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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 17.5.2019 klo 18:30
Paikka: Niemennokan kiinteistö, Niemennokantie 25, 04400 Järvenpää

1. Kokouksen avaus
Kokous avataan ajassa 18:45.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.
4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti
Punainen risti on kysellyt Kompleksin kiinnostusta lähteä mukaan syksyn
nälkäpäiväkeräykseen 26.-27. syyskuuta. Kompleksin nälkäpäiväkeräystä ei
järjestetty keväällä, joten hallitus ilmaisee halunsa osallistua keräykseen nyt syksyllä.
Kiinnostuneita järjestäjiä kysellään myöhemmin.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Heidi Laukkanen, Enni Rasmus ja Inka Westerlund saapuvat 18:48.
6. Talous
Taloudenhoitaja tiedottaa, että kulukorvauslomakkeeseen on nyt päivitetty lisätietoa
siitä, miten sen kautta saatuja henkilötietoja käsitellään. Kompleksille on tullut paljon

laskuja, ja myös pitkään odotettu rajatilabileiden ratikkalasku on vihdoin saapunut.
HYY on myöntänyt tukea Kompleksin toimintaan 1440 euroa.
Kompleksin taloustilanne näyttää tällä hetkellä sille, että tältä vuodelta tullaan
jäämään alijäämäiseksi. Talousarvion tekee kuitenkin vaikeaksi muun muassa syksyn
rajatilabileet sekä merkki- ja vaatemyynti. On epävarmaa, saako tapahtumatiimi
käyttöönsä metron rajiksiin syksyllä ja täten tuottojen arviointi on haastavaa.
Tilanteen arviointia hankaloittavat myös haalarimerkkimaksut, joista tulevat tuotot
näkyvät vasta myöhemmin. Syksyllä taloustilanne tulee selkenemään ja sen jälkeen
tiedetään, tulisiko esimerkiksi tapahtumakuluista säästää. Koska Kompleksi pyrkii
taloudessaan nollatulokseen, taloudenhoitaja toivoo, että uusille fukseille
mainostettaisiin Kompleksin vaatteita syksyllä ja merkkimyyntiin panostettaisiin.
Jaostojen tulee tarkkailla, etteivät kulut mene yli budjetin ja kaikki rahaliikenteeseen
liittyvä tulee informoida taloudenhoitajalle mahdollisimman nopeasti. Puolet
toimikaudesta on vielä jäljellä ja paljon voidaan vielä tehdä taloustilanteen
tasapainottamiseksi.
Viime kokouksessa päätettiin, että tapahtumatiimi hankkii paviljongin, jota voidaan
hyödyntää esimerkiksi vappuna. Paviljonkia ei ehditty toimittaa ennen vappua, joten
hallituksen hyväksynnällä päädyttiin vuokraamaan teltta. Ensi vuoden
paviljonkitarvetta selvitellään uudelleen, kun se tulee ajankohtaiseksi.
Nordealta on tullut hyvin ristiriitaista informaatiosta tileihin liittyvistä kuluista, joten
taloudenhoitaja ehdottaa, että odotetaan vielä Nordealta tietoa tilin ylläpitokuluja
koskevasta uudistuksesta ennen kuin tehdään toimenpiteitä merkkitilille (entiselle
vujutilille). Toistaiseksi pidetään merkkitili tyhjänä ja hoidetaan kaikki rahaliikenne
haalaritiimin toimia lukuunottamatta päätililtä.
Esitys: Ei suljetakaan merkkitiliä (vujutili) (FI85 1745 3000 1984 42), vaan siirretään
nämä rahat päätilille (FI76 1745 3000 0760 93) ja pidetään merkkitili toistaiseksi
tyhjänä.
Hyväksytään esitys.
Haalaritilille on jäänyt 919,89 euroa, ja taloudenhoitaja ehdottaa, että siirretään
haalaritilin rahat Kompleksin päätilille.
Esitys: Siirretään haalaritilille (FI08 1544 3000 0271 23) jääneet rahat Kompleksin
päätilille (FI76 1745 3000 0760 93).
Hyväksytään esitys.

Koska Nordean kanssa on ollut merkittävästi ongelmia, hallitus pohtii alustavasti
pankin vaihtoa tulevaisuudessa.
Esitys: Hyväksytään liitteen 2 kuluyhteenveto.
Hyväksytään esitys.
7. Jaostojen kuulumiset
Hallintojaosto
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut Meilahden ainejärjestöjen edustajat
kävivät dekaanin kanssa lounaalla huhtikuussa. Täällä vaihdettiin kuulumisia ja oli
mahdollista nostaa esille oppiaineeseen liittyviä asioita. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja järjestivät Meikkuvaelluksen, jonne osallistuivat henkilökunta,
opiskelijat ja alumnit. Puheenjohtajisto pohtii alustavasti, että Meikkuvaellus
järjestettäisiin tulevaisuudessa laitoksen kevätjuhlan jatkoina. Viikonloppuna
järjestetään kaikkien Suomen psykologian opiskelijoiden ainejärjestöjen tapaaminen
Helsingissä, jonne osallistuvat jokaisen ainejärjestön puheenjohtaja,
koulutuspoliittinen vastaava ja tapahtumavastaava. Meilahden ainejärjestöjen ja
tiedekunnan välinen kahvisopimus näyttää etenevän, ja dekaani on tyytyväinen
ainejärjestöjen yhteistyöhön. Fuksit alkavat siivoamaan Mocomaa syksystä lähtien, ja
on pohdittu, että tästä maksettaisiin vuosikurssille palkkaa.
Tilavastaava on osallistunut Mocoman siivoustalkoisiin, ja hän suositteleekin, että
joku Kompleksista menee talkoisiin myös tulevaisuudessa, sillä Kompleksin
omaisuutta oltiin taas heittämässä pois.
IT-vastaava on ollut kiireinen eikä ole ehtinyt perehtyä Kompleksin nettisivuihin,
mutta tarkoituksena olisi muun muassa tehdä yritysyhteistyövastaaville ja
myyntivastaaville sinne omat osiot. IT-vastaava kerää syksyllä laajemmin palautetta
nettisivuihin liittyen.
Edunvalvontajaosto
Edunvalvontavastaavat osallistuivat eilen oppiainekokoukseen, jossa varmistettiin,
että psykologian koulutusohjelmassa siirrytään sähköiseen tenttiin koko tutkinnon
osalta syksyyn 2020 mennessä, peruskurssien tentit sähköistyvät jo ensi syksynä.
Täten myös fuksikirjeeseen voisi lisätä tiedon sähköisistä tenteistä, jotta uudet fuksit

osaavat varautua uudistukseen. Eino Partanen palkittiin kevätjuhlassa vuoden
opettajaksi, ja Kari Lehti sai myös palkinnon hyvin tehdystä työstä.
Johtoryhmässä on työstetty opetussuunnitelmaa, ja kursseihin on tulossa muutoksia.
Tiedekunnan yhteinen valmistujaisjuhla on kehitteillä.
Sidosryhmäjaosto
Upsyn opiskelijaedustaja tiedottaa, että Upsy tukee Trauma- ja
kriisiseminaarityöryhmän toimintaa, mutta ei täysin sillä summalla, jota työryhmä on
hakenut.
SPOLin hallitus kokoontuu huomenna, ja samana päivänä järjestetään myös
SPOS-saunailta. Sunnuntaina on ainejärjestötapaaminen.
Yritysyhteistyövastaava tiedottaa, että oman näköinen gradu -tapahtuma onnistui
hyvin ja hän suosittelee kaikille Helsinki Think Companyn tiloja. Jari Lipsanen
osallistui myös tapahtumaan ja antoi hyviä näkökulmia. Yritysyhteistyövastaava
tekee vielä yhteenvetomuistiinpanot oppiaineen ulkopuolisista graduista ja jakaa sen
tapahtumasta kiinnostuneille. Vastaava on myös käynyt Helsinki Think Companyn
myyntitapahtumassa ainejärjestöille. Tapahtumasta sai konkreettisia keinoja
yhdistyksen varainhankintaan, ja yritysyhteistyövastaava onkin kiinnostunut
keskustelemaan esimerkiksi IT-vastaavan, tiedotusvastaavan, työelämäjaoston
edustajien tai päätoimittajan kanssa Kompleksin mahdollisesta tarjoomasta, jos
tällaiselle linjalle halutaan yhdistyksenä lähteä.
Alumnivastaavan mukaan afterworkit ja risteily ovat sujuneet hyvin. Alumnien
risteily oli menestys ja tästä muodostuu toivottavasti perinne. Alina-salin
varausongelmien vuoksi alumnisitsien juhlatila on hieman epäselvä. Alumnivastaava
kyselee taloudenhoitajalta alumnisitsien budjetista, eli saako hän tapahtumaan tukea
Kompleksilta. Taloudenhoitajan alustava arvio on, että budjetti ei veny alumnisitsien
tukemiseen.
Tapahtumajaosto
Tutorvastaava kertoo, että syksyn suunnittelut ovat lähteneet hyvin käyntiin ja myös
tutorien iltakoulu on pidetty. Iltakoulussa heräsi kysymyksiä liittyen alfajaisten
jatkoihin. Viime syksyn alfajaisten jatkoille osallistuneet fuksit kokivat, että erityisesti
vanhemmat lääkisläiset olivat kyseenalaistaneet psykologian opiskelijoiden

osallistumista kyseiseen tapahtumaan. Jotkut lääkisläiset olivat muun muassa
todenneet, että psykalaisten ei kuuluisi olla täällä. Osittain tämän vuoksi
tutorvastaava ja muut tutorit olivat pohtineet, ettei yhteislähtöä alfajaisten jatkoille
järjestettäisi muutaman aikaisemman vuoden tapaan. Puheenjohtaja ottaa asian
puheeksi LKS:n puheenjohtajan kanssa, ja myös yhdenvertaisuusvastaavaa
ehdotetaan asiaa mahdollisesti selvittäväksi tahoksi. Tutoreita kannustetaan
jatkamaan yhteistyötä muiden lääkiksen tutoreiden kanssa entiseen tapaan.
Alfajaisten jatkojen yhteislähdön sijasta pohditaan Fonin kanssa yhdessä
järjestettävää tapahtumaa, ja tämän lisäksi ainakin osa tutoreista menisi alfajaisten
jatkoille, jotta fuksien kynnys niihin osallistumiseen madaltuisi. Kesäsuokin
päivämääräksi valittiin keskiviikko 3.7.
Supertutor ilmoittaa, että tutorkoulutukset ovat nyt ohi ja ne ovat menneet hyvin.
Koulutuksiin osallistui myös urapalveluiden kouluttaja, joka kertoi urapalvelujen
toiminnasta ja sieltä saatavasta neuvonnasta muun muassa valmistumisen jälkeiseen
aikaan ja harjoitteluun liittyviin kysymyksiin. Helsinki Think Company on osoittanut
kiinnostusta yhteistyölle orientaatioviikoilla. Kompleksi-lehden lähettämistä fukseille
kotiin on pohdittu. Postitus tapahtuisi koulutusohjelman puolelta. Fuksien osoitteet
saataisiin tietoon mahdollisesti fuksikyselyn kautta, mutta tämä kuulostaa hallituksen
mielestä hieman hankalalle. Osoitteiden selvittäminen otetaan puheeksi
koulutusohjelman johdon kanssa, jotta tästä saataisiin mahdollisimman helppoa. Jos
lehteä ei saada lähetettyä fukseille kotiin, fuksikirjeeseen voitaisiin lisätä suora linkki
lehteen.
Tarjoiluvastaavien kevät on sujunut hyvin ja tapahtumat ovat olleet onnistuneita.
Vappusillis meni loistavasti, ja se lisätään tarjoilutiimin testamenttiin. Syksy näyttää
kiireiselle.
Biletiimi on laskeutunut vapun jälkeen kesälaitumille. Trigeminus-sitsit, Kalliokierros
ja kevätjuhla menivät hyvin. Kesämökin järjestelyt ovat aluillaan, ja bilikset odottavat
mökkeilyä innolla. Alumnisitseille varattu Alina-salin vuoro on nyt vapaa, ja fuksisitsit
siirretään pidettäväksi tällöin. Lentokadettien ja Kompleksin yhteistapahtumaa
kaavaillaan marraskuulle ja yhteistapahtuma prosessiteekkarien kanssa on myös
pohdittu.
Hyvinvointitiimin järjestämä pussikalja-appro oli menestys. Koska appromerkit
loppuivat kesken ja kysyntä on suurta, merkkejä tilattiin lisää. Ensi viikolla hyvikset
järjestävät Nuuksioretken.

Ekskutiimin viimeinen eksku tältä keväältä järjestettiin tänään. Ensi viikon
perjantaina on tulossa oikeuspsykologian seminaari, joka järjestetään yhteistyössä
Pykälän kanssa.
Kansainvälisyystiimi on kokoustanut ja suunnitellut syksylle useita tapahtumia, kuten
vaihtarisitsit yhteistyössä kv-tutoreiden kanssa.
Lehti
Uusi lehti on ilmestynyt. Lehti pohtii painon vaihtamista, koska nykyinen
yhteistyökumppani ei tunnu lukevan päätoimittajan lähettämiä viestejä. Viime
vuoden painoselvityksen perusteella haluttaisiin vaihtaa painopaikkaa
tulevaisuudessa.
Seminaarityöryhmä
Työryhmä on lähettänyt tukihakemuksia ja puhujia on myös lähestytty. Seminaarin
rakenne alkaa olla valmis: seminaari pidetään yhden viikon aikana kolmena eri
päivänä. Ensimmäinen päivä käsittelee kriisin ja trauman akuuttitilanteita ja päivien
mittaan edetään interventioihin sekä moniammatilliselle ja yhteiskunnalliselle
tasolle. Kokouksessa vinkataan, että puhujia kannattaa etsiä myös PSV:n kautta.
8.

Tulevat tapahtumat
23.5.2019
24.5.2019
26.5.2019
3.7.2019
19.-20.7.2019

9.

Nuuksio
Psykologiaa oikeusprosessissa- seminaari Pykälän kanssa
Puppy Parade
Kesäsuokki
Kesämökki

Syksyn kokousten ajankohtien sopiminen
Elokuulle kaavaillaan hieman epävirallisempaa kokoontumista, jossa vaihdetaan
kuulumisia ja päivitetään hallituslaiset ajan tasalle hallituksen toiminnasta kesän
jäljiltä. Täällä suunnitellaan syksyn toimintaa, käydään läpi toimintasuunnitelmaa ja
tarkastellaan sitä mitä ollaan tehty ja mitä on vielä tekemättä.
20.8. kello 18.00 (epävirallinen kokous)
9.9. kello 17.00

15.10. kello 17.30
11.11. kello 17.00
28.11. kello 17.00 (yhdistyksen kokous)
13.12. kello 17.00
10. Muut esille tulevat asiat (META)
Tapahtumavastaava tiedustelee, miten rajistapahtuma luodaan Facebookiin, kun
päivämäärä saadaan päätettyä. Päätetään, että luodaan tapahtuma Kompleksin
Facebook-tililtä.
Tarjoilutiimi pohtii merkkimyynnin keskeyttämistä kesän ajaksi, sillä
merkkivastaavat ovat koko kesän töissä. Hallitus ehdottaa, että merkkimyyntiä
jatkettaisiin kesälläkin, mutta Kompleksin nettisivuille voisi lisätä maininnan siitä,
että toimitusaika merkeille on hieman pidempi kesäaikana (merkkejä lähetettäisiin
kerran kuussa).
Ensi viikolla käydään katsomassa Mocoman kalusteita ja huonekaluliikkeen edustaja
tulee paikalle.
Puheenjohtaja muistuttaa tiimejä toimintasuunnitelmasta ja sen läpikäynnistä. Siitä
saa hyvän kuvan siitä, mitä on kuluneella kaudella saatu aikaiseksi.
Toimintasuunnitelma on lupaus siitä, mitä hallitus tulee tekemään vuoden aikana.
Puheenjohtaja muistuttaa ja kannustaa hallituslaisia keskustelemaan avoimemmin
toistensa kanssa. Tiedonkulku tulee pitää hyvänä.
Puheenjohtaja kyselee mielipiteitä Slackistä ja sen käyttöönotosta. Hallituslaisten
kokemukset ovat pääasiassa hyviä, mutta kaikki eivät ole saaneet Slackin
ilmoituksia toimimaan. Puheenjohtaja pyytää kaikkia liittymään Slackiin
mahdollisimman pian.
11. Kokoustauko ja siirtyminen epämuodolliseen osuuteen
Kokoustauko alkaa kello 20:01. Tauko loppuu kello 20:23 ja siirrytään vain
hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille tarkoitettuun osuuteen.
Lauletaan Helan går.
Puheenjohtaja ohjeistaa, että kyseessä on hallituksen kokous, vaikka sitsit alkavat.
Alkupalaksi on tortillarullia, pääruuaksi soijabolognesea ja jälkiruuaksi
mustikkapiirakkaa.

12. Laskuvarjohyppy vai benjihyppy?
Hallitus keskustelee kiperästä kysymyksestä: laskuvarjohyppy vai benjihyppy?
Opintovastaava kertoo pohtineensa aihetta henkilökohtaisessa elämässään ja tehnyt
taustatutkimusta katsomalla lukuisia YouTube-videoita. Pitkän mietiskelyn
tuloksena hän kannattaa laskuvarjohyppyä, sillä benjihyppy voi tiukan nykäyksen
vuoksi olla kovin vaarallista näköhermoille. Opintovastaava hyppäisi
laskuvarjohypyn mieluiten kiinnitettynä isoon mieheen.
Supertutor on kuullut huhua, ettei laskuvarjohyppykään ole täysin ergonominen: se
rasittaa selkää. Supertutor valitsee tästä huolimatta laskuvarjohypyn.
Varapuheenjohtaja muistuttaa, että laskuvarjohyppy on Kompleksin
ympäristöpolitiikkaa vastaan. Benjihyppy olisi täten ympäristöystävällisempi
vaihtoehto. Opintovastaava toteaa tähän kuitenkin, että laskuvarjohypyn voi
toteuttaa myös muun muassa ilmapallolla (esimerkkinä tästä Felix Baumgartner
muutama vuosi takaperin), joka on merkittävästi ekologisempaa. Hiilipäästöt
voitaisiin kompensoida rahallisesti hypyn yhteydessä.
SPOL-edustaja kaivaa tilastot esille ja argumentoi, että laskuvarjohypyssä on
todennäköisempää kuolla kuin benjihypyssä.
Supertutor kuvaa benjihyppyä edestakaisin heilumiseksi ja kysyy hallitukselta,
kuvaako tämä Kompleksia. Hän alkaa toisaalta myös pohtimaan, että
laskuvarjohypyssä mennään pysyvästi alaspäin. Supertutor on hämillään eikä enää
tiedä, kumpi vaihtoehdoista on parempi.
Lauletaan Ko-ko-ko-koskenkorvaa.
SPOL-edustaja ottaa keskusteluun psykoanalyyttisemman otteen: syntymään
kuuluu fyysinen eroaminen äidin ruumista napanuoran katketessa. Tätä ei tapahdu
benjihypyssä.
Opintovastaava puolustaa jälleen laskuvarjohyppyä argumentoimalla kontrollista.
Laskuvarjohyppy on kontrolloitu tapahtuma (koska saat olla isossa miehessä kiinni)
verrattuna benjihyppyyn. Puheenjohtaja ottaa kuitenkin tässä yhteydessä esille
SPOL-edustajan esittämät tilastot laskuvarjohyppyyn liittyvästä kuolleisuudesta,
joka on suurempaa kuin benjihypyssä. Varapuheenjohtaja esittääkin hallitukselle
kysymyksen: haluammeko olla turvallinen ainejärjestö vai ottaa enemmän riskejä?
Opintovastaava ehdottaa, että benjihypystä tehdään tehtävä fuksipassiin.

Toinen opintovastaavista esittää yhteisöllisyysnäkökulman: Kompleksi voisi hyppiä
laskuvarjohyppyjä helposti lentokadettien harjoituslentojen aikana. Opintovastaava
innostuu ja alkaa kaavailemaan laskuvarjohypystä Kompleksille mainetta tuovaa
pr-spektaakkelia. SPOL-edustaja ehdottaa, että laskuvarjoissa lukisi Kompleksi ry.
Laskuvarjohypyn suunnittelu jatkuu, ja ehdotetaan, että Kompleksi voisi laskeutua
vappuna Mantalle laskuvarjoilla. Tutorit voisivat myös saapua orientaatioviikkojen
ensimmäisenä päivänä laskuvarjoilla Meilahteen.
Kompleksin viralliseksi kannaksi äänestetään laskuvarjohyppy.
Lauletaan Jari ja minä.
13. Yksiö vai kaksio?
Puheenjohtajaa piinaava kysymys on ratkaistava hallituksen voimin.
Keskustelu alkaa pohdinnalla siitä, mitä yksiössä asuvat tekevät, jos he kyllästyvät ja
haluavat vaihtaa maisemaa asuntonsa sisällä.
Puheenjohtaja toteaa, että yksiö tuo hallinnan tunnetta, sillä kaksiossa on aina se
yksi huone, josta et tiedä sillä hetkellä mitään. Supertutorin mielestä yksiön
haittapuolena on vuorostaan se, että jos laittaa yhden tavaran väärään paikkaan niin
koko asunto on sekaisin. Kaksiossa vain toinen huone on sekainen ja tuhon voi
piilottaa tehokkaammin.
Lehden päätoimittajan mielestä kaksio on oikea ratkaisu, koska on yleisesti
elämässä hyvä erottaa työ ja hupi toisistaan, joka on kaksiossa helpompi toteuttaa.
Bilevastaava on rahallisesti rajoittunut ja tukee tämän vuoksi yksiötä. Yksiötä
pystyy laajentamaan järjestämällä huonekaluja siten, että niistä muodostuu uusia
huoneita. Hyvinvointitiimin jäsen toteaa tähän: “Tavataan länsisiivessä”. Sihteeri ja
kansainvälisyystiimin vetäjä meinaavat tukehtua nauruun.
Supertutor ajattelee myös asuntoon liittyvää talouspuolta: yksiössä
lämmityskustannuksiin ei uppoa niin paljon rahaa. Supertutor tekee lisäksi kaiken
asunnossaan sängyssä eikä hän täten tarvitse enempää elintilaa.
Lauletaan Pikku Kakkosen posti.
Opintovastaava väittää, että jos asuntokysymys irrotetaan budjettikontekstista,
kaikki valitsisivat kaksion. SPOL-edustaja toteaa: “Kukaan ei ikinä ajattele
kaksioita.” Tarjoiluvastaavan mielestä omassa yksiössäkin on toisinaan liikaa tilaa ja
myös kodikkuuden löytäminen on haastavaa.

Puheenjohtaja ilmoittaa aikaansaamattomuuden olevan helpompaa kaksiossa, sillä
toiseen huoneeseen pääsee piiloon omia velvollisuuksia.
Supertutor jatkaa yksiön kannatusta argumentoimalla, että yksiöön ei kukaan
ulkopuolinen halua jäädä pitkäksi aikaa tilanpuutteen vuoksi. Yksiön haltija voi siis
heittää vieraat ulos milloin tahansa toteamalla, että neliöt eivät riitä.
Hyvinvointitiimin jäsen toteaa, että oikealla ajattelulla voi saada molemmat: pieni
kaksio on käytännössä iso yksiö tai giganttinen vaatehuone. Ajatus vaatehuoneesta
saa tuulta siipiensä alle, ja keskustelu ottaa uuden suunnan.
Supertutor tajuaa, että hänen yksiönsä on käytännössä vaatehuone, sillä lattiaa ei
näy vaatteiden alta. SPOL-edustaja on eräänkin kerran yöpynyt vaatehuoneessa,
mutta tämä kokemuksen perusteella vaatehuone ei ole tarpeeksi mukava ollakseen
yksiö. Varapuheenjohtaja kysyy onko yksiö sitä, että on yksin ja kaksio sitä, että
ollaan vaatehuoneessa jonkun kanssa. Bilevastaavan mukaan vaatehuone ei ole
itsenäinen ratkaisu, sillä se sisältyy aina johonkin, ja tämän lisäksi vaatehuone ei ole
laillinen ilman muuta huoneistoa. Hän toteaa myös, että tullakseen edes
määritellyksi asuintilaksi täytyy asuinhuoneen huonealan olla vähintään 7m² ja
siellä tulee olla ikkuna, jonka pinta-ala on vähintään 10% huoneen lattiapinta-alasta.
Supertutor toteaa, että laivan hyttikin toimii hyvin asuintilana, vaikka siellä ei ole
ikkunaa.
Lauletaan Silja Line Special, koska risteilyt ovat niin kivoja.
Lehden toimituksen jäsen keskittää huomion siivoamiseen kuluvaan aikaan.
Yksiössä pitää siivota vähemmän kuin kaksiossa, mutta vaatehuonetta ei tarvitse
siivota koskaan (paitsi Kon-marittaessa). Opintovastaava tyrmää ajatuksen
vaatehuoneesta viittaamalla populaarikulttuuriin: Harry Potterilla oli kovin
epämukavat oltavat pienessä komerossaan.
Bilevastaava huomauttaa, ettei vaatehuoneessa ole jääkaappia tai vessaa. Tämän
jälkeen supertutor toteaa, että koska syöminen kuuluu hänen lempiharrastuksiinsa,
vaatehuone ei saa hänen ääntään. Varapuheenjohtaja muistuttaa, että kaikkiin
muihinkaan huoneistoihin ei välttämättä kuulu vessaa, joten se ei ole vaatehuoneen
valintaa rajoittava tekijä. Puheenjohtaja ehdottaa, että Wolt voisi toimia
vaatehuoneen keittiönä.
Opintovastaavan mukaan kaksion voi tarpeen tullessa muuttaa yksiöksi, ja
kaksiossa on paljon enemmän harhautusmahdollisuuksia. Sihteeri toteaa tähän, että
myös yksiössä saa esimerkiksi alkovin taakse piilotettua monia asioita.

Lauletaan Pieniä käärmeitä.
Kompleksin viralliseksi kannaksi äänestetään yksiö.
Kokoustauko alkaa 21:10. Kokoustauko loppuu 21.25.
14. Oma maa vai muu maa?
Hallitus ottaa kantaa klassikkosananlaskuun “Oma maa mansikka, muu maa
mustikka.”
Supertutorin mielestä lähtökohtana on oma maa, koska siellä on turvallista.
Toisinaan on kuitenkin mukava vierailla toisilla mailla ja tehdä kenttätutkimusta.
Hyvinvointitiimin jäsen ehdottaa, että tilanteesta tehdään matemaattinen yhtälö.
Opintovastaavan näkökulmasta oma maa voittaa, sillä ystävien vaihtovuotta
seuratessa omaa maata on alkanut arvostaa eri tavalla.
Supertutor toteaa, että psykologien tulee ymmärtää kysymyksen taustalla oleva
yleinen ajatusharha (“Ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella”).
SPOL-edustajan mielestä mikä tahansa maa on oma maa, kunnes hänet sieltä
voimalla poistetaan.
Toinen opintovastaava ottaa hieman vertauskuvallisemman näkökulman: oma maa
kuvaa mukavaa palautumisaluetta, kun taas muulla maalla pääsee seikkailemaan ja
oppimaan. Tässä yhteydessä voitaisiin puhua siis lähikehityksen vyöhykkeestä ja
täten molemmissa vaihtoehdoissa on hyvät puolensa. Puheenjohtaja vertaa omaa
maata Gustavus Rexiin ja muita maita Matlun tiloihin, joihin välillä eksytään
seikkailemaan yön pimeinä tunteina. SPOL-edustaja muistuttaa, että ilman
mukavuusalueelta poistumista ei voi olla muutosta.
Lauletaan Yogi Bear, koska puheenjohtaja ei muista milloin on laulanut sen viimeksi.
Tarjoiluvastaava toteaa, että muusta maasta saattaa olla todella ruusuisia ja
siloteltuja kuvia, mutta todellisuus ei välttämättä vastaa näitä kuvitelmia. Meidän
psykologian opiskelijoiden omassa maassa asiat ovat todella hyvin tällä hetkellä.
Supertutor kokee, että liian kauan muilla mailla oleskellessa tulee valtava tarve
palata omalle maalle. Ekskutiimin vastaava vahvistaa, että mieltymys omaan
maahan kasvaa muiden maiden kustannuksella. Bilevastaava korostaa kuulumisen
tunteen tärkeyttä valitessa oman ja muun maan välillä.
Kompleksin viralliseksi kannaksi äänestetään oma maa.

15. Aivot vai sydän vai seksuaaliset halut?
Supertutor ottaa kantaa kysymykseen pohdiskelemalla juuri katsomansa Love
Island UK:n kilpailijoita, joiden mukaan aivojen ja sydämen välinen kilpailu on
todellisuudessa seksuaalisten halujen ja aivojen kilpailua. Opintovastaavan mukaan
uusimmassa Q-kautisessa todetaan, että aivot ovat seksuaalinen elin.
Hyvinvointitiimin jäsen on joskus syönyt sydäntä, mutta aivoja ei koskaan.
SPOL-edustaja varoittaa aivojen syömisen huonoista puolista (prionitaudit leviävät
tällä tavalla).
Opintovastaava nostaa esille aivoihin ja sydämeen liittyvän järki ja tunteet
-dikotomian, jonka lehtori Marjaana Lindeman on todennut olevan tyhjänpäiväinen.
SPOL-edustaja myötäilee ajatusta ja toteaa, että asiaa ei ole hedelmällistä katsella
tästä vinkkelistä.
Supertutorin mukaan tunteet edellä toimiminen tuottaa useammin tuhoisia tuloksia
ja aivoja on hyvä käyttää. SPOL-edustaja myöntää, ettei voisi elää ilman aivoja.
Sihteeri tunnustaa, ettei voisi elää ilman sydäntä. Bilevastaava muistuttaa, että
lihakset ovat hermoston alaisia ja aivot johtavat koko järjestelmää.
Puheenjohtaja pohdiskelee vatsalaukun roolia, sillä vanha sanonta kuuluu: “Tie
sydämeen käy vatsan kautta”. Opintovastaava toteaa, että nälkäkokemukset ovat
lähtöisin aivoista, joten vatsan merkitys on todellisuudessa pienempi. Käy ilmi, että
simpukoiden ruuansulatus kulkee sydämen läpi.
Opintovastaava ottaa askeleen taaemmas ja katselee kokonaiskuvaa: olisi omituista,
että Kompleksi valitsisi lopulta jonkun muun vaihtoehdon kuin aivot. SPOL-edustaja
tukee näkemystä ja muistuttaa, että aivot ovat myös esimerkiksi haalareiden
vuosikurssilogoissa merkittävässä osassa. Tutorvastaavan nostaa esiin oksitosiinin
fuksivuosikurssin haalareissa ja keskustelussa palataan takaisin seksuaalisiin
haluihin. Opintovastaava mainitsee, että psykologian koulutusohjelman
vuosikurssitkin on epävirallisesti nimetty Freudin psykoseksuaalisen kehitysteorian
mukaan, joten seksuaaliset halut olisivat hyvinkin luonnollinen valinta. Vaikka
supertutor aikaisemmin mainitsi tunteen perusteella elämisen aiheuttamat
ongelmat, tunneohjautuvuuden avulla voisi elää paljon vapauttavammin ja keskittyä
helpommin olennaiseen.
Esitys: Täydennetään seksuaaliset halut esityslistalle.

Puheenjohtaja huomaa, että sydän näyttää selkeästi jäävän alakynteen. Supertutor
ja SPOL-edustaja argumentoivat vielä aivojen puolesta toteamalla, että aivot ovat
vastuussa seksuaalisista haluista ja ihmisen psyyke on myös sitoutunut aivoihin.
Kompleksin viralliseksi kannaksi äänestetään aivot.
Kokoustauko aloitetaan 22:02 ja kokousta jatketaan 22:23.
16. Kossu vai kyykky?
Opintovastaava ja kansainvälisyystiimin vetäjä ovat pohtineet kummasta saa
paremmat fiilikset; kossusta vai kyykystä.
Puheenjohtaja aloittaa toteamalla, että ei nää näitä toisiaan poissulkevina, erillisinä
asioina.
Supertutorin mielestä kyykyn jälkeen on hyvä olo, ja tämä hyvä olo jatkuu myös
seuraavana päivänä (toisin kuin kossun jälkeen). Tähän kansainvälisyystiimin vetäjä
kuitenkin toteaa, ettei kummankaan jälkeen voi kävellä portaita seuraavana
päivänä. SPOL-edustajan mukaan tuska lähtee molemmissa tapauksissa sillä, millä
se on tullutkin. Hyvinvointitiimin jäsen pohdiskelee, että molemmat ovat
miellettävissä harjoitteisiin, joissa kehittyy jatkuvasti.
Opintovastaavan mielestä kipu voi olla koukuttavaa, mutta kyykyn jälkeinen kipu on
selkeästi nautinnollisempaa kuin kossua seuraava kärsimys. Upsy-edustajalla ei ole
koskaan tullut sellaista oloa, että olisipa jättänyt kyykkäämättä.
Lauletaan Aqua vera.
SPOL-edustaja näkee, että kyykkyjä voi tehdä yksinkin, mutta kossuilu yksin on
hieman surullista. Lehden päätoimittaja toteaa, että on saanut enemmän ystäviä
kossuillessa kuin kyykätessä.
Taloudenhoitaja miettii ulkonäköään ja toteaa, että kyykkäämällä näyttää
paremmalle. Kyykkääminen yhdistää ihmisiä supertutorin mielestä. SPOL-edustaja
myöntää, että kyykkäämistä on mukavampaa seurata. Opintovastaava toteaa, että
kossuilu menee helposti överiksi, eikä ole koskaan kuullut, että joku olisi katkolla
kyykkäämisestä.
Supertutor mietiskelee voiko näitä kahta yhdistää tehokkaasti, jotta saavutettaisiin
tasapaino. Todetaan, että molempiin vaihtoehtoihin liittyy olennaisesti
loukkaantumisen riski. SPOL-edustaja tuntee, että kossu ei riitä.

Kompleksin viralliseksi kannaksi äänestetään kossu.
Lauletaan Me ollaan hallitus.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 23.10.
Vakuudeksi,

__________________________________________

__________________________________________

Karoliina Reijonen, puheenjohtaja

Pinja Huotari, sihteeri
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Kuluyhteenveto

8.4.2019

Ilona Tuomi

190,00e

1/19 Kompleksi-lehti

8.4.2019

Aada Ståhl

15,00e

Ikaroksen vujulahja

11.4.2019

Sini Mikkola

6,46e

Rex-bileiden tarjoilut

11.4.2019

Aada Ståhl

40,00e

Ikaroksen vujuedustus

11.4.2019

Valma Wuori

27,00e

Sulkapallokentän maksu

11.4.2019

Sonja Taulavuori

15,98e

Hallintojaoston tikkarihaaste

24.4.2019

HEF Group Oy

276,00e

Tartsojen haalarimerkkitilaus

28.4.2019

Marianne Ilola

270,13e

Huhtisitsien tarjoiluja

28.4.2019

Marianne Ilola

12,47e

Halkon tarjoiluja (huhtikuu)

28.4.2019

Emma Lehtola

1,59e

Huhtisitsien tarjoiluja

28.4.2019

Saara Silakoski

190,00e

Alina-salin pantin maksu

28.4.2019

Emilia Ankkuri

50,51e

Tarvikkeita huhtisitseille

28.4.2019

Kaisa Krabbe

17,40e

Huhtisitsien yöroudaustaksi

28.4.2019

Aida Lindy

36,40e

Huhtisitsien päiväroudaustaksi

28.4.2019

Aida Lindy

12,75e

Helmikuun halkon tarjoiluja

28.4.2019

Emma Oksanen

19,09e

Huhtisitsien tarvikkeita

28.4.2019

Emma Oksanen

2,39e

Halkon tarjoiluja (huhtikuu)

4.5.2019

HEF Group Oy

264,00e

Pussikalja-approjen merkit

4.5.2019

Siralos Group Oy / Rentta 60,00e

Vapun telttavuokraus

4.5.2019

Aida Lindy

8,13e

Munkkiainekset (Vappu)

4.5.2019

Alma Suutari

2,95e

4.5.2019

Emma Oksanen

14,51e

Vapun pastasalaatti

4.5.2019

Alma Suutari

6,53e

Vappusilliksen kertikset

4.5.2019

Alma Suutari

8,94e

Tarjoilijoiden eväät (huhtisitsit)

4.5.2019

Sini Mikkola

72,14e

Vapun tarvikkeita

6.5.2019

Nordea

0,93e

Pankin palvelumaksu (merkkitili)

6.5.2019

Nordea

29,35e

Pankin palvelumaksu (päätili)

7.5.2019

Kaisa Krabbe

9,75e

Simaan aineksia

7.5.2019

Saara Silakoski

285,76e

Trigeminussitsien tarjoiluja

7.5.2019

Saara Silakoski

8,37e

Munajahdin kananmunat

Huhtisitsien jälkkäri (GL)

