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Johdanto 

Vuonna 2015 Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry:n (jatkossa Matrix) toiminta uudistui erityisesti 
yritysyhteistyön osalta. Vuoden aikana kehitettiin ahkerasti järjestön toimintaa sekä ehostamalla 
vanhoja perinteitä että luomalla kokonaan uusia. 

Hallituksen toiminta 

Matrixin hallitus kokousti vuonna 2015 pääsääntöisesti kerran kahdessa viikossa, kesällä noin kerran 
kuussa. Yhteensä hallituksen kokouksia oli 24, joiden lisäksi järjestäytymiskokous pidettiin 8.12.2014 
sekä sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset keväällä 19.3. ja syksyllä 24.11. Hallituksen kokouksia 
pyrittiin mainostamaan kaikille järjestön jäsenille entistä paremmin, esimerkiksi sähköisten kanavien 
kautta, ja etenkin syksyllä kokouksia mainostettiin uusille opiskelijoille. 

Hallituksen sisäisiä asioita käsiteltiin matrix-hallitus -sähköpostilistalla ja hallituksen omassa 
WhatsApp-ryhmässä. Toiminnan läpinäkyvyyttä ylläpidettiin jakamalla kokouksien pöytäkirjat heti 
kokousten jälkeen nettisivuille ja lähettämällä kokouskutsu myös viralliselle sähköpostilistalle. Lisäksi 
hallitus halusi saada jäsenistöä enemmän mukaan tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, joten 
Matrix järjesti esimerkiksi uusia nettisivuja sekä suurimpia bileitä varten kaikille avoimia 
suunnitteluiltoja. 

Hallitus panosti vuonna 2015 ekologisiin kokouskäytäntöihin. Paperia säästettiin käyttämällä sähköisiä 
esityslistoja. Kokoustarjoiluihin kuului aina itseleivottuja leivonnaisia aktiivisen 
kokoustarjoiluvastaavan ansiosta. 

Tammikuussa uusi ja vanha hallitus sekä osa virkailijoista kerääntyivät viikonlopuksi mökille 
pohtimaan Matrixin toimintaa ja tapoja. Vuoden alussa uusille toimijoille järjestettiin myös 
käyttökoulutus sähköisistä järjestelmistä sekä opiskelijahuone Komeron käytöstä. Kesäkuun 
loppupuolella pidettiin mökillä hallituksen ja virkailijoiden kesäviikonloppu, jossa rentouduttiin, mutta 
myös mietittiin tulevaa. Vuoden aikana pidettiin kolme virkistäytymisiltaa hallitukselle ja virkailijoille - 
näistä yksi tilastotieteen ainejärjestö Moodi ry:n hallituksen kanssa. 

Keväällä järjestettiin hallituskahvit Matrixin syntymäpäivien kunniaksi Exactumin 3. kerroksessa, 
minkä tarkoituksena oli tuoda Matrixin hallitus lähemmäksi jäsenistöään. Paikalle kutsuttiin myös 
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen edustajia juhlistamaan yhteistyötä. Vastaava tapahtuma 



syksyllä oli TAPAa hallitus, jolloin siirrettiin Komeron kalusteita Exactumin ala-aulaan ja tarjottiin 
jäsenistölle kahvia ja leivonnaisia. 

Syksyllä hallitus oli hyvin edustettuna mm. tuutoreiden joukossa ja seuraajia hallitukselle kähmittiin 
Malmin Sauna2-tilassa järjestetyssä iltamassa 26.10. Hallituksen jäsenistä usea toimi myös muissa 
järjestöissä kuten osakunnissa, ainejärjestöissä, tiedekuntajärjestöissä tai harrastejärjestöissä, joten 
sekä yhteistyö että tiedon kulkeutuminen näistä järjestöistä oli luontevaa. Hallituksesta oli edustajia 
myös Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen opetuksen kehityksen työryhmässä sekä viestinnän 
kehitysryhmässä. 

Yhteistyötoiminta järjestöjen kanssa 

Suhteita lähijärjestöihin, kuten Moodiin, HYKiin, Resonanssiin, Limekseen ja TKO-älyyn, ylläpidettiin 
perinteisillä kisailuilla ja yhteistoiminnalla. Matrixilla oli edustajat Matlun hallituksessa ja 
Leppätalokomiteassa. Matrix, MaO ja HYK järjestivät yhteissitsit toukokuussa, ja Moodin kanssa 
yhteissitsit järjestettiin marraskuussa. Marraskuussa Matrix sitsasi uudestaan HYKin kanssa Harry 
Potter –teemalla. TKO-älyn kanssa Matrix matkusti kevään aikana kahdesti Turkuun: ensin 
Pikkulaskiaiseen helmikuussa ja myöhemmin AATU-approon toukokuussa. Matrix osallistui Kumpulan 
järjestöjen yhteisristeilylle (jatkossa KJYR) 14.-16.11. ja piti laivasuunnistuksessa rastia. Matrix 
osallistui perinteisesti Luonnontieteilijöiden jouluristeilylle 26.-27.11. 

Tiedekuntajärjestö Matluun ylläpidettiin suhteita pitämällä Matrixin rasti Matlun megasuunnistuksessa 
18. huhtikuuta sekä osallistumalla Kumpulan järjestöjen yhteissitseille 10. marraskuuta. Viikin 
suuntaan pidettiin yhteistyötä yllä osallistumalla Viikki GP –tapahtumaan Matrixin omalla rastilla, 
mikä oli mainio tilaisuus päästä tutustumaan toisen kampuksen toimintaan. 

Järjestöjen kanssa pyrittiin tekemään myös muunlaista yhteistyötä kuin huvitoimintaa. Esimerkiksi 
Moodin ja laitoksen kanssa järjestettiin palautekeskustelu laitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle 
20.4. Matrix ja Moodi kävivät myös yhteisellä exculla Osuuspankin pääkonttorissa 11.12. Lähijärjestö 
TKO-älyn hallitus kutsuttiin aamupalalle Komeroon keskustelemaan järjestöjen välisestä yhteistyöstä. 

Yhdessä Matlun ja muiden Kumpulan järjestöjen kanssa osallistuttiin Matlu-klusterin ylläpitoon. 
Klusterin avaimelliset osallistuivat koulutuksiin käyttäytymisestä, kierrätyksestä, siivoamisesta sekä 
energiankäytöstä Klusterilla. Matrixilla oli osallistujia myös samankaltaisissa Alina-salin 
koulutustilaisuuksissa. Matrix panosti aktiivisesti koulutuksista saadun tiedon jakamiseen järjestön 
sisällä. 

Matrix vaihtoi sitsinakkeiluja mm. Moodin, Resonanssin ja TKO-älyn kanssa läpi vuoden ja nakkeili 
myös tiedekunnan pikkujouluilla ja Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen järjestämällä linjatorilla. 
HYAL kävi esittäytymässä hallituksen kokouksessa 10.4. 

Yritysyhteistyö 

Vuonna 2015 Matrix ylläpiti aktiivista yritysyhteistyötä. Pääyhteistyökumppani Solinorin kanssa 
kokoustettiin säännöllisesti yhteistyön edistämiseksi. Matrix järjesti Solinorin kanssa yhteistyössä kaksi 
leffaexcua (10.4. ja 8.12.) joissa tutustuttiin Solinoriin työpaikkana ja katsottiin rennosti alaan liittyviä 
elokuvia tarjoilujen kera. 

Yhteistyö huipentui Mathathon-tapahtumaan 2.-3.10. Tilaisuudessa matemaatikoilla oli 24 tuntia aikaa 
ratkaista koodaamalla tehtävä. Tapahtuma osoittautui suureksi menestykseksi ja vuoden 2015 puolella 
aloitettiin tapahtuman jatkokehittäminen vuotta 2016 varten. Matrixin 20-vuotisjuhlille saatiin useita 
sponsoreita, jotka myös kutsuttiin juhlimaan. 1.12. järjestettiin yritysexcu Futuricen toimitiloihin. 
Tilaisuudessa oli tarjoiluja ja mahdollisuus tiedustella tietotekniikkayrityksen toimintatavoista. Matrix 
toteutti vuonna 2015 ponnen, jonka mukaan vuoden aikana oli järjestettävä kolme yritysexcua. 



Matrix ylläpiti vuonna 2015 aktiivista yhteistyötä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa. Tämä 
näkyi etenkin opintoasioissa. Matrix muisti myös eläköityvää dosenttia Jouni Luukkaista lahjalla. 
Lisäksi laitoksen kanssa yhteistyössä alettiin suunnitella parempaa kierrätystä Matematiikan ja 
tilastotieteen laitokselle. 

Talous 

Matrix rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla, myymällä haalarimerkkejä ja Matrix-paitoja, tarjoilemalla 
erilaisissa tapahtumissa sekä HYYltä anotulla toiminta-avustuksella. Lisäksi osallistuttiin Matematiikan 
ja tilastotieteen laitoksen pyynnöstä sekä AIP- että FSI-seminaarien järjestämiseen tarjoamalla 
työvoimaa palkkiota vastaan. Lisäksi Matrix avusti Exactumissa 6.10. järjestetyssä seminaarissa “The 
Brilliance of Science - The Role of Women In International Science” palkkiota vastaan. 

Huvitoiminta onnistui hyvin ja haalarimerkkien sekä paitojen myynti tuotti lisätuloja. Varoja käytettiin 
mahdollisimman laajan toiminnan järjestämiseen jäsenille. Toimintaa oli kulttuurista ja viihteestä 
liikuntaan ja kerhoihin. Vuonna 2015 Matrixille tilattiin hallituksen jäsenten kuvilla varustettuja 
kalentereita. 

Jäsenet 

Vuonna 2015 jäsenrekisteriä uudistettiin ja ajantasaistettiin aktiivisesti. Sääntöuudistuksen vuoksi 
jäsenyys on vuodesta 2015 lähtien mahdollista maksaa myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 
alussa jäseniä oli 394, uusia saatiin 84, ja jäsenmaksuja maksamattomia jäseniä erotettiin 85. Vuoden 
lopulla jäseniä oli 393. Näiden lisäksi Matrixilla on kaksi kunniajäsentä. Sähköisen jäsenrekisterin 
mahdollisuutta alettiin kartoittaa nettisivu-uudistuksen myötä. 

Matrix suoritti vuonna 2015 aktiivista edunvalvontaa. Tuutorien avulla Matrix pystyi kartoittamaan 
opiskelijoiden kohtelua. Matrix oli mukana vaikuttamassa uudistukseen, jossa henkilö voi vaikuttaa 
kutsumanimeensä yliopiston järjestelmissä. 

Opintoasiat 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa oli yksi matematiikan 
opiskelijaedustaja. Matrixin aktiiveja sekä muita Matrixia lähellä olevia tahoja istui Matematiikan ja 
tilastotieteen laitoksen laitosneuvostossa ja kaksi Matrixin hallituksen jäsentä osallistui laitoksen 
opetuksen kehityksen työryhmän toimintaan. Hallopedit informoivat hallitusta hallituksen kokouksissa. 

Vuonna 2015 järjestettiin neljä opintopiiriä. Näitä kehitettiin jatkuvasti yhteistyössä laitoksen kanssa. 
Syksyllä 2015 opintopiireissä kokeiltiin erilaisia järjestelyjä niiden parhaan järjestämistavan 
löytämiseksi. Loppuvuodesta saatiin kuitenkin tietää, että yliopistoleikkausten vuoksi opintopiirejä ei 
ole mahdollista rahoittaa enää vuonna 2016. Matrix osallistui aktiivisesti laitoksen kanssa tulevan 
opintotoiminnan suunnitteluun. Matrixin edustajia osallistui myös Matlun koordinoimaan 
tiedekuntasaunaan kuulemaan esimerkiksi Iso pyörä –hankkeesta. 

Vuoden 2015 aikana järjestettiin yhdessä laitoksen kanssa opiskelijakollokvioita. Näitä oli yhteensä 
kolme kappaletta. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen ja Moodin kanssa Matrix järjesti 
palautekeskustelun, joka oli avoin kaikille opiskelijoille ja laitoksen henkilökunnalle. 
Palautekeskusteluun Matrixin opintovastaavat keräsivät etukäteen opiskelijoilta kysymyksiä ja 
palautetta opetuksesta sekä opiskelusta Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Huhtikuussa 
järjestetyn “Paras luennoitsija, laskarinpitäjä ja pajaohjaaja” -kilpailun voittajat palkittiin 
palautekeskustelun yhteydessä. Kevään aikana oli käytössä palautelaatikko, johon opiskelijat pystyivät 
jättämään palautetta esim. opetuksesta. Palautteen antamista kehitettiin yhteistyössä laitoksen kanssa. 
Vuoden lopussa laitos ottikin käyttöönsä opintoneuvontachatin Yammerin välityksellä. Matrix oli 
aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä opiskelijoiden palautteen pohjalta. 



Ammattiliitot 

Ammattiliittoihin LAL ja MAL oltiin yhteydessä ammattiliittovastaavan kautta. Matrixin edustajia kävi 
valtakunnallisessa ainejärjestötapaamisessa. TEK esitteli toimintaansa ja ammattiliittojen tärkeyttä 
Matrixin jäsenille esitteillä ja vuosijuhlilla. LAL:n ja MAL:n kanssa tehtiin yhteistyösopimukset. 

Matrixin opettajaopiskelijoita muistettiin järjestämällä excu Maolin talvipäiville Viikin 
normaalikoululle. Tätä varten Matrix neuvotteli sopimuksen, jonka mukaan kaikki osallistujat pystyivät 
liittymään vuodeksi Maolin jäseniksi veloituksetta. 

Tiedotus 

Heti vuoden alussa järjestettiin tiedottajaseminaari, jossa tiedotuksen käytännöt siirtyivät luontevasti 
uudelle virkailijalle. Tapahtuma oli avoin koko jäsenistölle, ja siellä suunniteltiin tulevan vuoden 
tiedotuksen suuria linjoja. 

Matrixin kuusi sähköpostilistaa toimivat edelleen hyvinä työkaluina hallituksen toiminnassa ja jäsenien 
tiedottamisessa. Jäsenistölle tiedotettiin Matrixin tapahtumista matrix-sähköpostilistalla, 
opettamisesta kiinnostuneille tuli työtarjouksia matrix-opet -sähköpostilistalle, yleisistä Matrixia 
koskevista asioista keskusteltiin ja tiedotettiin aktiivien kesken matrix-ry -sähköpostilistalla sekä 
hallituksen sisäiset asiat pohdittiin matrix-hallitus -sähköpostilistalla. Matrix-tyo -sähköpostilistalla 
tiedotettiin yrityksistä, jotka rekrytoivat juuri matemaatikkoja muualta kuin opetusalalta. Vuonna 2015 
perustettiin alumneille uusi sähköpostilista, matrix-alumnit. Sähköpostilistojen lisäksi Matrix tiedotti 
tapahtumistaan Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen ilmoitustaululla ja Komeron liitutaululla, sekä 
Facebook-sivuillaan. Lisäksi keskustelun jälkeen perustettiin Matrixille Instagram-tilin, jossa voi 
rennosti kertoa järjestön päivittäisestä toiminnasta. Instagram-tiliä mainostettiin erityisesti fukseille. 
Viestinnässä panostettiin entistä enemmän englanninkielisiin viesteihin. 

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

Vuonna 2015 Matrix alkoi suunnitella ja toteuttaa uusia nettisivuja aktiivisen www-vastaavan johdolla. 
Uusia sivuja varten järjestettiin ideointi-iltoja, jotka olivat avoimia koko jäsenistölle. Lisäksi sivuista 
kiinnostuneet pystyivät liittymään WhatsApp-ryhmään, jossa sivuja testattiin erilaisilla alustoilla. 
Uusien sivujen myötä pyritään toteuttamaan jäsenrekisteri ja ilmoittautuminen tapahtumiin 
sähköisesti. Nettisivut eivät kuitenkaan valmistuneet vielä vuonna 2015, joten kehitystyötä jatketaan. 

Tuutori- ja fuksitoiminta 

Matrixin kaksi fuksi- ja tuutorivastaavaa toimivat yhdyshenkilöinä laitoksen, ainejärjestön ja tuutorien 
välillä. Fuksitapahtumat järjestettiin yhdessä tuutoreiden kanssa. Matrixilla oli hyvä yhteys 
tiedekuntaan, sillä tiedekunnan tuutorisihteerinä toimi hallituksen edustaja. 

Tammikuussa Matrix osallistui orientoivien opintojen järjestämiseen. Kevään tuutorit neuvoivat 
kevätlukukautena opiskelunsa aloittavia opintoasioissa ja järjestivät heille ryhmäytymistoimintaa. 
Kevään fuksit tutustuivat Matrixiin heille suunnatuissa Klusterihengailuissa. 

Matrix järjesti alkuvuodesta yhdessä Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa tuutorihaun, 
jossa tuutorivastaavat toimivat Matrixin edustajina mukana haastattelemassa ja valitsemassa 
tuutoreita. Hakujen jälkeen tuutorivastaavat tapasivat tuutoreita kevään mittaan laitoksen järjestämissä 



tuutorikoulutuksissa. Loppukeväästä suunniteltiin jo ensi syksyn fuksiohjelmaa syksyn tuutoreille, ja 
kesällä tavattiin kaksi kertaa tuutoripiknikeillä ryhmäytymisen merkeissä. 

Elokuussa ennen yliopiston alkua Matrix järjesti perinteisen Varaslähtö elämään -tapahtuman, jossa 
syksyllä aloittavat opiskelijat pääsivät tutustumaan tuutoreihin ja moneen muihin Matrix-aktiiveihin 
kesäisten pelien ja tutustumisleikkien parissa. Tapahtumaa oli mainostettu Matrixin kirjoittamassa 
tervehdyskirjeessä, joka oli lähetetty kaikille hyväksytyille postitse tiedekunnan hyväksymiskirjeiden 
mukana. 

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 lukuvuoden aluksi 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. Leikkimielistä urheilua jatkettiin 
FuksiOlympialaiset-tapahtumassa. Muita fuksitapahtumia olivat mm. FuksiPiknik Kaivopuistossa ja 
Helsinki City Tour ympäri Helsingin keskustaa. Jälkimmäinen oli suurena apuna juuri Helsinkiin 
muuttaneille fukseille. 

Erityistä kiitosta fukseilta keräsi Fuksimarssi, joka kiersi Vanhankaupunginlahden ympäri. Tämä 
matalan osallistumiskynnyksen liikuntatapahtuma voitti HYYn fuksitoimintateko-kilpailun. Voitettu 
100 euron lahjakortti käytettiin Fuksipikkujoulujen tarjoiluihin, jotta voittopotti jakautuisi 
nimenomaan fukseille eikä hallitukselle. 

Seuraavina viikkoina Matrix jatkoi aktiivisesti vapaa-ajan toiminnan järjestämistä, ja syyskuussa 
fukseille suunnattuja tapahtumia olivat kampuksella järjestetty Kumpula-suunnistus, Café Mascot –
excu, Lautapeli-iltama, Kissojen yö -excu Korkeasaareen sekä Fuksiaiset, jonka suunnistusosuus 
järjestettiin Helsingin keskustassa ja palkintojen jako sekä jatkosauna Malmin Sauna2-tilassa. Matrix 
piti myös menestykseksi noussutta todistusrastia HYYn 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 KJYR, joka toimi fuksiristeilynä. 

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 2015. Matrixin viikoittainen liikuntavuoro Kumpulan 
liikuntakeskuksessa keräsi osallistujia kiitettävästi ympäri vuoden aktiivisen liikuntavastaavan johdolla. 
Kevään aikana mukana liikuntavuoroilla urheili Matrixin kanssa Hämäläinen osakunta. 
Liikuntavuorolla pelattiin osallistujien toiveita mukaillen esimerkiksi sählyä, futsalia, koripalloa ja 
sulkapalloa. 

Vuosijuhlaviikolla harjoitteltiin jatkotansseja Unisportin tiloissa. Kevään aikana Matrix treenasi 
perinteikkääseen Jukolan viestiin, johon lähdettiin kahden joukkueen voimin. Samalla Matrix osallistui 
kahdella joukkueella myös Venlojen viestiin. Helmikuussa Matrix osallistui Akateemisen Kyykän 
maailmanmestaruuskilpailuihin. Laskiaisena Matrix kävi laskemassa mäkeä. 



Moodin kanssa Matrix kisaili leikkimielisesti elokuussa talviolympialaisten muodossa, jossa mitattiin 
taitoja esimerkiksi mäenlaskussa ja ampumahiihdossa. HYKin kanssa Matrix kilpaili 
pyöräilyhaasteessa, joka aktivoi jäsenistöä seuraamaan omaa liikkumistaan. 

Matrixin jalkapallokerho FC Matrix osallistui kolmeen yliopistoliikunnan turnaukseen ja opiskelijoiden 
futsalin suomenmestaruuskilpailuihin. Matrixin oma salibandyjoukkue SB Matrix jatkoi pelaamistaan 
Unisportin salibandyn kilpasarjassa. Erityisen suosittu liikuntatapahtuma oli seinäkiipeilyexcu 
yhteistyössä Moodin kanssa. Suosion tuloksena alettiin kehittää vuodelle 2016 erilaisia, innovatiivisia 
liikuntatapahtumia. 

Ekskursiot ja kulttuuri 

Matrix kävi katsomassa Humanistispeksin kymmenen hengen voimin 6.2. Matrix teki vuoden aikana 
kaksi kissakahvilaexcua, toisen Viikin eläinlääkäreiden pop up –kissakahvilaan ja toisen loppuvuodesta 
avattuun kissakahvilaan Kampissa. Matrixin hallitus vieraili keväällä Kouvolan Tiimarissa jäsenistön 
valitseman to do –listan mukaisesti. Matrix vieraili myös opiskelijoille ilmaisessa Taidetta meille! –
tapahtumassa. Aivan vuoden lopussa Matrix nostatti joulumieltä käymällä Kauneimmat joululaulut –
konsertissa. Matrix järjesti vuonna 2015 neljä verenluovutusexcua osana HYYn 
verenluovutuskampanjaa. Yhteensä saatiin kerättyä kasaan 28 luovutusta, mikä poiki kunniamaininnan 
HYYltä, palkinnon Matlulta sekä hopeadiplomin SPR:ltä. Matrix osallistui koulutusleikkausten 
vastaiseen mielenosoitukseen yhdessä Matlun kanssa. 

Huvitilaisuudet 

Matrix huomioi toiminnassaan kaikenlaisia kiinnostuksen kohteita ja mainosti tapahtumia kattavasti 
eri tiedotuskanavissa. Huvitoiminnassa otettiin huomioon jäsenistön toiveet esimerkiksi sitsien 
teemoissa. 

Tuttuja Klusterihengailuja järjestettiin ympäri vuoden, Haalarimerkkiompelukemuleita vapun ja 
Limeksen appron kynnyksillä. Yhdet Haalarimerkkiompelukemulit järjestettiin HYYn lanseeraamalla 
kampuskohtaamispaikalla. 3.2. juhlittiin fuksien uusia haalareita Alina-salissa Haalari-iltamien 
merkeissä. 

Suurta suosiota vuonna 2015 saivat Matrixin Nintendo-turnaukset. Näitä pidettiin vuoden aikana 
kolme, ja kaikki keräsivät valtavat määrät pelaajia paikalle. Kemulikulttuuria, eli Matrixin alkoholitonta 
hauskanpitoa, jatkettiin vuonna 2015 myös leffailtojen merkeissä. Joulun alla järjestettiin erityinen 
joululeffamaraton Klusterilla. 

Matrixin syksyn bileet vietettiin vuonna 2015 tosi-tv -teemalla Alina-salissa. Beer pong –turnaus 
järjestettiin 22.11. Marraskuun 26. päivä järjestettiin HYYn vuosijuhlien etkot yhdessä muiden 
Kumpulan järjestöjen kanssa Matlu-klusterilla. Vuonna 2015 sitsattiin ahkerasti yhteissitsien lisäksi 
myös vain oman jäsenistön voimin. Kesällä järjestettiin Gran Canaria -sitsit. Syksyllä järjestettiin 
kaverisitsit. Pikkujoulusitsejä Matrix vietti Servin mökissä 9.12. Sitsikulttuuria pidettiin yllä 
järjestämällä myös sitsikirppis, jossa vaatekappaleet vaihtoivat omistajaa ekologisesti. 

Kerhot 

Jalkapallokerho FC Matrix osallistui kaikkiin yliopistoliikunnan järjestämiin turnauksiin sekä 
opiskelijoiden futsalin Suomen mestaruuskilpailuihin. SB Matrix osallistui kaikkiin Unisportin 
järjestämiin turnauksiin. Jalkapallo- ja salibandykerhojen edustajat tiedottivat myös toiminnastaan 
hallitusta ansiokkaasti hallituksen kokouksissa. 

Huutopussikerho Jätkäntappajat jatkoi toimintaansa. Huutopussi-iltamia järjestettiin vuoden aikana 
kolme kappaletta HYYn kokoustiloissa ja Exactumin kolmannen kerroksen käytävällä. Lisäksi 
vuosijuhlaviikolla kerho järjesti huutopussipäivän, jolloin myös uudet pelaajat pääsivät harjoittelemaan 



sääntöjä. Saman päivän iltana pidettiin myös huutopussi-ilta. Vuoden kohokohtia oli kerhon järjestämä 
huutopussin kevätturnaus 23.-24.5. Jätkäntappajien fuksi-ilta uusille opiskelijoille pidettiin 18.11. 
Klusterilla. 

VIini And GRAdu -kerho järjesti viisi tapaamista, joissa gradun tekijät tai sen aihetta miettivät antavat 
toisilleen vertaistukea viinin äärellä. Kerhon toimintaa kehitettiin ja uusi virkailija valittiin jatkamaan 
toimintaa vuodelle 2016. 

Seniori- ja alumnitoiminta 

Matrixin senioreita ja alumneja muistettiin myös vuonna 2015. Alumnien uutta sähköpostilistaa 
mainostettiin laajasti esimerkiksi vuosijuhlien yhteydessä. Perinteisiä seniorisitsejä juhlittiin 30.5. 
Lisäksi Matrix  järjesti marraskuussa seniorisaunan, jossa senioreiden oli mahdollista tutustua uusiin 
toimijoihin ja tietysti toisiinsa. 

Vuosijuhlaviikolla puheenjohtajatapaamisessa vanhat puheenjohtajat aina ensimmäisestä 
viimeisimpään pääsivät tutustumaan toisiinsa ja ideoimaan yhdessä tulevaa toimintaa. 

20-vuotisjuhlat Matrixin vuonna 2015 järjestämät 20-vuosijuhlat olivat menestys. Vuosijuhlia juhlittiin 
kokonaisen viikon ajan 23.2.-28.2.2015. Viikko avattiin ilotulituksella, joka ammuttiin kentältä 
Kumpulasta. Avajaisbileet vietettiin tanssiravintola Ugglassa samana iltana. Vuosijuhlaviikolla 
tutustuttiin jatkotanssiin, pidettiin Matrix-tietovisa, osallistuttiin Matrixin historia –luennolle, 
reippailtiin vuosijuhlamarssilla ja rentouduttiin vuosijuhlasaunassa. Viikko huipentui laulukirjan 
julkistamistilaisuuteen sekä tietysti itse illallisjuhliin Astoria-salissa. Vuosijuhlaviikkoa käytettiin 
esimerkkinä onnistuneesta tapahtumasta HYYn koulutustilaisuudessa. Vuosijuhlien jatkoja vietettiin 
teatteri Toivossa. Vuosijuhlien kiitosillassa 9.5. muistettiin niin Matrixin aktiiveja kuin jatkoilla 
avustaneita TKO-älyn nakkeilijoita. 

Vuoden 2015 syksyllä rekrytoitiin tulevalle vuodelle uusi vuosijuhlamestari, joka aloitti vuoden 2016 
vuosijuhlien suunnittelemisen vuoden 2015 puolella. 

 


