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Johdanto

Vuonna 2014 Matrixin hallituksessa ja virkailijoina oli paljon uusia toimijoita. Uusien ihmisten myötä Matrixin toimintaan saatiin paljon uusia
ideoita eikä vanhojakaan perinteitä unohdettu.

Hallituksen toiminta

Matrixin hallitus kokousti vuonna 2014 pääsääntöisesti kerran kahdessa viikossa, kesällä noin kerran kuussa. Yhteensä hallituksen
kokouksia oli 22, joiden lisäksi järjestäytymiskokous pidettiin 10.12.2013 sekä sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset keväällä 18.3. ja
syksyllä 18.11.

Hallituksen sisäisiä asioita käsiteltiin matrix-hallitus -sähköpostilistalla ja hallituksen omassa whatsapp-ryhmässä.

Tammikuussa uusi ja vanha hallitus sekä osa virkailijoista kerääntyivät viikonlopuksi mökille pohtimaan Matrixin toimintaa ja tapoja.
Kesäkuun loppupuolella pidettiin mökillä hallituksen ja virkailijoiden kesäviikonloppu, jossa rentouduttiin, mutta myös mietittiin tulevaa.
Vuoden aikana pidettiin kolme virkistäytymisiltaa hallitukselle ja virkailijoille.

Keväällä järjestettiin hallituskahvit Exactumin 3. kerroksessa, jonka tarkoituksena oli tuoda Matrixin hallitus lähemmäksi jäsenistöään.
Vastaava tapahtuma syksyllä oli TAPAa hallitus, jolloin siirrettiin opiskelijahuone Exactumin ala-aulaan. Syksyllä hallitus oli hyvin edustettuna
mm. tuutoreiden joukossa ja seuraajia hallitukselle kähmittiin kattosauna Sivistyksessä järjestetyssä iltamassa 29.10.

Yhteistyötoiminta

Suhteita lähijärjestöihin, kuten Moodiin, HYKiin, Resonanssiin, Limekseen ja TKO-älyyn, ylläpidettiin perinteisillä kisailuilla ja
yhteistoiminnalla. Matrixilla oli edustajat Matlun hallituksessa ja Leppätalokomiteassa. Matrix ja HYK järjestivät yhteissitsit maaliskuussa ja
Moodin kanssa yhteissitsit järjestettiin marraskuussa. TKO-älyn kanssa Matrix matkusti kevään aikana kahdesti Turkuun. Ensin
Pikkulaskiaiseen helmikuussa ja myöhemmin AATU:n toukokuussa. Helmikuussa TKO-äly kutsui Matrixin myös sitsaamaan kanssaan. Matrix
lisäsi myös yhteistyötään Kumpulan ulkopuolisten ainejärjestöjen kanssa sitsaamalla suomen ja sukukielten opiskelijoiden ainejärjestön
Siulan kanssa helmikuussa. Matrix oli yhdessä muiden Kumpulan järjestöjen kanssa järjestämässä Kumpulan yhteissitsejä, jotka pidettiin
Smökissä 23.3. Matrix osallistui Kumpulan järjestöjen yhteisristeilylle 26.-28.10. ja piti laivasuunnistuksessa rastia. Vuoden aikana Matrix
lisäsi yhteistyötä harrastejärjestöjen kanssa.

Matrix vaihtoi sitsinakkeiluja mm. Moodin, Resonanssin ja TKO-älyn kanssa läpi vuoden ja nakkeili myös tiedekunnan pikkujouluissa ja
matematiikan laitoksen järjestämällä linjatorilla.

Talous

Matrix rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla, myymällä haalarimerkkejä ja Matrix-paitoja, tarjoilemalla erilaisissa tapahtumissa sekä HYYltä
anotulla toiminta-avustuksella. Bileet ja muut juhlat onnistuivat erittäin hyvin ja haalarimerkkien sekä paitojen myynti tuotti lisätuloja. Varoja
käytettiin mahdollisimman laajan toiminnan järjestämiseen jäsenille. Toimintaa oli kulttuurista ja viihteestä liikuntaan ja kerhoihin. Varoja
kerättiin ja laitettiin säästöön vuonna 2015 järjestettäviä Matrixin 20-vuotisjuhlia varten.

Jäsenet

Vuonna 2014 jäsenrekisteriä uudistettiin ja ajantasaistettiin aktiivisesti. Vuoden alussa jäseniä oli 378, uusia saatiin 132, ja jäsenmaksuja
maksamattomia jäseniä erotettiin 121. Vuoden lopulla jäseniä oli 389. Näiden lisäksi Matrixilla on kaksi kunniajäsentä.

Opintoasiat

Matrix vaikutti opiskelijajäsentensä välityksellä useissa kanavissa. Matlun hallituksessa oli Matrixin edustaja ja
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa oli yksi matematiikan opiskelijaedustaja. Matrixin aktiiveja sekä muita
Matrixia lähellä olevia henkilöitä istui matematiikan ja tilastotieteen laitoksen laitosneuvostossa ja kolme Matrixin hallituslaista osallistui
laitoksen opetuksenkehittämistyöryhmän toimintaan.

Syksyllä haettiin rahoitusta vuoden 2015 opintopiirejä varten, jotka aiotaan järjestää tukemaan opiskelijoiden mielestä merkittävimpiä
kursseja. Vuonna 2014 järjestettiin totuttuun tapaan neljä opintopiiriä.

Vuoden 2014 aikana järjestettiin yhdessä laitoksen kanssa edellisvuoden tapaan opiskelijakollokvioita, yhteensä neljä kappaletta.

Yhdessä matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa Matrix järjesti palautekeskustelun, joka oli avoin kaikille opiskelijoille ja laitoksen
henkilökunnalle. Palautekeskusteluun Matrixin opintovastaavat keräsivät etukäteen opiskelijoilta kysymyksiä ja palautetta opetuksesta ja
opiskelusta matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Myös tilastotieteen ainejärjestö Moodi osallistui palautekeskusteluun. Huhtikuussa
järjestetyn paras luennoitsija, laskarinpitäjä ja pajaohjaaja -kilpailun voittajat palkittiin myös palautekeskustelun yhteydessä. Kevään aikana
oli myös käytössä palautelaatikko, johon opiskelijat pystyivät jättämään palautetta esim. opetuksesta.



Ammattiliitot

Ammattiliittoihin LAL ja MAL oltiin yhteydessä ammattiliittovastaavan kautta. Matrixin edustajia kävi valtakunnallisessa
ainejärjestötapaamisessa. TEK esitteli toimintaansa ja ammattiliittojen tärkeyttä Matrixin jäsenille joulusaunan yhteydessä. Kaksi Matrixin
aktiivia oli mukana LAO:n hallituksessa, ja ammattiliittovastaava istui MAL:n opiskelijajaoston johtoryhmässä. 

Tiedotus

Matrixin neljä sähköpostilistaa toimivat edelleen hyvinä työkaluina hallituksen toiminnassa ja jäsenien palvelemisessa. Jäsenistölle tiedotettiin
Matrixin tapahtumista matrix-sähköpostilistalla, opettamisesta kiinnostuneille tuli työtarjouksia matrix-opet -sähköpostilistalla, yleisistä
Matrixia koskevista asioista keskusteltiin ja tiedotettiin aktiivien kesken matrix-ry -sähköpostilistalla sekä hallituksen sisäiset asiat pohdittiin
matrix-hallitus -sähköpostilistalla. Syksyllä perustettiin yksi uusi sähköpostilista; matrix-työ, jonka tarkoituksena on tiedottaa jäsenille
ei-opetuksellisista töistä. Sähköpostilistan lisäksi Matrix tiedotti tapahtumistaan matematiikan ja tilastotieteen laitoksen ilmoitustaululla ja
matematiikan opiskelijoiden opiskelijahuoneen liitutaululla sekä Facebook-sivuillaan. Viestinnässä panostettiin entistä enemmän
englanninkielisiin viesteihin.

Matrixin wikimuotoiset nettisivut palvelivat hyvin sekä toiminnan organisoinnin työkaluna, että tiedottamisessa jäsenistölle. Nettisivujen
sisältöä hiottiin edelleen, ja lopputuloksesta tuli entistäkin toimivampi. Wikin kalenteriin merkittiin kaikki jäsenistöä mahdollisesti kiinnostavat
tapahtumat, ja pöytäkirjat kirjoitettiin valmiiksi sähköiseen muotoon kaikkien luettaviksi. Wikiin ja arkistoon lisättiin vuoden mittaan paljon
materiaalia, josta tulee olemaan apua ja iloa tuleville Matrix-aktiiveille, kuten virkailijatestamentit. Matrixin verkkosivujen kuvagalleriaan
lisättiin kuvia useista vuoden suurista ja pienistäkin tapahtumista.

Tuutori- ja fuksitoiminta

Matrixin kaksi fuksi- ja tuutorivastaavaa toimivat yhdyshenkilöinä laitoksen, ainejärjestön ja tuutorien välillä. Fuksitapahtumat järjestettiin
yhdessä tuutoreiden kanssa.

Tammikuussa Matrix osallistui orientoivien opintojen järjestämiseen. Kevään tuutorit neuvoivat kevätlukukautena opiskelunsa aloittavia
opintoasioissa ja järjestivät heille ryhmäytystoimintaa kuten tapaamisia kampuksella, keilausta ja kotibileet. Kevään fuksit tutustuivat Matrixiin
klusterihengailuissa.

Matrix järjesti alkuvuodesta yhdessä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa tuutorihaun, jossa vastaavat toimivat Matrixin
edustajina mukana haastattelemassa ja valitsemassa tuutoreita. Hakujen jälkeen vastaavat tapasivat tuutoreita kevään mittaan laitoksen
järjestämissä tuutorikoulutuksissa. Loppukeväästä suunniteltiin jo ensi syksyn fuksiohjelmaa syksyn tuutoreille järjestetyissä kesän
tuutorikokouksissa. Tuutoreiden yhteishenkeä tiivistettiin tuutoripiknikillä.

Elokuussa ennen yliopiston alkua Matrix järjesti Varaslähtö Elämään -tapahtuman, jossa syksyllä aloittavat opiskelijat pääsivät tutustumaan
tuutoreihin ja moneen muuhun Matrix-aktiiviin kesäisten pelien ja tutustumisleikkien parissa. Tapahtumaa oli mainostettu Matrixin
kirjoittamassa tervehdyskirjeessä, joka oli lähetetty kaikille hyväksytyille postitse yhdessä Limeksen kanssa.

Syksyllä Matrix esittäytyi fukseille useassa eri paikassa. Tuutorit kierrättivät fukseja opiskelijahuone Komerossa ja samalla esiteltiin Matrixin
toimintaa. Tiedekunnan järjestötorilla Matrix esittäytyi koko tiedekunnan opiskelijoille. Koko yliopiston opiskelijoille esittäydyttiin pitämällä
esittelypistettä yliopiston avajaiskarnevaaleilla.

Orientoivien ensimmäisenä päivänä uudet opiskelijat jaettiin tuutoriryhmiin, jotka kokoontuivat ensimmäisellä viikolla joka päivä ja kävivät
porukalla osallistumassa laitoksen sekä Matrixin järjestämiin tapahtumiin. Matrix jakoi heti alkuun fukseille fuksipassit, joihin he saivat
merkintöjä tapahtumiin osallistumalla ja tekemällä tehtäviä. Eniten merkintöjä keränneet saivat palkinnoksi haalarimerkin. Tämä motivoi
fukseja osallistumaan kaikenlaisiin tapahtumiin. Liikunnallista fuksitoimintaa edusti mm. FuksiSport, jossa pelattiin Matrixille rakkaita lajeja
kuten ultimatea, mölkkyä ja jalkapalloa. Muita fuksitapahtumia olivat mm. FuksiPiknik Kaivopuistossa ja Helsinki City Tour ympäri Helsingin
keskustaa.

Seuraavina viikkoina Matrix jatkoi aktiivisesti vapaa-ajan toiminnan järjestämistä, ja syyskuussa fukseille suunnattuja tapahtumia olivat
laitoksella järjestetty lautapeli-iltama, Fuksiolympialaiset, Kissojen yö -excursio Korkeasaareen sekä Fuksiaiset, jonka suunnistusosuus
järjestettiin Helsingin keskustassa ja palkintojen jako sekä jatkosauna Idan saunalla. Matrix piti myös rastia HYY:n Fuksiseikkailussa.

Matrix järjesti loppusyksystä perinteiset FuksiSitsit, joissa fuksit pääsivät tutustumaan sitsikulttuuriin. Sitsit järjestettiin yhteistyössä
Matemaattis-esoteerisen seuran kanssa. Lokakuussa järjestettiin yhdessä TKO-älyn, HYKin, Moodin, Vasaran, Resonanssin ja MaO:n
kanssa fuksiristeily.

Tuutorit pitivät tuutoriryhmiinsä yhteyttä läpi syksyn. Marraskuussa pidettiin Fuksipikkujoulut, joissa leikittiin teemaan sopivia leikkejä sekä
palkittiin syksyn aktiivisimmat opiskelijat fuksipasseihin kerättyjen merkintöjen perusteella.

Liikunta

Matrix liikkui aktiivisesti vuonna 2014. Matrixin viikoittainen liikuntavuoro Kumpulan liikuntakeskuksessa keräsi porukkaa kiitettävästi ympäri
vuoden. Liikuntavuorolla pelattiin osallistujien toiveita mukaillen sählyä, futsalia, koripalloa ja sulkapalloa.

Kevään aikana Matrix treenasi perinteikkääseen Jukolan viestiin, johon osallistuttiin kahden joukkueen voimin, sekä yhdellä joukkueella
Venlojen viestiin.

Helmikuussa osallistuttiin Akateemisen Kyykän maailmanmestaruuskilpailuihin, jota ennen järjestettiin mentaaliharjoittelu. Laskiaisena Matrix
kävi sankoin joukoin laskemassa laskiaismäkeä. Syksyllä vedettiin Resonanssin kanssa köyttä.

Matrixin jalkapallokerho FC Matrix osallistui kolmeen yliopistoliikunnan turnaukseen ja opiskelijoiden futsalin Suomen mestaruuskilpailuihin.



Matrixin oma salibandyjoukkue SB Matrix jatkoi pelailuaan Unisportin salibandyn kilpasarjassa. Lenkkikerho lenkkeili kevään aikana.

Ekskursiot ja kulttuuri

Syksyllä vierailtiin Futuricen järjestämässä #snapshot-näyttelyssä ja tutustutiin samalla Futuricen toimintaan.

Matrix kävi keväällä katsomassa Valtsikan speksin. Tove Janssonin taidetta käytiin ihastelemassa huhtikuussa Ateneumissa. Toukokuussa
puolestaan käytiin katsomassa Tarzan-musikaali yhdessä TKO-älyn kanssa. Joulukuussa Matrix kävi isolla joukolla katsomassa ensimmäistä
Kumpulan speksiä ja kuuntelemassa Ylioppilaskunnan laulajien perinteistä joulukonserttia. Pitkin vuotta Matrix järjesti ekskursioita
taidenäyttelyihin ja erilaisiin elokuviin. Lisäksi Matrix järjesti ympäri vuoden verenluovutus-ekskursioita Sanomatalolle.

Huvitilaisuudet

Perinteiseen tapaan myös vuonna 2014 riitti huvitilaisuuksia jokaiselle. Matrixin vuosijuhlia vietettiin 1.3. perinteisenä pöytäjuhlana
Alina-salissa. Klusterihengailuja järjestettiin ympäri vuoden, haalarimerkkiompelukemuleita vapun ja Limeksen appron kynnyksillä.

Kevätlukukaudella järjestettiin Haalari-iltamat helmikuussa, ystäväjahti ystävänpäivänä, munarieha Exactumin 3. kerroksessa lähellä
pääsiäistä ja Kevätsauna huhtikuussa. Kesällä sitsattiin puistossa Lanzarote-teemalla.

Syksyllä biletettiin neonvärein valaistussa viidakossa Alina-salissa ja sitsattiin pikkujouluja Servin Mökissä. Lokakuussa pidettiin musaraati,
jossa arvosteltiin osallistujien valitsemia kappaleita. Myöhemmin syksyllä järjestettiin muillekin järjestöille avoin Beer Pong -turnaus ja omille
jäsenille järjestäytymiskokouksen yhteydessä Joulusauna.

Kerhot

Jalkapallokerho FC Matrix osallistui kaikkiin yliopistoliikunnan järjestämiin turnauksiin sekä opiskelijoiden futsalin Suomen
mestaruuskilpailuihin. SB Matrix osallistui kaikkiin Unisportin järjestämiin turnauksiin. Kyykkäkerho Akantappajat kävi opastamassa fukseja
kyykän maailmaan tapahtumassa Fuksiolympialaiset. Huutopussikerho Jätkäntappajat elvytti huutopussi-korttipelin pelaamisen useamman
vuoden hiljaiselon jälkeen. Huutopussin pelaamisen innostus jäsenistön joukossa on ollut jatkuvassa kasvussa. VIini And GRAdu -kerho
järjesti neljä tapaamista, joissa gradun tekijät antoivat toisilleen vertaistukea viinin äärellä. Matrixin laulukirjakomitea ahkeroi koko vuoden
valmistellen Matrixin ensimmäistä laulukirjaa 20-vuotisjuhlia varten. Lokakuussa järjestettiin laulukirjan esiläpilaulanta.

20-vuotisjuhlat

Matrixin vuonna 2015 järjestettäviä 20-vuotisjuhlia alettiin suunnittelemaan jo vuoden 2014 alussa vuosijuhlamestarin ja kahden avustajan
johdolla. Läpi vuoden hankittiin sponsoreita ja myytin Matrixin omien tuotteiden lisäksi mm. keksejä.  
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