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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 28.1.2019 klo 17:00
Paikka: Kokoushuone Seppele, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki
Läsnäolijat: ks. liite 1
1. Kokouksen avaus
Kokous avataan ajassa 17:29.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Lisätään kohdat “Olohuonetenttitilaisuus ja jäsenten valinta työryhmään” ja
“Mocsun siivousvuorot" kohdan 10. “Yhteistyötapahtuma Impulsin kanssa”
jälkeen.
Esityslistan kohdat 11.-23. siirtyvät kahdella eteenpäin.
Poistetaan kohta Alma Suutarin katseluoikeuksista kohdassa 7. "Talous".
Hyväksytään esityslista mainituin muutoksin.
4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti
Kompleksi on saanut kutsun Peducan vuosijuhlille 23.3. sekä eläinlääketieteen
kandidaattiyhdistyksen vuosijuhlille 30.3.
Lääketieteen kandidaattiseuralta on saapunut joulutervehdys.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Tarjoilutiimin toimihenkilöiden nimeäminen alapesteihin

Esitys: Nimetään tarjoilutiimin toimihenkilöt alapesteihin seuraavasti:
-

Kahvivastaava: Emma Lehtola
Rex- vastaava: Maria Ukkonen
Myyntivastaava: Riinu Elonheimo
Myyntivastaava: Emma Oksanen
Myyntivastaava: Marianne Ilola
Ympäristövastaava: Aida Lindy
Kaisa Krabbe kuuluu tarjoilutiimiin, mutta ei ilmoittaudu erikseen alapestiin,
koska hän toimii Kompleksissa myös tiedottajana sekä tutorvastaavana.
Hyväksytään esitys.

7. Talous
Esitys: Siirretään Kompleksi r.y:n tilin (FI76 1745 3000 0760 93) sekä
rinnakkaistilin (FI85 1745 3000 1984 42) ja toisen rinnakkaistilin (FI08 1544
3000 0271 23) käyttöoikeus ja verkkopankkisopimus Linda Nummiselta (sotu)
Tanja Tentkelle (sotu).
Tanja Tentke (sotu) on valtuutettu tekemään edellä mainitut muutokset
itsenäisesti.
Hyväksytään esitys.
Esitys: Hyväksytään liitteen 2 kuluyhteenveto.
Hyväksytään esitys.
Tanja hoitaa Kompleksin taloutta helmikuusta lähtien.
8. Jaostojen kuulumiset
Hallintojaosto
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tavanneet lääketieteellisen tiedekunnan
muiden ainejärjestöjen puheenjohtajien sekä Terkon edustajien kanssa.
Terkon kanssa käydyissä keskusteluissa nousivat erityisesti esiin tilat. Kirjastoa
hyödyntävät opiskelijoiden lisäksi sairaalan henkilökunta, ja on tiettyjä alueita,
jotka ovat rajattu pois opiskelijoiden käytöstä. Iso osa kirjaston tiloista on
kuitenkin varattu pääasiassa opiskelijoille. Ainejärjestöt pystyvät varaamaan
Terkosta tiloja puheenjohtajien kautta siten, että kuukaudessa tiloja voi olla
varattuna yhtäjaksoisesti kolme tuntia. Täten kokoustaminen tai avoimien
tapahtumien järjestäminen Terkossa ja Think Companyn tiloissa on mahdollista, ja
myös viikonloppukäytön mahdollisuutta valotettiin (henkilökuntaa tulee tosin
tällöin olla paikalla vähintään yhden henkilön verran). Terkon edustajat
informoivat myös 8.3 järjestettävistä lääkisrekrypäivistä, jonne psykalaiset ja

muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita sekä Psych Hack-tapahtumasta, joka
on tulossa keväällä.
Puheenjohtajiston kokouksessa keskusteltiin myös Mocomasta. On käynyt ilmi,
että evakuointitilanteessa Terkon turvallisuushenkilön vastuualueeseen kuuluu
huolehtia ihmiset ulos Terkosta, mutta Mocsussa ei ole aikaa käydä eikä siitä
huolehdita sen erityisemmin. Kerhohuoneen evakuointiin yritetään kehittää jotain
ratkaisua. On tärkeää, että opiskelijat poistuvat Mocsusta myös
evakuointiharjoitusten aikana. Lisäksi Mocomaa haluttaisiin kehittää
viihtyisämmäksi ja tiloja olisi hyvä raikastaa, mutta vielä konkretiaan ei ole päästy
ja käsittely on siirtynyt myöhemmäksi. On ehdotettu, että Mocsuvastaavan pesti
venytettäisiin useamman vuoden pituiseksi, ja yhteisessä ryhmässä aiheesta on
keskusteltu (tosin ei aktiivisesti). Kompleksi yrittää ottaa osaa yhteisiin talkoisiin,
joita on mahdollisesti tulossa tulevaisuudessa.
Keväälle on suunniteltu lääketieteellisen tiedekunnan yhteiset Trigeminushallitussitsit, jonka järjestämisvastuussa ovat tänä keväänä Kompleksi ja HLKS.
Päivämääräksi ollaan ehdotettu 4.5. ja sitsipaikaksi Pesäkettä. Kompleksi selvittää
paljonko epävirallisia jäseniä saa osallistua sitseille. LKS järjestää 13.3. vuoden
gradu/vuoden opettaja -tilaisuuden Terkossa ja on kysellyt, haluaako Kompleksi
tai henkilökunta osallistua. Lääkiksen ainejärjestöjen tiimien vetäjille on kaavailtu
esittäytymisiltaa 18.2. Thoraxin tiloissa Annexetillä, jossa hallitus pääsee
kertomaan toiminnastaan ja jäsenet tutustumaan toisiinsa.
Puheenjohtajisto on pohtinut lääkiksen yhteisten häirintäohjesääntöjen
luomisesta. Kokouksessa ollaan yhteisten sääntöjen kannalla ja ehdotetaan, että
lääkiksen ainejärjestöjen edustajat kokoustaisivat asian tiimoilta ja aloittaisivat
ideoinnin.
HYY:ltä on tulossa opiskelijan oikeudet -kirjanen, joka valottaa muun muassa sitä,
miten opiskelija voi tehdä valituksen tai pyynnön. Karoliina ehdottaa, että
Kompleksille tilattaisiin oma kirja sähköisenä.
Dekaanin tapaaminen sijoittuu joulun paikkeille, ja jokaisesta ainejärjestöstä
ainakin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja mahdollisesti muita edustajia
vierailevat dekaanin kotona rennon keskustelun merkeissä. Koska LKS on
perinteisesti hoitanut käytännön järjestelyt, heidän kiintiönsä tapahtumassa on
noin viisi paikkaa ja muilla ainejärjestöillä kaksi tai kolme paikkaa.
Tutoroinnista ja tutorin vastuista on herännyt keskustelua lääketieteellisessä
tiedekunnassa, sillä menneinä vuosina tutorit ovat joutuneet hoitamaan myös
tiedekunnalle ja opintoneuvonnalle kuuluvia tehtäviä, kuten SISU-koulutusta.
Puheenjohtajiston kokouksessa ollaan keskusteltu, että tiedekunnalta saataisiin
jossain muodossa kiitos tai palkkio tehdystä työstä ja tutorit pysyisivät
tulevaisuudessa perinteisissä tehtävissään. Hallitus linjaa, että on tehtävä tiukka ja
selkeä sopimus, josta käyvät ilmi tutorin rooli ja tehtävät eikä niihin
kuulumattomia vastuita tarvitse ottaa. Tutorien ja uusien opiskelijoiden edun

mukaista olisi opettajatutorien aikaisempi koulutus ja opiskelijaneuvonnan
valmius vastata uusien opiskelijoiden kysymyksiin jo varhaisessa vaiheessa.
Puheenjohtaja on kokoustanut lisäksi opintotoimiston henkilökunnan kanssa, ja
tiedonkulku on molempien osapuolien mielestä parantunut. Tiedotusta ja hyvää
yhteistyötä edunvalvonnan kanssa jatketaan tulevaisuudessa. Opintosuunnitelmat
vuodelle 2020 ovat tulossa käsittelyyn.
Karoliina ja Enni ovat osallistuneet opiskelijayhteistyön seminaariin Joensuussa
viime viikonloppuna ja he ovat tavanneet muiden kaupunkien puheenjohtajat ja
SPOLin edustajat. Seminaarissa on toivottu koulutuspoliittisen toiminnan
yhtenäistämistä ja yhteinen ryhmä eri kaupunkien edunvalvojille tai
opintovastaaville on suunnitteilla. Myös kansainvälisyystoiminnan
yhtenäistämisestä on keskusteltu, kerrottu apurahan hakemismahdollisuuksista
sekä suunniteltu yhteisen kv-ryhmän perustamista. Psykologiliitto on alkanut
ideoida uutta yhteistä harjoittelutietokantaa, joka kohdentaisi
harjoittelupaikkahaun yhteen paikkaan, jotta harjoittelupaikkojen hakeminen
HUS:n ulkopuolelta helpottuisi. Projekti on kuitenkin hidas eikä todennäköisesti
ole valmistumassa lähivuosina.
It-vastaava tiedottaa, että kolmelle toimihenkilölle on mahdollista luoda ilmaiseksi
omat sähköpostit, joka helpottaisi tiedonsiirtoa. Tilinsaajiksi ehdotetaan ainakin
puheenjohtajaa ja tiedottajaa.
Muutamilta sivuaineopiskelijoilta on tullut pyyntöjä Kompleksin lähikehityksen
vyöhykkeelle pääsystä, jotka on aikaisemmin evätty. Minea, Hanna ja Enni
ehdottavat, että jatketaan samalla linjauksella, koska vyöhykkeen muistiinpanot
sisältävät tietoja testauksesta ja muusta, joka ei sovellu laajemmalle yleisölle. Eetu
ehdottaa toisen kansion luomista sivuaineopiskelijoille, josta karsittaisiin kaikki
testisalaisuutta rikkovat kohdat. Eveliina toteaa, että sinällään meidän
velvollisuutemme ei ole jakaa tiedostoja, mutta se ei vaadi vaivaa muokata
tiedostoja toiseen kansioon, ja Eetu ilmoittautuu vapaaehtoiseksi tehtävään.
Karoliina ehdottaa lisäksi, että tiedot voitaisiin jakaa vain perus- ja aineopinnoista.
Kokouksessa herää kysymyksiä Kompleksin nettisivuista, joilla lukee, että
lähikehityksen vyöhykkeen tietoja jaetaan psykologian pää- ja
sivuaineopiskelijoille. Kristiina ehdottaa, että sivuaineopiskelijoiden tulee
lähikehityksen vyöhykkeelle päästäkseen liittyä Kompleksin jäseniksi, ja tätä
kautta Kompleksi saisi hieman tuottoa.
Heidi Laukkanen poistuu 18:40.
Hallitus päättää selvittää asiaa ja sivuaineopiskelijoiden asemaa selkeytetään.
Sivuaineopiskelijoiden edut päivitetään ja sen jälkeen hallitus linjaa uudelleen,
miten opiskelijat jakavat ja tarkistavat muistiinpanonsa.
Edunvalvontajaosto

Edunvalvonta on perehdytetty ja kevättä on alustavasti suunniteltu. Viini ja valitus
pidetään maanantaina 18.3, ja toinen vastaava tapahtuma pidetään mahdollisesti
nimikkeellä kahvi ja valitus. Edunvalvonta on käynyt oppiainekokouksessa ja
kahvittelee henkilökunnan kanssa huomenna. Minea osallistuu HYY:n
aamiaistilaisuuteen, jonne osallistuu yliopistonlaajuisesti koulutuspoliittisia
toimihenkilöitä. HUS-haku on auennut, ja sitä on kehitetty paljon viime vuotisen
palautteen perusteella. Koulutusohjelman johtoryhmä on aloittanut 2020-2023
opetussuunnitelman ja ensi vuoden opetusohjelman suunnittelun. Johtoryhmä
aikoo panostaa siihen, että kurssit ilmestyisivät jo toukokuussa WebOodiin ja että
kandivaiheen rankkaan toiseen periodiin saataisiin pitkään kaivattu muutos kohti
parempaa. Henkilökunta on kuunnellut palautetta teemoista, joita ei
tämänhetkisillä kursseilla käsitellä ollenkaan (esim. seksuaalisuus,
monikulttuurisuus) ja tilanne pyritään korjaamaan.
Sidosryhmäjaosto
Hepsy-edustajan mukaan apurahahakemuksia tulee hyvin vähän ja hakemuksia
toivottaisiin lisää. Hakemuksia voivat tehdä kaikki Hepsyn jäsenet ja ohjeet tähän
löytyvät Hepsyn verkkosivuilta. Hepsyn ja Upsyn välille ollaan kehittämässä
yhteistyötä ja palkkaneuvotteluilta, johon sekä opiskelijat että valmistuneet
psykologit ovat tervetulleita, ollaan järjestämässä myöhemmin.
Upsy viettää 40v-juhlavuottaan, ja Kompleksilta Suvi ja Satu ovat järjestämässä
juhlia. Psykologi-lehden päätoimittaja on erotettu ja Psykologiliitossa tilanne on
haastava, mutta tapahtunut ei näy rivijäsenen elämässä.
SPOL-seminaari pidetty Joensuussa ja osallistujamäärä oli historiallisen korkea
(130 osallistujaa). Ohessa pidettiin SPOLin vuosikokous, jossa valittiin uusi hallitus
ja joka perehdytetään parin viikon kuluttua. Kosmospoliitin ajankohdaksi on
ilmoitettu 16.-17.3.
Yritysyhteistyövastaavat lähtevät toiminnan suuntaamiseen tähdänneen kyselyn
perusteella työstämään työnhakuvalmiuteen ja alatuntemukseen liittyviä teemoja
enemmän. Merit nostaa esille erilaiset rekrytointitapahtumat, alumnit, ekskutiimin
ja Think Companyn mahdollisena yhteistyökumppaneina tässä toiminnassa.
Heidi Laukkanen palaa 19:20.
Alumnivastaava on suunnitellut keväälle säännöllisiä after workejä, Psykopaatti päiväristeilyn Tallinnaan sekä syksylle K:lla on väliä -sitsit.
Tapahtumajaosto
Ekskursiotiimin kyselyn perusteella opiskelijoita kiinnostavat tällä hetkellä
vierailut neurolle ja kliiniselle puolelle, kriisi- ja traumapsykologia,
asiantuntijatehtävät ja somaattiset sairaudet. Yksi ekskursio on jo saatu sovittua
sukupuoli-identiteetin tutkimusklinikalle ja erästä asiantuntijaluentoa ollaan myös
aktiivisesti työstämässä.

Tutorvastaava on perehdytetty. Tiedekunnan supertutorit ovat kokoustaneet
joulukuussa ja sopivat muutamat koulutukset keväälle ja yhden syksylle,
tarkemmat ajankohdat selviävät myöhemmin.
Tarjoilutiimin vallanvaihtokaronkka-kokkailut ja perehdytys sujuivat mallikkaasti.
Kaikki tarjoilutiimiläiset ovat käyneet Alina-koulutuksen ja merkkimyynti on
alkanut netissä. Astiainventaario on tulossa perjantaina 1.2. Rex-tilavastaava Maria
perehdytetään 4.2. ja tämän jälkeen hän aloittaa Rex-koulutukset Kompleksin
hallituslaisille. Maria tiedottaa, että Condus on kysellyt Rexin sanktiojärjestelmästä
ja sen kehittämisestä: toiveena on jokin konkreettinen rangaistus toistuvista tilan
hoitamisen laiminlyönneistä. Laila ehdottaa käyttökieltoa viimeiseksi
rangaistukseksi ja hallitus on samalla linjalla.
Biletiimi on perehdytetty ja alustavia päivämääriä kevään tapahtumille on
pohdittu. Kevään rajatilabileet on suunniteltu metroon torstaille 21.3.
Rajatilabileitä varten järjestetään kolme kampuslipunmyyntiä sekä sähköinen
lipunmyynti yhteistyössä kide.appin kanssa. Meikkutöpinöiden suunnitelusta
biletiimi on ollut yhteydessä LKS:ään. Myös Fonin, prosessiteekkareiden ja
farmasian kanssa on suunnitteilla yhteistapahtumia. Tapahtumatiimi ehdottaa
myös uuden paviljongin hankkimista vappupäiväksi vanhan teltan tilalle. Karoliina
toivoo, että bilikset varustautuvat helmikuun kokoukseen konkreettisella
hankintaehdotuksella hintojen kanssa.
Hyvinvointitiimi on kokoontunut ja lähiaikoina on tarkoitus miettiä tarkempia
päivämääriä hyvinvointitapahtumille. Toimintakalenteriin on kuitenkin
hahmoteltu alustavia päivämääriä. Tiimi on luonut kyselyn Facebookiin toiminnan
suuntaamisesta ja odottaa vielä viimeisiä vastauksia.
Kansainvälisyystiimi on järjestämässä maaliskuussa vaihtoinfoiltaa, jonne
halukkaat kandi- ja maisterivaiheen vaihtolaiset saapuvat kertomaan
kokemuksistaan kiinnostuneille. Vaihtoviikkojen järjestämistä on harkittu, mutta
todettu tämä hieman turhaksi SPOLin järjestämien vaihtoviikkojen vuoksi.
Lehti
Kevään lehden teemat suunniteltu, seuraava lehti kulkee todennäköisesti teemalla
rikos ja rangaistus. Lehden seuraava kokous pidetään ensi viikolla, ja sinne ovat
kaikki tervetulleita.
9. Tulevat tapahtumat
30.1.2019

Lääketieteellisen tiedekunnan vuosipäivä

19.2.2019

Humanistispeksin yhteislähtö

22.2.2019

HLKS vuosijuhlat

27.2.2019

Eksku sukupuoli-identiteetin tutkimuspoli

28.2.2019

Jooga

1.3.2019

Kiasman ilmaispäivä

5.3.2019

Laskiaisrieha

11.3.2019

Penkereen speksin yhteislähtö

18.3.2019

Viini & Valitus

21.3.2019

Rajikset

27.3.2019

Meilahden kampuspäivä

10. Yhteistyötapahtuma Impulsin kanssa
Vuosittain jokaisella psykologian ainejärjestöllä on yhteistapahtuma toisen
ainejärjestön kanssa, ja tänä vuonna kaverijärjestöksi valikoitui Åbo Akademin
Impuls. Impuls on ilmoittanut olevansa kiinnostunut matkustamaan Helsinkiin
yhteistapahtumaa varten. Bilikset ja tarjoilutiimi ottavat tapahtuman hoitaakseen.
11. Olohuonetenttitilaisuus ja jäsenten valinta työryhmään
Tiedekunta, osasto tai opiskelijajärjestö kutsuvat tulevien eduskuntavaalien
vaaliehdokkaita poliittiseen tenttiin, joka järjestetään Terkossa 20.2. tai 21.2.
Tentti on tapa sitouttaa ehdokkaita yliopiston ja opiskelijoiden tavoitteisiin
tiedekunta- ja osastotasolla. Tiedekunta on tiedustellut Kompleksin kiinnostusta
osallistua tilaisuuden järjestämiseen eli käytännössä tiedottamiseen ja
mainostamiseen toisille opiskelijoille sekä avustamiseen tenttipäivänä.
Esitys: Valitaan Meilahden vaalipaneeli -työryhmään Eetu Vilminko ja Enni
Rasmus.
Hyväksytään esitys.
12. Mocsun siivousvuorot
Lääkiksen alfat ovat olleet tähän mennessä päävastuussa Mocsun siivoamisesta, ja
nyt on toivottu myös Kompleksin ja muiden ainejärjestöjen osallistumista
siivoukseen. Sonja huomauttaa, että päätöksiä siivousvuoroista tehdessä tulee
huomioida, että olemme merkittävästi pienempi ainejärjestö. Mocsun siivoaminen
on hallituslaisille hieman epätarkka konsepti, ja siivoustehtäviä toivotaan
selkeytettävän, mutta Kompleksi ottaa lähtökohtaisesti osaa siivoukseen. Syksylle
ollaan kaavailtu siivousvuoroa mahdollisesti fukseille ja keväällä muille
ainejärjestön jäsenille.
Emma Kuokkanen poistuu 20:01.
Tutorit ovat pohtineet Mocsun siivoamiseen osallistumista lääketieteelliseen
tiedekuntaan integroivana tekijänä jo viime syksynä, ja asiaa aiotaan viedä
eteenpäin.
Eetu Vilminko poistuu 20:03.

Tanja huomauttaa, että alfat saavat myös rahallista korvausta Mocoman
siistimisestä. Hallitus päättää selvittää muiden ainejärjestöjen siivouskäytäntöjä ja
niihin liittyviä rahallisia korvauksia.
13. Gustavus Rexin kulkuluvat
Gustavus Rexin kulkulupien hakemisesta kaikille hallituksen jäsenille ja
toimihenkilöille tehtiin sähköpostipäätös 18.1.2019, joka on nähtävillä liitteessä 3.
Tästä lähetetään varmistuksena tieto HYY:lle.
Vanhat kulkuluvat ovat voimassa toistaiseksi, mutta ne poistuvat kortilta, jos uutta
tilakoulutusta ei ole käynyt. Rex-vastaava Maria Ukkonen kouluttaa hallituksen
jäsenet Rexin käyttöön.
14. Gustavus Rexin avainten siirtäminen uusille toimijoille
Esitys: Siirretään Gustavus Rexin avaimet uusille toimijoille seuraavasti:
- Puheenjohtajan avain 015/3 Hanna Kerolta Karoliina Reijoselle.
- Tarjoiluvastaavien avain 015/5 Aada Ståhlilta Alma Suutarille .
- Bilevastaavien avain 015/55 Inka Westerlundilta Saara Silakoskelle.
Hyväksytään esitys.
15. Edustusbudjetin käyttö
Helmikuun kokouksessa tarkistetaan ketkä ovat järjestämässä vuosijuhlia.
Esitys: Korvataan tärkeimpien yhteistyökumppaneiden (HLKS, LKS, Foni, Thorax
ja SPOL- jäsenjärjestöjen, HYY) vuosijuhlamaksusta puolet kahdelle (2) edustajalle,
kuitenkin korkeintaan 40 euron arvoisena per osallistuja. Kompleksi korvaa myös
noin 10-15 euron arvoisen lahjan. Jos edustajista ei muuten päästä
yhteisymmärrykseen, edustajat arvotaan.
Hyväksytään esitys.
16. Opintopistehakemukset järjestötoiminnasta
Esitys: Kompleksi r.y. puoltaa Maaria Seppälän hakemusta 7 opintopisteelle
ainejärjestötyöstä vuosina 2017-2018.
Hyväksytään esitys.
Esitys: Kompleksi r.y. puoltaa Hanna Keron hakemusta 7 opintopisteelle
ainejärjestötyöstä vuosina 2015-2018.
Hyväksytään esitys.
Esitys: Kompleksi r.y. puoltaa Laila Ketvelen hakemusta 6 opintopisteelle
ainejärjestötyöstä vuosina 2017-2018.

Hyväksytään esitys.
17. Liittäminen takaisin Kompleksin jäseneksi
Esitys: Liitetään Jakke Kulovesi takaisin Kompleksin jäseneksi
Hyväksytään esitys.
18. Kompleksin hallitukseen toimihenkilöksi liittäminen
Esitys: Liitetään Melina Lehtinen lehden toimituksen toimihenkilöksi.
Hyväksytään esitys.
19. Hallituksen sisäinen viestintä
Puheenjohtaja pohtii tiuhan viestinnän siirtämistä Facebookista esimerkiksi
WhatsApp-ryhmäkeskusteluun, johon liitettäisiin viralliset jäsenet.
Ryhmäkeskustelua hyödynnettäisiin tiedotuskanavana ainoastaan selvittämään,
kuinka moni virallinen jäsen on saapumassa kokoukseen ja saavuttaako
kokouksen jäsenmäärä tätä kautta päätösvaltaisuuden. Merit ehdottaa
viestintäkanavaksi Slack-alustaa, joka on onnistuneesti esimerkiksi
edunvalvonnalla käytössä tällä hetkellä. Karoliina toivoo, että tiimien vetäjät
keskustelisivat ryhmäläistensä kanssa Facebookin vaihtamisesta johonkin toiseen
viestintäkanavaan. Asia otetaan esille uudelleen seuraavassa kokouksessa.
20. Hallituksen orientoitumisilta
Hallituksen orientoitumisillan päivämääräksi on ehdotettu 10.2., mutta asiasta
luodaan kysely vielä myöhemmin.
21. Kevään kokousten ajankohtien sopiminen
Helmikuun kokous doodleen
Kevätkokous 26.2.
Maaliskuun kokous 19.3.
Huhtikuun kokous 12.4.
Toukokuun kokous 17.-18.5.
22. Toimintasuunnitelma 2019
Hallituksen orientaatioillassa työstetään toimintasuunnitelmaa, mutta jaostot ja
tiimit voivat hioa ja pohtia näitä jo aikaisemmin. Toimintasuunnitelmaan toivotaan
konkretiaa sekä tavoitteita, joita haluamme tänä vuonna toteuttaa. Kevään lopuksi
käydään läpi, mitä ollaan saatu aikaiseksi ja pohditaan uusia tavoitteita syksylle.
23. Hallituksen toimintatavat, vastuut ja velvollisuudet

Tiiminvetäjät ja varsinaiset jäsenet ovat lupautuneet osallistumaan
päätöksentekoon ja kokouksiin ja heillä on tähän korostunut vastuu. Jos kyseiset
toimijat ovat syystä tai toisesta estyneet kokoukseen osallistumiseen, heidän tulee
hankkia sijainen paikalle, joka voi toimittaa heidän asiansa. Keskusteluja varten
tulee oma puheenvuoro valmistella mahdollisimman valmiiksi, jotta kokoukset
eivät veny liian pitkiksi. Mielipiteitä ja keskustelua saa aina toki pyytää.
Hallitukselta toivotaan myös nopeaa reagointia. Jokainen hallituksen jäsen on
vastuussa luottamustehtävässään ja toimii Kompleksin yhdistyksen sääntöjen
mukaisesti. Tapahtumissa tulee olla tietyt vastuuhenkilöt, jotka pitävät huolta
käytäntöjen ja sääntöjen toteutumisesta.
24. Muut esille tulevat asiat (META)
HYY järjestää virityspäivän 27.2.
Toimintakalenteriin toivotaan ilmoituksia, jos aikoo mainostaa tiettynä aikana
jotain tapahtumaa. Tämä herättää mielipiteitä, sillä mainostus on usein spontaania
ja vaikeaa ajoittaa suoraviivaisesti. Tiedottaja ja it-vastaava toivovat vastaavasti
tapahtumanjärjestäjiä pohtimaan ja suunnittelemaan mainostuksen ajankohdat
tulevaisuudessa hieman tarkemmin tai edes abstraktisti viikkojen tarkkuudella.
25. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 21.08.

Vakuudeksi,

__________________________________________

__________________________________________

Karoliina Reijonen, puheenjohtaja

Pinja Huotari, sihteeri
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Läsnäolijat
Pinja Huotari
Inka Westerlund
Marianne Ilola
Kristiina Lindfors
Ilona Tuomi
Enni Rasmus
Tanja Tentke
Ali El Fellah
Eveliina Ylipiha
Junia Heikkilä
Emma Kuokkanen
Saara Silakoski
Kaisa Krabbe
Heidi Laukkanen
Laila Ketvel
Minea Antila
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Eetu Vilminko
Satu Salonen
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Kuluyhteenveto

4.12.2018

Oona Rokka

200e

Ilmastositsien tarjoiluja

4.12.2018

Oona Rokka

70,24e

Syyskokouksen tarjoiluja

4.12.2018

Eetu Vilminko

126,08e

Ilmastositsien tarjoiluja

4.12.2018

Minea Antikainen

20,54e

Ilmastositsien tarjoilut

4.12.2018

Emma Hakonen

75,16e

Viini-illan tarjoiluja

4.12.2018

Sonja Taulavuori

35e

Syyskokouksen tilan avainpantti

4.12.2018

Karoliina Reijonen

51,12e

Viini ja valitus tarjoiluja

4.12.2018

Laila Ketvel

16,52e

Viini ja valitus tarjoiluja

4.12.2018

Tiia Kuha

190e

Alinan vuokra+pantit

4.12.2018

Tiia Kuha

22,45e

Koristeita ilmastositseille

5.12.2018

Nordea

1,17e

Pankin palvelumaksu (haalaritili)

5.12.2018

Nordea

26,33e

Pankin palvelumaksu

9.12.2018

SLP Group Oy

240e

Luentopalkkio (sukup.moninaisuus)

12.12.2018

Ilona Tuomi

18,86e

Kulttuuri-pikkujoulujen tarjoiluja

12.12.2018

Anna Piri

11,64e

Syyskokouksen tarjoiluja

12.12.2018

Anna Piri

14e

Astiaroudauksen taksi (ilmastositsit)

12.12.2018

Inka Westerlund

23,28e

Tarvikkeita ilmastositseille

12.12.2018

Hanna Kero

10,30e

Joulutervehdys dekaanille

12.12.2018

Anu Ylijoki

13,99e

Perehdytystarjoilut

12.12.2018

Hanna Kero

99,40e

Hallitussitsien tarjoilut

12.12.2018

Sonja Taulavuori

9,85e

Hallitussitsien tarjoilut

12.12.2018

Hanna Kero

7,99e

Hallitussitsien tarjoilut

14.12.2018

Kopeda Ry

15e

Kompleksin osallisuus vujulahjaan

20.12.2018

Heidi Laukkanen

8e

Kiipeilytapahtuman sponsorointi

20.12.2018

Tanja Tentke

56e

Kiipeilytapahtuman sponsorointi

20.12.2018

Psykologiliitto

330e

Palautus tuplasponsorimaksusta

20.12.2018

Condus Ry

69,24e

Conduksen jäsenmaksu

20.12.2018

Erica Michelsson

342,18e

K:lla on väliä sitsien maksuja

20.12.2018

OmaVero

2,73e

2017 erääntynyt veromaksu

27.12.2018

Alva Grünthal

40e

Lehden pikkujoulut

31.12.2018

HEF Group Oy

138e

Haalarimerkit (fuksipassi)

31.12.2018

Painotalo plus digital oy 120e

Lehden lasku

4.1.2019

Nordea

22,98e

pankin palvelumaksu

4.1.2019

Nordea

1,32e

Pankin palvelumaksu (merkkitili)

17.1.2019

Heidi Laukkanen

4,29e

Fuksipassin palkinto

17.1.2019

Kaisa Krabbe

3,98e

Haalaribileiden tarjoiluja

17.1.2019

Saara Silakoski

483,1e

Haalaribileiden tarvikkeita

17.1.2019

Kaisa Krabbe

11,95e

Moppi rikkimenneen tilalle (haalaribileet)

17.1.2019

Saara Silakoski

138e

Haalarimerkit haalaribileisiin

17.1.2019

JT Leimu OY

3193,84e

Haalarilasku

21.1.2019

Eveliina Ylipiha

43,97e

Kompleksi.org -tilauksen uusiminen

21.1.2019

Emma Kuokkanen

53,52e

Haalaribileiden tarjoiluja

21.1.2019

Suvi Öhman

96,36e

Haalaribileiden tarjoiluja
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Tammikuun kokoukseen mennessä tehdyt sähköpostipäätökset
18.1.2019
Esitys: Haetaan ympärivuorokautista kulkulupaa Gustavus Rexille kaikille hallituksen
jäsenille ja toimihenkilöille.
Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 18.1.2019.
Esitys: Allekirjoitetaan Suomen psykologian
psykologian valintakoeuudistuksesta.

opiskelijoiden

Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 18.1.2019.

liiton

kannanotto

