
TOIMINTAKERTOMUS 2016 

   

Johdanto 

Vuonna 2016 Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry:n (jatkossa Matrix) toiminta uudistui erityisesti 
yhteistyötahojen, kuten ammattiliittojen osalta. Vuoden aikana kehitettiin ahkerasti järjestön toimintaa 
sekä ehostamalla vanhoja perinteitä että luomalla kokonaan uusia. 

  

Hallituksen toiminta 

Matrixin hallitus kokousti vuonna 2016 pääsääntöisesti kerran kahdessa viikossa, kesällä noin kerran 
kuussa. Yhteensä hallituksen kokouksia oli 27, joiden lisäksi järjestäytymiskokous pidettiin 13.12.2016 
sekä sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset keväällä 3.3. ja syksyllä 30.11. Näiden lisäksi pidettiin yksi 
ylimääräinen yhdistyksen kokous 28.1. kahvi- ja karkkimyynnin aloittamiseksi. Hallituksen kokouksia 
mainostettiin kaikille järjestön jäsenille sähköpostilistojen ja Facebookin kautta. Etenkin syksyllä 
kokouksia mainostettiin uusille opiskelijoille tuutoreiden avulla ja annettiin merkintä fuksipassiin 
kokoukseen osallistumisesta. 

  

Hallituksen sisäisiä asioita käsiteltiin matrix-hallitus -sähköpostilistalla ja hallituksen omassa 
WhatsApp-ryhmässä. Toiminnan läpinäkyvyyttä ylläpidettiin perustamalla alhaisen kynnyksen 
WhatsApp-keskustelu vuoden 2016 aktiiveille ja jakamalla kokouksien pöytäkirjat heti kokousten 
jälkeen nettisivuille ja usein sähköpostilistalle. Syksyllä uusi mobiilisovellus Jodel sai myös sijaa 
Matrixin toiminnassa kanavalla matrix_ry, jota käytetään anonyymin palautteen keräämiseen ja 
yleiseen keskusteluun Matrixin toiminnasta. Lisäksi hallitus halusi saada jäsenistöä enemmän mukaan 
tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, joten Matrix järjesti esimerkiksi uusia nettisivuja sekä 
suurimpia bileitä varten kaikille avoimia suunnittelutapaamisia. 

  

Hallitus sähköisti toimintaansa vuonna 2016 pitämällä esityslistat ja muut dokumentit, kuten 
toimintasuunnitelman ja talousarvion, verkossa. Kokoustarjoiluihin kuului lähes 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. Heinäkuun 
alkupuolella pidettiin mökillä hallituksen ja virkailijoiden kesäviikonloppu, jossa rentouduttiin, mutta 
myös mietittiin tulevaa. Vuoden aikana virkistäydyttiin kahdesti, keilaten ja kämppäapproillen. 

  

Keväällä järjestettiin hallituskahvit Matrixin syntymäpäivien kunniaksi Exactumin 3. kerroksessa, 
minkä tarkoituksena oli tuoda Matrixin hallitus lähemmäksi jäsenistöään. Paikalle saapui myös 
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen (jatkossa laitos) edustajia juhlistamaan yhteistyötä. Vastaava 
tapahtuma syksyllä oli TAPAa hallitus, jolloin siirrettiin Komeron kalusteita Exactumin ala-aulaan, 
jossa tarjoiltiin ison fuksiluennon aikana jäsenistölle kahvia ja leivonnaisia. 

  

Syksyllä hallitus oli hyvin edustettuna mm. tuutoreiden joukossa. Seuraajia hallitukselle kähmittiin 
21.11. HOASin kerho- ja saunatilassa Kalasatamassa. Hallituksen jäsenistä usea toimi myös muissa 
järjestöissä kuten osakunnissa (Hämäläis-Osakunta, Keskisuomalainen Osakunta), ainejärjestöissä 
(Moodi ry, jatkossa Moodi) ja tiedekuntajärjestössä (Helsingin yliopiston matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry, jatkossa Matlu). Tämä 
mahdollisti sekä läheisen yhteistyön että luontevan tiedon kulkeutumisen näiden järjestöjen kanssa. 

  

Yhteistyötoiminta järjestöjen kanssa 

Yhteistä toimintaa kaikkien Kumpulan järjestöjen kesken kehiteltiin aktiivisemmin kuin aikaisemmin. 
Vappuaattona Kumpulan puheenjohtajistot kokoontuivat Matrixin aloitteesta yhteen ennen päivän 
ohjelmaa, ja myöhemmin syksyllä puheenjohtajistot kokoontuivat toisen kerran vaihtamaan 
kuulumisia. Joulukuussa TKO-äly ry:n (jatkossa TKO-äly) hallitus kutsui Matrixin aktiivit ja hallituksen 
Burritobrunssille Matlu-klusterille ja saunalle ullakkosauna Kekkoseen suunnittelemaan tulevaa 
yhteistyötä. 

  

Matrix liittyi vuoden aikana kahteen yhdistykseen: Suomen fysiikan ja matematiikanopiskelijat ry:hyn 
ja Tekniikan Akateemisten Liitto ry:n Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden -
opiskelijayhdistykseen (jatkossa ML-opiskelijayhdistys). Kummankin järjestön hallitukseen saatiin 
myös Matrixin edustajat, ja Matrix kutsuttiin ensimmäistä kertaa Fysikerfesteille. 

  

Yhteissitsejä järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa: Maantieteen Opiskelijat Ry:n (jatkossa MaO) ja 
Resonanssi ry:n (jatkossa Resonanssi) kanssa Day Of The Dead -yhteissitsit maaliskuussa, ja Moodin 
kanssa teemalla “Byrokratia” marraskuussa. Matrix osallistui myös Matlun järjestämiin 
hallituksenvaihtositseihin täydellä osallistujamäärällä. Orientoivalla viikolla syksyllä järjestettiin 
menestyksekäs uusi alkoholiton fuksitapahtuma, Maaniset Fuksipelailut, Resonanssin ja TKO-älyn 
kanssa. Keväällä Matrix lähti mukaan ensi kertaa Resonanssin Dancemarathon-kisaan toisena 
järjestäjänä, ja auttoi syksyllä Matlua Halloweenbileiden järjestelyissä. Liikuntatapahtumia järjestettiin 
MaOn ja Moodin kanssa, ja Resonanssin kanssa pidettiin shakkiturnaus. 

  

Helsingin ulkopuolelle matkustettiin järjestöyhteistyön merkeissä kolmesti. Ensin käytiin TKO-älyn 
kanssa helmikuussa Turussa Pikkulaskiaisessa, jonka jälkeen kesällä Matrixin aktiivit matkustivat 
Ouluun tapaamaan fysiikan ja matematiikan ainejärjestöä Sigma-kilta ry:tä. Lokakuussa osallistuttiin 



Kumpulan järjestöjen yhteisristeilylle (tuttavallisemmin KJYRille) Tukholmaan, jolla pidettiin 
laivasuunnistuksessa rastia. Matrix sai myös kunnian toimia isäntänä Resonassin kanssa, kun Teknis-
luonnontieteellinen kilta Hiukkanen tuli vierailulle Tampereelta Helsinkiin. 

  

Laitoksen ja Moodin kanssa kanssa järjestettiin 25.4. palautekeskustelu laitoksen opiskelijoille ja 
henkilökunnalle. Matrix oli mukana myös laitostapaamisessa tuutoreiden kanssa. Laitosta tuotiin esille 
myös fukseille orientoivan viikon aikana yhteisessä tapahtumassa Laitosiltapäivässä. 

  

Matlu-klusterin ylläpitoon osallistuttiin yhdessä Matlun ja muiden Kumpulan järjestöjen kanssa. 
Klusterin avaimelliset osallistuivat koulutuksiin käyttäytymisestä, kierrätyksestä, siivoamisesta sekä 
energiankäytöstä Matlu-klusterilla. Matrix osallistui myös samankaltaisiin HYYn Alina-salin 
koulutuksiin. Matrix panosti aktiivisesti koulutuksista saadun tiedon jakamiseen järjestön sisällä. 

  

Matrix vaihtoi sitsinakkeiluja mm. Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n (jatkossa HYK), Moodin, 
Resonanssin ja TKO-älyn kanssa läpi vuoden. Tämän lisäksi Matrix nakkeili esimerkiksi Matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan (jatkossa tiedekunta) pikkujouluilla, jatko-opiskelijoiden 
pikkujouluilla, Singular Integrals and Partial Differential Equations -konferenssissa sekä laitoksen 
järjestämillä Vankkurimarkkinoilla, joilla esiteltiin laitoksen erikoistumislinjoja. Helsingin yliopiston 
ainejärjestöläiset HYAL ry kävi esittäytymässä hallituksen kokouksessa 11/27 20.5. 

  

Yritysyhteistyö 

Vuonna 2016 Matrix ylläpiti aktiivista yritysyhteistyötä vanhojen yhteyksien kanssa, ja yritti varovasti 
hankkia uusia kumppaneita. 

  

Pääyhteistyökumppani Solinorin kanssa kokoustettiin säännöllisesti yhteistyön edistämiseksi, 
erityisesti ennen vuosijuhlia ja Mathathon-tapahtumaa. Matrix tutustutti fuksit Solinoriin 18.10. 
excursiolla. Yhteistyö Solinorin kanssa huipentui 25.-26.11. hackhathon-tyyppiseen tapahtumaan 
matemaattisesta näkökulmasta, Mathathoniin. Mathathoniin osallistumisesta oli mahdollisuus saada 
yksi harjoitteluopintopiste laitokselta. 

  

Matrix oli yhteydessä muun muassa Futuriceen ja Finnairiin yhteistyökuvioiden tiimoilta. 

  

Talous 

Matrix rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla, yritys- ja ammattiliittosponsoreilla, myymällä 
haalarimerkkejä ja Matrix-paitoja, tarjoilemalla erilaisissa tapahtumissa sekä HYYltä anotulla toiminta-
avustuksella. Matrix osallistui muun muassa toukokuussa laitoksella järjestettyyn Singular Integrals 
and Partial Differential Equations -konferenssin järjestämiseen ja Lahjoita Tänään! -kampanjaan 
tarjoamalla työvoimaa 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 2016 aloitettiin voittoa tavoittelematon kioskitoiminta Komerossa. Myynnissä on muun muassa 
kahvia, teetä, suklaata sekä pieniä välipaloja. Myyntiä valvoo kahvi- karkki- ja teevastaavat, jotka 
pitävät myös huolta siitä, että myynnistä ei kerry voittoa. Loppukesästä tapahtuneen varkauden jälkeen 
Matrix sai lahjoituksena aidon kassakaapin kioskitoimintaa varten. 

Tekniikan akateemisten liitto TEK (jatkossa TEK) sponsoroi useita tapahtumia, kuten Vuosijuhlia, 
Fuksiaisia ja Pikkujoulusitsejä näkyvyyttä vastaan. Matrixin yhteistyökumppanilta Solinorilta 
laskutettiin vuoden lopussa vuosittainen sponsorointiraha, jolla rahoitettiin yleisesti Matrixin 
toimintaa. 

  

Fuksit hankkivat omille haalareilleen sponsoreita itsenäisesti ja menestyksekkäästi edellisvuosien 
haalarivastaavien neuvojen avulla. 

  

Vuonna 2016 Matrix alkoi kerätä rahaa 25. vuosijuhlia varten. 

  

Jäsenet 

Vuoden alussa jäseniä oli 392, uusia saatiin 93, ja jäsenmaksuja maksamattomia jäseniä erotettiin 15. 
Vuodesta 2015 alkaen jäsenyyden on voinut maksaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan, mikä vähensi 
poistettavien jäsenten määrää vuonna 2016 verrattuna edellisvuosiin. Vuoden lopulla jäseniä oli 470. 
Näiden lisäksi Matrixilla on kaksi kunniajäsentä. Erilaisia vaihtoehtoja jäsenrekisterin ylläpitämiseksi 
pohdittiin ja kokonaan sähköisen rekisterin käyttöönoton mahdollisuuksia kartoitettiin. 

  

Opintoasiat 

Tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa oli matematiikan opiskelijaedustajat sekä varsinaisena että 
varajäsenenä. Matrixin aktiiveja sekä muita Matrixia lähellä olevia tahoja istui laitosneuvostossa. 
Lisäksi Matrixin hallituksen kaksi jäsentä haki ja pääsi Ison Pyörän uusien koulutusohjelmien 
johtoryhmiin (Matemaattisten tieteiden ja Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan 
koulutusohjelmiin). Hallopedit välittivät edunvalvojina tietoa hallitukselle hallituksen kokouksissa. 

  

Vuoden 2016 aikana järjestettiin yhdessä laitoksen kanssa opiskelijakollokvio. 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 laitoksella. Huhtikuussa järjestetyn “Paras 
luennoitsija, laskarinpitäjä ja pajaohjaaja” -kilpailun voittajat palkittiin palautekeskustelun yhteydessä. 

  



Laitoksen kanssa järjestettiin Mitta ja Integraali -kurssin opiskelijoille Mitta-kahvit, jossa keskusteltiin 
maisterivaiheen erikoistumislinjoista. Matrix tuki kurssilaisia järjestämällä ohjatun lounaan Mitta ja 
integraali -luennon jälkeen sekä pitämällä kyseiselle kurssille omat vaihtoehtolaskarit JohtoCafessa. 
Tämän lisäksi järjestettiin kahdet muut vaihtoehtolaskarit, joissa tavoitteena oli opiskella yhdessä 
vaihtoehtoisessa ympäristössä. Esimerkiksi yhdellä kerroista käytiin Korkeasaaressa. 

  

Ammattiliitot 

Ammattiliittoihin TEKiin ja Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL ry:hyn (jatkossa LAL) oltiin 
yhteydessä ammattiliittovastaavan kautta. Alkuvuodesta TEK kutsui Matrixin ja kahden muun 
kumpulalaisen ainejärjestön hallitukset illalliselle, jossa suunniteltiin yhdessä tulevaa vuotta. Matrix 
lähetti kolme edustajaa kevään TEK-akatemiaan, jonka tarkoituksena oli perehdyttää yhdyshenkilöitä, 
puheenjohtajia ja fuksivastaavia ammattiliittojen toimintaan. TEK näkyi erityisesti uusille opiskelijoille 
orientoivalla viikolla pidetyllä esittelyluennolla ja fuksiaisten rastilla. Lisäksi ammattiliittovastaava oli 
mukana pitämässä TEK-esittelypistettä Kumpulan tiedebasaarissa muiden TEK-yhdyshenkilöiden 
kanssa. He olivat apuna myös Teekkarin työkirja -lanseeraustilaisuudessa Kumpulassa. 

  

Syksyllä ML-opiskelijayhdistyksestä tuli uusi kanava Matrixille vaikuttaa TEKin sisäiseen toimintaan 
oman edustajan kautta. 

  

LAL:n kanssa tehtiin yhteistyösopimus, ja LAL:n tilalle tulevalle Luonnon-, ympäristö- ja 
metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:lle esittäydyttiin Kumpulan järjestöille suunnatussa tapahtumassa. 

  

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 jäsenten 
tiedottamisessa. Jäsenistölle tiedotettiin Matrixin tapahtumista matrix-sähköpostilistalla, 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 ja opettamisesta kiinnostuneille tuli työtarjouksia matrix-opet -sähköpostilistalle. Matrixin 
valmistuneille on oma sähköpostilista, matrix-alumnit. 

  

Sähköpostilistojen lisäksi Matrix tiedotti tapahtumistaan laitoksen ilmoitustaululla sekä 
opiskelijahuone Komeron liitutaululla ja hyödynsi sosiaalisen median kanavia. Matrixin Facebook-
sivuja käytettiin entistä aktiivisemmin tapahtumien mainostamiseen ja ajankohtaisen tiedon 
välittämiseen jäsenistölle. Lisäksi kuvia toiminnasta ja tapahtumista jaettiin Matrixin Instagram-tilin 
(@matrix_ry) välityksellä. Näiden lisäksi sosiaalisen median käyttöä laajennettiin 
korkeakouluopiskelijoille suunnattuun sovellukseen Jodeliin, jossa Matrixin nimeä kantavalla kanavalla 



voi keskustella ainejärjestön asioista anonyymisti. Niin sähköpostilistoilla, liitutauluilla kuin 
sosiaalisessa mediassakin panostettiin monikieliseen viestintään. 

  

Matrixin wikimuotoiset nettisivut palvelivat järjestöä hyvin sekä toiminnan organisoinnin työkaluna 
että tiedottamisessa jäsenistölle. Nettisivujen tietoja päivitettiin vuoden mittaan. Pöytäkirjat 
kirjoitettiin valmiiksi sähköiseen muotoon kaikkien luettaviksi. Wikiin ja arkistoon täydennettiin 
vanhojen tietojen lisäksi uutta materiaalia, jotka auttavat tulevia Matrix-aktiiveja. Tällaisia olivat 
esimerkiksi virkailijatestamentit, laululäsyjen pohjat ja erilaiset tuutorimateriaalit. Matrixin 
verkkosivujen kuvagalleriaan lisättiin kuvia useista vuoden suurista ja pienistä tapahtumista. 

  

Vuonna 2016 Matrix jatkoi ja hioi edellisenä vuotena alkanutta nettisivujen uudistusta 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 tapahtumiin ilmoittautuminen 
sähköisesti. Nettisivut eivät kuitenkaan valmistuneet vielä vuonna 2016, joten kehitystyötä jatketaan. 

  

Tuutori- ja fuksitoiminta 

Matrixin kaksi fuksi- ja tuutorivastaavaa toimivat yhdyshenkilöinä tiedekunnan, laitoksen, ainejärjestön 
ja tuutorien välillä. Fuksitapahtumat järjestettiin yhdessä tuutorien kanssa. Tammikuussa Matrix 
osallistui orientoivien opintojen järjestämiseen. Fuksi- ja tuutorivastaavat tuutoroivat ja neuvoivat 
kevätlukukautena opiskelunsa aloittavia opintoasioissa ja järjestivät heille ryhmäytymistoimintaa. 
Kevään fuksit tutustuivat Matrixiin esimerkiksi heille suunnatuissa Klusterihengailuissa sekä 
myöhemmin järjestetyssä Tortillaillassa. 

  

Fuksi- ja tuutorivastaavat toimivat tiiviisti yhteistyössä tiedekunnan sekä muiden ainejärjestöjen 
tuutorivastaavien kanssa. Alkuvuodesta tiedekunnan kanssa toteutettiin tuutorihaku, jossa fuksi- ja 
tuutorivastaavat osallistuivat hakijoiden haastatteluun. Tuutorihalukkaiden määrä oli vuonna 2016 
poikkeuksellisen suuri. Myöhemmin keväällä tiedekunta järjesti tuutorikoulutuksia, joissa fuksi- ja 
tuutorivastaavat olivat kouluttamassa. 

  

Keväällä Matrix oli mukana järjestämässä Matlun tuutoreita ryhmäyttäviä tapahtumia: Kumpulan 
Tuutorisitsejä ja Kumpulan tuutoreiden tutustumisiltaa. Lisäksi ryhmäytymistä tehtiin myös pelkästään 
matematiikan tuutoreiden kesken: keväällä haalarimekkiompeluissa ja laitoksen kanssa yhteistyössä 
järjestetyssä ryhmäytymistapaamisessa sekä kesällä vapaamuotoisemmin tuutoripiknikeillä. Keväällä 
toteutettiin uutena Matrixin tuutoripassi, jonka tarkoitus oli tuutoreiden ryhmäyttäminen ja 
tuutorointiin liittyvien asioiden teetättäminen tuutoreilla. Eniten merkintöjä saanut tuutori palkittiin 
syksyllä illalliskortilla itselleen ja avecille Matrixin vuosijuhlille. 

  

Elokuussa Matrix lähetti laitoksen kanssa yhteistyössä Fuksisähköpostin, jossa oli kattava infopaketti 
alkavista opinnoista. Sähköpostissa mainostettiin myös ennen orientoivaa viikkoa järjestettävää 
Varaslähtö elämään! -tapahtumaa, jossa tulevat fuksit tutustuivat toisiinsa, tuutoreihin sekä muuhun 
jäsenistöön pelien ja tutustumisleikkien parissa. 

  



Matrix oli syksyllä näkyvillä fukseille useassa paikassa. Tuutorit kierrättivät fukseja opiskelijahuone 
Komerossa ja samalla esiteltiin Matrixin toimintaa. Lisäksi hallitus osallistui aktiivisesti 
fuksitapahtumiin, tiedekunnan järjestötorille ja HYYn avajaiskarnevaaleille tullakseen fukseille 
mahdollisimman tutuksi. 

  

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 osallistumalla tapahtumiin ja tekemällä tehtäviä. Eniten merkintöjä kerännyt sai 
palkinnoksi illalliskortin itselleen ja avecille Matrixin tuleville vuosijuhlille. Tämä motivoi fukseja 
osallistumaan kaikenlaisiin tapahtumiin ja tutustumaan laajasti ylioppilaskunnan tarjontaan. 

  

Liikunnallista fuksitoimintaa edusti mm. FuksiSport. Leikkimielistä urheilua jatkettiin 
FuksiOlympialaiset-tapahtumassa. Muita fuksitapahtumia olivat mm. FuksiPiknik Kaivopuistossa, 
Nintendo-ilta ja Helsinki City Tour ympäri Helsingin keskustaa. Jälkimmäinen oli suurena apuna juuri 
Helsinkiin muuttaneille fukseille. Matrix järjesti myös Resonanssin ja TKO-älyn kanssa yhteistyössä 
alkoholittoman pelitapahtuman Maaniset Fuksipelailut. 

  

Matrix jatkoi aktiivisesti vapaa-ajan toiminnan järjestämistä pitkin syksyä muun muassa kampuksella 
järjestetyllä Kumpula-suunnistuksella, Café Mascot –exculla, Lautapeli-iltamalla, Kissojen yö -exculla 
Korkeasaareen sekä Fuksiaisilla, jonka suunnistusosuus järjestettiin Helsingin keskustassa ja 
palkintojen jako sekä jatkosauna Erottajan Kasinolla. Matrix piti HYYn Fuksiseikkailussa 
menestykseksi noussutta todistusrastia, joka noteraattiin valtakunnallisissa medioissa 
(http://yle.fi/ylex/uutiset/matikan_opiskelijat_todistavat_etta_antti_tuisku_on_oikeassa_jos_flippa
a_peto_on_todellakin_irti/3-9202800). 

  

Loppusyksystä Matemaattis-esoteerinen seura kutsui Matrixin fuksit sitsaamaan heidän kanssaan 
Alina-saliin, jolloin fuksit pääsivät tutustumaan sitsikulttuuriin. Lokakuussa järjestettiin yhdessä TKO-
älyn, HYKin, Moodin, Vasara ry:n, Resonanssin ja MaOn kanssa KJYR, jonne erityisesti fukseja 
kannustettiin lähtemään. Marraskuussa pidettiin Fuksipikkujoulut, joissa leikittiin teemaan sopivia 
leikkejä sekä palkittiin syksyn aktiivisimmat fuksit fuksipasseihin kerättyjen merkintöjen perusteella. 

  

Liikunta 

Matrix liikkui aktiivisesti vuonna 2016. Matrixin viikoittainen liikuntavuoro Kumpulan 
liikuntakeskuksessa keräsi osallistujia kiitettävästi ympäri vuoden aktiivisen liikuntavastaavan johdolla. 
Keväällä Matrix urheili liikuntavuoroilla yhdessä Moodin kanssa. Liikuntavuorolla pelattiin osallistujien 
toiveita mukaillen sählyä, futsalia, koripalloa, lentopalloa ja sulkapalloa. 

  

Helmikuussa Matrix osallistui Akateemisen Kyykän maailmanmestaruuskilpailuihin. Laskiaisena 
Matrix kävi laskemassa mäkeä. Vuosijuhlaviikkoa juhlittiin myös liikunnan muodossa järjestämällä 
vuosijuhlamarssi Kumpulasta Gustaf Hällströmin kadulta Gustaf Hällströmin haudalle Hietaniemeen. 

  

http://yle.fi/ylex/uutiset/matikan_opiskelijat_todistavat_etta_antti_tuisku_on_oikeassa_jos_flippaa_peto_on_todellakin_irti/3-9202800
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Myöhemmin keväällä Matrix treenasi perinteikkääseen Jukolan viestiin, johon lähdettiin yhden 
joukkueen voimin. Samalla Matrix osallistui kahdella joukkueella myös Venlojen viestiin. Toukokuussa 
järjestettiin laskarisuunnistus yhteistyössä Moodin ja useiden fyysikkojärjestöjen kanssa, missä 
ratkaistiin aina kyseisen ainejärjestön edustaman aineen tehtäviä. 

  

Keväällä Matrix kävi voittamassa Moodin ja Resonanssin Megazonessa ja luistelemassa MaOn kanssa. 
Moodin kanssa Matrix kisaili leikkimielisesti elokuussa talviolympialaisten muodossa, jossa mitattiin 
taitoja esimerkiksi mäenlaskussa ja ampumahiihdossa. Myöhemmin syksyllä Matrixin jalkapallokerho 
FC Matrix osallistui Unisportin jalkapallon ja futsalin rentosarjoihin, ja Matrixin oma salibandyjoukkue 
SB Matrix jatkoi pelaamistaan Unisportin salibandysarjassa. Myöhään syksyllä Matrix kävi MaOn ja 
Moodin kanssa trampoliinipuisto Rushissa excursiolla 60 hengen voimin. 

Ekskursiot ja kulttuuri 

Matrix kävi katsomassa Kumpulan Speksin 17.1. yhdeksäntoista hengen voimin. Keväällä käytiin 
Vantaalla tutustumassa Fazerin toimintaan. Matrix vieraili myös opiskelijoille ilmaisessa Taidetta 
meille! –tapahtumassa. Kesällä järjestettiin kävelyretki Nuuksioon yhteistyössä Vasara ry:n kanssa. 
Aivan vuoden lopussa Matrix nostatti joulumieltä käymällä Kauneimmat joululaulut –konsertissa. 

  

Matrix järjesti vuonna 2016 viisi verenluovutusexcua, joista kaksi toteutettiin osana HYYn 
#HYYtymättömät -verenluovutuskampanjaa. Kokonaisuudessaan luovutuksia oli 34, mikä poiki 
kultadiplomin SPR:ltä. 

  

Vuosijuhlaviikolla aloitettiin uusi kulttuuriperinne Matrix-elokuvatrilogian merkeissä. Keväällä 
katsottiin myös Hayao Miyazakin elokuvia, Mean Girls -aiheisia elokuvia ja Liisa Ihmemaassa -elokuvat 
maratoneina. Matrix kävi katsomassa myös The Room -elokuvan Night Visions -filmifestivaaleilla. 

  

Matrix osallistui keväällä koulutusleikkausten vastaiseen mielenosoitukseen yhdessä Matlun kanssa. 

  

Huvitilaisuudet 

Matrix huomioi toiminnassaan kaikenlaisia kiinnostuksen kohteita ja mainosti sekä omia että muiden 
tapahtumia kattavasti eri tiedotuskanavissa. Huvitoiminnassa otettiin huomioon jäsenistön toiveet 
esimerkiksi sitsien teemoissa ja avoimella ideapankilla. 
 
Tuttuja Klusterihengailuja järjestettiin ympäri vuoden ja uutuutena aloitettiin tuntia ennen 
Klusterihengailuja Lautapelailut. Haalarimerkkiompelukemuleita järjestettiin isojen 
opiskelijatapahtumien, kuten laskiaisen ja vapun kynnyksillä. Matrix välitti lippuja jäsenilleen 
Helsinginkadun ja Limeksen approihin. Helmikuussa juhlittiin fuksien uusia haalareita Alina-salissa 
Haalari-iltamien merkeissä. 

Suurta suosiota vuonna 2016 saivat Matrixin Nintendo-turnaukset. Näitä pidettiin vuoden aikana 
kolme, ja kaikki keräsivät valtavat määrät pelaajia paikalle. Kemulikulttuuritoimintaa, eli Matrixin 
alkoholitonta hauskanpitoa, kasvatettiin vuonna 2016. Loppuvuodesta Matrix järjesti Pokémon- ja 
roskamarssin, Pokeripelailut, Magic-iltaman sekä shakkiturnauksen Resonanssin kanssa laitoksen 
tiloissa. 



  

Matrixin Syksyn bileet vietettiin vuonna 2016 kotibileet-teemalla Alina-salissa. Beer pong -turnaus 
järjestettiin 9. marraskuuta. Samassa kuussa järjestettiin HYYn vuosijuhlien etkot yhdessä muiden 
Kumpulan järjestöjen kanssa Matlu-klusterilla. Vuonna 2016 sitsattiin ahkerasti yhteissitsien lisäksi 
myös vain oman jäsenistön voimin: Gran Canaria -sitseillä, Seniorisitseillä ja perinteisillä 
Pikkujoulusitseillä. 

  

Matrixin järjestämät 21. vuosijuhlat ja silliaamiainen olivat menestys. Vuosijuhlia juhlistettiin myös 
22.2.-27.2.2016 vuosijuhlaviikolla. Viikko avattiin vuosijuhlamarssilla, jonka jälkeen pelattiin myös 
korttipeli huutopussia, katsottiin Matrix-leffa trilogia ja koottiin vanhoja puheenjohtajia yhteen. 
Varsinaisena syntymäpäivänä tarjottiin synttärikahvit Exactumin käytävällä koko jäsenistölle, missä 
tiedekunnan dekaani kävi antamassa tervehdyksensä. Vuosijuhlien jälkeen Matrix kokosi yhteen 
vuosijuhlien eteen työskennelleet ja järjesti kiitosillan. 

  

Vuoden 2016 syksyllä rekrytoitiin tulevalle vuodelle uusi vuosijuhlamestari, joka aloitti vuoden 2017 
vuosijuhlien suunnittelemisen vuoden 2016 puolella. 

  

Kesän alussa lanseerattiin uusi tapahtumasarja, Matrixin kesätorstait. Kesätorstait toteutettiin 
vaihtelevin teemoin kesä- ja heinäkuun aikana joka toisena torstaina 16.6. alkaen. Kesätorstaiden 
pääpaino oli alkoholittoman ja rennon tekemisen ympärillä: eri kerroilla pelattiin muun muassa 
pihapelejä, maalailtiin puistossa ja grillattiin. 

  

Kerhot 

Jalkapallokerho FC Matrix osallistui kaikkiin yliopistoliikunnan järjestämiin turnauksiin sekä 
opiskelijoiden futsalin Suomenmestaruuskilpailuihin. Salibandykerho SB Matrix osallistui kaikkiin 
Unisportin järjestämiin turnauksiin. Jalkapallo- ja salibandykerhojen edustajat tiedottivat hallitusta 
toiminnastaan ansiokkaasti hallituksen kokouksissa ja rekrytoivat mukaan uusia ihmisiä avoimella 
haulla. 

  

Huutopussikerho Jätkäntappajat pelasi ahkerasti myös vuonna 2016. Kerhon oman Facebook-sivun 
lisäksi käytössä oli myös kaikille avoin WhatsApp-ryhmä nopean peliseuran löytämiseksi. Pelaajien 
keskinäistä paremmuutta mitattiin leikkimielisesti Matrixin tuleville nettisivuille koodatun ranking-
listan avulla. Jätkäntappajat piti perinteisen huutopussipäivän Matrixin vuosijuhlaviikolla 24.2. sekä 
rennon peli-illan klusterilla 1.4. Tänä vuonna huutopussin säännöt käännettiin myös englanniksi, jotta 
kansainväliset opiskelijat pääsisivät helpommin peliin mukaan. 

  

VIini And GRAdu -kerho järjesti viisi tapaamista, joissa gradun tekijät tai sen aihetta miettivät antoivat 
toisilleen vertaistukea viinin äärellä. Kerhon toimintaa kehitettiin ja uusi kerhon vetäjä valittiin 
jatkamaan toimintaa vuodelle 2017. 

  



Seniori- ja alumnitoiminta 

Matrixin senioreita ja alumneja muistettiin myös vuonna 2016. Alumnien uutta sähköpostilistaa 
mainostettiin laajasti esimerkiksi vuosijuhlien yhteydessä. Perinteisiä seniorisitsejä juhlittiin 7.5. 
kattosauna Sivistyksellä. Matrixin alumnit järjestivät alumneille tapaamisia sekä Matrixlaisille 
työelämäiltoja, jonne valmistuneet matemaatikot tulivat kertomaan urapoluistaan. 

  

Ennen syyslukukauden alkua 25.8. Matrix keräsi kokoon Matrix-aktiiveja eri vuosilta vapaamuotoiseen 
grillailuiltaan, PIRTELÖön. 

  

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Kevällä toteutettiin palautekysely Matrixin toiminnasta, jonka avulla toimintaa kehitettiin paremmaksi 
järjestämällä esimerkiksi enemmän rentoja alkoholittomia tapahtumia, ja kehittämällä tiedotusta 
toimivammaksi. Samoin keväällä käytiin läpi Limes ry:n toteuttaman Yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvokyselyn matemaatikkojen vastausten yhteenveto. Vastauksien pohjalta alettiin pohtimaan keinoja, 
miten erityisesti fuksit kokisivat opiskelijahuone Komeron viihtyisämmäksi. 

  

Hallitus valitsi ennen kesää ensimmäistä kertaa häirintäyhdyshenkilön, jota mainostettiin valinnan 
jälkeen laajasti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava toteutti syksyllä kyselyn jäsenistön kokemasta 
kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä. Yhteenveto vastauksista käydään läpi hallituskaudella 2017. 

  

Matrixin tapahtumissa otettiin huomioon erityisruokavaliot. Tarjolla oli aina jokin gluteeniton- ja 
kasvisvaihtoehto. Tarvittaessa järjestettiin myös vegaanisia vaihtoehtoja. Niissä Matrixin tilaisuuksissa, 
joissa saunottiin, oli aina erikseen vuoro naisille ja miehille. Illan päätteeksi järjestettiin sekavuoro. 

  

Vaihto-opiskelijat ja muut ei-suomenkieliset jäsenet otettiin huomioon lisäämällä 
tapahtumakuvaukseen myös englanninkielinen kuvaus. Osa tilaisuuksista myös juonnettiin englanniksi, 
jotta kaikki ymmärtäisivät, mistä on kyse. Matrixilla oli aktiivinen kv-vastaava, joka hoiti myös 
matematiikan vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnin ja osallisti heitä Matrixin tapahtumiin. Tämä näkyi 
kasvaneena vaihto-opiskelijoiden määränä tapahtumissa erityisesti syksyllä. 

 


