
Matrix ry 
Hallituksen kokous 5/2018 
Ti 20.2.2018 klo 9 
Komero, Exactum C338 
 
Läsnä: 
 
Hallituksen jäsenet: 
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Arvo Kuoppamäki 
Jasmine Lindelöf 
Viivi Tiihonen 
Eetu Halme 
Pinja Parikka 
Antti Koivurova 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Matias Malmi 
Arttu Sinisalo 
Riku-Petteri Kyllönen 
Mikko Savolainen 
Venla Viljamaa (saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 9.4) 
 
Muut: 
Olli-Pekka Lindström 
Suvi Tuukkanen 
Annika Taina (poistui kohdassa 9.4) 
Sara Pyykölä (poistui kohdassa 12) 
Eero Rantala 
Essi Pervala (poistui kohdassa 9.5) 
Auli Salmi (saapui kohdassa 5) 
Neeta Heinonen (saapui kohdassa 9.5) 
Olga Viholainen (saapui kohdassa 11) 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 9:20. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Lisättiin kohta 11. Yhdenvertaisuusasiat. Työjärjestys hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
 
4. Ilmoitusasiat 
Ilari ilmoitti, että toi pullasanktionaan karjalanpiirakoita. 



Riku-Petteri ilmoitti, että toi pullasanktionaan keksejä ja pullaa. 
Pinja Parikka ilmoitti, että ei vissiin oo karjalanpiirakoita. 
Arttu ilmoitti, että piirakat ovat hyviä. 
Viivi ilmoitti, että otti lävistyksen ja täten suoritti tehtävän ToDo-listasta. 
Antti ilmoitti, että lopetetaan aamuhalkohulluus. 
 
5. Posti 
Fyysisenä postina oli tullut Athenelta ystävänpäiväkortti ja Suomen punaiselta ristiltä “Avun 
maailma” -lehti. 
Sähköpostiin oli tullut kutsu kahdelle Vasaran jääkausijuhlaan 9.3. Alina saliin. Juhlat tulevat 
maksamaan 22€ per henkilö ja ilmoittautuminen tulee tehdä 1.3. mennessä. 
Lisäksi oli tullut pyyntö tulla pitämään kahvimyyntiä Geogebra-iltaan. Tapahtuma on 18.4. ja 
alustavasti myyntihommaan on lähdössä Ilari ja Antti. 
 
6. Hallituksen kokouksen 4/2018 pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
 
7. Talous 
Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset: 
Saralle vaihtareiden haalaritoimituksesta 22,90€ 
Jasminelle HYK:in vuosijuhlatervehdyksestä 10€ 
Jasminelle HYK:in vuosijuhlaedustuksesta 12,50€ 
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut: 
Boulderointi-excun lasku 81,99€ 
Haalaritaskulasku 180€, josta Moodilta (osallistuivat tilaukseen) on jo laskutettu 72€. 
 
8. Menneet tapahtumat 
8.1 Gofore-excu 6.2. 
Tapahtumassa oli 25 henkeä ja kuuleman mukaan exculla oli todella kivaa. He, jotka eivät 
päässeet exculle olivat harmitelleet kovasti menettäneensä tämän mahdollisuuden.  
8.2 Pikkulaskiainen 8.2 
Tapahtuman mukavuudesta ei kommentoitu, mutta kaikki pääsivät takaisin Turusta, vaikkei 
ehkä samalla bussilla. Kaikki osallistuneet ovat maksaneet tapahtuman. 
8.3 MM-kyykkä 10.2. 
Vaikkei kumpikaan Matrixin joukkue päässyt jatkoon, kaikilla oli kivaa pelata ja tapahtuma oli 
hyvin järjestetty. Lisäksi kisapaikan ruokalassa tarjoiltu hernekeitto oli hyvää. Maksavia 
osallistuja tapahtumassa oli 12. 
8.4 Laskiainen 13.2. 
Viimevuotiseen laskiaisapproon verrattuna tämän vuotinen oli parempi. Matrixin tekemässä 
yhteislähdössä oli paikalla 20 henkeä. Mäenlasku oli useiden mielestä kivaa ja lähes kaikki 
siihen osallistuneet matemaatikot lähtivät Laskuhumala-bileisiin. 
8.5 Ystävänpäiväaskartelu 14.2. 
Askartelemassa kävi 15 henkilöä.  
8.6 Boulder-excu 16.2. 
Kiipeilemässä oli kaikenkaikkiaan 12 henkeä ja kuuleman mukaan excursiosta pidettiin. 
8.7 Muut menneet tapahtumat 



Muita menneitä tapahtumia ei ilmennyt. 
 
9. Tulevat tapahtumat 
9.1 Moodi-Matrix-aktiivihengailut 20.2. 
Tapahtumapaikkana toimii Klusteri ja hengailut alkavat klo 18. Tapahtuman tarkoitus on 
tutustua Matrixin ja Moodin hallituksen ja aktiivien kesken. Tämän lisäksi tullaan 
herättämään keskustelua tulevista Matrixin ja Moodin yhteisistä sitseistä ja ensi vuoden 
haalariasioista. Haalariasioista toisaalta puhutaan todennäköisimmin vasta myöhemmin 
järjettävässä budjettiriihessä. 
9.2 Nintendo-ilta 21.2. 
Tapahtuma pidetään Klusterilla klo. 17-23 ja järjestelyt ovat varsin hyvällä mallilla. 
Ainoastaan näyttöjen ja konsolien roudaamista varten tarvittavaa autoa kysellään vielä. 
Päätettiin että Matrix sponssaa autollista 0,2€/km ja kulunselvitykseen kirjoitetaan ajettu 
reitti. Mikäli autollisten aikataulut ovat tiukat, on myös mahdollista aikaistaa tapahtuman 
lopettamista.  
9.3 Pomppu-excu 23.2. 
Excursio järjestetään perjantaina ja kohti trampoliinipuistoa lähdetään Exactumin aulasta klo. 
15:45. Pomppuaika on 17-18. Excusta on lähetetty sähköpostimainosta ja Facebookiin 
tehdään vielä myöhemmin tapahtumailmoitus. 
9.4 Vuosijuhlaviikko 
Maanantai: Vuosijuhlamarssin reitti on jo suunniteltu. Marssin jälkeisten hengailuiden 
teemaa pohditaan vielä. 
Tiistai: Kampuspelailut järjestetään Eetun ja Thierry Bottyn toimesta. Tapahtumassa 
pelataan lautapelejä Exactumin kolmannessa kerroksessa klo. 12-16. Tapahtumaan on 
mahdollista myös tuoda omia lautapelejä ja tästä ilmoitetaan tapahtumaa mainostavassa 
sähköpostissa. Pelailujen tarjoiluihin on jo aiemmin budjetoitu 5€. 
Keskiviikko: Matrix-leffailta pidetään Klusterilla ja illan tarjoiluihin on aiemmin budjetoitu 10€. 
Ongelmaksi on muodostunut Klusterin kerhotilan videotykin palanut lamppu. Tutkittiin 
mahdollisuutta varata kokoushuone Seppele leffailtaa varten välille 16-24. Tapahtumasta 
vastuussa on Pinja Parikka. 
Torstai: Synttärikahvit ovat keitettynä Exactumin kolmannessa kerroksessa klo. 12-14 Pinja 
Lappalaisen ja Viivin toimesta. Kahveihin on budjetoitu 30€. Auli lupautui leipomaan jotain 
budjettina 10€ ja loput rahat käytetään mehun ja muiden leivonnaisten ostamiseen. 
Perjantai: Puheenjohtaja-iltaan on lähetetty kutsut jo vanhoille puheenjohtajille ja 
varapuheenjohtajille. Tapahtumaa varten on tehty pöytävaraus Café Mascotista kello 
kuudeksi. 
9.5 Vuosijuhlat 3.3. 
Ilmoittautuminen menee tänään kiinni ja ilmoittautuneita on tällä hetkellä 101. Kaikki juhlille 
ilmoittautuneet hallituslaiset tulevat auttamaan klo 14 alkaen Käärmeenpesään auttamaan 
juhlapaikan koristelussa ja muissa valmisteluissa. Jaettiin kaksi nakkitehtävää: 
pakettiautonakki, jossa siis tarkoituksena kuljettaa juomat juhla paikalle ja cocktail-nakki, 
jossa valmistellaan cocktailtilaisuuteen pikkunaposteltavia. Pakettiautonakkiin ilmoittautui 
Ilari ja Arttu ja cocktailpaloihin Auli. Koska koristeluihin ei kulunut odotettua summaa rahaa 
päätettiin, että osa koristelujen ylijäämäbudjetista voidaan käyttää jatkojen naposteltaviin. 
Tämä tarkoittaa siis esimerkiksi karkkia, sipsejä ja dippiä yms. Näiden hankinnasta ovat 



vastuussa bilevastaavat, joiden kontolla jatkot ovat. Perjantaina 23.2. klo 12  Komerossa 
askarrellaan ja järjestellään vuosijuhliin liittyviä asioita. 
9.6 Sillis 4.3. 
Keskusteltiin silliaamiaisen tarjoiluista. Silliksestä vastuussa on pöytäjuhlamestari ja 
pöytäjuhlatiimi. 
9.7 Solita-excu 23.3. 
Excursio, jossa käydään yhdessä teekkareiden kanssa. Lisäinfoa excursisosta tulee 
myöhemmin. 
9.8 Kevätkokous 
Päätettiin, että kokous pidetään 21.3. Tilasta tiedustellaan vielä lisää, mutta tarkoitus on 
pitää kokous lähtökohtaisesti Kumpulan kampuksella. Kokouksen alkamisaika on klo. 16. 
9.9 Tapahtuma Alina-vuorolla 8.4. 
Tapahtuma tulee olemaan työnimellä “pikkuvappu” ja tapahtumasta vastuussa ovat Arvo, 
Antti ja Viivi. 
9.10 Muut tulevat tapahtumat 
- Moodin kanssa järjestetään sitsit heidän Alina-vuorollaan 1.4. 
- Sub pyysi Matrixia pitämään rastia heidän kaupunkisuunnistuksessaan 13.4. ja 14.4. 
myymään haalarimerkkejä. Tästä koppia ottivat Antti ja Arvo. 
- Lahjoita tänään -päivä pidetään 16.4. ja sinne kyseltiin vapaaehtoisia nakkeilemaan. Matrix 
järjestönä saisi tästä 250€:n palkkion ja nakkeilijat Helsingin yliopiston hupparit. 
- Matrix ostaa 20 lippua Kumpulan speksiin 10.4. pidettävään näytökseen. Speksin 
ajankohdasta mainostamisen vastuuta ehdotetaan Ilpo Laapiolle. Matrix budjetoi 2€/lippu, 
jolloin liput myydään 11€:n kappalehintaan. 
- Komerossa eka, Komerossa vika -tapahtuma pidetään 1.3. vuosijuhlateemalla. 
Tapahtuman aikana on tarkoitus haastatella Komeroon kutsuttuja muiden järjestöjen 
edustajia ja tehdä joitain ToDo-listan tehtäviä. 
- Matrixin huutopussiturnaus järjestetään 15.3. Klusterilla. 
- Huhtikuun Klusterihengailuille päätettiin päiväksi 20.4. 
 
10. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin Benjamin Vedrine varsinaiseksi jäseneksi. 
 
11. Yhdenvertaisuusasiat 
Päätettiin, että kaikkiin Matrixin tapahtumiin nimitetään häirintäyhdyshenkilö. Matrixin 
härintäyhdyhenkilöt lähettävät esittelysähköpostia lähiaikoina. 
 
12. META 
- Helsingin yliopiston salamurhaajat kyselivät Matrixilta vapaaehtoisia avaamaan Klusterille 
ovea heidän 31.3. pidettäville vuosijuhlille. Sara ilmoitti olevansa kiinnostunut menemään. 
- KJYV:in järjestelyt on pantu alulle ja tästä tapahtumasta on tulossa lajinsa parhaat tähän 
mennessä. Järjestelytiimissä mukana on Antti, Viivi ja Arvo. 
- Matrixin uusia nettisivuja testataan torstaina 22.2. 
 
13. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään sunnuntaina 25.2. klo. 12 Klusterilla. 
 



14. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:37. 


