
MATRIX RY 

Hallituksen kokous 14/2017 

La 22.7.2017 klo 15 

Miehikkälä 

 

Hallituksen jäsenet: 

Juri Gyllström (puheenjohtaja) 

Ilari Saunamäki (sihteeri) 

Antti Koivurova 

Pinja Lappalainen 

Aleksi Tilli 

Viivi Tiihonen 

Linda Hyvärinen 

Hallituksen varajäsenet: 

Ella Tamir 

Jasmine Lindelöf 

Sara Hietanen 

Arvo Kuoppamäki 

Muut: 

Marcus Rosenberg 

Arttu Sinisalo 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.15.  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 



3. Kokouksen työjärjestys 

Lisättiin kohta 11, Alastonkalenteri. Korjattiin kohtaan 9.9 KJYRin päivämäärä 4.-6.11. 

4. Ilmoitusasiat 

● Juri ilmoitti, että kokoustarjoiluja on ihan sikana. 

● Linda ilmoitti, että kokoustarjoilut ovat ihan sika hyviä. 

● Arvo ilmoitti, että Kukko-lager on hauska juttu, koska cock lager. 

● Juri ilmoitti, että kokouksesta poissaolemisesta ei jaeta pullasanktioita ihmisille, 

jotka eivät osallistu semmaan. 

● Antti ilmoitti, että on kaunis keli ja kaikilla hyvä mieli. 

5. Kokouksen 13 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 

6. Posti 

Posti ei ole mukana. 

7. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Viivi Tiihoselle Tuutoripiknikin tarjoiluista 17,55e. 

● Juri Gyllströmille sääntömuutosmaksusta Patentti- ja rekisterihallitukselle 85e. 

● Pinja Lappalaiselle kesäsemman ruuista 47,15e. 

● Aleksi Tillille Tuutorisitsien tarjoiluista 33,67e. 

● Antti Koivurovalle tuutorisitsien tarvikkeista 84,59e. 

● Antti Koivurovalle Juhannus-grillauksen tarvikkeista 6,76e. 

Accenturen kanssa tehty yhteistyösopimus. Accenturelta laskutetaan 2000e. 

Budjetoitiin PIRTELÖn tarjoiluihin 20e. 

8. Menneet tapahtumat 

8.1 Jukolan viesti 17.-18.6. 

● Kuulema hyvin meni ja kivaa oli. 



● Kilpailemassa kaksi Venlojen joukkuetta ja yksi Jukola-joukkue.  

● Yhteensä 15 henkeä reissussa. 

8.2 Matrixin kesätorstait 

8.2.1 Sompasauna-excu 22.6. 

● Paikalla Juri ja Ville-Veikko Saari.  

● Meressä oli kylmää vettä ja saunassa paljon ihmisiä. 

8.2.2 Pesäpallo-ottelu 6.7. 

● Pesismatsi Matrix vs. TKO-äly. 

● Paikalla 26 ihmistä. Kolmen erän jälkeen Matrix johti, mutta väen 

vähenemisen jälkeen Jussi Maristo siirtyi Matrixin joukkueeseen ja TKO-äly 

voitti. 

● Oli hyvä meininki ja väkeä oli paljon paikalla. 

8.2.3 Biitsipäivä 20.7. 

● Paikalla 5 ihmistä. Oli kivaa ja hyvä sää.  

8.3 Matrixin Juhannus-grillaus 23.6. 

● Oltiin Klusterin edustalla, grillattiin ja pelattiin mölkkyä. 

● Paikalla noin 15 ihmistä, joista 5 Matrixilaisia. 

● Limeksestä oli myös paljon väkeä ja TKO-älyltä oli grilli lainassa. 

8.4 Yhteislähtö Pride-kulkueeseen 1.7. 

● Matrixista oli noin 10 ihmistä. Hengattiin kemistien ja käpistelijöiden kanssa. Muita 

Kumpulan lippuja ei näkynyt. 

● Lähtöä piti odotella noin 2h. 

● Juhlassa oli hauska festaritunnelma, mutta perässä tullut “rytmiryhmä” piti varsin 

kovaa meteliä.  

8.5 Kanaria-sitsit 4.7.   

● Paikalla 8 henkilöä, joista muutama oli humanisti.  

● Paikalla kävi ballerina-varas, jolla on hotelli Thaimaassa.  

● Nimen avulla onneksi löytyi facebookista, mutta kenkien kohtalosta ei ole tietoa. 



● Ruokana oli pizzaa ja jälkkärinä hedelmäsalaattia. Alkuruokana päärynä-

vuohenjuusto salaattia. 

8.6 Matrixin ja Moodin yhteislähtö lavatansseihin 7.7. 

● Kukaan Matrixista ei päässyt paikalle. Jurin piti mennä, mutta oli niin väsynyt että 

unohti.  

● Jasminen isoäiti oli varsin innoissan tapahtumasta ja toivoi että Jassu veisi hänet 

joskus tulevaisuudessa tanssimaan. 

8.7 Matrixin kesäseminaari 21.-23.7. 

● Paikalla 13 henkilöä.  

● Ollaan saunottu, pelattu pallo- ja korttipelejä, uitu ja otettu aurinkoa.  

● Lauantain aamupala syötiin vasta kello 14. Juria söi hyttynen. 

8.8 Muut menneet tapahtumat 

● Tuutorisitsit 13.7. 

Paikalla 20 ihmistä.  

Perunoissa kypsyysaste oli kyseenalainen. Hauskat sitsit oli. 

 

● Tuutoripiknik 16.6. 

Paikalla 15 ihmistä. Oltiin Lapinlahden rannassa.  

Tietovisailua aiheena tuutorointi ja Isopyörä, sekä leikkejä. Jatkettiin puistosta 

Klusterille. 

9. Tulevat tapahtumat 

9.1 Matrixin kesäseminaari 21.-23.7. 

● Luvassa lisää saunomista ja syömistä, ja illalla kuulapeliä. Linda ajatteli vetää kaikille 

jooga-zumba-venyttelyn.  

● Huomenna pyritään olemaan takaisin Helsingissä viimeistään 19. 

9.2 Matrixin kesätorstai VI 3.8. 

● Pelataan pihapelejä Väinämöisen puistossa, jos sataa niin Klusterilla lautapelejä. 

9.3 PIRTELÖ 9.8. 



● Pidetään Antin luona Viikinmäessä. Kutsutaan paikalle vanhoja, nykyisiä ja tulevia 

aktiiveja.  

● Tutustutaan ja keskustellaan Matrixin tulevaisuudesta saunomista ohessa ja aikana. 

9.4 Talviolympialaiset 

● Kysytään lähteekö Resonanssi vastutstajaksi. Todennäköisesti järjestetään taas 

Kaivopuistossa. 

9.5 Varaslähtö elämään 16.8. 

● Mennään Suomenlinnaan istumaan fuksien kanssa. Tuutoreille haalarit jalkaan. 

● Hallituslaiset saavat myös laittaa haalarit, mutta muulle jäsenistölle ei mainosteta 

haalareita. 

● Yhteislähtö palloukoilta klo 14. Mainostetaan myös kv-fukseille. 

● Suomenlinnasta lähdetään Matlun kesäbileisiin Stadin Tähteen. 

9.6 Fuksisitsit 22.9. 

● Järjestetään Moodin kanssa. Tuutorien esitys sitsien aikana. 

9.7 Fuksiseikkailu 29.9. 

● Matrixilla legendaarinen todistusrasti. Mahdollisesti yhteistyössä Moodin kanssa. 

9.8 Syksyn bileet 8.10. 

● Teemana lastenkestit tai karnevaalit. Paikalle sirkusjuttuja, mehukojua jne. 

9.9 KJYR 4.-6.11. 

● Ei ole tullut lisätietoja vielä. 

● Matrixilla taas teemapukukilpailu. Teemaideoita brainstormattiin. 

9.10 Muut tulevat tapahtumat 

● Järjestetään jossain vaiheessa poikkitieteellinen kv-fuksiklusteri ja kv-fuksipiknik. 

10. Fuksisyksyn tapahtumia 



Tiedebasaari 31.8. Sinne kaksi ihmistä istumaan tiskille. 

Avajaiskarnevaalit 4.9. Sinne myös porukkaa. 

Nintendoilta tulossa 8.9. Pääasiallisesti fukseille. 

11. Alastonkalenteri 

● Kalenterista ei saada kaksipuoleista koska ei ole tarpeeksi ihmisiä. 

● Kuukausia jaettiin uudelleen ja koitettiin saada kaikille kuukausille henkilö. 

● Kuville deadline on 1.9. Kalentereita teetetään 100kpl. 

12. META 

● Johanna Rämöltä on tullut kysymys, että voisiko Matrix hoitaa liniksen prujujen 

myynnin josta pientä voittoa mahdollista saada.  

Hyväksyttiin tehtävä ja delegoidaan mahdollisesti opintovastaaville. 

● Yleltä on tullut viesti jossa kysytään opiskelijoita haalareissa laulamaan yhteislauluja 

raitiovaunussa nuorten ohjelmaan. Tarvitaan 10 ihmistä. 

● Uusia haalarimerkkejä voisi tilata.  

Ideoita mm “I survived the Integraalipolku”, Sydänkäyrän kaava, “Matrix on 

kaikkialla ympärillämme”. 

● Tilataan syksymmällä lisää uusia T-paitoja. Uusista T-paidoista tulee Matrixin sinisiä 

Erikoistapaus-tekstillä ja Lindelöfin lauseella.  

Lisäksi kysytään sponsoripainatusta Loimulta ja Solinorilta ja esim. IBM:ltä.  

Suunniteltiin myös Matrix-huppareiden tilaamista. Hupparit tilattaisiin enemmän 

henkilökohtaisina haalarien tapaan.  

Lisäksi mietittiin vielä urheilupaitojen tilaamista. Urheilupaidoissa olisi edessä 

Matrixin logo ja selässä iso sponsorin logo. 

Urheilupaitoja lainattaisiin myynnin sijaan. 

● Nettisivujen luomisesta pidetään suunnittelukokous. Nettisivut eivät valmistu ennen 

fuksien saapumista. Tavoitteena olla valmis ennen Joulua.  

Tärkeimmät asiat nettisivuilta, kuten mm. sähköpostilistojen ohjeet, fuksisivu ja 

hallitussivu tulisi kääntää myös englanniksi. 

● Meridiaani haluaa tehdä Matrixin kanssa jotain toiminnallista loppusyksystä. 

Pistetään suunnitelmat tulille. 

● Matrixin sivuille saadaan ehkä chat bot jos IBM:n kanssa tulee yhteistyötä. Heiltä 

saataisiin ehkä käyttöön softa jonka pohjalta tehtäisi chat bot Matrixin sivuille. 

● Ellan jäsenyyden kanssa ei pitäisi tulla ongelmia hänen valmistumisensa jälkeen 

uusien sääntöjen voimaan tulemisen jälkeen. 

Tohtorikoulu Domast ja sen koulutusohjelmat ovat matemaattis-luonnontieteellisen 

tiedekunnan alaisuudessa, joten Ella on kelpoinen Matrixin hallituksen varajäsenenä. 

13. Seuraava kokous 



Seuraava hallituksen kokous Klusterilla sunnuntaina 6.8. klo 18. 

14. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.31. 

 

Hyväksytty kokouksessa 15/2017. 

 

 


