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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 19.3.2019 Klo 17
Paikka: Kokoushuone Seppele, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki
1. Kokouksen avaus
Kokous avataan ajassa 17:03.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.
4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti
Kompleksi on saanut kutsun Erikeepperin vuosijuhlille lauantaina 27.4. sekä
Ikaroksen vuosijuhlille lauantaina 6.4. Kiinnostuneita ei ilmoittaudu, joten
mahdollisia edustajia etsitään vielä myöhemmin.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Talous
Taloudenhoitaja on ollut yhteydessä Nordeaan, ja sieltä suositellaan vuosijuhlatilin
sulkemista sen tyhjänä pitämisen sijasta, sillä tilin pitäminen maksaa 5€
kuukaudessa, kun taas tilin sulkeminen ja avaaminen eivät aiheuta kustannuksia.
Vujutilin sulkeminen vähentäisi täten kustannuksia ja helpottaisi kirjanpitoa. Rahat
tältä tililtä siirretään päätilille, jonne merkkimyynnin tuotot tästä edespäin menevät.
Taloudenhoitaja sulkee vujutilin kuukauden sisällä.

Esitys: Suljetaan vuosijuhlatili noin kuukauden siirtymäajalla.
Hyväksytään esitys.
Heidi Laukkanen ja Hanna Kero saapuvat 17:10.
Esitys: Hyväksytään liitteen 2 kuluyhteenveto.
Hyväksytään esitys.
7. Jaostojen kuulumiset
Hallintojaosto
Meilahden tilavastaava on osallistunut virityspäivään, jossa on käyty GDPR-asioita
läpi. Hänet on liitetty myös Terkon suojeluorganisaatioon varasuojeluvalvojaksi,
jonka tehtävänä on tiedottaa Mocsun turvallisuudesta. Hän kertoo hallitukselle, että
palohälytyksen tullessa Mocsusta tulee poistua ja Biomedicumin pääovet toimivat
kokoontumispaikkana. Tilavastaava on myös menossa rakennustoimikunnan
kokoukseen 28.3. ja tähän liittyen Facebookista löytyy tilakysely. Ensi perjantaina
LKS järjestää Mocsun siivouksen, joten oma omaisuus kannattaa hakea pois.
IT-vastaava on tavannut tiedottajan kanssa ja tehnyt Kompleksin nettisivuille pieniä
muokkauksia. IT-vastaava ei pääse kirjautumaan tällä hetkellä järjestelmään, jonka
kautta nettisivuja voi muokata, ja on ottanut tästä yhteyttä asiaa hoitavaan tahoon.
Nettisivuille olisi tarkoitus tehdä yritysyhteistyövastaavien osio, joka olisi
selkeämmin suunnattu yrityksille sekä myyntiä selkeyttäviä kohtia.
Tiedottaja on päivittänyt tiedottamisen hyviä käytäntöjä, koska
Facebook-tapahtumien luominen on ollut ongelmallista. Kompleksin omat
tapahtuman kannattaa luoda Kompleksin Facebook-ryhmän sisäisinä tapahtumina,
jotta kaikki sen jäsenet voivat sitä kautta ilmoittaa itsensä siihen kiinnostuneiksi. Jos
kyseessä on avoin tapahtuma, sen voi luoda Kompleksi-ryhmän ulkopuolella, kun taas
ainejärjestöjen väliset tapahtumat luodaan Kompleksin sivun kautta. Tulevat
tapahtumanjärjestäjät aiotaan kouluttaa tiedottajan ja IT-vastaavan taholta
tulevaisuudessa tapahtumien luomiseen. Tiedottaja on lisäksi käynyt HYY:n
virityspäivän viestintäkoulutuksessa, joka oli mielenkiintoinen. Hän mainitsee, että
kannattaa aina reagoida päivityksiin Facebookissa, koska ne nousevat sieltä
paremmin näkyviksi. Jäsentiedote on tulossa.

Puheenjohtajat ovat tavanneet Hepsyn puheenjohtajaa ja Upsyn varapuheenjohtajaa,
ja heidän kanssaan on keskusteltu siitä, että heidän tapahtumansa ovat kaikille
avoimia ja he toivovat opiskelijoiden osallistuvan runsain joukoin. Kompleksi on
järjestänyt muutamana viime vuotena seminaarin jollain erityisteemalla (viime
vuosien teemoja esimerkiksi seksuaalisuus ja monikulttuurisuus), mutta tänä vuonna
on pohdittu, että seminaarin sijasta järjestettäisiin yhteistapahtuma medisiinareiden
kanssa liittyen esimerkiksi psykiatriaan. Hepsy ja Upsy ovat osoittaneet
innostuksensa tapahtuman sponsoroimiseen. Puheenjohtaja kyselee hallitukselta
alustavia kiinnostuneita yhteistapahtuman järjestämiseen, ja toivoo vapaaehtoisten
olevan yhteydessä häneen huhtikuun kokoukseen mennessä.
Puheenjohtajat ovat tavanneet HUS:n tutkimusjohtajaa, jonka kanssa keskusteltiin
yleisesti yhteistyöstä HUS:n ja opiskelijoiden välillä. Tapaamisessa tuotiin esiin, että
olemme kiinnostuneita kaikesta yhteistyöstä ja opiskelijat ovat myös todennäköisesti
saamassa kutsun virtuaalisairaalan infotilaisuuteen. Lisäksi puheenjohtajat kiittelivät
harjoittelupaikoista, joita HUS sponsoroi merkittävästi.
Puheenjohtaja on käynyt yliopiston johdon kanssa illallisella, jonne osallistuivat
muun muassa dekaanit sekä hallituksen jäseniä. Puheenjohtaja keskusteli illan aikana
Unicafesta ja tiloista (esimerkiksi Terkosta), ja ilmeni, että Unicafe menossa
remonttiin kesällä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Kompleksi on saanut kutsun
kyseiselle illalliselle. Myös Meilahden ainejärjestöjen puheejohtajia on tavattu ja
heidän kanssaan hiottiin tutorointisopimusta, jonka tavoitteena on selkeyttää
tiedekunnan ja tutoreiden roolia uusien opiskelijoiden ohjaamisessa. Alustavasti
työstön alla ovat olleet korvauksen summa ja ehdot: on pohdittu esimerkiksi voisiko
rahasummalla maksaa uudet kahvinkeittimet Mocomaan tai osan opiskelijoiden
kahvista. Sopimus on kuitenkin vielä alkuvaiheessa ja ehdotukseen odotetaan
dekaanin vahvistusta.
Ensi viikon maanantaina 25.3. pidettävässä avainhenkilöillassa Annexetillä
ainejärjestöt esittäytyvät ja tiimien vetäjien olisi tarkoitus keskustella yhteistyöstä
toisten ainejärjestöjen edustajien kanssa. Paikalle toivotaan erityisesti
tapahtumatiimiä, tarjoilutiimiä, edunvalvontaedustajia ja yritysyhteistyövastaavia,
sillä he tekevät eniten yhteistyötä ainejärjestöjen välillä.
Hallintojaosto on siirtynyt Slackiin. Hallitusmökki on varattu 17.-18.5. Järvenpäähän,
ja täällä on tarkoitus pitää toukokuun kokous ja sitsit.

Edunvalvontajaosto
Eilen järjestettiin Viini & Valitus, jonka palautetta edunvalvonta muokkaa viikon
lopussa esitettävään muotoon. Palaute esitellään koulutusohjelman työntekijöille ensi
viikolla, ja palaute lähetetään myös sähköpostilla eteenpäin. Johtoryhmässä tehdään
töitä maisteriopintojen kanssa: gradupalautetta on kerätty ja graduprosessia mietitty.
Edunvalvojat esittelevät idean uudesta edunvalvonnan tapahtumasta
“Gradu-ruminaatiosta”, jonka ydinidea on vertaistuen tarjoaminen graduohjaajien ja
aiheiden jaon jälkeen. YTHS hakee edelleen opiskelijaedustajia työryhmään, jonka
tavoitteena on kehittää YTHS:n palveluita ja toimintaa. Haku on viikon loppuun asti
auki. Henkilökunnan kokouksissa ilmoitettu, että tulevan sähköisen tenttikäytännön
johdosta Haartman-instituutin saleihin tulee pistorasiat.
Sidosryhmäjaosto
Alumnivastaavan järjestämät after workit ovat menneet mukavasti ja alumniristeily
on suunitteilla loppukeväälle.
Yritysyhteistyövastaavat ovat keskustelleet LKS:n yrityssuhdevastaavan kanssa ja
pohdiskelleet sponsoreita, joita ei tämän hetken aikomuksena ole myydä. Vastaavat
ovat tavanneet Think Companya ja sopineet yhteistyöstä ja tilojen käytöstä.
Gradutapahtuman suunnittelu etenee ja Merit on osallistunut Psych Hackiin.
SPOLin Kosmospoliitti meni hyvin, palautetta on kerätty se on ollut tähän mennessä
hyvää. Tämän vuoden risteilyllä oli ennätysmäärä osallistujia. Helsingissä
järjestettävää SPOS-saunailtaa on alettu työstetää ja opetusosuuteen ollaan kaavailtu
jotain työelämätyylistä.
Upsy on järjestänyt Hepsyn kanssa työelämäillan viikko sitten ja ilta oli onnistunut,
paikalle pääsi 24 osallistujaa. Huomenna on Upsyn kevätkokous.
Hepsy järjestää 16.4. Psykologiliiton sponsoroiman palkkaneuvotteluillan, jonne
kaikki ovat tervetulleita.

Tapahtumajaosto

Kansainvälisyystiimin vaihtoinfoilta on tulossa ja Facebook-tapahtuma on luotu.
Ekskutiimin tapahtumat ovat sujuneet hyvin ja tulevat ekskut on merkitty
toimintakalenteriin. Ekskutiimi kokoustaa huomenna työelämätiimin kanssa.
Hyvikset ovat suunnitelleet Intelligenzian kanssa yhteistoimintaa ja tapahtumat ovat
menneet hyvin.
Hanna Kero lähtee 17:50.
Bilikset ovat osallistuneet HYY:n virityspäivässä “Kohti turvallisempia
tapahtumia”-ohjelmaan. Meikkutöpinöiden suunnittelu sujunut hyvin, laskiaisena
jäätiin voitolle sekä NPG:n ja Kide.apin kanssa kokoustettu. Alinan varauskierros
alkaa tänään ja alumnisitseille haetaan päivämäärää. Huhtisitsi-ilmo aukeaa ensi
perjantaina ja viimeinen rajislipunmyynti pidetään huomenna.
Tarjoilutiimi ilmoittaa huhtisitsien teeman, joka on tänä keväänä supersankarit.
Kahvivastaavan mukaan LKS on tiedustellut tiedekunnalta mahdollista rahoitusta
uusiin kahvinkeittimiin, mutta uusia lisätietoja ei olla saatu. Tällä hetkellä uudet
kahvinkeittimet saatetaan liittää tiedekunnan ja tutorien väliseen suunnitteilla
olevaan sopimukseen uusien opiskelijoiden ohjaamisen vastuista. Kahvikassa on
siistitty Mocsussa ja nyt kaikki kahvikassan rahat löytyvät samasta paikasta.
Myyntivastaavat ottavat pian merkkimarkkinoiden tiimoilta yhteyttä muihin
tiedekunnan ainejärjestöjen vastaaviin. Myyntivastaavat ovat tilaamassa
kangaskasseja merkkimarkkinoita varten ja kyselevät, kuinka paljon on tarkoitus
tehdä voittoa. Viime syksyn vaatetilauksen vastaavat Enni ja Inka neuvovat, että ei
kannata pyytää kasseista niin paljon kuin syksyllä (syksyn hinta 16€). Kevään
kangaskassin hinnaksi kaavaillaan noin 10€. Merkkiäänestys on käynnissä ja
merkkiehdotuksia on tullut mukavasti. Thoraxille, Peducalle ja Ekylle on lähetetty
vuosijuhlakortit. Ympäristövastaava on käynyt ympäristövaliokunnan kokouksessa ja
saanut infoa ilmastolakosta 5.4. sekä ilmastomarssista 6.4., joita molempia aiotaan
mainostaa Kompleksille. Vastaava pohtii, kumpaan kannattaa järjestää Kompleksin
yhteislähtö, ja hallitus tulee lopulta siihen päätökseen, että yhteislähtö
ilmastolakkoon olisi parempi, sillä kynnys osallistua lakkoon on hieman korkeampi
kuin ilmastomarssiin. Yhteislähtö tapahtuu siis 5.4. kello 11.00, ja itse tapahtuma
alkaa kello 12.00. Ympäristövastaava on saanut materiaalia hävikkiruokasitsien
järjestämistä varten, ja ideana tällä hetkellä on hyödyntää hävikkiruokaa Impulsin ja
Kompleksin yhteissitseillä 1.11. Rexillä. Kompleksin yhteislähtö verenluovutukseen
järjestetään 23.4. kello 16.00.

Supertutor ilmoittaa, että tutorit on nyt valittu. Valinta ei ollut helppo ja hakijoita oli
vähemmän kuin aiempina vuosina. KV-tutoreita oli hankala saada, ja tähän
mahdollisesti avataan lisähaku myöhemmin. Tutorvastaava ja supertutor ovat
luottavaisin mielin uusista tutoreista, tutorparit on jaettu ja ensimmäinen kokous
pidetään ensi viikolla.
Lehti
Uusi Kompleksi-lehti ilmestyi eilen ja se on jaossa Meilahdessa. Lehteä ei ole vielä
luettavissa sähköisessä muodossa. Huomenna on lehden kokous, jonne kaikki ovat
tervetulleita.

8. Tulevat tapahtumat
20.03.2019
26.03.2019
26.03.2019
27.03.2019
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
15.-17.3.2019
04.04.2019
06.04.2019
09.04.2019
09.04.2019
10.04.2019
11.04.2019
13.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
23.04.2019

9. Kide.app

Pubivisa
Eksku Komppiin
Sushi-ilta
Meilahden kampuspäivä
Rajatilabileet
Achievely Oy toiminnallinen eksku
Orton kipuklinikka eksku
Psyhack
Tuutorseikkailu
Rex- bileet
Eksku HY:n vararehtorin luo
Sulkapallo
Helsinginkadun approt
Vaihtoilta Rexillä
Meikkutöpinät
Palkkaneuvotteluilta
HYKS Kipuklinikka eksku
Huhtisitsit
Verenluovutus

Biletiimin vetäjä ja taloudenhoitaja ovat kokoustaneet Kide.appin kanssa. Kide.app
tarjoaa lippuja opiskelijatapahtumiin ja on osoittanut kiinnostusta tutustuttamaan
Kompleksin tapahtumanjärjestäjiä toimintaansa. Biletiimi on toivonut rajisten
lipunmyynnin osittaista siirtämistä Kide.appiin. Sovellus olisi
mainostusmahdollisuus, jota Kompleksilla ei tällä hetkellä ole, ja appiin on nyt luotu
käyttäjä, josta ei seuraa kuluja ennen kuin sen alle luodaan tapahtuma. Tällä hetkellä
rajatilabileiden mainonta ei ole yltänyt laajalle, ja ei olla päästy niihin
myyntilukuihin mihin ollaan tähdätty, joten rajisten lipunmyyntien pilotointi
Kide.apissa on kovin toivottu. Tästä seuraisi bonuksena lisäksi se, että myynti
saataisiin yltämään myös muiden kaupunkien psykalaisiin. Kide.appin osuus
lipunmyynnistä on suhteellisen pieni (10€ lipusta menisi 0,55€ ulkopuolelle).
Aplikaatiossa myytävä lippu voisi olla hieman kalliimpi kuin kampusmyynneissä,
jotta välityspalkkio saataisiin tällä tavalla korvattua. Tapahtumatiimi on perehtynyt
palvelun käyttöön: myyntiä on helppo rajata ja pysytään vaivattomasti kartalla siitä,
kuinka monta lippua myydään. Talousraportit tulisivat helpossa muodossa
taloudenhoitajalle. Aplikaation kautta voidaan myydä lippuja biletapahtumiin mutta
sen lisäksi mahdollisesti Kompleksin sisäisiin tapahtumiin, jos sille koetaan tarvetta.
Lippujen hankkimisen ohessa on mahdollista täyttää lomake, ja tätä voitaisiin
hyödyntää esimerkiksi sitsi-ilmoittautumisessa. Rahat menisivät myös suoraan
tietylle tilille, eikä tapahtumanjärjestäjien tilien kautta niin kuin tällä hetkellä, ja
tämä helpottaisi merkittävästi kirjanpitoa. Kide.appin käyttäminen helpottaisi myös
muita käytönnön asioita, kuten GDPR-uudistuksen vaatimaa kuittien puolen vuoden
säilytysaikaa eikä muiden tietoja pidettäisi tätä kautta Kompleksilla.
Eetu pohtii, tulisiko Kide.appin käyttäminen huomioida budjetissa vai
sisällytetäänkö palveluntarjoajan maksut vaan tulevien tapahtumien hintaan.
Taloudenhoitaja toteaa, että aplikaation käyttöä voitaisiin pilotoida ensin rajiksissa
ja sitten kartoittaa siirretäänkö palvelun hyödyntäminen myös muihin tapahtumiin
ja nostetaanko tällöin hintoja. Hän ehdottaa myös, että palvelun käytön
tarpeellisuus voitaisiin arvioida tulevaisuudessa vuosikohtaisesti.
Enni Rasmus ja Eveliina Ylipiha poistuvat 18:22.
Esitys: Biletiimi ottaa käyttöön kide.appin osana rajisten järjestämistä ja
lipunmyyntiä vuonna 2019.
Hyväksytään esitys.
Enni Rasmus palaa 18:24.

10. Yhteistyö Intelligenzian kanssa
Intelligenzian puheenjohtaja on kysellyt yhteistyömahdollisuuksia Kompleksin
kanssa ja ehdottanut muun muassa yhteissitsejä sekä Kompleksin vappuohjelmaan
ja Kalliokierrokselle osallistumista. Tarjoilutiimi ei ole innostunut yhteissitsien
järjestämisestä jo valmiiksi runsaan sitsimäärän vuoksi, mutta muusta
yhteistoiminnasta Kompleksi on kiinnostunut. Hyvikset aikovat kutsua
Intelligenzian ainakin Pussikalja-approille ja Nuuksion reissulle. Kevään
yhteistapahtumana ollaan pohdittu peli-iltaa.
11.

GDPR ja ainejärjestötoiminta
HYY:n virityspäivässä puhuttiin GDPR-uudistuksesta, ja Kompleksi alkaa noudattaa
uudistusta nyt kunnolla. Tärkeintä on määrittää hallitukseen tietosuojavastaava,
joka on asiantuntija tietosuojaan liittyvistä asioista. Häneen voitaisiin ottaa yhteyttä,
jos joku haluaa tietää, mihin hänen tietojaan käytetään, miten niitä käsitellään tai
onko hänestä ylipäätänsä tietoja Kompleksilla. Kompleksilla tulee olla myös
tietosuojaseloste, jossa informoidaan rekisteröidylle, miten tietoja käsitellään ja
kuka on rekisterin ylläpitäjä.
Tietosuojaperiaatteiden mukaan tietojen käsittelyn tulee olla läpinäkyvää:
esimerkiksi ilmolomakkeissa tulee pyytää suostumus henkilötietojen
luovuttamiseen. Tietojen keräämisen yhteydessä tulee mainita, että tiedot tullaan
poistamaan eikä mitään turhaa saa rekisteröidä. Tietojen luovuttajalla on myös
oikeus pyytää tietonsa poistettavaksi. Nämä säännöt tulee muistaa tietojen
keräämisen lisäksi valokuvauksessa, eli täytyy varmistaa, että kaikki tietävät millon,
mihin ja miksi mahdolliset kuvat otetaan. Pöytäkirjoissa yhdistyslaki menee
GDPR-uudistuksen edelle, ja tämän kautta läsnäololista saa olla näkyvillä.
Hallitus pohtii, että tietosuojavastaavan tehtävät liitettäisiin osaksi IT-vastaavan
pestiä ja Eveliina ilmoittaa suostuvansa mielellään tähän. Vanha IT-vastaava toteaa,
että Kompleksin nettisivuilla on rekisteriseloste jo olemassa, joten sitä ei tarvitse
luoda enää erikseen. Keskusteltiin lisäksi siitä, että olisi hyvä luoda rekisteriseloste
tapahtumille sekä yleinen seloste henkilötietojen käsittelystä jäsentämään
yhdistyksen sääntöjä.
Esitys: Päivitetään it-vastaavan tehtäviin tietosuojavastuu.
Hyväksytään esitys.

12.

Toimintaohjesäännön päivittäminen
Toimintaohjesääntö on vapaaehtoinen dokumentti, jonka tarkoitus on järjestää
yhdistyksen sääntöjä vielä tarkemmin. Koska hallitusrakenne on muuttunut, on
erityisen tärkeää, että pestien tehtävät lukevat selkeästi ja tarkasti, joten
puheenjohtaja toivoo, että kaikki tarkistavat oman pestinsä kuvauksen ja päivittävät
tätä, jos kokevat sen tarpeelliseksi.

13.

Muut esille tulevat asiat (META)
Ansionauhatyöryhmä on aloittanut toimintansa ja ansionauhaehdotus-hakemus
sulkeutuu ensi perjantaina. Huhtikuun kokoukseen valmistellaan ehdotukset
nauhojen saajiksi.
Ensi lokakuussa järjestetään Suomen Mielenterveysseuran Mind Pride -kulkue,
jonka tavoitteena on poistaa mielen sairauksiin liittyvää stigmaa. Kulkue
järjestetään 10.10 maailman mielenterveyspäivänä. HYY on lähtemässä tähän
mukaan, ja puheenjohtaja kysyy Kompleksin kiinnostusta osallistumiseen. Hallitus
on yksimielinen siitä, että osallistumme kulkueeseen.
Tiedottaja ilmoittaa, että LKS on haastanut meidät viime viikolla
Ilmastoveivi-haasteeseen. Kompleksi osallistuu haasteeseen ja välittää sen myös
eteenpäin Fonille ja HLKS:lle. Jos heidät on jo haastettu, haastetaan Intelligenzia ja
Condus.
Enni osallistui Medicumin johtoryhmän kokoukseen, jossa tuli puheeksi
opintopsykologin tapaamiset. Thoraxin opiskelijaedustaja oli huomannut, että
varausjärjestelmä näyttää sille, että kesään asti ei ole yhtäkään tapaamista vapaana,
mutta todellisuudessa vuoroja vapautuu aina viikoittain satunnaisesti. Opiskelijan
täytyisi täten olla valppaana ”vahtimassa” varausjärjestelmää ja nappaamassa
vapaita vuoroja, kun niitä sinne ilmestyy. Järjestelmä on ongelmallinen, ja tämä
tullaan nostamaan vahvasti esille 29.4 opiskelijoiden kuulemisessa.
Kevätjuhlan päivämäärää ollaan mietitty ja tällä hetkellä toukokuun puoliväli
näyttää valikoituvan ajankohdaksi. Tätä ehdotetaan ansionauhatyöryhmälle sekä
henkilökunnalle.
Heidi Laukkanen ja Noora Alikirri ilmoittavat kiinnostuksensa Ikaroksen
vuosijuhlaedustajiksi.

Junia ja Julia olivat LKS:n vuosijuhlilla ja lahjoittivat Lääkärit ilman
rajoja-avustusjärjestölle 10€.
Eetu ilmoittaa, että eilen ilmestyneessä Kompleksi-lehdessä on juttu
sitsirangaistuksista, joita olisi hyvä käydä läpi seuraavassa kokouksessa.
HUPnet on poistunut käytöstä ja sen tilalle tullut eduroam toimii huonosti. Tästä
informoidaan tilavastaavaa ja asiaa viedään eteenpäin.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19:03.

Vakuudeksi,

__________________________________________

__________________________________________

Karoliina Reijonen, puheenjohtaja

Pinja Huotari, sihteeri
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Kuluyhteenveto

16.2.2019

Sonja Taulavuori

12,95e

Hallituksen orientaatioillan kuluja

16.2.2019

Heidi Laukkanen

15,74e

Booliainekset, Psylin saunailta(2018)

21.2.2019

Karoliina Reijonen

21.2.2019

Teosto ry

55,22e

Musiikinkuuntelu

4.3.2019

Sonja Taulavuori

13,78e

HLKS vujulahja

4.3.2019

Valma Wuori

6,4e

Verkasalon eläköitymislahja

4.3.2019

Kaisa Krabbe

23,97e

Kevätkokouksen tarjoiluja

4.3.2019

Emma Oksanen

2,58e

Kevätkokouksen tarjoiluja

5.3.2019

Nordea

2,0e

Pankin palvelumaksu (haalaritili)

5.3.2019

Nordea

1,45e

Pankin palvelumaksu (merkkitili)

5.3.2019

Nordea

30,65e

Pankin palvelumaksu (päätili)

11.3.2019

Alma Suutari

21,60e

Vujukorttien lähetys

11.3.2019

Anna Piri

48,00e

Joogan sponsorointi (24x2e)

18,87e

Orientaatioillan tarjoiluja
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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 19.3.2019 Klo 17
Paikka: Kokoushuone Seppele, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki
Maaliskuun kokoukseen mennessä tehdyt sähköpostipäätökset
6.3.2019
Esitys: Perustetaan Kompleksin ansionauhatyöryhmä ja nimetään Karoliina Reijonen
työryhmän vetäjäksi. Työryhmään kuuluvat myös Sonja Taulavuori, Kari Kaukanen, Pinja
Huotari ja Suvi Kangas.
Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 6.3.2019.

