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PÖYTÄKIRJA 

KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 15.10.2019 klo 17:30 
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 18.20. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Lisätään esityslistaan kohta “SPOLin arvot” kohdan 13. “HYYn järjestökilpailu”          
jälkeen. Kohdan “SPOLin arvot” jälkeen lisätään kohta “Tiedekuntasopimus”.  

Esityslistan kohdat 14.-16. siirtyvät kahdella eteenpäin. 

Esitys: Lisätään liitteeseen 3 nimi Heidi Sandström.  

Hyväksytään esityslista mainituin muutoksin. 

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti 

Kompleksi on saanut vuosijuhlakutsuja HYYltä (23.11.), HAOlta (26.10.),        
Stimulukselta (16.11.) ja Upsylta (16.11.). Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja        
lähtevät edustamaan Kompleksia HYYn vuosijuhlille. HAOlle lähetetään       
onnittelukortti. Pinja ja Kaisa ilmoittautuvat alustavasti olevansa kiinnostuneita        
osallistumaan Stimuluksen vuosijuhlille. HYY järjestää torstaina 21.11. järjestögaalan,        
jossa annetaan palkintoja järjestösankareille sekä eri kategorioissa ansioituneille        
järjestöille.  

 



5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

6. Talous 

Taloudenhoitaja tiedottaa, että Kompleksin taloustilanne näyttää tällä hetkellä        
hyvältä, joten ne jaostot, joilla on budjettia vielä käyttämättä, voivat käyttää sitä. Jos             
jaostoilla herää kysymyksiä budjetin käyttämisestä, he voivat konsultoida        
taloudenhoitajaa. 

Haalaritiimin vetäjä ei ole viime vuonna saanut haalaritilin katseluoikeuksia         
Nordealta, joten taloudenhoitaja kokee, ettei tätä yritetä tänäkään vuonna. Hän          
päivittää haalaritilin tilannetta tiimin vetäjälle tasaisin väliajoin. 

Taloudenhoitaja toivoo kulukorvauksia haettavan ajoissa. Jos laskuja menee ensi         
vuoden puolelle, siitä tulee ilmoittaa ajoissa taloudenhoitajalle, jotta ne saadaan          
kirjattua oikein kirjanpitoon. 

Esitys: Hyväksytään liitteen 2 kuluyhteenveto. 

Hyväksytään esitys.  

Taloudenhoitaja ottaa esille aikaisemmissa kokouksissa esittelemänsä Nordean       
Business Start-yrityspaketin. Hän ehdottaa, että otamme kyseisen yrityspaketin, sillä         
se tulee edullisemmaksi ensimmäisen puolen vuoden aikana kuin uudistuksen myötä          
käyttöön tuleva tilinhoitomaksu. Paketin hyväksymisellä ei ole vaikutusta        
tämänhetkisiin oikeuksiin, eli ne pysyvät samoina. Voimme siis esimerkiksi pitää          
merkkitiliä tyhjänä ilman lisämaksua, ja yrityspaketin mukana tulee lisäksi Business          
Visa Debit -kortti, jonka avulla taloudenhoitaja voi tehdä käteistalletuksia. Paketti          
tulee voimaan 1.11.2019 alkaen. 

Esitys: Otetaan käyttöön 1.11.19 alkaen Nordean Business Start-yrityspaketti.  

Taloudenhoitaja Tanja Tentke (hetu) on valtuutettu tekemään omatoimisesti sopimus         
Nordean kanssa. 

Tilinkäyttöoikeudet jatkuvat taloudenhoitajalla normaalisti (tilit: FI76 1745 3000        
0760 93, FI85 1745 3000 1984 42 ja FI08 1544 3000 0271 23) ja lisäksi hänellä on                 
oikeus käyttää Business Visa Debit -korttia, jota käytetään ainakin toistaiseksi vain           
käteistalletusten tekemiseen.  

Hyväksytään esitys.  



7. Jaostojen kuulumiset. 
 

Hallintojaosto 
 
Puheenjohtaja tapasi Meilahden muiden ainejärjestöjen puheenjohtajat ja vaihtanut 
kuulumisia. Kompleksin viikkosiivousvuorot Mocomassa on saatu vaihdettua hieman 
pidemmälle (viikot 10-11). Alun perin siivousviikot olisivat sijoittuneet tammikuun 
alkuun, mutta suurin osa kompleksilaisista on edelleen lomilla tähän aikaan ja lisäksi 
hallituskausi on juuri vasta alkamaisillaan, joten ajankohta koettiin huonoksi. 
Puheenjohtajien tapaamisessa nousi myös esiin ainejärjestöjen hyödyntämä 
MobilePay, ja puheenjohtaja esittääkin ajatuksen siitä, että Kompleksille otettaisiin 
käyttöön oma MobilePay. Ajatus jätetään hautumaan.  
 
Puheenjohtaja kerää palautetta tämän vuoden sitseistä, joilla on testattu uutta 
käytäntöä rangaistuksettomuudesta. Hän esittelee tulokset kyselyn valmistuttua. 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmistelevat parhaillaan dokumentteja 
yhdistyksen vuosikokousta varten, jossa hyväksytään ensi vuoden talousarvioja 
valitaan ensi vuoden toimijat. Toimintakertomusta aletaan valmistelemaan.  

 
Edunvalvontavastaava ja puheenjohtaja tapasivat vuoden opettaja-tilaisuuden 
tiimoilta dekaania ja muiden ainejärjestöjen edustajia. Dekaani toivoo, että vuoden 
opettaja-tilaisuus siirtyisi koko tiedekunnan alle, sillä se yhdistäisi tiedekuntaa. 
Tapahtuma järjestettäisiin keskellä päivää (alustavasti on ehdotettu perjantaita 
20.3.), jotta mahdollisimman moni pääsisi paikalle. Kaikki koulutusohjelmat saisivat 
valita teeman palkitsemiselle ja Kompleksi palkitsisi mahdollisesti kaksi opettajaa eri 
kategorioissa. Todetaan, että yhteinen palkitsemisjuhla olisi hyvä ja integroiva 
ratkaisu, ja se mahdollistaa oppiainerajoja ylittävän tutustumisen sekä eri 
koulutusohjelmien henkilökunnan osaamisen esittelyn. Viime keväänä on aloitettu 
hyvien opinnäytetöiden palkitseminen, ja tätä kautta myös opiskelijoiden ansiot 
tulevat esille. Yhteisestä palkitsemistilaisuudesta huolimatta Kompleksi tulee 
säilyttämään oman kevätjuhlan. 

 
Meilahden tilavastaava ilmoittaa, että Mocoma-työryhmä on perustettu ja se on 
pitänyt ensimmäisen kokouksen. Työryhmään kuuluu Medicumin johtaja, arkkitehti, 
sisustusarkkitehti, LKS, Thorax ja Kompleksi. HUS ei ole mukana työryhmässä. 
Työryhmä vie eteenpäin Mocoman uudistamista: vanhat ja rikkinäiset huonekalut 
poistetaan ja ne korvataan tiedekunnan vanhoilla kalusteilla. Suunnitelma 
uudistuksesta on nyt tiedekunnan edustajilla käsittelyssä. 



 
Sihteeri aloittaa Kompleksin asiakirjojen sähköisen arkistoinnin lähiviikkoina. 

 
Tiedottaja on lähettänyt jäsentiedotteen kaikkien nähtäväksi.  

 
IT-vastaava ja yritysyhteistyövastaava kiittävät kaikkia Maailman 
mielenterveyspäivään osallistuneita ja Kompleksin Instagram Storyn sisällönluojia. 
IT-vastaava aikoo lisätä Kompleksin uudet jäsenet rekisteriin ja toteuttaa 
palautekyselyn Kompleksin nettisivuista. 
 
Yhdenvertaisuusvastaava on tavannut Kronos ry:n yhdenvertaisuusvastaavan kanssa, 
ja kokouksessa he ovat jakaneet yhdenvertaisuuteen liittyviä neuvoja.  

 
Edunvalvontajaosto 
 
Kahvi ja valitus järjestetään huomenna Terkossa. Tiedekuntaneuvoston uusien 
opiskelijaedustajien haku loppui eilen, ja hakemuksia tuli paljon. Valinnat uusista 
opiskelijaedustajista tehdään marraskuun aikana. Johtoryhmässä on puhuttu 
mahdollisesta todistustenjakotilaisuudesta, jonka alumnivastaava nosti esille viime 
kokouksessa. Tilaisuuteen liittyy hallinnollisia ongelmia: koulutusohjelma ei saa jakaa 
fyysisiä tutkintotodistuksia, koska tiedekunta myöntää ne. Johtoryhmä suhtautuu silti 
ehdotukseen positiivisesti. Kokouksessa ei tehty vielä päätöksiä, mutta ennen ensi 
kevättä päätetään, minkälaisen juhlatilaisuuden valmistuville voidaan järjestää. 
Alustaviksi vaihtoehdoiksi ehdotettiin kevätjuhlan kasvattamista niin, että siellä 
muistettaisiin valmistuvia tai pienimuotoista skoolausta ja ruusujen vastaanottamista 
alkusyksystä. Tämän lisäksi toivotaan, että tiedekunnan yhteiseen 
valmistumisjuhlaan saisi osallistua, vaikka ei olisi vielä virallisesti valmistunut. 
 
Tiedekuntaneuvostossa on hyväksytty tänään Psykologian kandi- ja 
maisteriohjelmien valintaperusteet vuodelle 2020, ja ne julkaistaan viimeistään 
28.10. kaikille yliopistoille. Valintaperusteisiin on tulossa muutamia tärkeitä 
muutoksia, joista suurin on todistusvalinta. 
 
Helsingin kaupungin ja Terveystalon harjoitteluhaut loppuivat viime viikolla, ja nyt 
odotetaan tietoja tästä. Graduruminaatio järjestetään torstaina 31.10. Kello 18.00 
Oluthuone Kaislassa. 

 
Sidosryhmäjaosto 
 



Upsy-edustaja tiedottaa Upsyn vuosijuhlista 16.11., jotka maksavat opiskelijalle 15 
euroa. Psylin saunailta järjestetään 21.10. Lisäksi 6.11. järjestetään työelämäilta 
teemalla lapset ja nuoret.  
 
Hepsy-edustaja muistuttaa Hepsy-päivästä 26.10. Vielä voi ilmoittautua. 
 
Yritysyhteistyövastaava ilmoittaa Cut-e koulutusten päivämäärien olevan 27.11. sekä 
15.1. Ilmoittautuminen päättyy 30.10. Vastaava tapaa tällä viikolla HTC:n työntekijää, 
joka on lähestynyt Kompleksia mahdollisen rekrytointitapahtuman järjestämisen 
tiimoilta. HTC on parina viime vuotena järjestänyt LKS:lle vastaavanlaisen 
tapahtuman Terkossa. Kompleksin Discord-kanavasta on lisätty ohjetiedostot Slackiin 
ja yritysyhteistyövastaava esittelee kanavaa mahdollisesti seuraavassa kokouksessa. 
 
Alumnivastaavan mukaan afterit ovat menneet mukavasti. K:lla on väliä-sitsit 
lähestyvät, ja ilmoittautuminen alkaa pian. Alumnien Facebook-ryhmä muutti 
nimensä “Kylän vanhimmista” “Kompleksin alumneiksi”. Alumnivastaava tiedustelee, 
onko sitsi-ilmoittautumisen yhteydessä mahdollista tilata Kompleksin laulukirja ja 
ehkä mahdollisesti myös muita Kompleksin kannatustuotteita, kuten kangaskasseja. 
Päätetään, että kannatustuotteiden tilausmahdollisuus liitetään ilmoittautumiseen.  

 
Tapahtumajaosto 
 
Tutorvastaavan mukaan fuksitapahtumat ovat menneet hyvin ja ne lähenevät 
loppuaan. Psylin saunailta on tulossa. 
 
Tarjoilutiimi tiedottaa, että fuksisitsit menivät pääasiassa hyvin, mutta he unohtivat 
Rexin pellit Alina-saliin. HYY oli juuri edellisenä päivänä tyhjentänyt kaiken 
ylimääräisen Alinalta, ja täten tarjoilutiimi joutuu hankkimaan uudet pellit Rexille. 
Tarjoilutiimi suunnittelee jo seuraavia sitsejä vauhdilla. Vaatetilaus etenee.  
 
Biletiimi muistuttaa rajiksista, jotka järjestetään torstaina. Bilevastaava haluaisi 
rajiksissa pilotoidun Kide.appin jäävän pysyväksi käytännöksi, sillä sitä kautta on 
saatu hyvin myytyä lippuja hyvin. Biletiimillä on ollut paljon tekemistä 
SPOL-yhteistyötapahtumissa, ja he olisivat toivoneet näihin ulkopuolista apua. 
Ehdotetaan, että tulevaisuudessa tämäntyyppisiin tapahtumiin kysytään 
vapaaehtoisia auttamaan järjestämisessä. Prosessiteekkareiden kanssa on tulossa 
yhteistapahtuma marraskuussa.  
 



Hyvinvointitiimi on siirtänyt teatteripäivämäärää 29.11. Tällöin mennään katsomaan 
Kissani Jugoslavia. 
 
Ekskutiimi on sopinut loppuvuodelle kuusi ekskua, eli muun muassa 
seksuaaliterapeuttiekskun, geropsykiatrian ekskun sekä pelifirmaekskun.  
 
Kansainvälisyystiimi on järjestämässä vaihtarisitsejä lauantaina 9.11. Rexillä. 
Tapahtuman järjestämisessä ilmeni pieniä ongelmia, ja sen vuoksi alkuperäinen 
sitsipäivä 7.11. ja sitsipaikka jouduttiin vaihtamaan. Nuuksioretkeä ei järjestetä, sillä 
päivämääriä ei saatu sovittua vaihtareille ja kansainvälisyystiimille sopiviksi 
luentojen ja muiden menojen vuoksi. 
 
Lehti 
 
Uuden Kompleksi-lehden pitäisi saapua postissa tällä viikolla. Seuraava lehden 
kokouspäivä on 29.10. Lehden pikkujoulut ovat tulossa, ja sinne ovat tervetulleet 
kaikki, jotka ovat olleet jollain tasolla osana lehden tekemisessä. 

8. Työryhmien kuulumiset 
 
Seminaarityöryhmä 

 
Kompleksin kriisi- ja traumaseminaari on ensi viikolla ja työpajoihin 
ilmoittautuminen on avattu. Muuten kaikki on valmiina.  
 
Haalarityöryhmä 

 
Haalarien hankkiminen on hyvässä vaiheessa. Sponsorit tuottavat perinteisesti eniten 
haasteita, mutta muuten järjestelyt ovat edenneet hyvin. Haalaribileiden ajankohtaa 
on pohdittu ja alustavasti ne suunnitellaan järjestettävän ennen lääkiksen 
superristeilyä.  

 
Lauri Uuskallio ja Elisa Kotala poistuvat 19.06. 

9. Tulevat tapahtumat 
 

16.10.2019     Kahvi ja Valitus 
17.10.2019     Eksku HUS Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikköön 
17.10.2019     Rajatilabileet 



21.10.2019     Psylin saunailta 
21.-24.10.2019     Kompleksin kriisi- ja traumaseminaari  
23.10.2019     Eksku Ubisoft Redlynx -pelifirmaan 
23.10.2019     Teatteri 
29.10.2019      Verenluovutus 
30.10.2019      Eksku geropsykiatrian poliklinikalle 
31.10.2019     Graduruminaatio 
2.11.2019     Impuls- yhteissitsit 
5.11.2019     Kiipeily 
6.11.2019     Työelämäilta 
11.11.2019     Hallituksen kokous 
12.11.2019     Pubivisa 
13.11.2019     Eksku MIELI asiantuntijapsykologille  
15.11.2019     Kompleksin Afterworkit 
20.11.2019     Yhteistapahtuma prosessiteekkareiden kanssa 
22.11.2019     Henkilökunnan ja opiskelijoiden kahvihetki 
23.11.2019     Fobian yhteistapahtuma 
27.11.2019 & 15.1.2020 Cut-e arviointimenetelmäkoulutuspäivät 
28.11.2019     Kadettisitsit 
5.12.2019     Meikun pikkujoulut 

10. Alustava talousarvio vuodelle 2020 

Hallitus alustaa seuraavaa hallitusta varten talousarvion. Taloudenhoitaja on 
kirjannut arvion kaikesta Kompleksin toiminnasta, ja tavoitteena on, että jokainen 
käy kommentoimassa talousarvioon oman pestinsä budjettia lokakuun loppuun 
mennessä. Kommentointi etukäteen helpottaa ja sujuvoittaa marraskuun 
vuosikokousta, jossa talousarvio hyväksytään.  Slackissa on to-do-kanava, jonne 
puheenjohtaja laittaa linkin talousarvioasiakirjaan.  

Ilona Tuomi poistuu 19.22. 

11. Vuoden 2020 Kompleksin alustava hallituksen rakenne ja pestijako 

Vuoden 2020 gallitusrakenne hyväksytään hallituksen kokouksessa marraskuussa ja 
uusi hallitus valitaan marraskuun vuosikokouksessa. Puheenjohtaja toivoo, että 
jokainen kävisi tarkistamassa oman pestinsä kuvauksen ja tiimin henkilömäärän ja 
tekisi tarpeelliset muutokset kommentteina asiakirjaan lokakuun loppuun mennessä.  

12. Opiskelijavaihto-työryhmän perustaminen 



Groningenin yliopiston psykologian opiskelijat ovat lähestyneet Helsingin yliopiston 
psykologian opiskelijoita ja ehdottaneet opiskelijavaihtoyhteistyön mahdollisuutta 
keväälle 2020. Perustetaan tätä varten työryhmä kansainvälisyystiimin jäsenistä (ja 
muista vapaaehtoisista), koska yhteistyön järjestäminen ylittää hallituskauden. 

Esitys: Perustetaan opsikelijavaihtotyöryhmä, jonka vetäjäksi valitaan Inka 
Westerlund. Muita ryhmäläisiä ovat Heidi Laukkanen, Tiia Kuha, Pinja Huotari, Tuuli 
Mäntylä ja Aada Ståhl.  

Hyväksytään esitys.  

Ajatuksena on, että noin 20 opiskelijaa Helsingistä lähtee Hollantiin 24.2.-1.3.2020, ja 
hollantilaiset tulevat vastaavasti tänne 20.-26.4. Kansainvälisyystiimi pitää 
hollantilaisten kanssa Skype-kokouksen perjantaina 18.10. Kokouksessa on tarkoitus 
selvittää budjettia sekä erinäisiä käytännön järjestelyihin liittyviä seikkoja. Lisäinfoa 
tulossa kokouksen jälkeen.  

13. HYY:n järjestökilpailu 

HYY järjestää järjestökilpailun eri kategorioilla (mm. vuoden haalarimerkki ja vuoden 
sitsilaulu), ja puheenjohtaja kyselee hallitukselta kiinnostusta osallistua kilpailuun. 
Ehdotetaan, että Kompleksin kriisi- ja traumaseminaari ilmoitetaan vuoden 
työelämätapahtuma-kategoriaan ehdokkaaksi, neuronimerkkiä vuoden 
haalamerkki-kategoriaan ja Pussikalja-approa vuoden 
yhteistyötapahtuma-kategoriaan.  

14. SPOLin arvot 

SPOL on pyytänyt, että Kompleksi kommentoisi SPOLin toiminnalleen määrittämiä 
arvoja. Hallitus hyväksyy arvot, eli Kompleksi tukee SPOLin näkemyksiä. 

15. Tiedekuntasopimus 

Puheenjohtajisto on hionut vuoden alusta lähtien tiedekuntasopimusta, jonka 
vetäjänä on toiminut LKS:n puheenjohtaja. Sopimuksen tavoitteena on ollut 
selkeyttää tiedekunnan ja ainejärjestöjen rooleja: ongelmaksi on noussut se, että 
ainejärjestöt ovat tehneet paljon tiedekunnalle kuuluvia tehtäviä ilman minkäänlaista 
palkkiota.  

LKS:n puheenjohtaja on keskustellut dekaanin ja tiedekunnan johdon kanssa, ja 
vihdoin sopimus on saatu vietyä läpi. Sopimuksessa on määritelty eri osapuolten 
roolit, ja tämän lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöt saavat käyttöönsä 



vuosittaisen rahasumman, jolla on tarkoitus kustantaa koko tiedekunnan yhteinen 
kahvitarjoilu Mocomaan sekä huolehtia Mocoman viihtyvyydestä. Käytännön 
yksityiskohdista keskustellaan muiden järjestöjen kanssa, kun sopimus on 
allekirjoitettu. Puheenjohtaja laittaa sopimuksen hallituslaisten nähtäväksi ja 
kommentoitavaksi Slackiin tämän viikon ajaksi. Tämän jälkeen tehdään 
sähköpostipäätös asiasta. Sopimus astuu voimaan kaikkien tahojen allekirjoitettua.  

Kokouksessa hurrataan ja taputetaan aikaansaadulle tiedekuntasopimukselle. Pieniä 
yksityiskohtia toivotaan selkeytettävän Kompleksin kahvivastaavan kannalta: pesti 
todennäköisesti muuttuu tavalla tai toisella.  

16.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään liitteen 3 henkilöt Kompleksin jäseniksi 

Hyväksytään esitys.  

17. Muut esille tulevat asiat 

Ympäristövastaava ilmoittaa, että on estynyt Kompleksin verenluovutuspäivänä 
(29.10.), ja pyytää toista hallituslaista johdattamaan kompleksilaiset luovutuspaikalle. 
Taloudenhoitaja ilmoittautuu vapaaehtoiseksi tehtävään. 

Impuls-sitseille etsitään laulunjohtajaa, joka osaa puhua hieman ruotsia. Kokouksesta 
ei löydy vapaaehtoisia (tai ruotsia osaavia). Aiheesta laitetaan Slackiin ilmoitus.  

Hallituksen kähmintäillan päivämääräksi päätetään keskiviikko 13.11. kello 18.30. 

Biletiimi tiedottaa, että Alinan varauskierros on ensi viikolla. Vallanvaihtokaronkan 
päivämääräksi on suunniteltu perjantaita 24.1. 

Taloudenhoitaja muistuttaa, että paperisten laskujen tulosta on ilmoitettava hänelle 
aina mahdollisimman pian. 

18. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20.00. 
 

Vakuudeksi, 

 

 



__________________________________________ __________________________________________ 

Karoliina Reijonen, puheenjohtaja Pinja Huotari, sihteeri 
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7/2019 
LIITE 1 

KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 15.10.2019 klo 17:30 
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki 
 
Läsnäolijat 
 
Pinja Huotari 
Tanja Tentke 
Enni Rasmus 
Satu Salonen 
Suvi Öhman 
Emma Oksanen 
Emma Lehtola 
Silja Vehmas 
Alma Suutari 
Saara Silakoski 
Kaisa Krabbe 
Karoliina Reijonen 
Sonja Taulavuori 
Eero Ylitalo 
Lauri Uuskallio 



Elisa Kotala 
Junia Heikkilä 
Ilona Tuomi 
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LIITE 2 

KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 15.10.2019 klo 17:30 
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki 
 
Kuluyhteenveto 
 

9.9.2019 Suvi Öhman 47,08e Running Dinner  

9.9.2019 Suvi Öhman 15,58e Fuksipicnic ruokia  

9.9.2019 Marianne Ilola 49,35e Running Dinner  

9.9.2019 Riinu Elonheimo 55,50e Merkkien postikulut  

9.9.2019 Saara Silakoski 45,50e Running Dinner  

9.9.2019 Alma Suutari 11,00e Fuksikaste materiaalit  

9.9.2019 Maria Ukkonen 49,63e Running Dinner  

9.9.2019 Maria Ukkonen 47,38e Tarjoilut (tutustumisbileet)  



9.9.2019 Anniina Koutonen 16,11e Tarjoilut (fuksipicnic)  

9.9.2019 Alma Suutari 8,98e Palkinnot (HKI-seikkailu)  

9.9.2019 Satu Salonen 50,00e Running Dinner  

9.9.2019 Emma Lehtola 13,30e Tarjoiluja (vaihtarit)  

9.9.2019 Kaisa Krabbe 11,24e Tarjoiluja (fuksien 1.ilta)  

9.9.2019 Aada Ståhl 44,72e Running Dinner  

9.9.2019 Elisa Tasanko 46,00e Running Dinner  

9.9.2019 Jan-Erik Suttle 3,00e Merkkimaksun palautus  

9.9.2019 Kaisa Krabbe 93,23e Tutor-syksyn tarjottavia  

9.9.2019 Kaisa Krabbe 14,00e Tarvikkeita (fuksien 1.ilta)  

10.9.2019 Minna Parvio 43,04e Running Dinner  

10.9.2019 Sofia Rintaniemi 50,00e Running Dinner  

10.9.2019 Kaisa Krabbe 7,10e Tarvikkeita(fuksisuokki)  

10.9.2019 Maria Ukkonen 4,98e Tarvikkeita(fuksikaste)  

10.9.2019 Alma Suutari 15,79e Tarjoilut(fuksipicnic)  

10.9.2019 Kaisa Krabbe 12,67e Tarjoilut(fonihengailu)  

15.9.2019 Aida Lindy 17,22e Halkotarjoilut (syyskuu)  

15.9.2019 Emma Lehtola 10,93e Kv-tutor tarjoilut  

15.9.2019 Anna Piri 50,00e Running Dinner  

15.9.2019 Emma Hakonen 47,40e Running Dinner  

18.9.2019 Juho Korhonen 50,00e Running Dinner  

25.9.2019 Emma Kuokkanen 64,50e Kaulanauhat(fuksikaste)  

25.9.2019 Emma Oksanen 89,20e Merkkien postitus  

29.9.2019 Kaisa Krabbe 53,49e ABC-ilta tarjoilut  

3.10.2019 Nordea 31,80e Pankin palvelumaksu(päätili) 
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KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 15.10.2019 klo 17:30 
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki 

 
 
Veera-Maija Viheriävaara Heini Kuparinen 

Iiris Vanhala Fanni Mäki-Filppula 

Elisa Kotala Annika Mattila 

Lauri Uuskallio Lilja Aaltonen 

Johanna Hämäläinen Oona Serimaa 

Emma Dubb Julia Kotila 

Salla Immonen Karita Tolvanen 

Emma Alberdi Susanna Selin  

Eero Ylitalo Melina Rajala 

Noora Tuompo Pekka Tölli 

Bettina Kumpulainen Saara Salakka 

Leonora Terakaj Aija Hukari 

Unni Javanainen Senni Patronen 

Jenna Laakkonen Hertta Aalto-Setälä 

Jutta Pekkala Senni Sipponen  



Sylvia Talikka Jade Jokinen 

Janna Hakala Oona Holkeri 

Timo Silander Leea-Maria Pätsi 

Aarni Hartikainen Anna Talkkari 

Saana Simelius Jaakko Nokkala 

Anton Kouvalainen Sanna-Maria Riikonen 

Emilia Ukkonen Anna von Bagh 

Joona Hotti Elina Väisänen 

Vilma-Reetta Bergman Tiina Tolonen 

Nella Mynttinen Annastiina Alastalo 

Siiri Opas Heidi Sandström  


