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1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 17.03.
2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Karoliina Reijonen.
2.2. Kokouksen sihteerin valitseminen
Kokouksen sihteeriksi valitaan Pinja Huotari.
2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Enni Rasmus ja Eetu Vilminko.
2.4. Kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valitaan Linda Numminen ja Sonja Taulavuori.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Lisätään kohta ”Kansainvälisyysjaoston liittäminen osaksi
tapahtumajaostoa” kohdan 4. ”Esityslistan hyväksyminen” jälkeen. Esityslistan
kohdat 5.-10. siirtyvät yhdellä eteenpäin.
Hyväksytään esityslista mainituin muutoksin.

5. Kansainvälisyysjaoston liittäminen osaksi tapahtumajaostoa
Esitys: Liitetään kansainvälisyysjaosto osaksi tapahtumajaostoa ja muutetaan
nimeksi kansainvälisyystiimi.
Kaikki jäsenet ja viralliset jäsenet pysyvät samoina, vain hallitusrakenne muuttuu.
Hyväksytään esitys.
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, tuloslaskelma ja tase sekä
toiminnantarkastajien lausunto
Kristiina Lindfors ja Minea Antila saapuvat 17:07.
Esitys: Vahvistetaan vuoden 2018 tilinpäätös.
Hyväksytään esitys.
7. Vuoden 2018 toimintakertomus ja -kalenteri
Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus ja -kalenteri.
Hyväksytään esitys.
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 hallitukselle
Esitys: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.
Hyväksytään esitys.
9. Toimintasuunnitelma 2019
Tehdään seuraavat muutokset kohtiin:
1.2 Talous
“Kirjanpito hoidetaan sähköisesti” ja “Vuonna 2019 pohditaan, onko järkevää
jatkaa Merkkitilin (entinen vuosijuhlatili) säilyttämistä päätilistä erillisenä, vai
tulisiko nämä tilit yksinkertaisuuden vuoksi sekä kirjanpidon helpottamiseksi
yhdistää.”
3.1 Tiedotus
“Facebook-ryhmää pidetään matalamman kynnyksen tiedotuskanavana” ja
“Julkisen profiilin julkaisukynnys pidetään suljettua ryhmää korkeampana ja
sivulle julkaistaan pääasiassa myös järjestön ulkopuolisia henkilöitä kiinnostavaa
materiaalia (esim. kompleksi-lehden uudet numerot, kuukausitiedotteet, jne).”

3.2 Kompleksi-lehti
“Tiedekunnan muiden järjestöjen lehtiin pidetään yhteyttä mahdollisuuksien
mukaan esimerkiksi vieraskynäkirjoitusten tai gallupien muodossa ja jatketaan
mm. viime vuonna aloitettua palstaa “Medisiinarin vastaanotolla.”
4.1 Valtakunnallinen toiminta (SPOL ry)
“Syksyllä järjestetään yhteistapahtuma Åbo Akademin psykologian
opiskelijoiden ainejärjestön Impuls r.f.:n kanssa, joka on Suomen psykologian
opiskelijoiden liiton kautta määritetty Kompleksin kaveriainejärjestö vuodelle
2019.” ja “Vastaavasti myös Kompleksin tiedot ja kuulumiset jaetaan eteenpäin
koporingissä.”
5 Edunvalvonta ja opintotoiminta
“Illalla järjestettävän Viinin & valituksen lisäksi osa palautetilaisuuksista
järjestetään päivällä kampuksella (Kahvi & valitus), jotta ne tavoittaisivat
suuremman osan opiskelijoista.”
6.1 Biletapahtumat
“Järjestettäviä tapahtumia ovat koko lääketieteellisen tiedekunnan yhteiset
Meikkutöpinät huhtikuussa, LKS:n laskiaissauna ja pikkujoulut koko tiedekunnan
kesken marras-joulukuussa.”, “Poikkeuksena tiedekunnan sisäiseen toimintaan,
järjestämme logopedian ainejärjestö Foni ry:n kanssa oman yhteistapahtuman.”
ja “Järjestetään ja osallistutaan seuraavien tapahtumien järjestämiseen:
vallanvaihtokaronkka, laskiainen, rajatilabileet kahdesti, Goom-risteily (ainakin
mainostus), kahdet sitsit ja kevätjuhla yhdessä tarjoiluvastaavien kanssa,
Rex-bileet kahdesti vuodessa, vappu ja vapunpäivä, kesämökkeily, Kalliokierros,
fuksimökkeilu sekä pikkujoulut. Lisäksi syksyllä järjestetään kadettisitsit ja
yhteistapahtuma Prosessiteekkarit ry:n kanssa.”
6.3 Opiskelijatilat
“Kompleksi osallistuu viimeistään syksyllä Mocsun siivousvuoroihin, koska
Lääketieteen kandidaattiseura on toivonut siivousyhteistyön alkamista syksystä
2019 alkaen.”
6.4 Astiat, laulukirjat, haalarimerkit ja vaatteet
“Tehdään Kompleksin vaatetilaus syksyllä uusien fuksien saavuttua.”
7 Fuksi- ja tutortoiminta
“Järjestetään ainakin toimintaohjesääntöön kirjatut perinteiset tapahtumat.”,
“Pyritään järjestämään tärkeimpinä pidettäviä perinteisiä fuksitapahtumia.” ja

“Järjestetään tapahtumia, joissa fuksit tutustutetaan ainejärjestöön, psykologian
alan muihin järjestöihin sekä tiedekunnan järjestöihin ja opiskelijoihin
(Kompleksin esittely, Psykologiliiton saunailta).”
8 Kansainvälinen toiminta
“Kansainvälisyystiimi pyrkii lisäämään Kompleksilaisten tietoisuutta etenkin
psykologian alaan liittyvistä kansainvälisistä tapahtumista ja mahdollisuuksista
(muun muassa European Federation of Psychology Students' Associations)”
9.1 Ekskursiot
“Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua psykologin
työmahdollisuuksiin mahdollisimman laaja-alaisesti.”, “Tehdään tiivistä
yhteistyötä yritysyhteistyövastaavien kanssa: yhteinen kysely jäsenistölle ja
vähintään yksi yhteinen tapahtuma.”, “Lisätään ekskujen näkyvyyttä
some-kanavilla: julkaisemme tapahtumista kuvan Instagramissa sekä lyhyen
tiivistelmän ekskursion sisällöstä.” ja “Pyritään siihen, että kaikki halukkaat
pääsisivät osallistumaan asiantuntijaluennoille.”
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2019 edellä tehdyin muutoksin.
Hyväksytään esitys.
10. Talousarvio 2019
Esitys: Hyväksytään talousarvio 2019.
Hyväksytään esitys.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 17.43.
Vakuudeksi,

_____________________________________
Karoliina Reijonen
Kokouksen puheenjohtaja

____________________________________
Pinja Huotari
Kokouksen sihteeri

_____________________________________
Enni Rasmus
Pöytäkirjantarkastaja

____________________________________
Eetu Vilminko
Pöytäkirjantarkastaja
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Kaisa Krabbe
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Linda Numminen
Sonja Taulavuori
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