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1. Kokouksen avaus 

          Kokous avataan ajassa 17:07. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

          Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista. 

Esitys: Kohdasta 6. Talous poistetaan “Käteiset- talletuskortti vai muu ratkaisu?” ja           
tämä korvataan lauseella “Nordean uudistus”. Lisätään esityslistaan kohta        
“Sitsirangaistukset” kohdan 11. “Mocoman siivous” jälkeen.  

Esityslistan kohdat 12.-15. siirtyvät yhdellä eteenpäin.  

Esitys: Lisätään liitteeseen 3 nimi Jari Mustonen. 

Hyväksytään esityslista mainituin muutoksin. 

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti 

Kompleksi on saanut toukokuun lopussa kevättervehdyksenä Fedari-lehden Fobia        
ry:ltä. 

 

 



5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Kohdassa 6. Talous korjataan lause “Paviljonkia ei ehditty toimittaa ennen vappua,           
joten päädyttiin vuokraamaan teltta.” muotoon “Paviljonkia ei ehditty toimittaa         
ennen vappua, joten hallituksen hyväksynnällä päädyttiin vuokraamaan teltta.” 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksineen.  

6. Talous 
 

Nordea on ilmoittanut taloudenhoitajalle, että tulevan uudistuksen myötä ollaan 
ottamassa käyttöön tilinhoitomaksu, jonka suuruus on 9,70 euroa kuukaudessa. 
Tilinhoitomaksu maksettaisiin niiden kulujen lisäksi, joita Kompleksi maksaa tällä 
hetkellä esimerkiksi viitteellisistä ja viestillisistä tilisiirroista. Nordea on antanut 
tilinhoitomaksun vaihtoehdoksi kaksi yrityspakettia, joista edullisempi maksaisi 
ensimmäisen 6kk ajan 3,80 euroa. Tämän jälkeen paketin hinta olisi 12,70 euroa 
kuukaudessa.  

 
Taloudenhoitaja ja puheenjohtaja ovat keskustelleet ja todenneet, että edullisemman 
paketin ottaminen voisi olla Kompleksin kannalta paras vaihtoehto, tosin sitä 
pidetään vain väliaikaisena ratkaisuna. Kompleksi on hyvin todennäköisesti 
vaihtamassa pankkia ensi vuonna, sillä yhteistyö Nordean kanssa on ollut jo 
pidemmän aikaa hankalaa. Pyrkimyksenä olisi, että pankkeja kilpailutettaisiin, ennen 
kuin Kompleksi joutuisi maksamaan normaalihintaa paketista. Nordealta on kerrottu, 
ettei paketin ottaminen sido yhdistystä koko kuuden kuukauden ajaksi, jolloin tarjous 
on voimassa, vaan paketin pystyisi irtisanomaan koska tahansa. 

 
Yrityspaketin myötä Kompleksi saisi käyttöönsä Business Visa Debit -kortin, jolla 
käteisvaroja voitaisi tallettaa pankkiin. Tänä vuonna Nordea ei ole enää ottanut 
vastaan käteisten konttoritalletuksia yritysasiakkailta, joten kortista olisi 
Kompleksille hyötyä. Talletuksista peritään talletuskortin tavoin 2,5 euroa / talletus 
sekä 0.75% talletuksen euroarvosta. Hankalaa kortissa on kuitenkin se, että kortti on 
haltijakohtainen, ja kortin joutuisi vaihtamaan jo alkuvuodesta uuden 
taloudenhoitajan myötä. Taloudenhoitaja on jo tiedustellut kortin haltijan 
vaihtamiseen liittyviä maksuja Nordealta, ja tämän on sanottu olevan ilmaista. 
Taloudenhoitajalla on kuitenkin asiasta epäilys, sillä Nordean puhelinneuvonnassa ja 
internet-sivuilla on jo tullut vastaan muita ristiriitaisuuksia liittyen kuluihin. Asiaa 
aiotaan varmistaa uudelleen toiselta Nordean edustajalta. 

 



Nordean uudistus tulee voimaan 1.11.2019 ja ilman yrityspakettia tilinhoitomaksusta 
aiheutuvia lisäkustannuksia kertyisi kuuden kuukauden aikana 58,20 euroa, kun taas 
edullisimman yrityspaketin hinnaksi samalta ajalta tulisi 22,80 euroa. Ero hinnoissa 
on huomattava ottaen huomioon se, että Kompleksin koko vuoden pankkikulut 
olisivat ilman uudistusta arviolta n. 250 euroa. Paketin ottaminen olisi siis 
varteenotettava vaihtoehto, sillä sen myötä Kompleksi saisi talletettua käteisiä 
suoraan pankkitilille, ja kuukausittaiset pankkikulut tulisivat ensimmäisen kuuden 
kuukauden ajan tilinhoitomaksua edullisemmaksi. Paketin valitsemisella saataisiin 
myös ensi vuoden taloudenhoitajalle aikaa pankkien kilpailutukseen, koska ei olisi 
painetta kuukausittaisista tilinhoitomaksuista aiheutuvista kuluista. Paketin 
ottamisesta tulee joko sähköpostipäätös tai asiasta päätetään lokakuun kokouksessa. 
Ennen tätä taloudenhoitaja aikoo kuitenkin varmistaa vielä toiselta Nordean 
edustajalta yksityiskohtia sopimuksen irtisanomisesta sekä Debit-kortin haltijan 
vaihtamiseen liittyvistä kuluista. 

 
Tutorvastaava tiedustelee, onko pankkeja jo alettu kilpailuttaa. Taloudenhoitajan ja 
puheenjohtajan mukaan kilpailutusta ei ehdi tehdä enää tällä hallituskaudella, ja se 
jää mitä todennäköisemmin seuraavan hallituksen tehtäväksi. Taloudenhoitaja aikoo 
kuitenkin tehdä vielä tänä vuonna jonkin verran pohjatyötä, jottei ensi vuoden 
taloudenhoitaja joudu aloittamaan kilpailutusta täysin tyhjästä. 

 
Lopuksi taloudenhoitaja ilmoittaa, että HYY on myöntänyt Kompleksille 2000 euroa 
Inno-tukea trauma- ja kriisiseminaaria varten.  

 
Esitys: Hyväksytään liitteen 2 kuluyhteenveto. 

7. Jaostojen kuulumiset 
 

Hallintojaosto 
 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdenvertaisuusvastaava kävivät tervehtimässä 
fukseja perjantaina 23.8. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tapaavat syyskuun 
loppupuolella muita Meilahden ainejärjestöjen puheenjohtajia. Lokakuun alussa 
puheenjohtaja ja edunvalvontavastaava tapaavat dekaanin ja varadekaanin, ja 
tapaamisessa olisi tarkoitus keskustella koko lääketieteellisen tiedekunnan yhteisen 
vuoden opettaja-tilaisuuden kehittämisestä, jossa palkittaisiin opettajan lisäksi hyviä 
opinnäytetöitä. 

  



Varapuheenjohtaja valmistelee ainejärjestötyöstä saatavia työtodistuksia. Hän 
muistuttaa Slackiin julkaistusta hallituksen to-do-listasta sekä tapahtumakalenterin 
päivittämisestä.  

  
Meilahden tilavastaava on käynyt kesällä esittelemässä Mocomaa Iskun ja HUSin 
edustajille: tavoitteena on ollut Mocoman uudelleenkalustaminen. Vastaava oli jo 
sopimassa uutta tapaamista edustajien kanssa, kun dekaani toi esille tiedekunna 
vanhat kalusteet, joita voitaisiin hänen mukaansa käyttää Mocoman sisustukseen. 
Tätä selvitellään edelleen. Mocoma-työryhmästä ei ole kuulunut toistaiseksi mitään 
uutta. Paloturvallisuuden parantamiseksi tilavastaava on hankkinut Mocoman 
kahvinkeittimeen aikakatkaisimen. 

  
Sihteeri kyselee Kompleksin fyysisten vanhojen asiakirjojen digitoinnista, jonka hän 
on mahdollisesti aloittamassa myöhemmin syksyllä. Asiakirjoja on paljon, ja hallitus 
päättää priorisoida perustamisasiakirjat, vanhat pöytäkirjat ja historiikit 
digitoitaviksi ensimmäisenä. 

  
Tiedottaja on alkanut orientoitua syksyyn ja käynnistellä tiedotusta. 

  
IT-vastaava on lisännyt Kompleksin nettisivuille myynti- ja yritysosuudet. Hän aikoo 
toteuttaa kyselyn siitä, mitä sivuille toivotaan näiden osioiden lisäksi. Kokouksessa 
esitetään, että sihteerin syksyn loppuun mennessä digitoimat historiikit olisi hyvä 
saada nettisivuille näkyviin. 
 
Edunvalvontajaosto 
 
Edunvalvonta on järjestämässä kuukauden päästä uuden tapahtuman; Kahvin ja 
Valituksen. Kahvi ja Valitus järjestetään Terkossa, ja siellä voi tulla antamaan 
palautetta opinnoista kahvin äärellä. Täältä saatua palautetta jaetaan henkilökunnalle 
opintotyöryhmän kokouksessa. Edunvalvonta on järjestämässä myös lokakuun 
lopussa Graduruminaatio-nimisen tapahtuman, jonka idea on tarjota vertaistukea 
gradun kirjoittamiseen.  

  
Johtoryhmässä käydään tällä hetkellä läpi ensi vuoden psykologian opintojen 
valintaperusteita ja ne julkaistaan myöhemmin syksyllä. Sähköpostilistassa on 
tiedotettu harjoittelupaikkahausta, joka tapahtuu keskitetysti Helsingin kaupungin ja 
Terveystalon kanssa. Helsingin kaupungin harjoitteluhakua pilotoidaan nyt ja sinne 
toivotaan mahdollisimman monen hakevan.  

  



Opettajatutoroinnista on käyty keskustelua, ja yksi esiin nousseista ongelmakohdista 
oli niiden osittainen ajoittaminen ennen orientaatioviikkoja, joka saattaa olla hieman 
liian rankka pudotus yliopistoelämään fukseille. Kehitysehdotuksena on esitetty, että 
opettajatutoroinnin ajankohta olisi samaan aikaan orientaatioviikolla, ja tämä 
päivämäärä tulee informoida niin aikaisin opettajatutoreille kuin on mahdollista, jotta 
kaikki opettajatutorit ovat varmasti paikalla. Opettajatutoroinnista kerätään 
myöhemmin palautetta. 

 
Sidosryhmäjaosto 
 
Hepsy tiedottaa, että maanantaina 21.10 järjestetään fuksien saunailta yhteistyössä 
Psykologiliiton ja Upsyn kanssa. Hepsy järjestää myös yhdessä Upsyn 
opiskelijadustajien kanssa työelämäillan myöhemmin syksyllä.  

  
Upsy järjestää 40v-vuosijuhlat lauantaina 16.11. ja toivottaa opiskelijat tervetulleeksi 
juhliin.  

  
SPOLin hallitus aloittaa syyskauden kokoontumalla tulevana viikonloppuna. Fukseille 
suunnattu SPOLskis järjestetään lokakuussa. 

  
Yritysyhteistyövastaavat tapasivat perjantaina ja syksyn osalta näyttää hyvälle, 
vaikkakaan vastaavat eivät ehdi järjestää kaikkea, mitä olivat alustavasti 
suunnitelleet. Cut-e:n koulutus etenee, ja ilmoittautuminen alkaa parin viikon sisällä. 
Kompleksin kiintiö tulee olemaan viisi henkilöä. Koulutuspäivät selviävät 
todennäköisesti tällä viikolla.  

  
Merit saapuu 17.30.  

  
Alumnivastaava tiedottaa, että ensimmäiset syksyn afterworkit ovat tulossa. K:lla on 
väliä-sitsien päivämäärän kanssa on ollut hieman ongelmia, mutta asia on 
selviämässä piakkoin. Sitsipaikaksi kaavaillaan Thoraxin kerhotila Annexetiä, ja 
alumnivastaava odottaa Thoraxin vastausta. Kompleksin kannatusjäsenyydestä tulee 
pian tietoa Facebookiin. Alumnivastaava nostaa esille psykologian maisteriohjelman 
todistuksenjakotilaisuuden, joka olisi kovin toivottu. Alumnivastaava ehdottaa, että 
esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa olisi vapaaehtoinen seremonia, jossa 
vastuuhenkilö luovuttaisi todistukset muiden osallistujien taputtaessa, joku 
henkilökunnasta lausuisi muutaman sanan ja tämän jälkeen skoolattaisiin. Tällainen 
käytäntö toisi hieman juhlavuutta valmistumiseen, ja vastaavanlaisesti toimitaan 
esimerkiksi Hankenilla.  



  
Hallitus kannattaa yleisesti ajatusta valmistujaisjuhlasta, mutta huomauttaa, että 
aiheeseen tarvitaan myös tiedekunnan mielipide, sillä ei ole varmaa, miten dekaani 
suhtautuisi ajatukseen psykologian maisterien omasta valmistujaisjuhlasta. Esitetään 
myös ehdotus siitä, että psykologit osallistuisivat lääkärien valmistujaisjuhlaan. 
Ongelmana tässä on kuitenkin se, että lääkärit ja psykologit valmistuvat hieman eri 
aikaan, joka hankaloittaisi luonnollisesti juhlamenoja. On siis hieman haastavaa 
osallistua yhteiseen juhlaan, mutta ei ole varmaa olisiko psykologien oma 
valmistujaisjuhla suotavaa tiedekunnan näkökulmasta. Alumnivastaavan neuvotaan 
ottamaan yhteys edunvalvontaan, ja tätä kautta saataisiin keskusteluyhteys avattua 
aiheesta ylempien tahojen kanssa. 
 
Tapahtumajaosto 
 
Tutorvastaava kertoo tutoroinnin lähteneen hyvin käyntiin. Fuksit ovat aktiivisia. 
Suurin osa tapahtumista on ohi, mutta tutorointi jatkuu tuttuun tapaan edelleen 
syvemmälle syksyyn.  

  
Supertutor tapaa muut supertutorit ja koulutussuunnittelija Kari Lehden ensi viikolla. 
Hän aikoo myös kerätä palautetta tutoreilta siitä, miten yhteistapahtumat ovat 
sujuneet. Logopedien tutorit ovat toivoneet enemmän yhteistapahtumia psykalaisten 
kanssa.  

  
Tarjoilutiimi kokousti ensimmäistä kertaa viime viikolla. Syksy näyttää kiireiselle, 
mutta tartsat odottavat tapahtumia innolla. Suurimmalle osalle tapahtumista on saatu 
jo päivämäärät päätettyä, mutta kahvihetken, verenluovutuksen ja 
merkkimarkkinoiden osalta päivämäärät eivät ole vielä selvät. Fuksisitsien 
ilmoittautuminen avautui tänään fukseille, ja ensi viikon maanantaina alkaa 
vanhempien opiskelijoiden ilmoittautuminen. Vaatetilaus on suunnitteilla, ja siitä on 
tulossa lisätietoa piakkoin. Nyt myös henkilökunnalla on mahdollisuus tilata 
Kompleksin kangaskasseja tai vaatteita. Taloudenhoitaja toivoo merkkimyynnin 
lisäämistä, sillä sitä kautta ollaan saatu hyvin tuottoa.  
 
Ympäristövastaava kysyy hallituksen mielipidettä syksyn nälkäpäiväkeräyksen 
(26.-28.9.) toteutukseen. Ensimmäinen vaihtoehto on perinteinen lipaskeräys, joka 
ollaan toteutettu ennenkin esimerkiksi Janopäivän keräyksessä. Toinen vaihtoehto on 
nettikeräys Punaisen ristin sivuilla tai Facebookissa ja kolmas vaihtoehto on järjestää 
tapahtuma, jonka sisäänpääsymaksu lahjoitetaan keräykseen. 

  



Junia saapuu 17.59. 
  

Tapahtuman järjestäminen kuulostaa hallituksen mielestä liian työläältä, ja se pitäisi 
järjestää hyvin nopealla aikataululla. Pohditaan myös sitä, kuinka paljon ihmiset enää 
lahjoittavat fyysisiin lippaisiin: osallistujia lipaskeräykseen on ollut viime vuosina 
hyvin vähän. Nettikeräys Kompleksin Facebookissa saa kannatusta, ja se voitaisiin 
toteuttaa vähemmän passiivisella tavalla esimerkiksi pitämällä Meilahdessa standia 
parin tunnin ajan. Standilla kannustettaisiin ihmisiä lahjoittamaan netissä ja tätä 
kautta lisättäisiin tietoisuutta keräyksestä. Lopulta hallitus päättää, että 
nälkäpäiväkeräys toteutetaan nettikeräyksenä. 

  
Ympäristövastaava mainostaa Zero Waste Syyskuuta, jossa ideana on jätteen määrän 
tuottamisen vähentäminen. Kompleksin pitäisi siis keksiä viisi asiaa, jotka aiotaan 
toteuttaa jätteen vähentämiseksi ja nämä tulee lähettää HYYn Instagramiin. 
Ympäristövastaava pyytää erityisesti biletiimiä ja hyvinvointitiimiä osallistumaan 
lupauksien toteuttamiseen. Esimerkki-ideoiksi nousevat kertakäyttöastioiden 
käyttämisestä kieltäytyminen sekä tutkimusbileiden koristeiden ekologisuuteen 
panostaminen.  

  
Biletiimi oli pitämässä rastia alfajaisissa. Tutkimusbileet ovat ensi viikolla, ja 
tutkimuksiin otetaan alkometri mukaan. Tänä vuonna tutkimusbileistä aiotaan myös 
tehdä lehteen juttu. Kalliokierros on tulossa. Impulsin kanssa järjestettävässä 
yhteistapahtumassa on ollut ongelmia, sillä Rex on varattu koko sen viikonlopun, 
jolloin tapahtuman olisi pitänyt olla. Sitseille etsitään nyt uusia tiloja. Rajistapahtuma 
julkaistiin tänään Facebookissa. Bilikset eivät saaneet lippuja Hämeenkadun 
approille. 

  
Hyvinvointitiimi kokoustaa tällä viikolla ja he suunnittelevat syksyn tapahtumia. 
Syksyllä on tulossa yhteinen peli-ilta Intelligenzian kanssa. 

  
Ekskutiimi kokoustaa tällä viikolla ensimmäisen kerran ja suunnittelee syksyn 
tapahtumia. 

  
Kansainvälisyystiimi järjestää yhteistyössä kv-tutoreiden ja lääkiksen tutoreiden 
kanssa marraskuussa vaihtarisitsit. Sitsitilaksi pyritään varaamaan Euforia. Kv-tiimi 
aikoo myös järjestää lokakuussa vaihtariretken Nuuksioon. 
 
 
 



 
Lehti 
 
Lehti on kokoustanut tänään ensimmäistä kertaa ja myös muutama fuksi osallistui 
kokoukseen. Lehden deadline on kuukauden lopussa, ja uuden lehden teema on 
nautinto. Teemaan liittyvä seksikysely on tulossa, ja kyselyn tuloksia verrataan 
lääkiksen vastaavan kyselyn tuloksiin sekä muutama vuosi sitten toteutetun 
Kompleksin seksikyselyn tuloksiin. Päätoimittaja tutkii edelleen vaihtoehtoja uudelle 
painopaikalle, mutta tällä hetkellä suurin osa on liian kalliita.  

8. Työryhmien kuulumiset 
 

Seminaarityöryhmä 
 

Työryhmä on saanut rekrytoitua lähes kaikki puhujat, aiheet ja aikataulu ovat 
selkeytyneet ja WebOodista löytyy kurssikuvaus. Työryhmä kokoustaa ensi viikolla ja 
lyö viimeiset yksityiskohdat lukkoon.  

9. Tulevat tapahtumat 
13.9.2019 Kompleksin Afterworkit 
13.9.2019 Meikun mestaruus 
21.9.2019 Tutkimusbileet 
27.9.2019 HYY Fuksiseikkailu  
2.10.2019 Limeksen approt 
5.10.2019 Fuksisitsit 
10.10.2019 Hämeenkadun approt 
11.10.2019 Kompleksin Afterworkit 
11.-12.10.2019 Fuksimökki 
15.10.2019 Hallituksen kokous 
16.10.2019 Kahvi ja Valitus 
17.10.2019 Rajatilabileet 
21.10.2019 Psylin saunailta 
21.-24.10.2019 Kompleksin kriisi- ja traumaseminaari 
31.10.2019 Graduruminaatio 
2.11.2019 Impuls- yhteissitsit 

10. Maailman mielenterveyspäivä 10.10. 

Kompleksi on saanut kutsun Suomen Mielenterveysseura ry:ltä järjestämään 
Maailman mielenterveyspäivää ja SPOL-edustaja on osallistunut kokoukseen aiheesta. 



HYY ei ole tänä vuonna osallistumassa järjestämiseen, ja Kompleksin kapasiteetti 
lähteä järjestämään tapahtumaa ei ole täysin samalla tasolla kuin HYYllä, joten 
hallitus toteaa, että meidän tehtävämme on enemmänkin mainostaa ja levittää 
informaatiota yliopistotasolla. Kompleksi aktivoi tiedekuntia ja mahdollisesti 
SPOL-kytköksien kautta myös muita kaupunkeja. Tiedonlevitystä varten on olemassa 
paljon materiaalia, jota voi käyttää (sekä fyysistä että sähköistä). Päätetään, että 
Kompleksi mainostaa Maailman mielenterveyspäivää jakamalla sähköposteja ja 
esimerkiksi hyödyntämällä Kompleksin Instagram-tiliä. Kysellään kiinnostuneita 
ottamaan vetovastuuta tiedottamisesta, ja alustavasti Merit ja Eveliina ilmoittautuvat. 

11. Mocoman siivous 

LKS on esittänyt pyynnön Kompleksille Mocoman siivoukseen osallistumisesta jo 
viime vuonna, mutta Kompleksi ei ole toistaiseksi ottanut osaa siivoamiseen. Tästä 
syystä LKS:n puheenjohtaja on nostanut jälleen asian esille. 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat yksimielisiä siitä, että tiedekunnan 
opiskelijoiden yhteisten tilojen siivoamiseen tulisi jokaisen tiloja käyttävän 
ainejärjestön osallistua. LKS:n alfat ovat siivonneet Mocomaa, joten on luontevaa, että 
myös Kompleksin fuksit osallistuisivat siivoamiseen, ja tätä on pilotoitu onnistuneesti 
tänä syksynä. Tätä kautta fuksit on myös saatu tutustutettua Mocsuun. Keväisin 
siivousvastuu siirtyy hallitukselle. Siivousviikot jaetaan tasaisesti ainejärjestöjen 
kesken, ja Kompleksille tulee yhteensä seitsemän viikkoa siivoomista lukuvuodessa; 
fuksit siivoavat viitenä viikkona syksyllä ja hallituksen jäsenet siivoavat kahtena 
viikkona keväällä. Ohjeet siivoukseen on saatu. 

Esitys: Kompleksi osallistuu Mocoman siivoamiseen niin, että syksyisin fuksit 
siivoavat tutoreiden perehdytyksellä ja keväisin hallitus siivoaa. 

Hyväksytään esitys.  

LKS on ehdottanut, että Kompleksin fuksit siivoaisivat tänä vuonna viikoilla 37, 39, 40 
ja 43. Hallituksen siivousajoiksi ehdotettiin viikkoja 2 ja 3. Kevään siivousajoista 
herää keskustelua, sillä suurimmalla osalla psykalaisista luennot eivät ole vielä 
alkaneet, ja siivoamisesta voisi tulla täten hieman hankalaa. Päätetään, että 
varapuheenjohtaja aloittaa keskustelun LKS:n kanssa kevätlukukauden vuorojen 
siirtämisestä.  

12. Sitsirangaistukset 

Huhtisitseillä pilotoitiin ideaa sitsien rangaistuksettomuudesta, ja sitsien jälkeen 
lopputuloksesta ei olla keskusteltu vielä hallituksen kokouksessa. Huhtisitseillä 



rangaistukset korvattiin laulunjohtajien järjestämällä ohjelmalla. Aihe nousi jälleen 
pinnalle fuksisitsien lähestyessä, ja hallitukselta halutaan linjaus sitsikäytäntöön, joka 
fukseille opetetaan.  

Ehdotetaan, ettei fuksisitseillä olisi rangaistuksia, sillä ne saatetaan kokea 
stressaaviksi ja ahdistaviksi. Hallituksessa enemmistö myötäilee ehdotusta. Päätetään 
kerätä palautetta sitseihin liittyen vasta sitten, kun fuksisitsit on pidetty. Palautteessa 
selvitetään kokemuksia sekä huhtisitseiltä että fuksisitseiltä. Palautteen läpikäynnissä 
tulisi kuitenkin huomioida, ettei fuksisitseille mahdu paljonkaan vanhempia 
opiskelijoita, joten palautteen kerääminen fuksisitsien osalta voi olla hieman 
haastavampaa. Puheenjohtaja ottaa vastuun kyselyn tekemisestä.  

Sovitaan siis, että fuksisitseillä ei ole rangaistuksia, ja viikon päästä sitseistä kerätään 
palautetta.  

13. Jäsenten erottaminen 

Esitys: Erotetaan liitteessä 3 mainitut henkilöt Kompleksista jäsenen omasta 
pyynnöstä 

Hyväksytään esitys. 

14. Muut esille tulevat asiat 

Elokuun epävirallisessa hallituksen kokoontumisessa keskusteltiin fuksien 
hallitukseen tutustumisillan nykyisestä nimestä eli kähmintäillasta. Aikaisempien 
vuosien puheenjohtajat ovat pohtineet onko nimi sovelias ja pitäisikö se vaihtaa. 
Varapuheenjohtaja ehdottaa vaihtoehtoista nimeä “houkutteluilta”. Muita 
nimiehdotuksia ei hallitukselta kysyttäessä ilmene, ja viittausäänestyksessä 
äänestetään houkutteluillan ja kähmintäillan välillä. Äänestyksen tuloksena 
kähmintäillan nimi jää entiselleen. 

Valitaan fuksien haalaritiimille vastuuhenkilö. 

Esitys: Perustetaan Kompleksille haalaritiimi ja valitaan sen vetäjäksi Eero Ylitalo. 
Nimetään Eero Ylitalo Kompleksin toimihenkilöksi. 

Hyväksytään esitys.  

K:lla on väliä -sitsien juhlapaikaksi on pohdittu Thoraxin Annexet-salia, joka on 
edullisin kaikista tällä hetkellä harkinnassa olevista vaihtoehdoista. 

Esitys: Vuokrataan Annexet K:lla on väliä -sitseille. 



Hyväksytään esitys.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

          Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19:00. 

 

 

 

Vakuudeksi, 

 

 

__________________________________________ __________________________________________ 

Karoliina Reijonen, puheenjohtaja Pinja Huotari, sihteeri 
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Läsnäolijat 
 
Pinja Huotari  
Karoliina Reijonen 
Sonja Taulavuori 
Eveliina Ylipiha 
Enni Rasmus 
Kaisa Krabbe 
Alma Suutari 
Laila Ketvel 
Pekka Tölli 
Eero Ylitalo 
Ali El Fellah 
Saara Silakoski 
Emilia Ankkuri 
Emma Kuokkanen 
Sini Mikkola 
Eetu Vilminko 
Satu Salonen 
Suvi Kangas 
Iita Riihilahti 
Inka Westerlund 
Tuuli Mäntylä 
Heidi Laukkanen 
Tanja Tentke 
Kristiina Lindfors 



Junia Heikkilä 
Merit Morikawa 
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Kuluyhteenveto 
 

8.5.2019 Laura Ståhlberg 3,45e Korvaus postikuluista  

14.5.2019 Painotalo Plus Digital Oy 190,00e Kompleksi-lehti 2/2019  

15.5.2019 HKL 953,70e Rajisten ratikkalasku  

15.5.2019 Silja-Maaria Vehmas 4,77e Munajahdin kananmunia (Vappu)  

15.5.2019 Marianne Ilola 86,25e Merkkien postitus  

15.5.2019 Merit Morikawa 20,25e Oman näköinen gradu -tarjoiluja  

19.5.2019 Pinja Huotari 46,35e Hallitusmökin ruokia  

2.6.2019 Karoliina Reijonen 6,89e Hallitussitsien tarvikkeita  

5.6.2019 Nordea 27,79e Pankin palvelumaksut (päätili)  

9.6.2019 Järvenpään kaupunki 160,00e Hallitusmökin vuokra  

9.6.2019 Eetu Vilminko 20,00e SPOL saunaillan pantin maksu  

20.6.2019 LKS 125,00e Trigeminussitsien siivouskulut  



3.7.2019 Nordea 11,15e Pankin palvelumaksu (päätili)  

4.7.2019 HEF Group Oy 136,50e Appromerkkien lisätilaus  

25.7.2019 Sonja Taulavuori 7,99e Kahvinkeittimen virrankatkaisin  

5.8.2019 Nordea 10,56e Pankin palvelumaksu (päätili) 
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Kompleksista erotettavaksi esitetyt jäsenet 

Maaria Wahlström 

Jari Mustonen 

 

 


