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1. Kokouksen avaus 

  Kokous avataan ajassa 18:58. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

          Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Lisätään kohta “Opintopistehakemus” kohdan 10. “Ansionauhatyöryhmä”       
jälkeen. 

Esityslistan kohdat 11.-15. siirtyvät yhdellä eteenpäin. 

Hyväksytään esityslista mainituin muutoksin. 

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti 

Kompleksi on saanut kutsun Thoraxin vuosijuhlille 9.3. sekä LKS:n vuosijuhlille          
16.3., mutta edustajia ei ole vielä löytynyt. Selvitetään muulta hallitukselta          
kiinnostuneita.  

Kompleksille on myönnetty diplomi verenluovutuksesta vuonna 2018. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

          Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.  

6. Talous 



Taloudenhoitaja muistuttelee E-lomakkeen käytöstä ja toteaa, että se toiminut         
hyvin. Kulukorvausten takaisinmaksussa on ollut hieman viiveitä, mutta nyt         
tulevaisuudessa korvausten pitäisi tulla nopeammin.  

Esitys: Vuosijuhlatili suljetaan ja varat siirretään Kompleksin päätilille. 

Kompleksilla on vuju-tili, jota on hyödynnetty vuosijuhlien jälkeen        
merkkimyyntien rahaliikenteeseen. Tili kuitenkin hankaloittaa kirjanpitoa ja       
taloudenhoitajan näkökulmasta siitä ei ole merkittävää hyötyä, sillä sen käyttö on           
hyvin vähäistä. Hän ehdottaakin, että vuju-tilin rahat siirrettäisiin Kompleksin         
päätilille, ja avattaisiin uusi tili seuraavan kerran vuosijuhlia varten vuonna 2022.  

Heidi kysyy, onko tiliä järkevää poistaa, jos kerran pitää avata uusi tili            
tulevaisuudessa. Ehdotetaan, että tiliä ei suljettaisi, mutta se pidettäisiin tyhjänä          
eikä maksuliikennettä sen seurauksena olisi. Taloudenhoitaja varmistaa pankilta,        
mitä tyhjään tiliin liittyvät yksityiskohdat ovat ja miten se vaikuttaa kirjanpitoon.           
Päätetään lykätä päätöksentekoa. 

Esitys: Valtuutetaan bilevastaavat hankkimaan Kompleksille uusi paviljonki       
haalaritilin rahoilla, ja loput tilille jäävät rahat siirretään vasta sen jälkeen           
päätilille. 

Bilikset perustelevat uuden paviljongin hankkimista uskottavuudella ja       
kompleksilaisten runsaammalla osallistujamäärällä, jota sen avulla mahdollisesti       
saataisiin vappuna. Hankintaideana olisi noin 150-200€ hintainen paviljonki.        
Haalaritilille jäi sen verran rahaa yli, että tähän voitaisiin sijoittaa. 

Taloudenhoitaja toivoo, että paviljongin hankkimista viivytettäisiin sen verran,        
että kevään rajisten tuotot selkenevät. Päätetään, että uusi paviljonki ostetaan          
rajisten jälkeen, ja bilikset esittävät hallitukselle hyväksyttäväksi Facebookin        
kautta tarkan kuvauksen ja linkin hankittavaan paviljonkiin. 

Hyväksytään esitys.  

Esitys: Hyväksytään kuluyhteenveto (liite 2). 

Hyväksytään esitys.  

7. Jaostojen kuulumiset 

Hallintojaosto 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kiittävät orientaatioillasta sekä 
toimintasuunnitelman valmistumisesta ajallaan. He ovat tavanneet Medicumin 
johtajia ja keskusteluissa ollaan käyty läpi muun muassa tiloja ja tenttikäytäntöjä. 
Haartmanin B-siiven äänieristystä on paranneltu, ja Medicumin johtajat ovat 



kiinnostuneet sen vaikutuksesta. Opiskelijoita pyydetään seuraamaan asiaa. 
Lääkisläiset ovat tehneet onnistuneesti sähköisesti tenttejä ja lähivuosina sama 
käytäntö ollaan ottamassa myös psykologian opiskelijoille käyttöön.  

Kaikkien tiedekuntien eri ainejärjestöjen puheenjohtajien tapaamisessa 
keskusteltu minkälaista yhteistyötä toivotaan puheenjohtajien kesken. HYY aikoo 
kouluttaa jokaiselle ainejärjestölle häirintäyhdyshenkilön (Kompleksilta Lindan), 
ja on linjattu, että HYY ottaa vastuulleen isompia häirintätapauksia ja ainejärjestöt 
puolestaan selvittävät omat pienemmät tapauksensa. Toiminta-avustushakemus 
lähetetään ensi viikolla HYY:lle. HYY:n aamiaistilaisuudessa keskusteltu 
vararehtorin kanssa opintoja hidastavista tekijöistä.  

Sonja on ajanut aktiivisesti Mocsun siivoukseen liittyvää keskustelua eteenpäin, 
mutta vastaanottavat tahot ovat todenneet, että asialla ei ole kiirettä. Sonja 
epäilee, että jotain siivousvuoroja ollaan jo todennäköisesti päätetty ja aikoo 
jatkaa yhteydenottoyrityksiä.  

Hallituksen keskustelualustoina ovat tähän mennessä toimineet Facebook, 
sähköpostilista sekä varsinaisten jäsenten WhatsApp-ryhmä. Kaikki tiimit 
kannattavat Slackin käytön aloittamista, sillä se on läpinäkyvä ja helppo tapa 
kommunikoida. Ali ehdottaa Discord-kanavaa toiseksi viestintäalustaksi, jonka 
pilotointia hän ehdottaa ensin hallituksen kesken. Hallitus myötäilee.  

Tiedottaja on muuttanut kuukausitiedotteen nimen jäsentiedotteeksi  ja 
uudistanut sen ulkoasua. Hän muistuttaa hallitusta hyvän tiedostuksen 
käytännöistä ja neuvoo ilmoittamaan, jos jonkun järjestettävän tapahtuman 
osallistujamäärä on rajoitettu ja miten tämä rajoitus käytännössä toteutetaan (eli 
esimerkiksi arvotaanko vai pääseekö tapahtumaan ilmoittautumisjärjestyksessä). 
Meilahden kampuspäiväksi on ilmoitettu 27.3. ja tiedottaja kyselee kiinnostuneita 
esittelemään Kompleksia lukiolaisille noin tunnin mittaisessa tilaisuudessa hänen 
kanssaan. Tapahtumatiimi on kokenut, että heillä ei ole käyttöä omalle 
Kompleksin sähköpostiosoitteelle, joten kyseiset tilit luodaan vain 
puheenjohtajalle sekä tiedottajalle. 

IT-vastaava on käynyt keskustelua tapahtumatiimin kanssa tarpeesta omalle 
erilliselle Kompleksin sähköpostiosoitteelle, ja he ovat kokeneet tilin 
tarpeettomaksi. Kyseiset tilit luodaan siis vain puheenjohtajalle sekä tiedottajalle. 
Kompleksin nettisivut ovat nyt päivitetty hallituksen osalta. 

Yhdenvertaisuusvastaava järjestää lähiviikkoina kyselyn yhdenvertaisuusasioihin 
liittyen ja on osallistumassa HYY:n häirintäyhdyshenkilökoulutukseen.  

  

 



Edunvalvontajaosto 
 
Edunvalvojat ovat verkostoituneet lähiaikoina enemmän SPOLiin, jonka kopo on 
luonut kaikkien Suomen psykologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edunvalvojien 
yhteisen kanavan, jonka kautta voidaan tutustua toisiin ja jakaa informaatiota 
helposti. Maaliskuun lopulla järjestettävässä Viinissä & Valituksessa kerätään 
opiskelijoilta palautetta opetuksesta, ja tämän jälkeen opintovastaavat esittelevät 
palautteen opintotyöryhmän kokouksessa henkilökunnalle. Enni, Minea ja Ali ovat 
osallistuneet työpajoihin, joissa kehitetään maisterivaiheen syventäviä ja kliinisiä 
opintoja. Tavoitteena on ollut tutkinnon yhtenäistäminen, kurssien ja 
oppimistavoitteiden selkeyttäminen sekä kurssien suoritustapojen kehittäminen 
enemmän oppimistavoitteita vastaaviksi.  
  
Eveliina Ylipiha poistuu 19:47. 
  
Enni ja Ali ovat osallistuneet kliinisten kurssien työpajaan, joissa he osallistuivat 
kliinisten opintojen suunnitteluun. Eino Partasta on myös tavattu ja viime syksyn 
psykologin työhön tutustuminen-kurssin palautteita käyty läpi sekä tulevaisuuden 
toteutusmuodoista keskusteltu. 
 
Sidosryhmäjaosto 

 
Hepsy ja Upsy tiedottavat, että Psykologiliitolle on perustettu oma 
Facebook-ryhmä, johon kaikki sähköinen toiminta keskitetään. Psykologiliitto 
tukee Terapiatakuu-aloitekampanjaa, jonka tavoitteena on säätää uusi pykälä 
mielenterveyslakiin, jonka mukaan hoidontarpeen arviointi tulee tehdä kolmen 
päivän sisällä yhteydenotosta ja psykososiaalinen hoito tulee järjestää potilaalle 
neljän viikon sisällä hoidontarpeen arvioinnista. Aloite löytyy Hepsyn ja 
Psykologiliiton sivuilta, ja aloitetta jaetaan myös Kompleksin kanaville.  

  
SPOLin uuden hallituksen perehdytys ja orientaatio on pidetty ja uusi hallitus 
kokoustanut ensimmäistä kertaa. Kosmospoliitti on tulossa 16.3. 

  
Yritysyhteistyövastaavat tiedottavat, että tapaaminen LKS:n yrityssuhdevastaavan 
kanssa on sovittu ja että psykologian opiskelijat ovat tervetulleita lääkiksen 
rekrypäivään. Keväälle on kaavailtu Gradu toimeksiantona-tapahtuma. Psykologi 
konsulttina-eksku on myös tulossa ensi kuun lopussa. Työhakupaketti on julkaistu 
tälle vuodelle ja tästä toivotaan kehittyvän perinne Kompleksissa. 

  
Alumnivastaavan mukaan alumnien after workit ovat menneet hyvin, osallistujia 
on ollut paljon ja palaute on ollut hyvää. Alumnit ovat toivoneet Rex-bileitä ja 
tiedustelleet hallituksen mielipidettä asiaan. Hallituksen mielestä ajatus on hyvä.  



 
Tapahtumajaosto 
 
Supertutor ilmoittaa, että tutorhakemuksia tuli mukavasti ja kaikki hakijat ovat 
saaneet kutsun haastatteluihin. Supertutorit ovat myös kokoustaneet ja lyöneet 
lukkoon tutorien koulutuspäivät.  
  
Kahviyhteistyö HLKS:n kanssa aloitettu ja Emma aikoo lähiaikoina selvittää, 
voisiko Mocsuun hankkia uuden kahvinkeittimen. Vanha keitin ei sammu 
itsestään, ja muodostaa täten uhan turvallisuudelle. Tartsat selvittävät, onko 
HLKS:llä kiinnostusta lähteä yhdessä hankkimaan uutta keitintä ja tämän jälkeen 
selvitetään budjettia, ainejärjestösponsoreita ja kahvinkeittimen mallia.  
  
Myyntivastaavien haalarimerkkien postimyynti on mennyt hyvin, astiavuokraus 
on aloitettu ja astioita täydennetty. Astioista on otettu kuvat Kompleksin 
nettisivuille, jotta vuokrausta saataisiin vauhditettua. Keskustelussa nousee esille 
astioiden alhainen vuokrahinta (22€ yli 10 hengen seurueille) ja ehdotetaan, että 
hintaa nostettaisiin portaittaisesti siten, että esimerkiksi alle 40 ja yli 40 hengen 
astiastoille olisi eri hinnat. Tartsat kartoittavat muiden ainejärjestöjen 
hintatilannetta ja tuovat hallitukselle sen jälkeen uuden esityksen arvioitavaksi.  
 
Mocsun kaapin inventaarion aikana vanhoja vuosijuhlamerkkejä on heitetty pois 
ja tästä on tullut palautetta. Tartsat tiedustelevat, mitä vanhoille merkeille voisi 
tehdä, ja hallitus ehdottaa, että Facebookiin laitettaisiin ilmoitus merkeistä. Jos 
kiinnostuneita ei ole, vain luovuus on rajana merkkien käytössä, mutta jotain 
muuta käyttökohdetta kuin roskiin heittämistä kuitenkin toivottaisiin.  
  
Merkkikilpailu on tulossa ja uudet merkit valmistuvat kevään merkkimarkkinoille 
ja vapuksi. Tarjoilijavaihdosta sovittu huhtisitseille Fonin kanssa. 
Trigeminus-sitseistä ei olla vielä oltu yhteydessä HLKS:ään. 
  
Rex-vastaava on sopinut uuden tilakoulutuksen 25.2 maanantaina niille, jotka 
eivät olleet orientaatioillan koulutuksessa. Hän on varannut myös 
viikkosiivouksen 29.4 kello 10-14 ja tarkoituksena on, että puolet hallituksen 
jaostoista ottaisi osaa kevään ja puolet syksyn siivouksen. 
  
Ympäristövastaava on selvittämässä mahdollisuuksia hävikkiruuan käyttämiseen 
sitseillä. Huhtikuulle on myös suunnitteilla yhteislähtö verenluovutukseen. 
  
Biletiimi on ollut yhteydessä Impulsin yhteyshenkilöön ja Impulsin opiskelijat 
saapuvat 1.11 sitsaamaan yhdessä Kompleksin kanssa Rexille. Päiväohjelman 
suunnittelu on kesken.  



  
Koska tapahtumajaoston rakenne on muuttunut, bilikset pohtivat, onko laskiainen 
enää heidän tiiminsä vastuulla vai voisiko esimerkiksi hyvinvointitiimi tai tartsat 
ottaa sen hoitaakseen. Inka mainitsee, että koska laskiaiseen on aikaisemmin 
liittynyt niin paljon biletiimille kuuluvia vastuita, olisi luontevaa, että tilanne 
pysyisi samana tulevassakin toiminnassa. Muu hallitus tukee näkemystä. 
  
Rajispäivämäärä on muuttunut ja lisätietoa on tulossa lähiviikkoina. Fonin kanssa 
on tulossa yhteistapahtuma, josta ei olla onnistuttu tekemään tapahtumaa 
Facebookissa kahdelle ainejärjestölle, ja tämä on aiheuttanut keskustelua 
esimerkiksi Jodelissa. Keskustelussa ollaan esitetty huoli yhdenvertaisuuden 
toteutumattomuudesta, sillä kaikki halukkaat eivät pysty näkemään tapahtumaa 
Facebookissa. Bilikset selvittävät parempaa teknistä toteutusta. 
  
Meikkutöpinöistä kokoustettu ja järjestelyt etenevät. 
  
Iita Riihilahti poistuu 20:34. 
  
Hyvinvointitiimi on lyönyt kevään tapahtumien päivämäärät lukkoon. Maanantain 
avantouinti sujui hyvin, eilen käytiin katsomassa humanistispeksiä ja ensi viikolla 
vieraillaan hot joogassa. 
  
Ekskutiimin ensimmäisestä ekskusta toivotaan palautetta. Tiimi on suunnitellut 
tulevia vierailuja ja tekee yhteistyötä yritysyhteistyövastaavien kanssa.  
  
Kansainvälisyystiimin järjestämä vaihtoinfoilta järjestetään 11.4., ja paikalle on 
tulossa neljä puhujaa.  
 
Lehti 
 
Uusi lehti ilmestyy kolmen viikon päästä.  

 
8.  Tulevat tapahtumat 

 
22.02.2019               HLKS- vuosijuhlat 
27.2.2019                 Eksku sukupuoli- identiteetin tutkimuspolille 
28.2.2019                 Jooga 
1.3.2019                   Kiasman ilmaispäivä 
5.3.2019                    Laskiaisrieha 
11.3.2019                 Penkereen speksin yhteislähtö 
27.2.2019                 Virityspäivä 
26.3.2019                 Komppi-eksku  



26.3.2019       Sushi-ilta 
27.3.2019                 Meilahden kampuspäivä  
28.3.2019                 Achievely-eksku 
29.3.2019       Orton kipuklinikka-eksku 
29.4.2019                 Rexin viikkosiivous  
11.4.2019                 Vaihtoinfoilta 

      Pubivisa siirretään (päällä työelämäilta) 
 

9. Hallituksen Google-kalenteri 

Toimintakalenterin lisäksi on olemassa hallituksen Google-kalenteri, joka on 
tarkoitus jakaa jäsenistölle ja jonka saa yhdistettyä omaan kalenteriin. Kalenteri on 
aloitettu viime vuoden lopulla, ja sen käytöstä löytyy ohjeet hallituksen drivesta. 
Käytännössä kalenteriin voi siis lisätä alustavia ja lukkoon lyötyjä tapahtumia. 
Alustavat tapahtumat eivät näy vielä muille, mutta niitä voi suunnitella tätä kautta. 
Varapuheenjohtaja toivoo, että kalenteri otettaisiin käyttöön ja että se pidettäisiin 
mahdollisimman ajan tasalla.  

10. Ansionauhatyöryhmä 

Ansionauhoja jaetaan kerran vuodessa hallituksen päättämässä tapahtumassa, 
joka on yleensä ollut laitoksen kevätjuhla. Nauhat annetaan hallitustyössä ja 
psykologian opiskelun edistämisessä ansioituneelle. Puheenjohtaja tiedustelee 
kiinnostuneita työryhmään, mutta kukaan ei vielä ilmoittaudu tehtävään, joten 
Kompleksille on tulossa lähipäivinä lisäkyselyä aiheesta.  

Merit Morikawa poistuu 20:42. 

11. Opintopistehakemus 

Esitys: Kompleksi r.y. puoltaa Veera Åbergin hakemusta 5 opintopisteelle 
ainejärjestötyöstä vuosina 2017-2018. 

Hyväksytään esitys.  

12. Toimintakertomus ja toimintakalenteri 2018 

Esitys: Esitetään vuoden 2018 toimintakertomus ja toimintakalenteri 
hyväksyttäväksi yhdistyksen kokouksessa 26.02.2019. 

Hyväksytään esitys.  

 

13. Talousarvio 2019 



Esitys: Esitetään vuoden 2019 talousarvio hyväksyttäväksi yhdistyksen 
kokouksessa 26.02.2019. 

Hyväksytään esitys.  

14. Toimintasuunnitelma 2019 

Tiedottajan toimintasuunnitelmasta poistetaan kohdat: 

”Tapahtumaviestinnälle perustetaan oma sähköpostilista, jolloin aiemmalle 
kompleksi-listalle jää opinto-, edunvalvonta- ja työelämäasiat.” ja ”Luodaan 
Kompleksilla ja psykologian opinnoille valmiit, yhteisessä käytössä olevat 
esittelypohjat suomeksi ja englanniksi. Diapohjat ovat hallituksen käytössä sekä 
jäsenistön Facebook-ryhmässä.” 

Tiedottaja toimintasuunnitelmasta muutetaan kohta: 

”Luodaan puheenjohtajalle ja tiedottajalle pesti@kompleksi.org-tyyliset 
sähköpostit helpottamaan vuosittaista vallan vaihtumista.” 

Esitys: Esitetään toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi muutoksineen yhdistyksen 
kokouksessa 26.02.2019. 

Hyväksytään esitys. 

15.  Muut esille tulevat asiat (META) 

Peducan tai EKY:n vuosijuhlille ei ole lähdössä edustusta, joten lähetetään 
onnittelukortti.  

Muutamana viime vuotena on järjestetty tiedefestarit, jossa pääsee tutustumaan 
psykologian tutkimushenkilökuntaan, heidän työhönsä ja laboratorioihin. 
Puheenjohtaja kyselee hallituslaisten kiinnostusta lähteä järjestämään 
tapahtumaa, ja Minea ilmoittautuu tehtävään. Asiasta laitetaan Kompleksille vielä 
lisäkyselyä myöhemmin. 

Verkasalon eläköitymiskahvit pidetään 26.2., jonne Valma, Inka, Eetu ja Suvi 
lähtevät edustamaan Kompleksia lahjan kera.  

Pussikalja-appro on teoreettisesti järjestetty vuonna 2018 yhteistyössä Conduksen 
kanssa, mutta Condus ei lopulta osallistunut käytännön järjestelyihin. Selvitetään 
onko Conduksella kiinnostusta yrittää tänä vuonna uudestaan. 

Puheenjohtajat ovat keskustelleet HYY:n kanssa lähikehityksen vyöhykkeestä ja 
selkeytetään, että Kompleksin rooli on tiedottaa sen olemassaolosta ja kannustaa 
opiskelijoita jakamaan muistiinpanojaan sinne, mutta varsinaista sisältöä 



muokkaavat tällä hetkellä psykologian pääaineopiskelijat. Tämä tieto muutetaan 
myös Kompleksin nettisivuille.  

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20:57. 

 

Vakuudeksi, 

 

 

__________________________________________ __________________________________________ 

Karoliina Reijonen, puheenjohtaja Pinja Huotari, sihteeri 
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KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 
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Paikka: Kokoushuone Seppele, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki 
 
Läsnäolijat 
 

Inka Westerlund 
Tanja Tentke 
Alma Suutari 
Ali El Fellah 
Merit Morikawa 
Emma Lehtola 
Saara Silakoski 
Johannes Koponen 
Eveliina Ylipiha 
Junia Heikkilä 
Kaisa Krabbe 
Heidi Laukkanen 
Sonja Taulavuori 
Riinu Eloheimo 
Minea Antila 
Anna Piri 
Iita Riihilahti 
Aida Lindy 
Suvi Kangas 
Valma Wuori 
Karoliina Reijonen 
Pinja Huotari 
Eetu Vilminko 
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KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 20.2.2019 klo 18:30 
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Kuluyhteenveto 

 

23.1.2019 Happy Beavers 198e Pallomeri haalaribileisiin  

05.02.2019 Nordea 23,66e Pankin palvelumaksu (päätili)  

05.02.2019 Nordea 1,60e Pankin palvelumaksu (haalaritili)  

05.02.2019 Nordea 1,19e Pankin palvelumaksu (merkkitili)  

09.02.2019 SPOL ry 59,30e SPOL ry jäsenmaksu  

09.02.2019 Marianne Ilola 8,29e Haalaribileiden kakkuaineksia  

09.02.2019 Emilia Ankkuri 190e Alinan pantit ja vuokra  

09.02.2019 Saara Silakoski 43,68e Vallanvaihtositsien tarvikkeita  

09.02.2019 Alma Suutari 4,95e Koristeita haalaribileisiin  

09.02.2019 Carla Corander 17,42e Merkkiompeluillan tarjoilut  

09.02.2019 Marianne Ilola 7,69e Haalaribileiden kakkuaineksia  

09.02.2019 Alma Suutari 26,58e Haalaribileiden onginnan palkinto  

09.02.2019 Riinu Elonheimo 7,00e Astiaroudauksen parkkimaksu  

09.02.2019 Karoliina Reijonen 20,00e Patentti- ja rekisterihallituksen maksu  

09.02.2019 Marianne Ilola 29,80e Haalaribileiden tarvikkeita  

09.02.2019 Pinja Huotari 13,48e Vallanvaihtositsien tarvikkeita  

09.02.2019 Marianne Ilola 41,30e Haalaribileiden leikkitatuoinnit  



09.02.2019 Pinja Huotari 3,50e Sihteerin kulmalukkokotelo  

09.02.2019 Marianne Ilola 6,00e Haalaribileiden tarvikkeita  

09.02.2019 Eetu Vilminko 280,06e  Vallanvaihtositsien tarjoiluja  

09.02.2019 Alma Suutari 2,49e Ämpäri haalaribileisiin  

09.02.2019 Aada Ståhl 129,61e Psylin saunaillan tarjoilut (2018)  

09.02.2019 Riinu Elonheimo 35,00e Haalarimerkkien postituskulut  

09.02.2019 Alma Suutari 5,18e Vallanvaihtositsien tarjoilukuluja  

09.02.2019 Kaisa Krabbe 23,73e Uusia astioita rikkimenneiden tilalle  

09.02.2019 Saara Silakoski 85,57e Haalareiden kuljetus Tampereelta  

09.02.2019 Aada Ståhl 3,85e Psylin saunaillan tarjoiluja (2018)  

09.02.2019 Anna Piri 15,60e Vallanvaihdon kastelahja tartsoille  

10.02.2019 Suvi Öhman 13,17e Vallanvaihtositsien tarvikkeita  

10.02.2019 Maria Ukkonen 12,41e Tammikuun kokouksen tarjoiluja  

10.02.2019 Alma Suutari 9,06e Karkit haalaribileiden pinataan  

11.02.2019 Karoliina Reijonen 40e HLKS:n vujujen edustus  

12.02.2019 Sonja Taulavuori 40e HLKS:n vujujen edustus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


