Vuosijuhlia, Fuksiaisia ja Pikkujoulusitsejä näkyvyyttä vastaan. Matrixin yhteistyökumppanilta
Solinorilta laskutettiin vuosittainen sponsorointiraha, jolla rahoitettiin yleisesti Matrixin
toimintaa. Lisäksi Accenturelta laskutettiin kausittainen sponsorisumma.
Fuksit hankkivat omille haalareilleen sponsoreita itsenäisesti ja menestyksekkäästi
edellisvuosien haalarivastaavien neuvojen avulla.

Jäsenet
Vuoden alussa jäseniä oli 470, vuoden aikana uusia jäseniä saatiin 139, ja jäsenmaksuja
maksamattomia jäseniä erotettiin 210. Erotettavien jäsenten määrä oli suuri johtuen vuonna
2015 aloitetusta käytännöstä, jonka mukaan jäsenyyden voi vahvistaa ja maksaa kahdeksi
vuodeksi peräkkäin. Tämä vähensi vuonna 2016 poistettavien jäsenten määrää ja kasvatti
vuoden 2017 määrää. Vuoden lopussa Matrixilla oli 399 jäsentä ja kaksi kunniajäsentä.

Opintoasiat
Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekuntaneuvostossa oli Matrixilta matematiikan
opiskelijaedustaja. Matrixin aktiiveja sekä muita Matrixia lähellä olevia tahoja istui
laitosneuvostossa. Matrix piti huolta, että tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajiksi
seuraavalle kaudelle haki runsaasti asiasta kiinnostuneita matemaatikkoja, joista kaksi
valittiin tulevaan tiedekuntaneuvostoon. Lisäksi Matrix-aktiiveja istui Ison pyörän uusien
koulutusohjelmien johtoryhmissä (Matemaattisten tieteiden ja Matematiikan, fysiikan ja
kemian aineenopettajan koulutusohjelmat). Hallopedit välittivät edunvalvojina tietoa
hallitukselle hallituksen kokouksissa. Matrix seurasi myös tarkasti uuden dekaanin sekä
matematiikan ja tilastotieteen osaston johtajan valintaa osallistumalla avoimiin
kuulemistilaisuuksiin.
Laitoksen ja Moodin kanssa Matrix järjesti palautekeskustelun, joka oli avoin kaikille
opiskelijoille ja laitoksen henkilökunnalle. Palautekeskusteluun Matrixin ja Moodin
opintovastaavat keräsivät etukäteen opiskelijoilta kysymyksiä ja palautetta opetuksesta sekä
opiskelusta laitoksella. Huhtikuussa järjestetyn “Paras luennoitsija ja laskarinpitäjä” -kilpailun
voittajat palkittiin palautekeskustelun yhteydessä.

Ammattiliitot
Matrix oli yhteistyössä TEKin kanssa vuoden 2017 aikana. Alkuvuodesta TEK kutsui Matrixin
ja kahden muun kumpulalaisen ainejärjestön hallitukset illalliselle, jossa suunniteltiin
yhdessä tulevaa vuotta. Matrix lähetti kolme edustajaa kevään TEK-akatemiaan, jonka
tarkoituksena oli perehdyttää yhdyshenkilöitä, puheenjohtajia ja fuksivastaavia ammattiliiton
toimintaan. TEK näkyi erityisesti uusille opiskelijoille orientoivalla viikolla pidetyllä
esittelyluennolla ja fuksiaisten rastilla. Lisäksi Matrixin ammattiliittovastaavat olivat mukana
pitämässä TEK-esittelypistettä Kumpulan Tiedebasaarissa muiden TEK-yhdyshenkilöiden
kanssa. Ammattiliittovastaavat olivat myös apuna Teekkarin työkirja
-lanseeraustilaisuudessa Kumpulassa.
Matrix jatkoi toimintaa kahdessa yhdistyksessä: Suomen fysiikan- ja matematiikanopiskelijat
ry:ssä ja Tekniikan akateemisten liitto ry:n Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden
-opiskelijayhdistyksessä. Tulevalle vuodelle saatiin Matrixin edustaja myös TEKin
ml-yhdistyksen hallitukseen.

Tiedotus
Matrixin kuutta sähköpostilistaa käytettiin tiedotuksen pääväylänä tapahtumien ja järjestön
ajankohtaisten asioiden mainostamisessa. Jäsenistölle tiedotettiin Matrixin tapahtumista
pääasiallisesti matrix-sähköpostilistalla. Yleisistä Matrixia koskevista asioista keskusteltiin ja
tiedotettiin aktiivien kesken matrix-ry -sähköpostilistalla, ja hallituksen sisäiset asiat pohdittiin
matrix-hallitus -sähköpostilistalla. Matrix-tyo -sähköpostilistalla tiedotettiin yrityksistä, jotka
rekrytoivat juuri matemaatikkoja muualta kuin opetusalalta, ja opettamisesta kiinnostuneille
tuli työtarjouksia puolestaan matrix-opet -sähköpostilistalle. Myös Matrixin valmistuneille on
oma sähköpostilistansa matrix-alumnit.
Sähköpostilistojen lisäksi Matrix tiedotti tapahtumistaan ilmoitustaulullaan ja opiskelijahuone
Komeron liitutaululla, sekä hyödynsi sosiaalisen median kanavia. Matrixin Facebook-sivuja
käytettiin tapahtumien mainostamiseen ja ajankohtaisen tiedon välittämiseen jäsenistölle.
Lisäksi kuvia toiminnasta ja tapahtumista jaettiin Matrixin Instagram-tilin (@matrix_ry)
välityksellä. Kaikki tiedotus järjestön tapahtumista ja asioista, niin sähköpostilistoilla,
liitutauluilla kuin sosiaalisessa mediassa, tehtiin suomeksi ja englanniksi.
Matrixin wikimuotoiset nettisivut palvelivat järjestöä hyvin sekä toiminnan organisoinnin
työkaluna että tiedottamisessa jäsenistölle. Nettisivujen tietoja päivitettiin vuoden mittaan.
Pöytäkirjat kirjoitettiin valmiiksi sähköiseen muotoon kaikkien luettaviksi. Wikiin ja arkistoon

täydennettiin vanhojen tietojen lisäksi uutta materiaalia, jotka auttavat tulevia
Matrix-aktiiveja. Tällaisia olivat esimerkiksi virkailijatestamentit, laululäsyjen pohjat ja erilaiset
tuutorimateriaalit. Matrixin verkkosivujen kuvagalleriaan lisättiin kuvia useista vuoden
suurista ja pienistä tapahtumista.
Vuonna 2017 Matrix jatkoi ja hioi vuonna 2015 alkanutta nettisivujen uudistusta
www-vastaavan johdolla. Uusia sivuja varten järjestettiin testaus- ja debug-iltoja, jotka olivat
avoimia koko jäsenistölle. Lisäksi sivuista kiinnostuneet pystyivät liittymään
WhatsApp-ryhmään, jossa sivuja testattiin erilaisilla alustoilla. Nettisivujen alustava versio
julkaistiin testikäyttöön vuoden 2017 lopussa. Nettisivujen parantamista ja tietojen siirtämistä
jatketaan vuoden 2018 puolella.

Tuutori- ja fuksitoiminta
Matrixin kolme fuksi- ja tuutorivastaavaa toimivat yhdyshenkilöinä tiedekunnan, laitoksen,
ainejärjestön ja tuutorien välillä. Fuksitapahtumat järjestettiin yhdessä Moodin
tuutorivastaavien sekä tuutoreiden kanssa. Tammikuussa Matrix osallistui orientoivien
opintojen järjestämiseen. Fuksi- ja tuutorivastaavat tuutoroivat ja neuvoivat
kevätlukukautena opiskelunsa aloittavia opintoasioissa ja järjestivät heille
ryhmäytymistoimintaa. Kevään fuksit tutustuivat Matrixiin esimerkiksi heille suunnatuissa
Klusterihengailuissa.
Fuksi- ja tuutorivastaavat toimivat tiiviisti yhteistyössä tiedekunnan sekä muiden
ainejärjestöjen tuutorivastaavien kanssa. Alkuvuodesta tiedekunnan kanssa toteutettiin
tuutorihaku, jossa fuksi- ja tuutorivastaavat osallistuivat hakijoiden valintaan. Myöhemmin
keväällä tiedekunta järjesti tuutorikoulutuksia, joissa fuksi- ja tuutorivastaavat olivat
aktiivisesti kouluttamassa.
Keväällä Matrix oli mukana järjestämässä Matlun tuutoreita ryhmäyttäviä tapahtumia, kuten
Kumpulan Tuutorisitsejä ja Kumpulan tuutoreiden tutustumisiltaa. Lisäksi ryhmäytymistä
tehtiin myös pelkästään matematiikan tuutoreiden kesken sitsaten ja piknikillä nautiskellen.
Myöhemmin syksyllä toteutettiin Matrixin tuutoripassi, jonka tarkoitus oli tuutoreiden
ryhmäyttäminen ja tuutorointiin liittyvien asioiden teetättäminen tuutoreilla. Joulukuussa
järjestettiin vielä tuutoreille kiitosilta, jossa muisteltiin mennyttä syksyä ja rentouduttiin
porukalla ansiokkaan tuutoroinnin jälkeen.
Elokuussa Matrix lähetti aloittaville opiskelijoille sähköisen Fuksikirjeen, jossa oli alustava
infopaketti alkavista opinnoista. Sähköpostissa mainostettiin myös ennen orientoivaa viikkoa

järjestettävää Varaslähtö elämään! -tapahtumaa, jossa tulevat fuksit tutustuivat toisiinsa,
tuutoreihin sekä muuhun jäsenistöön pelien ja tutustumisleikkien parissa.
Matrix oli syksyllä näkyvillä fukseille useassa paikassa. Tuutorit kierrättivät fukseja
opiskelijahuone Komerossa ja samalla esiteltiin Matrixin toimintaa. Lisäksi hallitus osallistui
aktiivisesti fuksitapahtumiin, tiedekunnan järjestötorille ja HYYn avajaiskarnevaaleille
tullakseen fukseille mahdollisimman tutuksi.
Orientoivan viikon ensimmäisenä päivänä uudet opiskelijat jaettiin tuutoriryhmiin, jotka
kokoontuivat ensimmäisellä viikolla joka päivä, ja kävivät porukalla osallistumassa laitoksen
sekä Matrixin järjestämiin tapahtumiin. Matrix jakoi heti lukuvuoden aluksi fukseille
fuksipassit, joihin he saivat merkintöjä osallistumalla tapahtumiin ja tekemällä tehtäviä.
Useita fukseja palkittiin sekä merkintöjen lopullisen määrän, että reiluuden nimissä
järjestetyn arvonnan perusteella. Tämä motivoi fukseja osallistumaan kaikenlaisiin
tapahtumiin ja tutustumaan laajasti ylioppilaskunnan tarjontaan.
Liikunnallista fuksitoimintaa edusti mm. FuksiSport. Leikkimielistä urheilua jatkettiin
FuksiOlympialaiset-tapahtumassa. Muita fuksitapahtumia olivat mm. FuksiPiknik
Kaivopuistossa, FuksiGrillailu Vallilassa, Nintendo-ilta Matlu-klusterilla ja Helsinki City Tour
Helsingin keskustassa. Jälkimmäisin oli suurena apuna juuri Helsinkiin muuttaneille fukseille.
Matrix jatkoi aktiivisesti vapaa-ajan toiminnan järjestämistä pitkin syksyä muun muassa
kampuksella järjestetyllä Kumpula-suunnistuksella, Alina-salissa järjestetyillä Fuksisitseillä
sekä Fuksiaisilla, jonka suunnistusosuus järjestettiin Helsingin keskustassa ja
palkintojenjako sekä jatkosauna Ruoholahden Sauna2-tilassa. Matrix piti HYYn
Fuksiseikkailussa menestykseksi noussutta todistusrastia.
Lokakuussa järjestettiin yhdessä TKO-älyn; HYKin; Moodin; Vasara, Helsingin yliopiston
geologinen kerho r.y.:n; Resonanssin ja MaOn kanssa KJYR, jonne erityisesti fukseja
kannustettiin lähtemään. Joulukuussa pidettiin Fuksipikkujoulut, joissa leikittiin teemaan
sopivia leikkejä, herkuteltiin jouluisin antimin sekä palkittiin syksyn aktiivisimmat fuksit.

Liikunta
Matrix liikkui aktiivisesti vuonna 2017. Matrixin viikoittainen liikuntavuoro Kumpulan
liikuntakeskuksessa keräsi osallistujia kiitettävästi ympäri vuoden, aktiivisen liikuntatiimin
johdolla. Viikottainen liikuntavuoro pidettiin yhdessä Resonanssin kanssa. Liikuntavuorolla
pelattiin osallistujien toiveita mukaillen sählyä, futsalia, koripalloa, lentopalloa ja sulkapalloa.

Liikuntavuoron lisäksi Matrixin jäsenille järjestettiin monia erilaisia liikuntatapahtumia pitkin
vuotta. Alkuvuodesta treenattiin akateemisen kyykän maailmanmestaruuskilpailuihin
Arabianrannan liikuntapuistossa ja Laskiaisena laskettiin mäkeä Kaivopuistossa.
Trampoliinipuisto Rushissa käytiin pomppuexculla kaksi kertaa. Lisäksi käytiin kokeilemassa
erilaisia liikuntamuotoja, kuten boulderointia Pasilan Boulderkeskuksessa, golfia Nevas
golf-klubilla sekä kilpacheerleadingia SM-tason joukkueen Phoenixin jäsenten kanssa.
Vuosijuhlaviikon liikunnallisesta puolesta huolehdittiin järjestämällä tanssiharjoitukset
UniSportin tiloissa, sekä perinteinen vuosijuhlamarssi Kumpulasta Gustaf Hällströmin
kadulta Gustaf Hällströmin haudalle Hietaniemeen. Keväällä järjestettiin myös pizzamarssi
Kumpulan kampukselta ravintola Siilinpesään, jossa reippaat marssijat palkitiin jättimäisellä
sukupizzalla.
Kesäkuussa pelattiin pesäpalloa TKO-älyn kanssa, sekä osallistuttiin perinteikkäästi Jukolan
viestiin, jossa Matrix edusti yhden joukkueen voimin. Samassa yhteydessä Jukolan Venlojen
viestissä kilpaili kaksi Matrixin joukkuetta. Loppukesästä haastettiin Resonanssi kolmatta
kertaa järjestettyihin leikkimielisiin Talviolympialaisiin, joissa mittailtiin taitoja esimerkiksi
mäenlaskussa ja “ampumahiihdossa”. Syksyllä patikoitiin yhdessä TKO-älyn kanssa
Nuuksion kauniissa maisemissa, ja loppuvuodesta järjestettiin perinteinen fuksimarssi.
Myöhemmin syksyllä Matrixin jalkapallojoukkue FC Matrix osallistui UniSportin jalkapallon ja
futsalin rentosarjoihin, ja Matrixin oma salibandyjoukkue SB Matrix jatkoi pelaamistaan
UniSportin salibandysarjassa.

Ekskursiot ja kulttuuri
Vuoden 2017 aikana matrixlaiset kävivät monenlaisilla kulttuuri- ja muilla ekskursioilla, niin
julkisissa tapahtumissa vierailun kuin leffailtojenkin merkeissä. Alkuvuodesta käytiin
Juuso-karhun taidenäyttelyssä sekä Kumpulan Speksin ensi-illassa. Lisäksi joulun alla pidettiin
viski-tasting, jossa maisteltiin erilaisia skottiviskejä asiantuntijan johdolla.
Alkuvuodesta pidettiin Matlu-klusterilla Miyazaki-leffamarathon, jossa katsottiin neljä katsojien
valitsemaa ja paikalle tuomaa Hayao Miyazakin elokuvaa. Vuosijuhlaviikolla puolestaan pidettiin
perinteeksi muodostunut Matrix-trilogian katseluilta. Loppukeväästä käytiin ekskursiolla Night
Visionsin The Room -leffaillassa, jota ennen pidettiin oma The Room -keskeinen Huonojen
Elokuvien ilta. Loppuvuodesta pidettiin omat marathon-illat sekä Harry Potter -sarjan elokuville
että jouluteemaisille elokuville.
Vuoden mittaan tehtiin myös yleisempiä kulttuuri-ekskursioita. Keväällä Matrix järjesti
yhteislähdön March for Science -tiedemarssille sekä johti yhteistä excua Espoon Ikeaan. Kesällä

puolestaan käytiin Tuusulan Montturockissa, Pride-kulkueessa sekä Sompasaaren kärjessä
sijaitsevalla Sompasaunalla. Lisäksi matrixlaiset kävivät Bodom-järvellä, missä oltiin yötä
telttailemassa neljän ihmisen voimin kuuluisien Bodomin murhien vuosipäivänä.

Matrix järjesti vuonna 2017 neljä verenluovutusexcua, joista kaksi toteutettiin osana HYYn
#HYYtymättömät -verenluovutuskampanjaa. Kokonaisuudessaan luovutuksia oli 30, mistä
hyvästä Matrix sai kultadiplomin Suomen Punaiselta Ristiltä.

Huvitilaisuudet
Matrix huomioi toiminnassaan kaikenlaisia kiinnostuksen kohteita, ja mainosti sekä omia että
muiden tahojen tapahtumia kattavasti eri tiedotuskanavissaan. Huvitoiminnassa otettiin
huomioon jäsenistön toiveet esimerkiksi sitsien ja bileiden teemoissa, nimettömän
palautteen ja avoimen ideapankin kautta.
Tuttuja Klusterihengailuja järjestettiin ympäri vuoden ja niiden yhteydessä pidettiin tuntia
aiemmin alkavia Lautapelailuja. Perjantaisin noin kerran kuussa järjestettyjä
Klusterihengailuja vietettiin ajoittain myös yhteistyössä muiden järjestöjen, kuten
Resonanssin, Moodin ja MaO:n kanssa. Klusterilla pidettiin vuonna 2017 myös kaksi
Nintendo-turnausta, joita painotettiin erityisesti fukseille. Haalarimerkkiompeluita järjestettiin
isojen opiskelijatapahtumien, kuten laskiaisen ja vapun kynnyksillä, sekä ennen fuksien
ensimmäistä haalaritapahtumaa, Haalari-iltamaa. Matrix välitti lippuja jäsenilleen
Helsinginkadun ja Limeksen approihin, sekä Turussa järjestettyyn Pikkulaskiaiseen.
Matrixin Syksyn bileet vietettiin vuonna 2017 karnevaaliteemalla Alina-salissa. Beer pong
-turnaus järjestettiin 15.11. Vuonna 2017 sitsattiin sekä kumpulalaisten, että muiden
järjestöjen kanssa. Alkuvuodesta järjestettiin yhteissitsit sekä saksan kielen opiskelijoiden
Umlautin että HYKin kanssa teemoilla Pyjamabileet ja Salainen Agentti. Syksyllä
koulutusohjelmien yhdistymisen myötä järjestettiin yhteiset fuksisitsit Moodin kanssa. Lisäksi
Matrix järjesti omalle jäsenistölleen muun muassa Seniorisitsit, Gran Canaria -sitsit sekä
perinteiset Pikkujoulusitsit. Vuosi huipentui joulun alla pidettyihin MEGApikkujoulusitseihin,
jotka järjestettiin yhteistyökumppani Solinorin, sekä TKO-älyn, Athenen ja Tietokillan kanssa.
Vuonna 2017 Matrix vietti 22-vuotisvuosijuhliaan menestyksekkäästi. Vuosijuhlat järjestettiin
4.3. ja niitä edelsi toiminnantäyteinen vuosijuhlaviikko 27.2.-3.3. Vuosijuhlia seuraavana
päivänä nautittiin silliaamiaisesta kattosauna Sivistyksellä. Vuosijuhlaviikolla järjestettiin
muun muassa huutopussin pelaamista, Matrix-elokuvamaraton, vanhojen
puheenjohtajistojen tapaaminen, laulukirjan läpilaulanta sekä perinteinen vuosijuhlamarssi.

Varsinaisena syntymäpäivänä 1.3. järjestettiin jäsenistölle synttärikahvit Exactumin
käytävällä. Vuosijuhlien jälkeen juhlien järjestelyissä auttaneille pidettiin kiitosilta.
Vappuaattona Matrix järjesti jäsenistölleen hot dog -tarjoilun Kumpulan kampuksella.
Kampukselta järjestettiin myöhemmin yhteislähtö Mantan lakitukseen Kauppatorille, ja sieltä
Tuomiokirkon kupeeseen perinteiseen vappuaaton viettoon. Vappupäivänä matrixlaiset
kokoontuivat Ullanlinnanmäelle muiden Kumpulan järjestöjen kanssa nauttimaan
aurinkoisesta säästä. Johdatuksena vappuun Matrix oli aktiivisesti mukana suunnittelemassa
ja järjestämässä Kumpulan Järjestöjen Yhteistä Vappusuunnistusta muiden järjestöjen
kanssa.
Kesän aikana vietettiin Matrixin kesätorstaita joka toinen torstai toukokuun lopusta elokuun
alkuun. Kesätorstait painottuivat rentoon ja alkoholittomaan tekemiseen, kuten grillaukseen
ja pihapeleihin. Lisäksi muun muassa pelailtiin pesäpalloa ja rantapalloa sekä käytiin
Sompasaunalla.

Kerhot
Jalkapallojoukkue FC Matrix osallistui yliopistoliikunnan järjestämiin turnauksiin. Vastaavasti
salibandyjoukkue SB Matrix osallistui UniSportin järjestämiin turnauksiin. Jalkapallo- ja
salibandyjoukkueiden edustajat tiedottivat hallitusta toiminnastaan ajoittain hallituksen
kokouksissa ja rekrytoivat mukaan uusia ihmisiä avoimella haulla.
Huutopussikerho Jätkäntappajat pelasi ahkerasti myös vuonna 2017. Jätkäntappajat
järjestivät peli-iltoja ja uusille pelaajille suunnattuja pelisessioita, joissa opastettiin tarkemmin
pelin toimintaan. Jätkäntappajien uusien ilta järjestettiin 23.1. Pelin ohjeet ja säännöt
käännettiin myös englanniksi.
Komeron viihtyvyyden lisäämiseksi järjestettiin ajoittain erilaista oheistoimintaa, kuten
haalarimerkkiompeluita, ystävänpäiväkorttien askartelua, sekä lautapelailua. Komerossa
muun muassa pelailtiin ahkerasti Settlers of Catan -lautapeliä, jota varten laadittiin
leikkimielinen ranking-lista, sekä avoin WhatsApp-ryhmä peliseuran löytämisen
helpottamiseksi. Lisäksi syksyllä järjestettiin kokeilumielessä kahdesti “Komeros eka,
Komeros vika” -hengailut, joissa kaksi hallituksen jäsentä vietti päivän Komerossa laitoksen
aukeamisesta sulkeutumiseen. Hengailujen aikana järjestettiin oheistoimintaa, kuten
leikkimielistä kisailua ja rentoutumista. Tapahtumat myös kuvattiin ja suoratoistettiin Matrixin
Youtube-kanavalla, mistä ilmoitettiin Komeron ovella.

Seniori- ja alumnitoiminta
Vuoden 2017 aikana senioreihin ja alumneihin oltiin yhteydessä alumni-listan kautta, ja sitä
käytettiin kutsujen lähettämiseen ja tiedotukseen alumneja koskevista tapahtumista.
Alkuvuodesta järjestettiin saunailta Matrixin kunnianauhan saaneille, ja vuosijuhlaviikolla kerättiin
yhteen vanhoja puheenjohtajia. Perinteisiä seniorisitsejä vietettiin 3.6. kattosauna Sivistyksellä.

Kesän lopulla 9.8. kutsuttiin koolle vanhoja ja uusia Matrix-toimijoita ja aktiiveja
vapaamuotoiseen illanviettoon PIRTELÖön. PIRTELÖssä keskusteltiin Matrixin
tulevaisuudesta ja menneisyydestä, sekä suunniteltiin yhdessä toimintaa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Keväällä kyseltiin jäsenistön toiveita tapahtumien ja Matrixin toiminnan suhteen. Samalla
käytiin läpi edellisenä vuonna jaetun palaute- ja häirintäkyselyn tuloksia. Vastausten pohjalta
ryhdyttiin suunnittelemaan toimintaa vastaanottavaisemmaksi ja helpommin lähestyttäväksi.
Syksyllä kerättiin lisää palautetta siitä, miten Matrixin toimintaa voitaisiin parantaa
entisestään.
Vuonna 2017 Matrixilla oli kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka toimivat myös yhdenvertaisuusja tasa-arvovastaavina. He tekivät yhteenvedon syksyllä 2016 toteutetusta kyselystä, jolla
kartoitettiin jäsenistön kokemaa kiusaamista, häirintää ja syrjintää. Kyselyn tulosten pohjalta
perustettiin anonyymi yhteydenottolomake, jolla haluttiin madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä
syrjintään, häirintään tai ahdisteluun liittyvissä asioissa. Linkkiä lomakkeeseen tuotiin esiin
Matrixin tiedotuskanavissa pitkin vuotta, ja se löytyi myös Matrixin nettisivujen etusivulta.
Syksyllä toteutettiin taas jäsenistölle kysely kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä, jonka
vastausten yhteenveto käydään läpi hallituskauden 2018 alussa.
Matrixin tapahtumissa otettiin huomioon erityisruokavaliot. Tarjolla oli lähes aina gluteenitonja kasvisvaihtoehto, sekä tarvittaessa myös vegaanisia vaihtoehtoja. Tilaisuuksissa joissa
saunottiin oli aina erikseen vuoro naisille ja miehille, sekä illan päätteeksi sekavuoro.
Vaihto-opiskelijat ja muut ei-suomenkieliset jäsenet otettiin huomioon lisäämällä
tapahtumakuvauksiin ja tiedotukseen myös englanninkielinen käännös. Osa tilaisuuksista
myös juonnettiin englanniksi. Matrixilla oli aktiiviset kv-vastaavat, jotka olivat mukana
matematiikan vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnissa.

