
Matrix ry         Pöytäkirja 
Hallituksen kokous 17/2020 
Ke 19.8.2020 klo 20 
Leppäsuonkatu 11, Christina Regina 
Kokoushuone & Zoom-etäyhteys 
 
Läsnä: 
Varsinaiset jäsenet: 
Eetu Halme (Puheenjohtaja, etäyhteydellä) 
Pauliina Pirilä (Varapuheenjohtaja) 
Vili Järvinen (Sihteeri) 
Essi Pervala 
Elli Kiiski 
Eero Rantala 
Veikko Laatikainen 
Aleksi Willman (Etäyhteydellä) 
Ira Laihanen (Etäyhteydellä) 
 
Varajäsenet: 
Jenna Vahtera 
Uuna Saarela 
Ilari Saunamäki (Etäyhteydellä, Poistui kohdassa 11.4.) 
Eerika Roivas 
Annika Taina (Etäyhteydellä) 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 20.16. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 

- Lisättiin kohta 13. Komeron käyttö syksynä 2020 
- Lisättiin kohta 9.13. Helsinginkadun Approt 30.9. - 1.10. 
- Lisättiin kohta 8. Liikuntatoiminta. 
- Lisättiin kohta 9. Leppätalokomitean terveiset. 
- Korjattiin numerointi. 
- Hyväksyttiin kokouksen esityslista tehdyin muutoksin. 

 
4. Ilmoitusasiat 

- Ilari ilmoitti, että on maksanut jäsenmaksun. 
- Ira ilmoitti, että on maksanut jäsenmaksun. 
- Vili ilmoitti, että on maksanut jäsenmaksun. 
- Eetu ilmoitti, että on maksanut jäsenmaksun. 
- Jenna ilmoitti, että on jo jäsen. 
- Essi ilmoitti, että oli viikonloppuna mökillä ja hänessä oli sunnuntaina punkki. 
- Ira ilmoitti, että eilen tavattiin uusia fukseja, jotka olivat kivoja. 

 



5. Posti 
- Sähköposti: 

- HYYltä päivitetyt ohjeet ja linjaukset järjestöille. 
- Ohjeet esimerkiksi HYYn tilojen käytöstä. 

- Kyselyä HYYn fuksiviikon ja -haasteen rastinpitäjiksi. 
 

- Fyysinen posti: 
- Ei fyysistä postia. 

 
6. Hallituksen kokouksien 15/2020 ja 16/2020 pöytäkirjojen hyväksyminen 

- Hyväksyttiin kokouksen 15/2020 pöytäkirja tehdyin muutoksin. 
- Hyväksyttiin kokouksen 16/2020 pöytäkirja tehdyin muutoksin.  

 
7. Talous 

- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset: 
- Eero Rantalalle 133,60€ kesäseminaarin ruokatarjoiluista. 
- Vili Järviselle 9,38€ Varaslähtö elämään -tapahtuman juomista. 
- Vili Järviselle 37,53€ tuutoripiknikin tarjoiluista. 
- Elli Kiiskille 36,49€ haalarimerkkitilauksien kirjeistä ja postimerkeistä. 
- Veikko Laatikaiselle 10,33€ kesäseminaarin kokouksen kokoustarjoiluista ja 

leipäpussista. 
- Uuna Saarelalle 9,01€ kokouksen 17/2020 kokoustarjoiluista. 

 
8. Liikuntatoiminta 

- Matrixilla on vuoro UniSportilla tavalliseen tapaan ja keskusteltiin liikuntavuoron käytöstä. 
- Päätettiin jatkaa Matrixin yleisen liikuntavuoron järjestämistä olosuhteiden salliessa. 
- Päätettiin myös osallistua jälleen UniSportin järjestämiin urheilusarjoihin mikäli niitä 

järjestetään. 
 
9. Leppätalokomitean terveiset 

- Leppätalokomitea oli kokoustanut tänään 19.8.2020 ja päättänyt Klusterin käytöstä 
tulevaisuudessa. 

- Leppätalokomitean puheenjohtaja Eerika Roivas kertoi hallitukselle komitean päätöksistä. 
 
10. Menneet tapahtumat 

10.1 Kesäseminaari 17.-19.7. 
- Oli mukavaa. Toisena iltana pelailtiin krokettia ja kuulapeliä, saunottiin ja grillailtiin. 
- Osallistujia 18. 

 
10.2 Tuutorihengailut 20.7. 

- Onnistunut tapahtuma, jossa tuutorit ja vastaavat pääsivät tutustumaan ensimmäistä 
kertaa toisiinsa. Osallistujia 15. 

   
   
 

10.3 Varaslähtö elämään! 18.8. 
- Järjestettiin hengailu uusille opiskelijoille Suomenlinnassa ja paikalle tuli kivasti 

fukseja. Leikittiin ja tutustuttiin uusiin opiskelijoihin. Osallistujia oli 35. 



    
10.4 Muut menneet tapahtumat 

- Matematiikan ja tilastotieteen osasto järjesti Survival Pack -infotilaisuuden, jossa 
kerrottiin syksyn opetukseen liittyvistä suunnitelmista. 

 
11. Tulevat tapahtumat 
   11.1 Juuso Niemisen karonkkajatkojen nakkeilu 21.8. 

- Matrixilta tapahtumaan nakkeilemaan lähtee Eerika ja Pauliina. 
 
   11.2 Elokuun Grill ‘n’ chill 

- Koska olosuhteet ovat huomattavasti muuttuneet, niin päätettiin, että perutaan 
tapahtuma. 

  
11.3 Kampuskierrokset 24.8. ja 26.8. 

- Matrix osallistuu kampuskierroksiin esittäytymällä kampuksella kiertelemässä 
oleville fukseille. Uuna ja Elli ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi pitämään Matrixin 
ständiä. 

   
11.4 Fuksiklusteri 24.8. 

- Päätettiin perua tapahtuma orientaatioviikolta ja järjestää se myöhemmin kunhan 
olosuhteet sallivat. Päätettiin, että ensimmäinen lukuvuoden iso klusteritapahtuma 
tulee olemaan fuksiklusteri, mutta voidaan kuitenkin järjestää mahdollisuuksien 
mukaan muita tapahtumia klusterin ja Leppätalokomitean sääntöjen mukaisesti. 

 
   11.5 Fuksisport 25.8. 

- Järjestetään säävarauksella iltapäivällä Mäkelänrinteen kentällä. 
 
   11.6 Helsinki city tour 26.8. 

- Järjestetään porrastetusti keskiviikkona aamupäivällä klo 11-13 alkaen. 
 
   11.7 Matrixin orientaatiopiknik 26.8. 

- Järjestetään säävarauksella Kaivopuistossa, tapahtumaan on kutsuttu MaFyKe-
opettajafuksit, maisterifuksit ja vaihtarit ja lisäksi BSc-ohjelman fuksit. 

- Budjetoitiin tapahtumaan tarjoiluihin 50€. 
 
   11.8 Limeksen toisten tieteenalojen info 28.8. 

- Elli on esittelemässä matematiikan opintoja. 
 
   11.9 Matlun fuksipiknik 28.8. 

- Järjestetään Mäkelänrinteen kentällä perjantaina klo 18 eteenpäin.  
 
    

11.10 Fuksiaiset  
- Päätettiin alustavasti fuksiaisten päiväksi 11.9.  

 
   11.11 HYYn fuksihaaste 25.9. 

- Tuutorivastaavat osallistuvat Matrixin rastinpitäjiksi. Pidetään perinteinen 
todistusrasti. 



 
   11.12 Fuksisitsit 20.9. 

- Keskusteltiin fuksisitsien järjestämisestä ja paikasta. 19.9. Alina-varaus peruttiin, 
joten keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää tapahtuma Käärmeenpesässä 20.9. 
Tuutorivastaavat ovat yhteyksissä tilasta. 

  
 11.13. Helsinginkadun Approt 30.9. - 1.10. 

- Keskusteltiin tapahtuman käytännön järjestelyistä Matrixin osalta. Keskusteltiin 
lippujen palautusmahdollisuuksista. 

 
  11.14 Syksyn bileet 11.10. 

- Seurataan tilannetta. 
   

11.15 KJYR 25.-27.10. 
- Näillä näkymin tapahtuma järjestetään. Seurataan tilannetta. 

 
   11.16 Muut tulevat tapahtumat 

- Keskusteltiin etätapahtumien järjestämisestä esimerkiksi orientaatioviikon torstaina ja 
myöhempinä ajankohtina. 

- Järjestetään etäpeli-ilta torstaina 27.8.2020. 
- Järjestetään Matflix Party Season 2 Chapter 1 torstaina 3.9. 

 
12. Festitoimikunnan terveiset 

- Ei uutta käsiteltävää. 
 
13. Linjaus syksyn tapahtumissa toimimiseen 

- Matrixin hallituksen tapahtumia suunnitellessa ja toteutettaessa noudatetaan virallisten 
tahojen antamia ohjeistuksia. Painotetaan tapahtumissa hyvää käsihygieniaa, turvavälejä ja 
että tapahtumiin ei tule osallistua oireisena. Kehitellään tapaa, jolla voidaan ottaa yhteyttä 
tapahtumaan osallistuneisiin mahdollisissa altistumistilanteissa. Kirjoitetaan tarkempi 
ohjeistus lauantaina hallituksen Zoom-tapaamisessa. 

 
14. Komero 

- Päätetään Komeron käytöstä ja ohjeistuksista hallituksen lauantain Zoom-tapaamisessa. 
 
15. Virkailijat 

- Nimettiin Elli Kiiski risteilyvastaavaksi. 
 
 
16. META 

- Komeroon sovittu uusi sohva ja se pitäisi kantaa Komeroon.  
- Keskusteltiin Matrixin sähköpostilistojen hallinnoimisesta. 
- Keskusteltiin Matrixin nettisivujen tapahtumakalenterin päivittämisestä. 
- Keskusteltiin yhteistyöstä Tekniikan Akateemiset TEKin kanssa ja TEKin syksyn promoista. 

 
17. Seuraava kokous 

- Hallituksen seuraava kokous päätetään doodlella. 
 



18. Kokouksen päätös 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 23.09. 


