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Johdanto 

Vuonna 2018 Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry (jatkossa Matrix) järjesti jäsenilleen          
toimintaa monipuolisesti. Eniten tapahtumia järjestettiin huvi-, liikunta- sekä fuksi- ja          
tuutoritoiminnan saralla. Toiminnan osa-alueista kehitettiin erityisesti yritysyhteistyötä ja        
edunvalvontaa. Vuoden aikana palautetta toiminnasta kerättiin useasti ja toimintaa kehitettiin          
jäsenten toiveiden mukaisesti. Toiminnassa tähdättiin avoimuuteen, yhdenvertaisuuteen ja        
kynnys mukaan lähtemiseksi koetettiin pitää mahdollisimman matalana. 

Järjestötoiminta 

Matrixin hallitus kokousti vuonna 2018 keskimäärin kahdesti kuukaudessa ja kesällä noin           
kerran kuussa. Yhteensä hallituksen kokouksia oli 23, joiden lisäksi pidettiin          
järjestäytymiskokous 17.12.2017 sekä sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset keväällä       
28.3.2018 ja syksyllä 15.11.2018. Kokouksia mainostettiin yhdistyksen jäsenille        
sähköpostilistojen, nettisivujen, opiskelijahuone Komeron ilmoitustaulun ja      
ryhmäkeskustelujen kautta. Etenkin syksyllä kannustettiin uusia opiskelijoita saapumaan        
hallituksen kokouksiin kuulemaan järjestön toiminnasta.  

Hallituksen sisäisiä asioita käsiteltiin matrix-hallitus -sähköpostilistalla ja hallituksen omassa         
WhatsApp-ryhmässä. Yleisesti järjestön asioista puhuttiin vuoden 2018 aktiiveille        
perustetussa avoimessa WhatsApp -keskustelussa. Toiminnan läpinäkyvyyttä korostettiin       
lähettämällä hallituksen kokouksista jäsenistön sähköpostilistalle kooste kokousten jälkeen.  

Vuoden mittaan kiinnitettiin huomiota sekä toimijoiden koulutukseen että virassa         
jaksamiseen. Tammikuussa uusi ja vanha hallitus sekä virkailijat kokoontuivat viettämään          
yhteistä viikonloppua mökille koulutuksen, perehdytyksen ja ryhmäytymisen merkeissä.        
Uusia toimijoita opastettiin mm. yleisten toimintatapojen ja jäsenrekisterin sekä sähköisten          
järjestelmien käytön osalta. Heinäkuussa puolestaan pidettiin hallituksen ja virkailijoiden         
kesäviikonloppu, jossa rentouduttiin kevään jäljiltä ja suunniteltiin tulevaa fuksisyksyä.         
Lisäksi virkistäydyttiin kahdesti: keväällä kämppäappron ja syksyn päätteeksi hallitussitsien         
muodossa. Vuoden mittaan kertynyttä tietoa ja kokemusta hallitustoiminnasta taltioitiin         
virkailijatestamenttien muodossa tulevien järjestötoimijoiden tueksi. 

Hallituksen ja aktiivien lisäksi myös muuta jäsenistöä kannustettiin vaikuttamaan järjestön          
toimintaan ja osallistumaan tapahtumien, kuten vuosijuhlien ja bileiden, suunnitteluun ja          
järjestelyihin. Jäsenistön toiveita järjestön toiminnalle kerättiin avoimella lomakkeella vuoden         
alussa ja näiden toiveiden ja ehdotusten pohjalta koottiin hallitukselle To Do -lista alkaneelle             
vuodelle. Palautetta toiminnasta kerättiin sekä kevään lopuksi että joulun alla anonyymillä           



kyselylomakkeella. Yhteenvedot palautteesta käsiteltiin hallituksen kokouksissa, joissa myös        
suunniteltiin toiminnan kehittämistä palautteen pohjalta. Joulun alla koottu palauteyhteenveto         
välitettiin lisäksi eteenpäin seuraavan vuoden hallitukselle tulevan vuoden toimintaa         
tukemaan. 

Syksyllä järjestettyjen ToTu- eli Toiminta Tutuksi -tapahtumien tarkoituksena oli esitellä          
järjestön toimintaa kaikille kiinnostuneille ja madaltaa kynnystä mukaan lähtemiseen.         
Kampuksella järjestetyssä ToTu-infossa kerrottiin kahvitarjoilun äärellä järjestön toiminnan        
eri osa-alueista. ToTu-iltamassa puolestaan tutustuttiin rennoissa merkeissä nykyisiin        
virkailijoihin sekä muihin toimijoihin ja kartoitettiin kiinnostusta ensi vuoden virkoihin. 

Jäsenet 

Vuoden alussa jäseniä oli 399. Vuoden aikana uusia jäseniä saatiin 103 ja jäsenmaksuja             
maksamattomia jäseniä erotettiin 107. Jäsenmaksun suuruus oli 3 euroa vuodelta ja 4 euroa             
kahdelta vuodelta. Erotettavien jäsenten määrä oli suhteellisen suuri johtuen vuonna 2015           
aloitetusta käytännöstä, jonka mukaan jäsenyyden voi vahvistaa ja maksaa kahdeksi          
vuodeksi peräkkäin. Tämä vähensi vuonna 2016 poistettavien jäsenten määrää ja kasvatti           
vuosien 2017 ja 2018 määrää. Vuoden lopussa Matrixilla oli 395 jäsentä ja kaksi             
kunniajäsentä. 

Tiedotus 

Matrixin kuutta sähköpostilistaa käytettiin tiedotuksen pääväylänä tapahtumien ja järjestön         
ajankohtaisten asioiden mainostamisessa. Jäsenistölle tiedotettiin Matrixin tapahtumista       
pääasiallisesti matrix-sähköpostilistalla. Matrix-listalle lähetettiin myös kaikkien hallituksen       
kokouksien yhteenvedot. Yleisistä Matrixia koskevista asioista keskusteltiin ja tiedotettiin         
aktiivien kesken matrix-ry -sähköpostilistalla ja hallituksen sisäisiä asioita pohdittiin         
matrix-hallitus -sähköpostilistalla. Matrix-tyo -sähköpostilistalla tiedotettiin yrityksistä, jotka       
rekrytoivat juuri matemaatikkoja muulta kuin opetusalalta, ja opettamisesta kiinnostuneille         
puolestaan tuli työtarjouksia matrix-opet -sähköpostilistalle. Myös Matrixin valmistuneille on         
oma sähköpostilistansa, matrix-alumnit. 
 
Sähköpostilistojen lisäksi Matrix tiedotti tapahtumistaan opiskelijahuone Komeron       
liitutaululla, sekä hyödynsi sosiaalisen median kanavia. Matrixin Facebook-sivuja käytettiin         
tapahtumien mainostamiseen ja ajankohtaisen tiedon välittämiseen jäsenistölle. Lisäksi        
kuvia toiminnasta ja tapahtumista jaettiin Matrixin Instagram-tilin (@matrix_ry) välityksellä.         
Kaikki tiedotus järjestön tapahtumista ja asioista, niin sähköpostilistoilla, liitutaululla kuin          
sosiaalisessa mediassa, tehtiin suomeksi ja englanniksi.  
 



Matrixin wikimuotoiset nettisivut palvelivat järjestöä hyvin sekä toiminnan organisoinnin         
työkaluna että tiedottamisessa jäsenistölle. Nettisivujen tietoja päivitettiin vuoden mittaan.         
Pöytäkirjat kirjoitettiin valmiiksi sähköiseen muotoon ja jaettiin jäsenistölle luettaviksi. Wikiin          
ja arkistoon täydennettiin vanhojen tietojen lisäksi uutta materiaalia, joka auttaa tulevia           
Matrix-aktiiveja. Tällaisia olivat esimerkiksi virkailijatestamentit, pöytäjuhlien lauluvihkojen       
pohjat ja erilaiset tuutorimateriaalit. 
 
Vuonna 2018 Matrix jatkoi ja hioi vuonna 2015 alkanutta nettisivujen uudistusta           
www-vastaavan johdolla. Uusia sivuja varten järjestettiin testaus- ja debug-iltoja, jotka olivat           
avoimia koko jäsenistölle. Lisäksi sivuista kiinnostuneet pystyivät liittymään        
WhatsApp-ryhmään, jossa sivuja testattiin erilaisilla alustoilla. Nettisivujen parantamista ja         
tietojen siirtämistä jatketaan vuoden 2019 puolella, jolloin uudet nettisivut julkaistaan          
käyttöön. 

Talous 

Matrix rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla, tapahtumakohtaisilla osallistumismaksuilla,      
yritys- ja ammattiliittosponsoreiden tuella, myymällä haalarimerkkejä, laulukirjoja ja t-paitoja,         
talkoilemalla erilaisissa tapahtumissa, sekä HYYltä anotulla toiminta-avustuksella. 
 
Matrix solmi vuoden 2018 aikana useita yritysyhteistyösopimuksia, joihin sisältyi yritysten          
osalta taloudellinen tuki järjestölle. Ammattiliitoilta tukea saatiin kertaluontoisemmin        
tuotehankintoihin ja tapahtumiin. 
 
Matrix tarjosi työvoimaa palkkiota vastaan kampuksella järjestetyn GeoGebra-illan        
kahvimyyntiin, Helsingin Yliopiston Lahjoita tänään -päivään, TEKin Tutki, kokeile, kehitä          
-kilpailuun ja Network for University Mathematics Educators -verkoston        
seminaarikahvitukseen. 
 
Erityisesti laajentunut yritysyhteistyö toi uusien yhteistyösopimusten myötä aikaisempia        
vuosia suurempia ja osin odottamattomia tuloja järjestölle. Tuloja käytettiin liikunta-,          
kulttuuri-, koulutus-, huvi-, fuksi- sekä tuutoritapahtumien järjestämiseen, fuksien haalareihin,         
hallinnollisiin kuluihin, Matrix-tuotehankintoihin, tilakustannuksiin ja kalustehankintoihin.      
Rahaa siirrettiin vuoden aikana myös vuosijuhlatilille säästöön lähestyviä 25-vuotisjuhlia         
varten. 
 
Vuonna 2018 Matrix ylläpiti voittoa tavoittelematonta kioskitoimintaa opiskelijahuone        
Komerossa. Opiskelijahuoneella myytiin muun muassa kahvia, teetä, suklaata sekä pieniä          



välipaloja. Myyntiä valvoivat kahvi- karkki- ja teevastaavat, jotka pitivät myös huolta siitä, että             
kioskimyynnistä ei kerry voittoa. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
Vuonna 2018 Matrixilla oli kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka toimivat myös yhdenvertaisuus-          
ja tasa-arvovastaavina. Alkuvuodesta häirintäyhdyshenkilöt tekivät yhteenvedon syksyllä       
2017 toteutetusta kyselystä, jolla oltiin kartoitettu jäsenistön kokemaa kiusaamista, häirintää          
ja syrjintää. Kyselyn tulosten pohjalta perustettiin anonyymi yhteydenottolomake, jolla         
haluttiin madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä syrjintään, häirintään tai ahdisteluun liittyvissä          
asioissa. Linkkiä lomakkeeseen tuotiin esiin Matrixin tiedotuskanavissa pitkin vuotta ja se           
löytyi myös Matrixin nettisivujen etusivulta. Syksyllä kerättiin lisää palautetta siitä, miten           
Matrixin toimintaa voitaisiin parantaa entisestään ja painotettiin yhdenvertaisuuden tärkeyttä         
erityisesti uusien opiskelijoiden saavuttua. 
 

Matrixin tapahtumissa otettiin huomioon erityisruokavaliot. Tarjolla oli aina tarvittaessa         
gluteeniton ja vegaaninen vaihtoehto. Tilaisuuksissa, joissa saunottiin, oli aina erikseen          
vuoro naisille ja miehille, sekä illan päätteeksi kysynnän mukaan sekavuoro. Jokaiselle           
suurelle tapahtumalle nimettiin erillinen tapahtuman häirintäyhdyshenkilö, johon pystyi        
tukeutumaan akuuteissa tilanteissa välittömästi kyseisen tapahtuman aikana.  
 

Matrix oli mukana syksyllä ja keväällä järjestetyissä Welcome Fair -tapahtumissa          
toivottamassa vaihto-opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi Helsingin yliopistoon. Kansainväliset       
opiskelijat otettiin huomioon myös lisäämällä tapahtumakuvauksiin ja muuhun tiedotukseen         
aina englanninkielinen käännös. Osa tilaisuuksista, kuten vaihto-opiskelijoita houkuttavat        
fuksisitsit, myös juonnettiin tarpeen mukaan englanniksi. Matrixilla oli lisäksi kv-vastaava ja           
-tuutorit, jotka olivat aktiivisesti mukana matematiikan vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnissa        
pitkin vuotta. Matrix järjesti tapahtumia kansainvälisille opiskelijoille sekä osallistui uuden          
Bachelor of Science -koulutusohjelman kehittämiseen. 
 
Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostaakseen Matrixin opiskelijahuone Komero julistautui 
Syrjinnästä vapaaksi alueeksi keväällä 2018. Matrix myös osallistui järjestön lipun kanssa 
keväällä järjestettyyn Pride-kulkueeseen. 

Yhteistyötoiminta muiden järjestöjen kanssa 
Vuonna 2018 pidettiin yllä aktiivista yhteistyötä kumpulalaisten järjestöjen kanssa. Lisäksi          
syvennettiin suhteita myös Kumpulan ulkopuolisiin aine-, harraste- ja yhteistyöjärjestöihin. 



Vuoden alkupuolella tutustuttiin Tilastotieteen opiskelijoiden ainejärjestö Moodi ry:n (jatkossa         
Moodi) kanssa uusien hallitusten kesken. Tapaamisessa suunniteltiin mm. tulevaa yhteistä          
fuksisyksyä sekä muita yhteistyökuvioita. Suunnitelmien pohjalta järjestettiin yhdessä        
Moodin kanssa keväällä Pääsiäissitsit Alina-salissa, jonne kutsuttiin mukaan myös TKO-äly          
ry (jatkossa TKO-äly). TKO-älyn kanssa kokoonnuttiin lisäksi vielä vuoden päätteeksi heidän           
järjestämälleen yhteiselle brunssille hallitusten ja muiden aktiivien kesken.  
 
Vuoden mittaan Matrix järjesti myös useita yhteishengailuja Matlu-klusterilla muun muassa          
Maantieteen opiskelijat MaO ry:n (jatkossa MaO), biologianopiskelijoiden ainejärjestö        
Symbioosi ry:n sekä englannin opiskelijoiden ainejärjestö SUB ry:n kanssa. Matrix osallistui           
myös syksyllä tiedekunnan kansainvälisille opiskelijoille järjestettyihin yhteisiin hengailuihin        
ja Moodin kanssa hengailtiin alkuvuodesta tietovisailun merkeissä. Lisäksi syksyllä         
järjestettiin Nintendo- ja lautapeli-ilta yhdessä harrastejärjestö Alter Ego ry:n kanssa. 
 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle matkustettiin yhteistapahtumiin eri järjestöjen kanssa       
neljästi. Helmikuussa järjestettiin TKO-älyn kanssa perinteinen yhteiskuljetus       
Pikkulaskiaiseen ja myöhemmin alkukesästä samankaltainen retki Akateemiseen       
Aurajokilaivuritutkintoon (AATU) Turkuun. Syksyllä Matrix osallistui Kumpulan Järjestöjen        
Yhteiseen Risteilyyn (KJYR) Tukholmaan. Lisäksi useampi Matrixin joukkue osallistui         
keväällä Tampereen Hervannassa järjestettyihin Akateemisen Kyykän MM-kisoihin. 
 
Matrix osallistui vuoden aikana myös useaan koko tiedekunnan laajuiseen tapahtumaan.          
Laskiaistiistaina Matrix osallistui Kaivopuistossa järjestettävään Laskiaisriehaan yhdessä       
muiden Kumpulan järjestöjen kanssa. Vapun tienoilla järjestettiin Kumpulan Järjestöjen         
Yhteinen Vappusuunnistus (KJYV), johon osallistuivat kaikki tiedekunnan järjestöt ja lähes          
400 opiskelijaa. Matrix piti KJYVillä rastia yhdessä SUB ry:n kanssa. Matrix oli mukana             
myymässä merkkejä ja laulukirjoja ensimmäistä kertaa järjestetyillä Kumpulan        
Kevätmarkkinoilla sekä vuoden lopulla järjestetyillä Merkkimarkkinoilla. Syksyn lopulla        
järjestettyyn koko Kumpulan työelämätapahtuma Potentiaaliin osallistuttiin niin suunnittelun        
kuin järjestelyjenkin osalta. Lisäksi Matrix osallistui muihin Helsingin yliopiston         
matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry:n (jatkossa      
Matlu) järjestämiin tapahtumiin, kuten Opiskelijahuonekisaan sekä  Halloween-bileisiin. 
 
Yhteisten jäsentapahtumien lisäksi suhteita ylläpidettin myös esimerkiksi lähettämällä        
edustajia ystäväjärjestöjen vuosijuhlille. Lisäksi tarjottiin vastavuoroista apua ja työvoimaa         
muiden järjestöjen tapahtumiin: TKO-älyn vuosijuhlilla oltiin auttamassa narikassa ja SUB          
ry:n järjestämässä NMES-suunnistuksessa sekä Resonanssi ry:n (jatkossa Resonanssi)        
järjestämässä ICPS-suunnistuksessa oltiin mukana pitämässä rastia. 



 
Suomen fysiikan- ja matematiikanopiskelijat ry:n toimintaan osallistuttiin valitsemalla        
suhteista vastaava SFMO-yhdyshenkilö ja lähettämällä edustaja yhdistyksen       
kevätkokoukseen. Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset HYAL ry ja tiedekuntajärjestö Matlu         
toivotettiin tervetulleiksi esittäytymään hallituksen kokouksiin. Lisäksi Kumpulaan perusteilla        
olleen Think Companyn yksikön kanssa pohjustettiin tulevaa yhteistyötä.  
 
Matlu-klusterin ylläpitoon osallistuttiin yhdessä tiedekuntajärjestö 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. 

Työelämäyhteistyötoiminta 

Vuonna 2018 Matrix ylläpiti yritysyhteistyötä vanhojen yhteyksien kanssa ja hankki          
aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita.  
 
Pitkäaikainen yhteistyö Solinorin kanssa tuli päätökseensä, kun Solinor yhdistyi Goforen          
kanssa loppuvuodesta. Sitä ennen ehdittiin kuitenkin käydä vierailemassa Solinorin         
toimistolla keväällä 3.5. exculla ja syksyllä 25.9. erityisesti fukseille suunnatulla exculla.           
Excuilla kuultiin yrityksen toiminnasta sekä työllistymismahdollisuuksista matemaatikoille.       
Solinor sponsoroi Matrixin vappua hankkimalla Matrixille uuden grillin ja kustansi myös           
Matrixille urheilupaidat, joita käyttivät ensimmäisen kerran Matrixin joukkueet Jukolan ja          
Venlojen viesteissä. Solinor sponsoroi myös fuksiolympialaisia. Aiempina vuosina Solinorin         
toimistolla järjestetty, hackathon-tyyppinen tapahtuma Mathathon, saatiin järjestettyä       
14.-15.12. Goforen toimitiloissa, ja siten jatkettua perinnettä. 
 
Accenturen ja Matrixin välinen yhteistyösopimus uusittiin keväällä. Syksyllä käytiin         
vierailemassa yrityksen toimistolla keskustassa. Exculla esiteltiin Accenturen       
kesätyömahdollisuuksia. 
 
Goforen kanssa solmittiin yhteistyösopimus helmikuussa. Hyvin pian sen jälkeen järjestettiin          
excu yrityksen toimistolle Kamppiin. Exculaiset pääsivät kokeilemaan muun muassa         
VR-laseja. Gofore osallistui myös Matrixin vuosijuhlille. Vappuna Gofore sponsoroi Matrixin          
jäsenistölle toistamiseen munkkeja. Goforen luona käytiin vielä uudestaan edellä mainitun          
Mathathonin merkeissä. 
 



Solitan kanssa solmittiin yhteistyösopimus helmikuussa. Sopimukseen sisältynyt excu        
järjestettiin keväällä yhdessä Otaniemen Fyysikkokillan kanssa. Exculla saatiin kuulla         
matemaatikoiden työllistymismahdollisuuksista ja päästiin tutustumaan Solitan toimistoon.       
Solita sponsoroi myös Matrixin suunnistusjoukkueita Jukolan ja Venlojen viesteissä. 
 
Futuricen kanssa saatiin solmittua yhteistyösopimus keväällä pitkän neuvottelun päätteeksi.         
Futuricen luona käytiin exculla syksyllä, jolloin matemaatikoille esiteltiin tulevia         
kesätyöohjelmia.  
 
Matrixin ylläpitämästä rekrytointisähköpostilistasta päätettiin vuonna 2018 tehdä yrityksille        
maksullinen ilmoituskanava. Rekrytointifirma ATalentin kanssa päädyttiin solmimaan       
sopimus sähköpostilistan käytöstä, minkä lisäksi rekrytointilistan käyttö sisältyi myös monen          
muun yhteistyökumppanin sopimukseen. 
 
Syksyllä keskusteltiin McKinsey & Companyn kanssa yhteistyömahdollisuuksista, ja        
yhteistyö päädyttiin aloittamaan kevyesti yritysvierailulla ja rekrysähköpostilistan käytöllä.        
Excu järjestettiin 25.10., ja sinne osallistui myös muita Helsingin yliopiston opiskelijoita           
matemaatikoiden lisäksi. 
 
Juuri ennen joululomille siirtymistä yhteistyöneuvottelut IBM:n kanssa tuottivat hedelmää, ja          
uusi yhteistyösopimus saatiin solmittua. Sopimukseen kuuluvat yritysvierailu ja muut kohdat          
jäivät toteutettaviksi vuodelle 2019. 
 
Yritysten lisäksi Matrixin työelämäyhteistyöhön sisältyi yhteydenpito matemaatikoille       
relevantteihin ammattiliittoihin. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n (myöhemmin TEK)         
Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelijayhdistyksessä toimi Matrixin edustaja.      
Matrixin edustajia osallistui myös TEKin järjestämään TEK-akatemiaan ja koululaisille         
suunnatun Tutki, kokeile, kehitä -kilpailun tuomaristoon. TEK näkyi myös Matrixin          
fuksitapahtumissa ja tuki Matrixia niiden järjestyskustannuksissa. Luonnon-, ympäristö- ja         
metsätieteilijöiden liitto Loimu ry puolestaan tuki Matrixia uusien t-paitojen hankinnassa. 

Opinto- ja edunvalvontatoiminta 

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekuntaneuvostossa oli kaksi matematiikan     
opiskelijaedustajaa kaudella 2018-2019. Matrix mainosti aktiivisesti koulutusohjelmien       
johtoryhmien opiskelijaedustajahakuja kaudelle 2019-2020 ja lopputuloksena Matrixin       
riveistä matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman johtoryhmään saatiin kolme        
edustajaa, matemaattisten tieteiden kandiohjelman johtoryhmään kaksi edustajaa ja        



matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelman johtoryhmään kolme edustajaa.         
Myös kauden 2018 loppuun asti matematiikan ja aineenopettajan koulutusohjelmien         
johtoryhmissä oli matemaatikkoja opiskelijaedustajina. Hyvien suhteiden ansiosta kuulumisia        
tiedekuntaneuvostosta ja opintoedunvalvontarintamalta kuultiin säännöllisesti hallituksen      
kokouksissa. 
 
Johtoryhmien opiskelijaedustajahakujen lisäksi Matrix mainosti ja kannusti jäseniään        
käyttämään ääntään myös syksyllä 2018 järjestetyissä HYYn edustajistovaaleissa. Matrix         
seurasi myös tarkasti tiedekunnan uuden dekaanin sekä yliopiston rehtorin valintaa          
osallistumalla avoimiin kuulemistilaisuuksiin. Matrix toi opiskelijoiden ääntä kuuluviin        
yhdessä muiden Kumpulan ainejärjestöjen opintovastaavien kanssa tiedekunnan       
opetuksenkehittämispäivässä, tiedekuntasaunassa ja muissa foorumeissa. Konkreettisena      
saavutuksena oli Kumpulan kampuksen mielenterveysongelmiin ja jaksamiseen keskittyvän        
keväällä 2019 järjestettävän hyvinvointipäivän suunnittelun aloittaminen. Koko tiedekunnan        
tasolla otettiin myös kontaktia fukseihin entistä enemmän: Limeksen Älä hätäile -           
varjo-opinto-oppaan päivittämiseen osallistuttiin matematiikan osalta ja matematiikkaa       
mainostettiin fukseille Kumpulan koulutustarjontainfossa orientoivalla viikolla. 
 
Laitosten lakkautettua toimintansa on matematiikan laitoksen toiminta siirtynyt matematiikan         
ja tilastotieteen osastolle, jonka kanssa Matrix on jatkanut yhteistyötään. Perinteikkääseen          
tapaan Matrix järjesti Moodin kanssa keväällä opintopalautekeskustelun, joka oli avoin          
kaikille opiskelijoille ja osaston henkilökunnalle. Palautekeskusteluun Matrixin ja Moodin         
opintovastaavat keräsivät etukäteen opiskelijoilta kysymyksiä ja palautetta opetuksesta sekä         
opiskelusta osastolla. Kyselyssä kartoitettiin myös mielipiteitä “Paras luennoitsija ja         
kurssiohjaaja” -kilpailun voittajiksi, ja kilpailun voittajat palkittiin palautekeskustelun        
yhteydessä.  
 
Osaston kanssa aloitettiin myös uutena perinteenä Proffakahvit, jossa osaston henkilökunta          
ja opiskelijat kahvittelevat yhdessä kerran kuukaudessa, samalla keskustellen opiskelijoita         
mietityttävistä asioista kahvin lomassa.  

Tuutori- ja fuksitoiminta 

Matrixin kolme fuksi- ja tuutorivastaavaa toimivat yhdyshenkilöinä tiedekunnan, osaston,         
ainejärjestön ja tuutorien välillä. Kaikki fuksitapahtumat järjestettiin yhdessä Moodin         
tuutorivastaavan sekä tuutoreiden kanssa. 
 



Fuksi- ja tuutorivastaavat toimivat tiiviisti yhteistyössä tiedekunnan sekä muiden         
kumpulalaisten ainejärjestöjen tuutorivastaavien kanssa. Alkuvuodesta tiedekunnan kanssa       
toteutettiin tuutorihaku, jossa fuksi- ja tuutorivastaavat osallistuivat hakijoiden valintaan.         
Myöhemmin keväällä tiedekunta järjesti tuutorikoulutuksia, joissa fuksi- ja tuutorivastaavat         
olivat aktiivisesti mukana kouluttamassa uusia tuutoreita tehtäviinsä. 
 
Keväällä Matrix oli mukana järjestämässä Matlun tuutoreita ryhmäyttäviä tapahtumia, kuten          
Kumpulan Tuutorisitsejä ja Kumpulan tuutoreiden tutustumisiltaa. Lisäksi ryhmäytymistä        
tehtiin kesän aikana myös pelkästään matematiikan tuutoreiden kesken sitsaten ja piknikin           
muodossa. Myöhemmin syksyllä toteutettiin Matrixin tuutoripassi, jonka tarkoituksena oli         
tuutoreiden ryhmäyttäminen ja tuutorointiin liittyvien asioiden tekemiseen kannustaminen.        
Joulukuussa järjestettiin vielä tuutoreille kiitosilta, jossa muisteltiin mennyttä syksyä ja          
rentouduttiin porukalla tuutoroinnin jälkeen. 
 
Elokuussa Matrix lähetti aloittaville opiskelijoille sähköisen Fuksikirjeen, joka sisälsi         
alustavan infopaketin alkavista opinnoista. Sähköpostikirjeessä mainostettiin myös ennen        
orientoivaa viikkoa järjestettävää perinteistä 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 myös muuta Matrixin toimintaa. Lisäksi          
hallitus osallistui aktiivisesti fuksitapahtumiin, tiedekunnan järjestötorille ja HYYn        
avajaiskarnevaaleille tullakseen fukseille mahdollisimman tutuksi. 
 
Orientoivan viikon ensimmäisenä päivänä uudet opiskelijat jaettiin tuutoriryhmiin, joihin         
kokoonnuttiin ensimmäisellä viikolla joka päivä. Fuksit osallistuivat tuutoreiden opastuksella         
niin osaston kuin Matrixin ja Moodin järjestämiin tapahtumiin. Uusille opiskelijoille jaettiin heti            
vuoden alussa fuksipassit, joihin he saivat merkintöjä osallistumalla tapahtumiin ja tekemällä           
tehtäviä. Useita fukseja palkittiin sekä merkintöjen lopullisen määrän, että reiluuden nimissä           
järjestetyn arvonnan perusteella. Tämä motivoi fukseja osallistumaan kaikenlaisiin        
tapahtumiin ja tutustumaan laajasti ylioppilaskunnan tarjontaan.  
 
Liikunnallista fuksitoimintaa edusti FuksiSport ja leikkimielistä urheilua jatkettiin        
FuksiOlympialaiset-tapahtumassa. Fuksit tutustutettiin myös tiedekuntajärjestö Matlun      
toimintaan järjestämällä yhteistä illanviettoa fuksiryhmien kesken ennen Matlun perinteisiä         
Fuksibileitä. Muita fukseille suunnattuja tapahtumia olivat mm. FuksiPiknik Kaivopuistossa,         
yritysexcu Solinorin toimistolla, Nintendo- ja lautapeli-ilta Matlu-klusterilla yhdessä Alter Ego          



ry:n kanssa ja Helsinki City Tour Helsingin keskustassa. Jälkimmäisin oli suurena apuna            
juuri Helsinkiin muuttaneille fukseille. 
 
Matrix jatkoi aktiivisesti fuksien vapaa-ajan toiminnan järjestämistä pitkin syksyä muun          
muassa kampuksella järjestetyllä Kumpula-suunnistuksella, Käärmeenpesässä järjestetyillä      
Fuksisitseillä ja perinteisillä Fuksiaisilla, joiden suunnistusosuus järjestettiin Helsingin        
keskustassa ja palkintojenjako sekä jatkosauna Mäkelänkadun saunalla. Matrix piti HYYn          
Fuksiseikkailussa perinteikästä ja suosittua todistusrastia. 
 
Marraskuussa järjestettiin yhdessä TKO-älyn; HYKin; Moodin; Vasara, Helsingin yliopiston         
geologinen kerho r.y.:n; Resonanssin ja MaOn kanssa Kumpulan Järjestöjen Yhteinen          
Risteily (KJYR), jonne erityisesti fukseja kannustettiin lähtemään. Joulukuussa pidettiin         
Fuksipikkujoulut, joissa leikittiin teemaan sopivia leikkejä, herkuteltiin jouluisin antimin sekä          
palkittiin syksyn aktiivisimmat fuksit. 
 
Vuoden päätteeksi kehitettiin fukseille suunniteltu palautelomake, jossa jokaiselle fuksille         
annettiin mahdollisuus antaa anonyymia palautetta menneestä fuksisyksystä sekä        
tapahtumien että tuutoroinnin osalta. Palautetta saatiin kiitettävä määrä ja tulokset käsiteltiin           
hallituksen kokouksessa. Tulokset välitettiin eteenpäin seuraavan vuoden fuksi- ja         
tuutorivastaaville toiminnan kehittämistä varten. 

Liikuntatoiminta 

Matrix liikkui aktiivisesti vuonna 2018. Matrixin viikoittainen liikuntavuoro Kumpulan         
liikuntakeskuksessa keräsi osallistujia kiitettävästi ympäri vuoden aktiivisen liikuntatiimin        
johdolla. Viikoittainen liikuntavuoro pidettiin yhdessä Resonanssin kanssa. Liikuntavuorolla        
pelattiin kiertävässä järjestyksessä sählyä, futsalia, koripalloa, lentopalloa ja sulkapalloa.         
Tämän lisäksi ylläpidettiin matalan kynnyksen ulkoilu- ja salikeskusteluryhmiä        
WhatsAppissa, missä jokainen chattiin liittynyt pystyi kysymään seuraa ulkoiluun tai salille.           
Ulkoiluryhmää uudistettiin ja se uudelleennimettiin Liikuntaryhmäksi, mikä antoi paremmin         
ymmärtää sen koskevan kaikkia liikuntalajeja. 
 
Liikuntavuoron lisäksi Matrixin jäsenille järjestettiin monia erilaisia liikuntatapahtumia pitkin         
vuotta. Alkuvuodesta Matrix osallistui Akateemisen Kyykän maailmanmestaruuskilpailuihin       
Tampereen Hervannassa ja laskiaisena laskettiin mäkeä Kaivopuistossa. Trampoliinipuisto        
Rushissa käytiin vuoden aikana pomppuexculla kaksi kertaa. Lisäksi käytiin kokeilemassa          
erilaisia liikuntamuotoja, kuten boulderointia Pasilan Boulder-keskuksessa, paritanssia       
Vartiokylän työväentalolla sekä lasersotaa Helsingin Megazonessa. 



 
Keväällä järjestettiin pizzamarssi Kumpulan kampukselta ravintola Siilinpesään, jossa        
marssijat palkittiin jättimäisellä sukupizzalla. 
 
Kesällä osallistuttiin perinteikkäästi Jukolan viestiin, jossa Matrix edusti yhden joukkueen          
voimin. Samassa yhteydessä Jukolan Venlojen viestissä kilpaili kaksi Matrixin joukkuetta.          
Loppukesästä haastettiin Resonanssi kolmatta kertaa järjestettyihin leikkimielisiin       
Talviolympialaisiin, joissa mittailtiin taitoja esimerkiksi mäenlaskussa ja “ampumahiihdossa”.  

 
Myöhemmin syksyllä Matrixin jalkapallojoukkue FC Matrix osallistui UniSportin jalkapallon ja          
futsalin rentosarjoihin ja Matrixin salibandyjoukkue SB Matrix jatkoi pelaamistaan UniSportin          
salibandysarjassa. 

Huvitilaisuudet 

Matrix huomioi toiminnassaan kaikenlaisia kiinnostuksen kohteita ja mainosti sekä omia että           
muiden tahojen matemaatikkoja kiinnostavia tapahtumia kattavasti eri tiedotuskanavissaan.        
Huvitoiminnassa otettiin huomioon jäsenistön toiveet, esimerkiksi sitsien ja bileiden         
teemoissa, nimettömän palautteen ja avoimen ideapankin kautta. 
 
Perinteisiä Klusterihengailuja järjestettiin ympäri vuoden. Säännöllisin väliajoin järjestettyjä        
hengailuja vietettiin ajoittain myös yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Klusterilla         
pidettiin vuonna 2018 myös kaksi Nintendo-iltaa, joita painotettiin erityisesti fukseille. Matrix           
välitti lippuja jäsenilleen Helsinginkadun ja Limeksen approihin, sekä Turussa järjestettyihin          
Pikkulaskiaiseen ja AATUun. Matrix järjesti myös yhteislähdön Vapaateekkareiden        
järjestämään suureen Laskiaisriehaan Ullanlinnanmäelle. Laskiaisriehasta suunnattiin      
yhdessä muiden kumpulalaisten järjestöjen kanssa lämmittelemään Matlu-klusterille, josta        
jatkettiin poikkitieteelliseen Laskuhumalaan Kaivohuoneelle. 
 
Vuonna 2018 Matrix vietti 23-vuotisjuhliaan menestyksekkäästi. Toiminnantäyteinen       
vuosijuhlaviikko 26.2.-4.3. huipentui 3.3. järjestettyihin vuosijuhliin ja seuraavana päivänä         
silliaamiaiseen kattosauna Sivistyksellä. Vuosijuhlaviikolla järjestettiin muun muassa       
vuosijuhla-klusterihengailut, kampuspelailut, Matrix-elokuvamaraton, vanhojen    
puheenjohtajien tapaaminen sekä perinteinen vuosijuhlamarssi. Varsinaisena      
syntymäpäivänä 1.3. järjestettiin jäsenistölle synttärikahvit kampuksella Exactumin       
kolmannen kerroksen käytävällä. Vuosijuhlien jälkeen juhlien järjestelyissä auttaneille        
pidettiin kiitosilta, jossa tarjoiltiin tortilloja ja muisteltiin mennyttä vuosijuhlaa. 
 



Kuukausi ennen vappua järjestettiin Alina-salissa Resonanssin kanssa Pikkuvappu, jossa         
laskeuduttiin lähestyvän vapun tunnelmiin. Vappuaattona Matrix järjesti jäsenistölleen        
Kumpulan kampuksella Vappugrillailun, jossa tarjoiltiin hot dogeja sekä munkkeja.         
Kampukselta järjestettiin myöhemmin yhteislähtö Mantan lakitukseen Kauppatorille ja sieltä         
Tuomiokirkon kupeeseen perinteiseen vappuaaton viettoon. Vappupäivänä matrixlaiset       
kokoontuivat Ullanlinnanmäelle piknikin merkeissä.  
 
Kesän aikana vietettiin Matrixin kesätorstaita noin kerran kuussa toukokuun lopusta elokuun           
alkuun. Kesätorstait painottuivat rentoon ja alkoholittomaan tekemiseen, kuten grillailuun ja          
pihapeleihin. Lisäksi pelailtiin muun muassa rantapalloa Hietaniemen yleisellä        
hiekkarannalla ja eräänä kesätorstaina pikniköitiin yhdessä SUB ry:n kanssa.  
 
Matrixin perinteikkäät Syksyn bileet vietettiin vuonna 2018 Juhli mitä haluat -teemalla           
Alina-salissa. Beer pong -turnaus järjestettiin 13.11. Matlu-klusterilla. Vuonna 2018 sitsattiin          
ahkerasti niin oman jäsenistön kuin muidenkin kumpulalaisten järjestöjen kesken. Keväällä          
järjestettiin yhteissitsit Moodin ja TKO-älyn kanssa teemalla pääsiäinen ja aprillipäivä.          
Syksyllä järjestettiin yhteiset fuksisitsit Moodin kanssa. Lisäksi Matrix järjesti omalle          
jäsenistölleen muun muassa Haalari-iltamat sekä perinteiset Pikkujoulusitsit Alina-salissa ja         
alumneille sekä yli neljä vuotta opiskelleille jäsenille Seniorisitsit. 

Kerhot 

Jalkapallo- ja futsaljoukkue FC Matrix ja salibandyjoukkue SB Matrix osallistuivat UniSportin           
järjestämiin yliopistoliikunnan turnauksiin. Jalkapallo- ja salibandyjoukkueiden edustajat       
tiedottivat hallitusta toiminnastaan ajoittain hallituksen kokouksissa ja rekrytoivat mukaan         
uusia ihmisiä avoimella haulla. Tiedotus FC Matrixin peleistä tapahtui aktiivisesti          
ylläpidetyssä ja markkinoidussa joukkueen WhatsApp-ryhmässä. Matrix tuki joukkueiden        
sarjamaksuja siten, että pelaajille maksettavaa jäi vain muutamia euroja.  
 
Huutopussikerho Jätkäntappajat pelasi korttia myös vuonna 2018. Jätkäntappajat järjesti         
pelailuja ja uusille pelaajille suunnattuja pelisessioita, joissa opastettiin tarkemmin pelin          
toimintaan. Pelin ohjeet ja säännöt käännettiin yhdenvertaisuuden nimissä myös englanniksi.          
Keväällä järjestettiin myös Huutopussi-turnaus. 

Muu jäsentoiminta 

Matrixin kulttuuritoimintaa järjestettiin vuonna 2018 leffailtojen ja excujen merkeissä.         
Keväällä järjestetty Huonojen elokuvien ilta sai suosionsa myötä jatko-osan syksyn lopulla.           



Kumpulan speksiin sponsoroitiin lippuja jäsenistölle ja järjestettiin yhteislähtö osallistujille.         
Loppuvuodesta tehtiin myös excu Taikuriklubi Siltaseen. 

Vuoden aikana järjestettiin viisi verenluovutusexcua ja osallistuttiin       
#HYYtymättömät-verenluovutuskampanjaan. Hyvän asian puolesta osallistuttiin myös      
Ilmastomarssille järjestön lippua kantaen. Lippua kannettiin niin ikään opiskelijoiden         
Itsenäisyyspäivän juhlakulkueessa. 

Jäsenistön piristykseksi järjestettiin monenlaisia tapahtumia vuoden aikana. Aina periodien         
alussa, eli neljästi vuodessa, tarjoiltiin kampuksella motivaatiopullaa ilmaiseksi.        
Haalarimerkkiompeluita järjestettiin useamman kerran vuodessa. Ompeluissa oli tarjolla        
ompeluvertaistukea, -tarvikkeita sekä pientä naposteltavaa. Ennen ystävänpäivää tarjottiin        
mahdollisuus ja materiaalit ystävänpäiväkorttien askarteluun Komerossa. Komerossa       
järjestettiin myös Komerossa eka, Komerossa vika -YouTube-livelähetyksiä, joiden        
tarkoituksena oli tehdä opiskelijahuonetta kaikille tutuksi ja helpommin lähestyttäväksi.         
Komeron viihtyvyyteen panostettiin lisäksi hankkimalla uusia kalusteita ja järjestämällä         
yhteinen siivouspäivä kevään lopulla. 

Seniori- ja alumnitoiminta 

Vuoden 2018 aikana senioreihin ja alumneihin oltiin yhteydessä alumni-sähköpostilistan         
kautta, jota käytettiin kutsujen lähettämiseen ja tiedotukseen alumneja koskevista         
tapahtumista. Matrixin kunnianauhojen myöntämisestä päättävään, Matrixin alumneista       
koostuvaan, Nauhakomiteaan pidettiin yhteyttä ennen vuosijuhlilla tapahtuvaa nauhoitusta.        
Vuosijuhlaviikolla kerättiin yhteen vanhoja puheenjohtajia Café Mascotiin vanhojen        
puheenjohtajien iltaan. Perinteisiä seniorisitsejä vietettiin 26.5. kattosauna Sivistyksellä.        
Nauhakomitea ja Matrixin vuoden 2018 toimijat tutustuivat lähemmin kesällä yhteisen          
pubivisahaasteen merkeissä. 
 


