
Matrix ry 
Hallituksen kokous 3/2018 
La 20.1.2018 klo 15:30 
Muhniementie 113 B, Kouvola 
 
Läsnä: 
 
Hallituksen jäsenet: 
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Viivi Tiihonen 
Jamine Lindelöf (saapui kohdassa 8.8) 
Pinja Parikka 
Antti Koivurova 
Arvo Kuoppamäki 
Eetu Halme 
Aleksi Tilli 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Riku-Petteri Kyllönen 
Matias Malmi 
Arttu Sinisalo 
Mikko Savolainen 
 
Muut: 
Annika Taina 
Ilpo Laapio 
Ella Tamir 
Juri Gyllström 
Olli-Pekka Lindström 
 
 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:31. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Lisätään kohta “Virkailijat” ja poistettiin kohta “Avaimet”. Numerointi korjattiin muutosten 
mukaisesti. 
 
4. Ilmoitusasiat 



Juri ilmoitti, että Pirkan eläinteemaisista mehujäissä tulee huurre pintaan. Juri kysyi myös, 
miksi murkkujätski on musta-keltainen ja ampiainen on puna-keltainen? 
Antti ilmoitti, että jos seuraavan 48h aikana soi Samsara ja/tai One More Time, hän heittää 
musiikinlähteen ikkunasta, jonka jälkeen hän hakkaa sitä käsin ja jaloin ja muilla 
ruumiinosilla. 
Riku ilmoitti, että hän tulkitsi “kaikilla muilla ruumiinosilla” todella väärin. 
Eetu ilmoitti, että mehujää on hyvää. 
Pinja Lappalainen ilmoitti, että osoittamaansa kulhoon tulee kirjoittaa kuulapelin kysymyksiä. 
 
5. Posti 
Pikkulaskiaisen liput ovat saapuneet. 
Sähköpostia ei ole tullut. 
 
6. Hallituksen kokouksen 2/2018 pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
 
7. Menneet tapahtumat 
 
7.1 Tervetuloa kampukselle -pullaa 15.1. 
Pulla oli hyvää ja aiheutti ilahtumisen kokemuksia. “Oli mukavaa mennä luennoille kun 
matemaatikoilla oli pullaa mukana.” Arviolta 50 ihmiselle oli pullaa ja kaikki pullat meni 
kaupan. 
 
7.2. Talviseminaari 19.-20.1 
Hyvin mennyt toistaiseksi. Vaikka olo on hieman heikohko, on saatu jo kouluttauduttua ja 
kaikilla on ollut mukavaa erinäisten ryhmäpelien ja -leikkien ohessa. Saunassa oli hyvät 
löylyt. 
 
8. Tulevat tapahtumat 
 
8.1 Talviseminaari 20.-21.1. 
Luvassa on lisää tutustumista ja hauskanpitoa. Pian luvassa ruokaa ja illemmalla vielä 
saunotaan.  
 
8.2 Haalarimerkkiompelua 1.2. 
Ompelut hoidetaan Komerossa ja haalarimerkkien ostaminen on mahdollista ompeluiden 
ohella. Tapahtumasta lähetetään mainosta sähköpostitse ensi viikolla. 
 
8.3 The Room -leffailta 1.2. 
Leffa-iltaa mainostetaan sähköpostitse myöhemmin. Katsottavia elokuvia valitaan vielä.  
 
8.4 Haalari-iltamat 3.2. 
Ilmoittautuminen on jo auennut. Paikkoja on vielä muutama jäljellä. 
 
8.5 Gofore-excu 6.2. 



Olga Viholainen ja Pinja Lappalainen kävivät menneellä viikolla Goforen toimistolla 
allekirjottamassa sopimuksen. Excursiota on suunniteltu Siltasaaren Sauna2:n tiloihin. 
Suunnitelmana on, että ensin on ruokaa tarjolla Goforen toimistolla ja sieltä bussikyydillä 
Sauna2:lle. Osallistujamäärä on mahdollisesti 30 henkeä. Excursio on tarkoitettu kaikille 
opiskelijoille (Matrixin jäsenille). 
 
8.6 Pikkulaskiainen 8.2 
Liput ovat saapuneet. Lähdön organisointi on vielä hoidettavana tapahtuman tiimoilta. 
 
8.7 MM-kyykkä 10.2.  
Matlulta on aiemmasta infosta poiketen sittenkin järjestettynä bussi tapahtumaan. Linja-auto 
on tarkoitettu vain menomatkaa varten. Tiia Björk tekee ilmoittautumislinkin bussiin. Bussin 
hinta on maksimissaan 15€/henkilö. Kyykkäkisoihin ei ilmottauduta suoraan joukkueittain 
vaan 16 ensimmäistä pääsee kisoihin mukaan. Kaikki 16 osallistujaa pääsevät pelaamaan 
jommankumman joukkueen pelissä. Päätettiin, että kisaosallistuminen maksaa 6€/osallistuja 
ja tämä summa sisältää tapahtuman haalarimerkin. Bussiin ja kilpailuun ilmoittaudutaan 
erikseen. 
 
8.8 Laskiainen 13.2.  
Viivi ja Arvo hoitavat yhteislähdön. Tapahtumasta lähetetään sähköpostimainostusta. 
Laskuhumalasta ei ole vielä tullut Facebook-tapahtumaa, mutta tapahtuma on edelleen 
tulossa. 
 
8.9 Nintendo-ilta 21.2. 
Konsoleista ja näytöistä kysellään ihmisiltä. Tapahtumassa tullaan järjestämään Paras 
Nintendo-henkilö -turnaus. 
 
8.10 Vuosijuhlaviikko 

ma: vuosijuhlamarssi ja viikonavaus-klusteri 
ti: kampuspelailut 
ke: Matrix-leffailta 
to: synttärikahvit 
pe: vanhojen puheenjohtajien ilta 

 
8.11 Vuosijuhlat 3.3. 
Suvi Tuukkanen on päävastuussa. Juhlat pidetään Käärmeenpesässä Sörnäisissä. 
Tapahtumasta ei keskusteltu mitään uutta tai aiemmasta poikkeavaa. 
 
8.12 Muut tulevat tapahtumat 
 
Boulderointi excu 16.2. 
Excursio järjestetään Pasilan Boulderointikeskuksessa. Päätettiin, että Matrix sponsoroi 1€/ 
osallistuja. Ryhmähinta on 6€/henkilö, jos osallistujia on enemmän kuin 8. Exculle lähdetään 
noin klo 16 Exactumista. 
 
Rush-excu 23.2. 



Excursio järjestetään Helsingin trampoliinipuistossa. Exculle lähdetään yhdessä noin klo 16 
Exactumista. 
 
Ilpo järjestää taide-excun keväällä. Tavoitteena on löytää mielenkiintoinen näyttely Ruplasta 
tai muusta galleriasta. 
 
9. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin Matrixin varsinaisiksi jäseniksi: 
Matt Small 
Aleksi Sipola 
 
10. Talous 
Budjetoidaan: 
24€ kyykkähaalarimerkkeihin 
 
Hyväksytään maksettavaksi: 
Pikkulaskiaisbussi 690€ 
 
Hyväksytään, että nettisivujen ylläpitämiseen vaadittavat maksut maksetaan. 
(Virtuaalipalvelimen perusmaksu 5$ kuussa + 1$ kuussa varmuuskopioinnista, verkkotunnus 
9€ vuodessa) 
 
11. Virkailijat 
Valittiin Ilpo Laapio kulttuurivastaavaksi. 
 
12. META 
Nettisivujen luominen on loppusuoralla ja sitä varten järjestettäneen tilaisuus niiden 
testaamiseen. Tilaisuus tulee tapahtumaan Komerossa, jossa Olli-Pekka on paikalla. 
Moodin virkailijalta on tullut kysymys kiinnostuksesta yhteiseen sählyvuoroon KTTO:n ja 
Moodin kanssa. Kerta tulisi maksamaan 48€/kerta jokatoinen sunnuntai ja hinta jaettaisiin 
järjestöjen kesken. Todettiin, että vuoro on liian kallis siihen, että Matrix maksaisi sen. 
Tuutorivastaavien palaverissa ehdotettiin, että haastattelut tuutorivalinnoissa pidettäisiin. 
Tiedekunnalle ehdotus kävi, mutta koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden kanssa tulee vielä 
keskustella asiasta. Tuutorihaku alkaa 1.2. Kovaa mainostusta halutaan tuutorihausta ja 
kv-tuutoroinnista. 
Keskusteltiin myös erikseen maisterituutoroinnista. 
 
13. Seuraava kokous 
Komerossa 6.2. klo 9. 
 
14. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:57. 
 


