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Pinja Lappalainen (puheenjohtaja) 
Ilari Saunamäki (sihteeri) 
Viivi Tiihonen 
Jasmine Lindelöf 
Hannalotta Alenius 
Antti Koivurova 
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Pinja Parikka 
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Pauliina Pirilä 
Mikko Savolainen 
Venla Viljamaa 
 
Muut: 
Auli Salmi 
Olli-Pekka Lindström 
Suvi Tuukkanen 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18:16. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
Lisättiin kohdaksi 11 “Avaimet”. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi tehdyin 
muutoksin. 
 
4. Ilmoitusasiat 
Pullasanktio annettiin Aleksi Tillille. 
 
Hannalotta ilmoitti tuoneensa pullasanktionaan muumikeksejä. 
Jasmine ilmoitti, että hän haluaa mehujäätä. 
Pinja Parikka ilmoitti, että “kattokaa mun paitaa”. 
Jasmine ilmoitti, että hän odottaa innolla tilinpäätöstä. 
Pinja Lappalainen ilmoitti, että viime vuoden tilinpäätös on valmis. 
Antti ilmoitti, että viime viikonloppu vei taas 50 vuotta eliniästä. 



Auli ilmoitti, että leivonnaisten kanssa tuli hieman kiire ja kuorrute ei ehtinyt hyytyä tarpeeksi. 
Hannalotta ilmoitti, että hän nukkui eilen 10 tunnin päiväunet. 
Venla ilmoitti, että TKO-äly jäi yhden verenluovutuksen päähän kultaisesta kunniakirjasta. 
 
5. Posti 
Fyysistä postia: 
Pikkulaskiaisbussin lasku, 
Suomen Punaiselta Ristiltä kultainen kunniakirja viime vuoden verenluovutuksesta, 
Helsinginkadun appron liput ja lasku 
 
6. Hallituksen kokouksien 5/2018 ja 6/2018 pöytäkirjojen hyväksyminen 
Pöytäkirjat hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
 
7. Talous 
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut: 
Helsinginkadun appron lasku 815€ (Huom! Tämä lasku on hyväksytty ja maksettu kahdesti, 
mutta kyseinen summa on jo saatu takaisin, joten lopulta vain yksi lasku on maksettu.) 
Pikkulaskiaisbussin lasku 692,48€ 
 
Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset: 
Viivi Tiihoselle 19,34€ vuosijuhlien jatkojen boolitarvikkeista 
Viivi Tiihoselle 7,80€ vuosijuhlan serveteistä 
Pauliina Pirilälle 45,10€ silliaamiaisen ruoista 
Auli Salmille 4,98€ kokoustarjoiluista 
Auli Salmille 25,90€ vuosijuhlien ilmapalloista 
Auli Salmille 4,95€ ystävänpäiväkorttiaskarteluista 
Auli Salmille 5,32€ kokoustarjoiluista 
Auli Salmille 6€ kokoustarjoiluista 
Auli Salmille 8,89€ motivaatiopullista 
Mikko Savolaiselle 5€ teipistä vuosijuhlille 
Pinja Lappalaiselle 46,30€ vuosijuhlien jatkojen glittereistä 
Pinja Lappalaiselle 19,50€ synttärikahvien tarjoiluista 
Pinja Lappalaiselle 12,52€ Talviseminaarin kokoustarjoiluista ja jätesäkeistä 
Pinja Lappalaiselle 16,56€ Moodin vuosijuhlien tervehdyksestä 
Pinja Lappalaiselle 6,54€ vuosijuhlien jatkojen boolilaseista 
Jasmine Lindelöfille 464,60€ Komeron herkuista (Maksettu kahvikassasta!) 
Jasmine Lindelöfille 329,20€ Komeron herkuista (Maksettu kahvikassasta!) 
Eetu Halmeelle 9,62€ Nintendo-illan tarjoiluista 
 
Budjetoitiin: 
10€ Matrixin nettisivujen päivitys -illan tarjoiluihin 
 
8. Menneet tapahtumat 
  8.1 Moodi-Matrix-aktiivihengailut 20.2. 
Paikalla oli yhteensä 20 henkeä ja hengailut olivat onnistuneet. Tapahtumassa vallitsi rento 
tunnelma ja järjestöittäin pelattiin järjestöaliasta. Moodin piti selittää toisilleen mm. 



härkäsimppu. Hengailuissa suunniteltiin myös tulevia yhteistyötä vaativia tapahtumia ja 
muista asioita kuten ensi syksyn haalaritilausta. 
 
  8.2 Nintendo-ilta 21.2. 
Järjestelyiden työmaasta huolimatta tapahtuma onnistui hienosti. Paikalle pelaamaan löysi 
45 henkilöä. Paras Nintendo-henkilö -turnauksen voitti Arttu Sinisalo. Iso kiitos Henri 
Suomiselle tapahtuman järjestämisen auttamisessa etenkin auton lainaamisen johdosta. 
 
  8.3 Pomppu-excu 23.2. 
Paikalle löysi 8 innokasta pomppijaa. Ennalta mainostetusta poiketen, hinta oli hieman 
korkeampi, mutta se ei kenenkään pomppufiilistä latistanut. Tyhjän hallin ja ystävällisen 
henkilökunnan takia päästiin pomppimaan jo 20 minuuttia etuajassa, joten aikaa pomppia oli 
runsaasti. Kaikki osallistuneet olivat iloisia että tämä kyseinen excu järjestettiin. 
 
  8.4 Vuosijuhlaviikko 
Maanantai: Vuosijuhlamarssille ei löytynyt osallistujia, mutta Vuosijuhlaklusterille tiensä löysi 
noin 40 henkeä.  
Tiistai: Kampuspelailut keräsi yhteensä 21 pelaajaa ja myös huutopussia pelattiin kiitettävä 
määrä. 
Keskiviikko: Matrix-leffamarathon haali 13 henkeä. Teknisistä ongelmista johtuen leffojen 
katselupaikka piti äkisti vaihtaa Pinja Parikan luokse. Loppujen lopuksi leffojen katselut 
onnistuivat hyvin. 
Torstai: Syntymäpäiväkahveilla kävi ainakin 60 henkeä. Exactumin kolmanteen kerrokseen 
järjestetyt tarjoilut menivät kaikki kaupaksi ja Aulin leipomat keksit saivat paljon kehuja. Mats 
Gyllenbergille vietiin henkilökohtaisesti kahvia ja leivonnaisia. Vuosijuhla Komerossa eka 
Komerossa vika -tapahtuman Komero Challengen voitti Moodin ja HYY:n hallitus. 
Haasteessa piti juoda päivän vanhaa Komeron kahvia, pelata Nintendo Switchillä minipeliä 
ja todistaa jokin hauska lause. TKO-äly ei saanut yhtään pistettä, koska heiltä ei saapunut 
edustajia. Tapahtuman striimaus onnistui muuten hyvin, mutta se otettiin pois YouTubesta 
copyright huomautuksen takia. 
Perjantaina: Puheenjohtajien ilta pidettiin Mascotissa ja paikalle löysi 12 henkilöä. Vanhin 
paikalla ollut puheenjohtaja oli ollut virassa vuonna 1999. Tapahtumassa vaihdettiin 
kasuaalisti kuulumisia ja koska tätä tapahtumaa pidetään hauskana pidettiin hyvänä ideana 
jatkaa tätä perinnettä. 
 
  8.5 Vuosijuhlat 3.3. 
Juhlissa oli paikalla 106 henkilöä. Juhlat saatiin juhlittua onnistuneesti ja juhlaväki piti 
tapahtumasta kovasti. Juhlissa esiintynyt Hold My Beer -kvartetti hurmasi yleisöä ja 
suosionosoitukset raikuivat jokaisen kappaleen välissä. Myös jatkot olivat mukavat. Matrix 
tulee saamaan laskun matrix-hallitus -listalle juhlapaikan vioittuneista tavaroista. 
 
  8.6 Sillis 4.3. 
Tarjoilut olivat osallistujien mieleen ja kaikkea mitä oli toivottu oli tarjolla. Paikalle löysi 80 
henkilöä. Päätettiin, että langetetaan yhdelle henkilölle kielto Matrixin saunatapahtumiin 
vuodeksi toistuvan sopimattoman käytöksen takia. 
 



  8.7 Muut menneet tapahtumat 
 
9. Tulevat tapahtumat 
  9.1 Huutopussia 15.3. 
Thierry Botty on tapahtumasta vastuussa, mutta järjestelyn avuksi on syytä löytää joku 
avaimellinen, mikäli tapahtuma pidetään Klusterilla. Toisaalta toista tapahtumapaikkaa voi 
myös pohtia. Jätkäntappajille vuoden budjetti oli 30€ ja sen käyttöä voi tässä pohtia. 
 
  9.2 Solita-excu 23.3. 
Tämä excursio tapahtuu yhdessä Fyysikkokillan kanssa. Matrixlaiset ovat olleet innokkaita 
ilmoittautumaan, sillä Matrixin kiintiö on jo täynnä. 
 
  9.3 Kevätkokous 28.3. 
Mats Gyllenbergiltä on saatu myöntymys pitää kokous kampuksella ja osastolta saadaan 
rahaa tilavaraukseen. On muistettava lähettää kokouskutsu kaksi viikkoa ennen kokousta.  
 
  9.4 Sitsit 1.4. 
Sitsit järjestetään yhteistyössä Moodin ja TKO-älyn kanssa. Sitsien hinnaksi on päätetty 15€. 
Matrixin vastuualueeseen kuuluu menu, 4 hengen keittiöryhmä, laulunjohto ja laululäsy, 
plassausapua, siivousta ja mainostusta omalle järjestölle. 
 
  9.5 Pikkuvappu 8.4. 
Tapahtuman ideointi on jo hyvässä vauhdissa ja se tullaan järjestämään yhteistyössä 
Resonanssin kanssa. 
 
  9.6 DanceMarathon 
Tällä hetkellä potentiaalisin tapahtumapaikka on Steam Hellsinki. Tapahtumaan pyritään 
saamaan sponsoreita, jottei tapahtuma tekisi tappiota. Osallistumishinta pyritään pitämään 
mahdollisimman alhaisena ja tapahtumaan ollaan saamassa varsin hyväkin DJ. Tapahtuman 
kestosta käydään vielä keskustelua. 
 
  9.7 Muut tulevat tapahtumat 
 
Matrix-SUB -hengailut: Alkuperäisen suunnitelman mukainen päivä 16.3. ei käy 
päällekkäisen tilavarauksen takia ja toista päivämäärää suunnitellaan vielä. Asiasta eniten 
perillä Arvo Kuoppamäki, joka on Matrixilta vastuussa. Myöskään 15.3. ei Matrixin puolesta 
näytä hyvältä, koska silloin on samaan aikaan Matlun tuutoritapahtuma, joka karsisi 
osallistujia kovasti. 
 
Kumpulan speksi: 8.3. klo. 15 alkaa lipunmyynti ja lippuja 20 on tarjolla kappaletta. Liput ovat 
näytökseen, joka on tiistaina 10.4. 
 
TuKoKe-kilpailu: TEK kysyy tuomareita tapahtumaansa to 5.4. klo.15-18 ja pe 6.4. klo.10-12. 
Mikäli tuomareita löytyisi, Matrix saisi tästä korvauksen 300€.  
 



Motivaatiopullaa tulee tarjolle neljännen periodin alussa 12.3. Exactumin kolmanteen 
kerrokseen. 
 
AATU (Akateeminen Aurajokulaivuritutkinto): Olli-Pekka ottaa päävastuun tapahtuman 
järjestämisestä.  
 
Nauhakomitean kanssa tapaaminen: Pub-visailua on suunnitteilla. Ajankohta on vielä auki. 
 
Vujujen kiitosilta: Päätettiin tapahtuman ajankohdaksi perjantai 6.4. klo. 18. Pinja 
Lappalainen varmistaa ideaansa tapahtumapaikasta.  
 
Disaster Artist leffa-excu: Idea excursiosta laitettiin alulle. 
 
Nettisivujen päivitysilta: Tapahtumassa käydään läpi Matrixin uusien nettisivujen sisältöä 
Klusterilla tiistaina 13.3. klo. 18. Tapahtuman tarjoiluihin budjetoidaan 10€. 
 
10. META 
Matlun kevätkokous pidetään 20.3. Jokaisella Matlun järjestöllä on 1 äänioikeus ja sen 
menee kokoukseen antamaan järjestön edustaja valtakirjan kanssa. Päätettiin, että Pinja 
Lappalainen lähtee edustamaan Matrixia. 
 
Gofore haluaa sponssata vappuamme jotenkin. Sovittavissa olisi 200-300€ arvoinen sponssi 
ja päätettiin ehdottaa, että sponssi käytettäisiin syötäviin, esimerkiksi munkkeihin, vappua 
varten. Solinorilta olisi pyydettävissä uusi grilli. 
 
Alina-salin varauskierrokset ensi vuodelle alkavat muutaman viikon päästä. Syksyn bileet ja 
Pikkujoulusitsit ovat syksyn tapahtumia, joita varten lähdetään hakemaan vuoroja. 
Tapahtumien ajoitusehdotuksiksi päätettiin Syksyn bileille 11.-13.10. ja Pikkujoulusitseille 
1.-2.12. Ensimmäiseksi varaustoiveeksi priorisoidaan Syksyn bileet. 
 
HYAL on ilmaissut kiinnostuksensa tulla käymään Matrixin hallituksen kokouksessa 
esittäytymässä. Visiitin tarkoitus on esitellä heidän toimintaansa ja lisäksi olla pienenä 
mainoksena lähestyvistä edustajistovaaleista. 
 
Turusta Delta ry:ltä on tullut viestiä, jossa he kertovat järjestävänsä excursion Helsinkiin ensi 
syksynä. Excursion kesto olisi yksi yö ja he tiedustelivat mahdollista majoitusta Matrixilta. 
Emme pysty tarjoamaan yösijaa, mutta Matrix on mielellään mukana viettämässä aikaa 
Deltan excursiolaisten kanssa. 
 
Tenttiarkisto toteutetaan Matrixin uusille nettisivuille. Keskusteltiin tavasta, miten tenttien 
palauttaminen tehdään. Pinja Parikka ja Eetu ottivat vastuuta arkiston luomisesta. 
 
Solinor olisi valmis sponsoroimaan 20 urheilupaitaa Matrixille. Paitoihin tulisi vain Solinorin 
logo, mikä estää muiden sponsoreiden mukaan ottamisen paitojen hankintaan. Keskusteltiin 
paitojen selkänumeroiden tarpeellisuudesta ja lisäksi pohdittiin riittääkö 20 paitaa yhteensä, 
sillä pelistä riippuen pelaajia on monta ja myös eri kokoja tulee olla varalla. Myös Loimu on 



ollut kiinnostunut paitasponssaamiseen joten myös heiltä kysellään asiasta. Solinor olisi 
myös valmis sponsoroimaan 10€/osallistuja Jukolan viestiin.  
 
Tuotiin esille, että kahvi-, karkki- ja teekaappia voivat kaikki hallituslaiset täyttää, mikäli 
sisältö alkaa loppua. Luodaan myös mahdollisesti lista, johon voidaan merkitä, mitkä asiat 
ovat loppumassa. 
 
Nettisivujen testaus -tapahtumassa oli vain yksi osallistuja. Tähän syynä oli se, että sivut 
kaatuivat juuri testauspäivänä eikä testausta voitu tehdä.  
 
Matrixin vuosijuhlalahjaksi saatu konsoli tullaan mahdollisesti ottamaan käyttöön Komeroon 
jollekin tietokoneen näytöistä, mikäli viallisia koneita ei saada toimimaan. 
 
11. Avaimet 
Juri Gyllström palautti komeron kaapin avaimen. Avain jää Pinja Lappalaisen haltuun. 
 
12. Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 21.3. klo 18. ja kokous pidetään Klusterilla. 
 
13. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20:29. 


