
Matrix ry 
Hallituksen kokous 11/2018 
Su 6.5.2018 klo 18 
Christina Regina 
 
Läsnä: 
Hallituksen jäsenet: 
Viivi Tiihonen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Jasmine Lindelöf 
Aleksi Tilli 
Hannalotta Alenius 
Antti Koivurova 
Arvo Kuoppamäki 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Matias Malmi 
Mikko Savolainen (saapui kohdassa 10) 
 
Muut: 
Auli Salmi 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18:16. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Ilmoitusasiat 
Viivi ilmoitti, että Pinjalta terkkuja. 
Antti ilmoitti, että Viivillä on synttärit. 



Auli ilmoitti, että kokoustarjoiluna on vegaanista omenapiirakkaa. 
Aleksi ilmoitti, että hän toi pullasanktionaan ruissipsejä. 
 
5. Posti 
Fyysinen posti: 
Unisportilta on tullut lasku. 
 
Sähköpostia: 
Matrixille on tullut KJYV-haalarimerkkien lasku, mutta laskun maksaa lopulta Matlu. 
Kutsu Luonnotieteilijöiden jouluristeilylle on tullut. 
 
6. Hallituksen kokouksen 10/2018 pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
 
7. Talous 
Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset: 
Auli Salmille kokoustarjoiluista 4,19€ 
Auli Salmille kokoustarjoiluista 5,73€ 
Arvo Kuoppamäelle tietovisaillan tarjoiluista 31,55€ 
Jasmine Lindelöfille laskuttamisen postimerkkeihin ja kirjekuoriin 13,58€ 
Hannalotta Aleniukselle Pikkuvapun koristeista 31€ 
 
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut: 
Unisport-lasku 1003,20€, josta Resonanssilta laskutetaan puolet. 
Mikäli Dance Marathonin DJ:n korvauslasku ilmestyy, maksetaan 75€. Tämän 
jälkeen sekä Resonanssilta että HYK:iltä laskutetaan 25€/järjestö. 
 
Budjetoitiin: 
Komeron siivouksen juomiin ja motivaatiopullaan 15€ 
International picniciin 15€ 
 
Päätettiin siirtää 2000€ Matrixin käyttötililtä Matrixin vuosijuhlatilille. 
 
8. Menneet tapahtumat 
8.1 Matematiikan ja tilastotieteen osaston opetuksen palautetilaisuus 26.4. 



Paikalle pääsi täyden luokkahuoneen verran väkeä (arviolta 25), joista opiskelijat 
muodostivat kohtuullisen suuren osan. Tilaisuus saatiin onnistuneesti vedettyä 
englanniksi. Palkintoja jaettiin ja mm. Mika Koskenoja palkittiin parhaana 
luennoitsijana. 
 
8.2 KJYV 27.4. 
Tapahtumassa oli 57 joukkuetta suunnistamassa. Joukkueissa oli yhteensä 395 
suunnistajaa ja kun tapahtuman järjestäjätkin lasketaan mukaan, tapahtuma veti 
yhteensä 500 osallistujaa. Koska tapahtuman saatiin reilusti ulkopuolisia sponsseja, 
järjestöjen ei tarvitse sponssata. Matemaatikkojoukkue tuli suunnistuksessa toiseksi. 
Matrixin ja SUB:in yhteistyö rastilla sujui hyvin. 
 
8.3 Vappu 
Useiden mielestä kattoterassikokemus oli kiva. Solinorilta saatu grilli ja grillipihdit 
olivat hienot ja niillä pöytäjuhlatiimi kokkaili maittavia hodareita. Tarjolla oli myös 
munkkeja ja skumppaa, jotka saatiin Goforelta. Sää suosi opiskelijoiden vappua. 
Arviolta 60 Matrixin jäsentä ilmestyi paikalle. Matrixin lippu edusti Mantan 
lakituksessa, Tuomiokirkon portailla ja seuraavana päivänä Ullanlinnanmäellä.  
 
8.4 Solinor-excu 3.5. 
Excursiolla oli tarjolla pizzaa ja ohjelmassa oli kaksi elokuvaa: Forrest Gump ja 
Frozen. Paikalle löysi 24 henkeä. Excun ohjelma aiheutti vanhemmissa mukana 
olleissa opiskelijoissa hieman kummastusta, kun excu ei sisältänyt enempää 
esittelyä ja mainontaa yrityksen toiminnasta. 
 
8.5 Tietovisailta Moodin kanssa 4.5. 
Tietovisailussa oli 35 henkeä mukana. Moodin kanssa visailu oli kivaa. Tietokilpailuja 
oli kaksi ja molemmissa voiton vei Moodilainen joukkue. 
 
8.6. Muut menneet tapahtumat 
Matrixin ulkoiluryhmän tapaamisessa 6.5. pelattiin jalkapalloa ja pelaamassa oli 13 
henkeä. 
 
9. Tulevat tapahtumat 
9.1 Komeron siivous 



Budjetoidaan 15€ juomisiin ja motivaatiopullaan. Siivous toteutetaan 11.5. klo. 13. 
 
9.2 AATU 16.5. 
Matrixin kiintiössä on vielä tilaa 11:lle osallistujalle. Lisämainostuksella koitetaan 
saada loputkin liput myytyä. Mikäli matemaatikoita ei lähde riittävästi, avataan 
lippujen myyntiä HYK:in ja Resonanssin suuntaan. 
 
9.3 Nauhakomitean pubivisahaaste hallitukselle 17.5. 
Nauhakomitea on haastanut Matrixin hallituksen pubivisaan 17.5. klo. 18 Ølhus 
Københavnissa.  
 
9.4 Klusterin Hinkkausbileet 19.5. 
Klusterilla tulee olemaan tarjolla jotain pientä purtavaa siivoamisen ohessa. 
Pukukoodina bileissä ovat ei-parhaat vaatteet. Matrixilla tähän mennessä parhain 
edustus hinkkausbileissä, joten siitä yritetään tänäkin vuonna pitää kiinni. Siivoilut 
tullaan todennäköisesti aloittamaan keskipäivällä. 
 
9.5 Hengailut Symbioosin kanssa 25.5. 
Budjetoidaan normaalihengailubudjetti (32,53€) ja tapahtuman järjestelyistä 
vastuussa ovat Riku-Petteri Kyllönen ja Arvo. Ensi viikon aikana pyritään saamaan 
mainostus aloitettua. 
 
9.6 MTG-ilta 
Tapahtumasta vastuussa Eetu Halme, mutta koska Eetu ei ollut kokouksessa 
paikalla, ei tästä tapahtumasta ole uutta asiaa. 
 
9.7 Kesäseminaari 
Seminaari ollaan edelleen pitämässä heinäkuussa sen ollessa paras ajankohta. 
Paikkaa etsitään edelleen. 
 
9.8 Muut tulevat tapahtumat 
Seniorisitsit järjestetään 26.5. Kattosauna Sivistyksellä. Sitseillä on vielä vapaita 
paikkoja jäljellä. 
 



Juuso Nieminen on pyytänyt Matrixilta suostumusta, että hän saisi järjestää 
Kanaria-sitsit. Päätettiin, että kyseiset sitsit ovat hyvä idea, joten ne tullaan 
järjestämään. 
 
International picnic järjestetään TKO-älyn kanssa 10.5. ja sitä varten budjetoitiin 15€. 
 
Klusterin siivouksen ajankohtaa haetaan vielä. Arvo patistaa loputkin vastaamaan 
Doodle-kyselyyn ja tekee päätöksen siivouksen ajankohdasta vastausten pohjalta. 
 
Verenluovutusexcursio pidetään keskiviikkona 9.5. ja siitä vastuussa on Juri 
Gyllström. 
 
10. META 
Potentiaalia varten halutaan kuvaus matematiikasta ja sen opiskelusta. Toivotulla 
aikataululla ei pystytä tekemään kuvausta opintovastaavien ja yritysvastaavien 
toimesta. 
 
Luonnontieteilijöiden jouluristeily on ennen hoitunut täysin Limeksen kautta. 
Pohdittiin tulisiko Matrixin hoitaa oma ilmoittautuminen. Tällöin Matrixista vastuun 
ottajan tulisi hankkia liput, jakaa ne, rahastaa ja järjestää bussikuljetus. On kuitenkin 
vielä todennäköisintä, että Limes hoitaa ilmoittautumiset. 
 
Moodin kanssa yhteiset klusterivaraukset fukseja varten saatiin päiville 27.8. ja 6.9. 
Keskusteltiin lyhyesti, mitä toimintaa voisi järkätä tuolloin.  
 
SFMO:n kevätkokouksessa edustamassa oli Maria Larionova ja toi terveisiä 
kokouksesta: tuli ilmi, ettei olla järjestämässä erillisiä Matikerfestejä. Väen kahtia 
jakamisen sijaan pyritään järjestämään fysiikan ja matematiikan aloja yhdistävä 
tapahtuma.  
 
Keskusteltiin Matrixin kesätorstaista ja niiden sisällöistä sekä järjestämisestä. 
Kesäkauden avaustapahtuma tullaan järjestämään ja se tulee olemaan Grill and 
Chill -tapahtuma 31.5. 
 
11. Seuraava kokous 



Seuraavan kokouksen ajankohdasta tehdään Doodle-kysely ja kokous tulee 
olemaan todennäköisimmin kolmen viikon päästä. 
 
12. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:33. 


