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Paikka: Gustavus Rex, 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 

Aada Ståhl oli edustamassa Ikaroksen vuosijuhlilla lauantaina 6.4. ja juhlat menivät           
hyvin. Kompleksi on saanut kutsun Kannunvalajien vuosijuhlille lauantaina 11.5. sekä          
HyEron vuosijuhlatilaisuuteen Gustavus Rexille maanantaina 6.5. Kokouksessa       
kukaan ei ilmoittaudu kiinnostuneeksi edustamaan, joten lähetetään Kannunvalajille        
ja HyErolle onnittelukortit.  

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

6. Talous 

Merkkitiliä ei ole vielä suljettu, koska siellä on ollut satunnaisia maksuja. Tili suljetaan             
ensi kokoukseen mennessä. Taloudenhoitaja tiedottaa, että jos isompia laskuja tulee          
yksityishenkilöille, ne voi toimittaa suoraan hänelle. Taloudenhoitaja maksaa        
kulukorvauksia kaksi kertaa viikossa, eli jos korvauksien maksamisessa menee         
pidemmän aikaa, kannattaa ottaa häneen yhteyttä. 



Esitys: Hyväksytään liitteen 2 kuluyhteenveto. 

Hyväksytään esitys.  

7. Jaostojen kuulumiset 
 

Hallintojaosto 
 

Puheenjohtaja kertoo avainhenkilöillasta, jossa lääketieteellisen tiedekunnan 
ainejärjestöjen tiedottajat ja tapahtumanjärjestäjät tutustuivat ja vaihtoivat ajatuksia 
saman pestin edustajien kanssa. Puheenjohtajien tapaaminen on ollut eilen, ja siellä 
keskusteltiin yleisesti Mocsusta ja kuulumisista. Mocsutyöryhmä on suunnitteilla, 
mutta asia ei ole edennyt vielä toistaiseksi. Puheenjohtajat tapaavat vielä kerran 
ennen kesälomia. 

  
Meilahden tilavastaava on osallistunut LKS:n järjestämään Mocsusiivoukseen 
maaliskuussa, ja hän ottaa osaa myös seuraavaan siivoukseen (7.5.), jonne muutkin 
ovat tervetulleita. Maaliksuun tilakyselyn palaute on välitetty eteenpäin, ja uutta 
päivää rakennustyöryhmän kokoukselle ollaan järjestämässä. Viime vuoden puolella 
ollaan alettu suunnittelemaan Mocsun uudistuksia (muun muassa uusia kalusteita), 
mutta asia ei ole vielä edennyt. HUS:n edustajan kanssa sovitaan tapaaminen, jossa 
hän tulee tustumaan Mocsuun. Kompleksin uuteen lehteen tulee Mocsun esittely, jotta 
tiloja saadaan mainostettua tuleville fukseille. 
  
Taloudenhoitaja tiedottaa, että Kide.appin käyttöönotto osoittautui toimivaksi. 

  
Tiedottaja on tavannut avainhenkilöillassa muita tiedottajia, ja heidän olisi tarkoitus 
tehdä Meilahden ainejärjestöjen tiedottajien yhteinen sähköpostilista. Tiedottaja on 
esitellyt Kompleksia Meikun kampuspäivässä ja esittelyistä on saatu hyvää palautetta. 

  
IT-vastaava on saanut Kompleksin nettisivut toimimaan ja päivittää niitä aktiivisesti.  

  
Yhdenvertaisuusvastaava avaa Kompleksin yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia. Kyselyn 
tarkoituksena oli herätellä hallitusta kiinnittämään yhä enemmän huomiota 
yhdenvertaisuusasioihin. Tulokset ovat pääasiassa olleet hyviä, mutta tietyt teemat 
nousevat esiin, ja niihin tulee tulevaisuudessa kiinnittää hallituksen puolelta erityisen 
paljon huomiota. Yhdenvertaisuusvastaaja muistuttaa myös, että erityisesti nyt 
vaalien alla poliittisten vakaumuksien mukaan ei saa tuomita ketään. Politiikasta saa 



tietysti keskustella ja tuoda omia näkemyksiään esille, mutta yksityishenkilöiden 
ajatusmaailmaa vastaan hyökkääminen ei ole suotavaa.  

  
Suvi Kangas saapuu 17:45. 

  
Yhdenvertaisuusvastaava kyselee hallituksen mielipidettä politiikkaan liittyvistä 
keskusteluista. Hallitus linjaa, että kaikilla on tietysti oikeus omaan mielipiteeseen, 
mutta aiheesta voisi julkaista tiedotteen, jossa lisättäisiin kompleksilaisten 
tietoisuutta hyvän keskustelun säännöistä. Todetaan myös kuitenkin, että 
hallituksella ei ole valtaa vaikuttaa ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa 
tapahtuviin keskusteluihin, vaan vaikuttamisen pääpiste on rajoittunut Kompleksin 
tapahtumiin. Yhdenvertaisuusvastaavan näkyvyyttä ollaan toivottu kasvatettavaksi ja 
ehdotetaan, että vastaava kirjoittaisi toisinaan Kompleksin kuukausitiedotteeseen 
kuulumisiaan. Yhdenvertaisuusvastaava kävi HYY:n 
tapahtumaturvallisuuskoulutuksessa ja sai sieltä hyviä vinkkejä muun muassa 
häirintätilanteiden purkuun. 

  
Edunvalvontajaosto 

 
Viinin & Valituksen palaute on viety opintotyöryhmään ja niitä on käsitelty myös 
johtoryhmässä. Gradupalautetta on kerätty ja ne on välitetty johtoryhmälle. Ensi 
vuoden alustava opetusohjelma on julkaistu. 

 
Sidosryhmäjaosto 

 
Hepsy, Upsy ja Psykologiliitto järjestävät tiistaina 16.4 palkkaneuvotteluillan, jonne 
kaikki ovat tervetulleita.  

  
SPOL-edustajat ovat järjestäneet SPOSin saunailtaa ja ainejärjestötapaamista. 
SPOL-edustaja kyselee mahdollisuutta järjestää ainejärjestötapaamista Mocsussa, 
mutta puheenjohtaja suosittelee kuitenkin ensisijaisesti kyselemään Think Companyn 
tiloja. Kompleksin edustajilta on tullut aktiivisesti päivitystä EFPSA:n kongressista 
Tanskasta. SPOLin sähköpostipalvelinta vaihdetaan loppukeväästä. 

  
Yritysyhteistyövastaavien mukaan Achievely- eksku meni hyvin. Gradutapahtumaa 
(8.5.) on työstetty ja ilmoittautuneita on hyvä määrä. Yritysyhteistyövastaava Ali on 
mukana virtuaalitodellisuuslaitteiston kehitystiimissä, ja tästä on tulossa lähiaikoina 
kyselyä Kompleksille.  

  



Alumnivastaava tiedottaa, että alumnien omaan Facebook-ryhmään on tullut paljon 
lisää jäseniä. Psykopaattiristeily järjestetään 4.5. Alumnisitsien päivämäärän kanssa 
on ollut sekavuuksia eikä tarkkaa päivää ole vielä selvillä. 

 
Tapahtumajaosto 

 
Tutorvastaava kertoo, että tutorit tavanneet ja syksyn suunnittelu on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Fonin kanssa ovat suunnitelleet yhteistapahtumaa orientaatioviikoille. 
Tutorit ovat käyneet HYY:n Tuutorseikkailussa ja supertutoreiden järjestämät 
tutorkoulutukset alkavat ensi viikolla. Supertutor tapaa Kari Lehteä, Anu-Katriina 
Pesosta ja Kati Heinonen-Tuomaalaa tutorien ja opintoneuvonnan roolien 
selkeytyksen tiimoilta.  

  
Tarjoilutiimi työstää huhtisitsejä. Laitoksen kevätjuhla pidetään tiistaina 14.5. 
Kompleksin astiavuokrauksen hinta on aikaisemmin ollut todella alhainen, ja nyt 
ainejärjestöjen vuokraushintavertailun jälkeen myyntivastaavat esittelevät uudet 
astiahintaehdotukset: hinta alle 20 henkilön astiavuokralle 10€, 20-41 henkilön 
vuokra 20€, yli 41 henkilön vuokrista 40€ (Kompleksin jäsenille vuokra muuten 
sama, mutta aina maksimissaan 20€). Hallitus hyväksyy hintaehdotukset. Kuvia 
astiastosta lisätään Kompleksin nettisivuille mahdollisimman pian ja mainontaa 
aiotaan myös tehostaa. Maanantaina 15.4. pidetään merkkimarkkinat, ja siellä on 
muun muassa kangaskasseja myynnissä (hinta 12€). Rex-vastaava muistuttelee 
maanantain 29.4. viikkosiivouksesta, jossa siivousvuorossa ovat tapahtumatiimi, 
hyvinvointitiimi, kansainvälisyystiimi, SPOL, lehti ja ekskursiotiimi. 
Ympäristövastaava järjesti yhteislähdön ilmastolakkoon ja lauantaina Kompleksi 
osallistui myös ilmastomarssiin. Tarjoilutiimi tuo ruokaa vappusillikselle 1.5. 

  
Tapahtumatiimin mukaan rajatilabileet menivät hyvin, mutta kompleksilaisia 
osallistui harmillisen vähän. Kide.appin pilotointi rajiksissa onnistui todella hyvin, sen 
kautta saatiin mukavasti lippuja myytyä. Rex-bileet pidettiin onnistuneesti viime 
viikonloppuna, mutta osallistujamäärä oli pieni. Meikkutöpinät jouduttiin perumaan 
alhaisen osallistujamäärän vuoksi, ja järjestäjätiimissä pohdittiin, pitäisikö kyseinen 
tapahtuma järjestää kahden vuoden välein. Kalliokierrosta ollaan järjestämässä ja 
Intelligenziaan on otettu yhteyttä. Alinan käyttövuorot on merkattu 
toimintakalenteriin, ja fuksisitsit on varattu hieman poikkeuksellisesti lokakuussa 
sunnuntaille. Kesämökkisuunnitelmissa on hyödyntää tapahtumatiimin vetäjän äidin 
kotia, jossa on myös lemmikkilampaita. Huhtisitsit ovat ensi viikolla. Tapahtumatiimi 
esittelee vapputelttaehdotuksen hallitukselle, ja hallitus hyväksyy teltan. 
Puheenjohtaja pohtii, että Meilahden ainejärjestöjen olisi hyvä kokoontua 



vappupäivänä telttoineen samalle alueelle. Tapahtumatiimin vetäjä on yhdessä 
tarjoilutiimin vetäjän kanssa tavannut HLKS:n emäntää Trigeminus-sitsien tiimoilta. 
Kokouksessa on keskusteltu toimihenkilöiden sitsipaikoista, joita ei aikaisemmin ole 
ollut, mutta joille tuntuu olevan kysyntää. Puheenjohtaja keskustelee muiden 
ainejärjestöjen puheenjohtajien kanssa aiheesta. Tapahtumatiimi on myös 
kokoustanut Aallon prosessiteekkarien kanssa yhteisistä Smökkibileistä, jotka ovat 
suunnitteilla syksylle. Syksyn rajisten suunnittelu on jo lähtenyt käyntiin, ja 
tapahtumatiimi pohtii rajisten jatkojen siirtämisestä Smökkiin baarin sijasta. 
Metrovuorot rajiksia varten ovat huonosti saatavilla ja ainoa mahdollisuus metron 
käyttöön olisi lähempänä keskiyötä, ja siksi Smökki voisi toimia jatkopaikkana baaria 
paremmin. Hallitus myötäilee ja ehdottaa, että rajiksia varten suunniteltaisiin 
mahdollisesti myös etkot, mutta yksityiskohtia tarkennetaan vasta lähempänä. 
Tapahtumitiimi ottaa lopuksi esille huonon palautteen, jota he ovat saaneet muun 
muassa Jodelissa sekä sen aiheuttaman mielipahan. Hallitus pohtii yleisesti, että 
bilevastaaviin on helppo kohdistaa kritiikkiä ja että ihmisillä on aina jotain 
valitettavaa, vaikka järjestetyt tapahtumat menisivätkin hyvin. Monet ongelmat, joita 
tapahtumissa on ollut, ovat olleet tapahtumanjärjestäjistä riippumattomia. 
Kokouksessa todetaan, että Jodelissa oleviin päivityksiin voitaisiin kommentoida 
epäasiallisuudesta ja ilmoitetaan, että palautetta voi antaa suoraan hallitukselle. 
Pohdittiin myös yleisen tiedotteen julkaisemista nettikäyttäytymisestä. 

  
Hyvinvointitiimin järjestämä sulkapalloilu sujui hyvin. Pussikalja-approjen 
suunnittelu yhteistyössä Conduksen kanssa ei ole edennyt, koska Condus ei vastaa 
yhteydenottoihin. Hyvikset ovat pohtineet yhteislähtöä Prideen kesällä.  

  
Ekskutiimi järjestää vielä neljä ekskua kevätkaudella ja ne on merkattu 
toimintakalenteriin. 

  
Kansainvälisyystiimin vaihtoinfoilta pidettiin onnistuneesti eilen. 

  
Lehti 
 
Lehteä taitetaan tällä hetkellä, ja toivotaan uusi lehti saatavaksi ennen vappua.  

8. Tulevat tapahtumat 
 

15.4.2019 Meikun merkkimarkkinat 
16.4.2019 Palkkaneuvotteluilta 
17.4.2019 HYKS Kipuklinikka- eksku 



17.4.2019 Huhtisitsit 
26.4.2019 Kompleksin Afterworkit 
27.4.2019 Kompleksin Pussikalja-appro 
29.4.2019 Rexin viikkosiivous 
30.4-1.5 Vappu 
3.5.2019 Tiedefestarit 
4.5.2019 PSYKOpaatti - Alumnien päiväristeily Tallinnaan 
8.5.2019 Ateneumin ilmaispäivä, naulakallion lastenkoti ekksu 
10.5.2019 Sörnäisten vankila- eksku 
14.5.2019 Kevätjuhla 
15.5.2019 Kalliokierros 
17.5.2019 Helsingin kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilashuolto- eksku 
17.5.2019 Kompleksin Afterworkit 
17.-18.5.2019 Hallituksen kokous ja hallitusmökki 
18.5.2019 SPOS eli SPOLin saunailta  

   9.       Ansionauhojen saajat 

Ansionauhatyöryhmän ehdotukset hopeisten ja kultaisten ansionauhojen saajista on 
muodostettu ansionauhakriteerien perusteella. Hopeinen ansionauha edellyttää 
kahden (2) vuoden ansiokasta työtä Kompleksin edestä ja kultainen ansionauha 
neljän (4) vuoden. Ehdokkaiden ansioita verrattiin viime vuoden nauhan saaneisiin 
siten, että ansiot täsmäävät. Ansionauhat jaetaan kevätjuhlassa, ja nauhansaajille 
lähetetään henkilökohtainen kutsu.  

Ansionauhaehdokkaat Karoliina Reijonen ja Linda Numminen poistuvat kello 19:16. 

Hallituksen varapuheenjohtaja Sonja Taulavuori toimii kokouksen puheenjohtajana 
ansionauhaehdokkaiden valinnan aikana. 

Esitys: Hyväksytään ansionauhojen saajiksi liitteessä (3) esitetyt henkilöt. 

Hyväksytään esitys.  

Ansionauhaehdokkaat Karoliina Reijonen ja Linda Numminen palaavat kello 19:18. 

10. Seminaarityöryhmä 

Tänä syksynä järjestetään seminaari teemalla kriisi ja trauma. INNO-tukea on haettu 
HYY:ltä. 



Esitys: Perustetaan seminaarityöryhmä ja valitaan vetäjäksi Hanna Tompuri. Muita 
ryhmään kuuluvia ovat Karoliina Reijonen, Kasperi Mikkonen, Enni Rasmus, Iita 
Riihilahti, Laila Ketvel, Aino Lehtinen ja Pinja Huotari.  

Hyväksytään esitys. 

Esitys: Liitetään Kompleksin toimihenkilöiksi ne, jotka eivät ole hallituksen jäseniä 
(Hanna Tompuri, Kasperi Mikkonen, Aino Lehtinen). 

Hyväksytään esitys. 

11. Toimintaohjesäännön päivittäminen 

Tehdään seuraavat muutokset kohtiin: 

6§ Sähköpostipäätökset  

”Puheenjohtaja Esityksen tekevä henkilölähettää hallituksen sähköpostilistalle 
esityksen.” 

16§ Yhdistyksessä toimivat jaostot 

” a) Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, it-vastaava, 
tiedottaja ja yhdenvertaisuusvastaava ja Meilahden tilavastaava muodostavat 
hallintojaoston;”, ”c) paikallisyhdistysten opiskelijaedustajat, alumnivastaava(t), 
ekskursiovastaavat ja yritysyhteistyövastaavat muodostavat sidosryhmäjaoston 
työelämäjaoston;”, ”d) kansainvälisyysvastaavat muodostavat kansainvälisyysjaoston;” ja 
”e) bilevastaavat, tarjoiluvastaavat, hyvinvointivastaavatkulttuurivastaavat, 
liikuntavastaavat, tutorvastaava, supertutor, kansainvälisyystiimi ja mahdollinen 
vuosijuhlavastaava muodostavat tapahtumajaoston; 

 20 § Hallintojaosto 

20.6 IT-vastaavan tehtävät: ”d) toimia asiantuntijana tietosuojaan liittyvistä 
asioista, mm. valvomalla henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja 
toimimalla yhteyshenkilönä tietosuojakysymyksiin liittyen. ” 

20.9 Meilahden tilavastaava: ”a) Vastaa Mocoma-opiskelijatilasta: kehittää 
tilaa ja sen käytäntöjä muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. b) Toimii 
Rakennustoimikunnan opiskelijaedustajana: tuo psykologian opiskelijoiden 
äänen kuuluviin tiedekunnan kaikkia tiloja koskevissa päätöksissä.” 

21 § Edunvalvontajaosto 



21.4 Tilavastaavan tehtävät: ”a) Tiedottaa Kompleksia opiskelijatilojen 
käyttöön liittyvistä asioista; b) organisoida opiskelijatilojen siivousvuorot; c) 
pitää yhteyttä lääketieteellisen tiedekunnan ja Conduksen tilavastaaviin ja 
osallistua Conduksen tilatoimikunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan 
rakennustoimikunnan toimintaan; d) kehittää yhdessä muiden lääketieteellisen 
järjestöjen kanssa Mocoma-opiskelijatilaa ja sen yhteisiä käytäntöjä.” 

22§ SidosryhmäjaostoTyöelämäjaosto 

22.1 SidosryhmäjaostonTyöelämäjaostontehtävät: ” SidosryhmäTyöelämäjaosto 
huolehtii työelämään liittyvistä asioista, kuten yhteydenpidosta 
paikallisyhdistyksiin, alumnitoiminnasta sekä kompleksilaisten tutustumisesta 
työelämään.  

22.3 Alumnivastaavan tehtävät: ”b) ylläpitää Kompleksin alumnien 
Facebook-ryhmää (Kylänvanhimmat);”,”d) järjestää yhteistyössä NPV Helsingin 
kanssa alumneille suunnattua toimintaa ja tapahtumia sekä kannustaa 
alumnejaalumneita osallistumaan Nuorten Psykologien Verkoston (NPV):n 
tapahtumiin;” ja ”e) ylläpitää Kompleksin kannatuskannattajajäsenrekisteriä sekä 
tiedottaa alumnejaalumneita ja perustutkinto-opiskelijoita 
kannatuskannattajajäsenyydestä.” 

22.5 Yritysyhteistyövastaavien tehtävät: a) Kehittää Kompleksille      
toimintamallejai yrityssuhteiden luomiseen; sekä” ja ”c) edistää kompleksilaisten        
hakeutumisvalmiuksia eri aloille psykologian ammattilaisina ja edistää       
ammatillista identiteettiä.” 

25.3 Supertutorin tehtävät: ”d) tukea, opastaa ja avustaa tutoreita; sekä”, ”e) kerätä 
syksyn lopuksi tutorointia koskevaa palautetta sekä tutoreilta että fukseilta. ; sekä” ja 
”f) rekrytoida seuraavan vuoden supertutor syksyn lopussa.” 

 23 § Kansainvälisyysjaosto 

25.7 Kansainvälisyystiiminjaostontehtävät:  
”Kansainvälisyystiimijaostokasvattaa tietoisuutta kansainvälisyystoiminnasta ja    
seuraa kansainvälisten asioiden asemaa koulutusohjelmassa. 

LIITE 1: Nauhaohjesäännön tarkennukset 



”Ansiokkaalla työllä tarkoitetaan esimerkiksi perustoimenkuvan ylittävää ja hyvin 
pestiä hoitanutta tai muuten erityisen vaativassa tehtävässä toimimista. Toiminta on 
voinut olla pestiä kehittävää tai oman pestinsä ulkopuolella vaikuttamista.”  

Esitys: Hyväksytään toimintaohjesääntö esitetyin muokkauksin. 

Hyväksytään esitys. 

 

12.  Sitsirangaistukset 

Viimeisimmässä Kompleksi-lehdessä selvitetty, mitä kompeksilaiset ajattelevat 
sitsirangaistuksista. Tällä hetkellä sitsirangaistukset ovat käytössä, ja niiden 
pääasiallinen tehtävä on ollut ylläpitää järjestystä. Rangaistukset ovat perinteisesti 
olleet näytelmiä tai runojen lausuntaa. Koska aihe on jakanut niin paljon mielipiteitä 
ja koska lehteä varten toteutetun kyselyn tulosten perusteella osa jättää tulematta 
kokonaan sitseille rangaistusten pelossa, se nostetaan esille myös hallituksen 
kokouksessa. 

Eetu toteaa, että artikkelissa on mainittu hyviä perusteluja rangaistuksia vastaan. 
Hän hän haluaa ottaa esille sitsitrangaistusten puolesta esitetyt argumentit, joita 
olivat muun muassa viihdearvo ja kurinpito. Viihdearvo voitaisiin säilyttää 
järjestämällä etukäteen suunniteltuja ohjelmanumeroita, kun taas kurinpito sitseillä 
on ollut epäjohdonmukaista, sillä rangaistukset annetaan usein hyvin vaihtelevin 
perustein. Ne, jotka haluavat huomiota, häiritsevät sitseillä tahallaan saadakseen 
rangaistuksia, kun taas sosiaalisesta ahdistuksesta kärsiville rangaistukset ovat 
todellinen ongelma ja tämä tekee rangaistuksista yhdenvertaisuuskysymyksen. 

Pinja tuo esille lääkiksen sitsit, joilla on ollut kaoottinen tunnelma rangaistusten 
puutteen vuoksi. Tanja toteaa, että rangaistukset olisi hyvä pitää, mutta niitä täytyisi 
muokata siten, että osallistuminen muuttuisi vapaaehtoiseksi ja rangaistusperusteet 
ilmoitettaisiin sitsaajille selkeästi. Kehitysehdotuksia esitetään monia: 
sitsi-ilmoittautumisen yhteyteen voisi tulla lisäkohta, jossa sitsaaja ilmoittaa 
halukkuudestaan suorittaa rangaistus tarpeen tullen, laulunjohtajat voisivat ottaa 
häiriökäyttäytymisen esille tauolla sitsaajan kanssa, rangaistukset voitaisiin korvata 
pöytien välisillä kilpailuilla tai häiriköinnistä saisi varoituksia, ja useamman 
varoituksen jälkeen joutuisi vasta ottamaan osaa rangaistukseen. Ehdotettiin myös 
henkilökunnan auttamista tauoilla rangaistuksena, mutta tarjoilutiimi kumoaa 
ehdotuksen perustelemalla, että sitsijärjestelyt tauoilla vaativat tehokasta toimintaa, 
tietoa ja tarkkuutta, joita mahdollisesti päihtyneeltä sitsaajalta saattaa puuttua. 



Hallitus tulee siihen lopputulokseen, että sitsirangaistukset poistetaan toistaiseksi ja 
uutta ideaa demotaan huhtisitseillä. Alkoholirangaistukset kielletään, huonoon 
käytökseen pyritään puuttumaan henkilökohtaisesti mutta huomiota herättämättä 
ja sitsisäännöt kerrataan tarkasti tapahtuman alussa.  

Eetu Vilminko poistuu 19:33. 

Vessassa saa käydä sitsien aikana vapaasti ja myös ohjelmanumeroihin 
osallistumisen tulee olla vapaaehtoista. Turvahenkilöistä pitää tiedottaa, ja heidän 
puhelinnumeronsa voisi lisätä Facebook-tapahtumaan ja paikan päälle. 

13. Muut esille tulevat asiat (META) 

Puheenjohtaja on keskustellut vanhan puheenjohtajan kanssa lähikehityksen 
vyöhykeestä. Vyöhyke on vuonna 2017 siirretty Kompleksille, mutta sen 
olemassaolosta tiedotetaan ja kannustetaan opiskelijoita jakamaan 
muistiinpanojaan toisilleen. Jatketaan samalla linjalla, eli Kompleksi ei hallinnoi 
lähikehityksen vyöhykkeen sisältöä, mutta lisää alustalle jäseniä pyydettäessä. 
Vyöhyke on suunnattu Kompleksin jäsenille ja tällä hetkellä pääaineopiskelijat 
jakavat siellä muistiinpanoja. Jatkossa voitaisiin kannustaa sivuaineopiskelijoita 
luomaan mahdollisesti omaa alustaa muistiinpanoille. 

Seuraava kokous on hallitusmökillä 17.-18.5., ja kokouksen jälkeen pidetään 
hallitussitsit.  

Saara Silakoski ja Emilia Ankkuri poistuvat 19:49. 

Varapuheenjohtaja kyselee, saako hallituksen Google-kalenterin käyttöönotto 
kannatusta. Monet toteavat, että kalenterin käyttöönotto tuntuu hieman raskaalle, 
sillä on olemassa jo niin monta eri alustaa, jonne pitää päivittää tapahtumien 
päivämääriä ja kellonaikoja. Tällaisessa erillisessä kalenterissa on se vaara, että 
tapahtumanjärjestäjät unohtavat päivittää uusimmat tapahtuma-aikataulut sinne, ja 
joltain menee tämän vuoksi tapahtuma ohitse. Ehdotetaan, että kalenteria ei 
otettaisi käyttöön hallituksen keskuuteen, mutta sitä tarjottaisiin fukseille 
käytettäväksi orientaatioviikoilla. Idea saa kannatusta. 

Halitus on nyt pikkuhiljaa siirtynyt Slackiin, ja puheenjohtaja keskittää hallituksen 
sisäisen viestinnän Slackiin, mutta Facebook-ryhmä jää, jotta sieltä on mahdollista 
palata katsomaan jo keskusteltuja asioita.  

Hallitus ottaa osaa tikkarihaasteeseen. 



14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20:04. 

Vakuudeksi, 

 

 

__________________________________________ __________________________________________ 

Karoliina Reijonen, puheenjohtaja Pinja Huotari, sihteeri 
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Aika: 20.2.2019 klo 17:00 
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki 
 
Läsnäolijat 
 
Pinja Huotari 
Marianne Ilola 
Emma Oksanen 
Alma Suutari 
Saara Silakoski 
Emilia Ankkuri 
Suvi Öhman 
Kaisa Krabbe 
Tanja Tentke 
Enni Rasmus 
Inka Westerlund 
Eetu Vilminko 
Ilona Tuomi 
Linda Numminen 
Junia Heikkilä 
Kristiina Lindfors 
Sonja Taulavuori 
Karoliina Reijonen 
Suvi Kangas 
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Kuluyhteenveto 
 

18.3.2019 Julia Kasurinen 15,09e Lahja LKS:n vujuille  

18.3.2019 Silja Vehmas 26,19e Psyko-Logo -bilekulut  

18.3.2019  Julia Kasurinen 40,00e LKS:n vujujen edustustuki  

18.3.2019 Heidi Laukkanen 18,00e Liikkispalkinto (2018)  

18.3.2019 Saara Silakoski 21,40e Laskiaisen kaakaokulut  

19.3.2019 HEF Group Oy 337,50e Haalarimerkit rajatilabileisiin  

19.3.2019 HEF Group Oy 210,00e Haalarimerkit rajatilabileisiin  

24.3.2019 Designia Oy 483,60e Kangaskassien tilaus  

24.3.2019 Turun haalarimerkki Oy 700,95e Tartsojen haalarimerkkitilaus  

25.3.2019 Iita Riihilahti 77,62e Viini & Valitus tarjoiluja  

25.3.2019 Emma Lehtola 12,92e Maaliskuun kokouksen tarjoilut  

3.4.2019 Nordea 18,53e Pankin palvelumaksu (päätili)  

3.4.2019 Nordea 2,04e Pankin palvelumaksu (merkkitili)  

4.4.2019 Junia Heikkilä 40,00e LKS:n vujujen edustustuki  

4.4.2019 Valma Wuori 64,35e Sushi-illan tarjoilut  

4.4.2019 Pinja Huotari 35,00e Seppeleen avainpantti 
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Kultaisten  ansionauhojen saajat  
 
Milka Nurminen 

Hanna Kero 

Veera Åberg 

Maaria Seppälä 

Erica Michelsson 

 
Hopeisten ansionauhojen saajat 
 
Linda Numminen 

Karoliina Reijonen 

Laila Ketvel 

Jenna Mäkinen 

Alva Grünthal 

 
 

 


