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PÖYTÄKIRJA 

KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 11.11.2019 klo 17:00 
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 17.01. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Lisätään kohta “Kide.app osaksi rajatilabileiden myyntiä” kohdan 14. “SPOLin          
Vuoden psykologian opiskelija- kilpailu” jälkeen. Kohdat 15.-17. siirtyvät yhdellä         
eteenpäin.  

Hyväksytään esityslista. 

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti 

Varapuheenjohtaja on ilmoittanut Kompleksin itsenäisyyspäivän kulkueeseen      
Hietaniemen hautausmaalta Senaatintorille, ja kannustaa kaikkia halukkaita       
osallistumaan. 

SPOL-edustajat menevät edustamaan Kompleksia Cortexin vuosijuhlille. Stimuluksen       
vuosijuhlille ei löydy edustajia, joten laitetaan heille onnittelukortti.  

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 



6. Talous 

Taloudenhoitaja on asioinut viime viikolla Nordean kanssa ja ottanut yrityspaketin          
käyttöön. Lähiaikoina on ollut paljon laskuja, sillä vaatetilaus, rajatilabileiden         
laivamaksu sekä Trauma- ja kriisiseminaarin luennoitsijapalkkiot ovat osuneet kaikki         
samaan aikaan maksettaviksi. 

Esitys: Hyväksytään liitteen 2 kuluyhteenveto. 

Hyväksytään esitys. 

7. Jaostojen kuulumiset 
 

Hallintojaosto 
 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kokoustivat muiden Meilahden ainejärjestöjen 
puheenjohtajien kanssa. He allekirjoittivat tiedekuntasopimuksen, joka on menossa 
nyt dekaanille allekirjoitettavaksi. Meilahden ainejärjestöjen puheenjohtajiston on 
tarkoitus kokoustaa vielä kerran ennen kauden päätöstä. Puheenjohtaja on menossa 
dekaani Risto Renkosen kotiin vierailemaan yhdessä Kompleksin sekä muiden 
ainejärjestön edustajien  kanssa sunnuntaina 5.12. Vierailulla on tarkoitus keskustella 
dekaanin kanssa ajankohtaisista aiheista ja silitellä dekaanin koiria. Kompleksista 
useampi on kiinnostunut edustamaan vierailulla, joten kaksi vapaata paikkaa 
täytetään arpomalla. 
 
Puheenjohtaja on tavannut professori Anu-Katriina Pesosta ja he keskustelivat 
yleisesti Kompleksin kuulumisista. Puheenjohtaja oli myös käymässä Hepsy-päivillä, 
ja Hepsyn puheenjohtaja nosti täällä esiin Kompleksin ja Hepsyn välisen 
yhteistyömahdollisuuden esimerkiksi aiheesta “Psykologit yhteiskunnassa”. Tätä tai 
ylipäätänsä jonkunlaista yhteistyötapahtumaa toivottiin ideoitavan. Hepsy-päivässä 
kannustettiin myös hakemaan heiltä rahallista tukea Kompleksin tapahtumiin, jos 
sellaiselle on tarvetta. 
 
Tilavastaava tiedottaa, että Mocoman turhat tavarat on merkitty pois vietäviksi ja 
poisnouto on tilattu. Tavaroiden nouto tapahtuu ennen vuodenvaihdetta. Mocoman 
tietokonekysely on kerätty, ja sen perusteella haetaan yhdeksää uutta tietokonetta. 
Tiedekuntasopimuksen myötä Mocoman kävijämäärä sekä tietokoneiden tarve 
oletettavasti kasvavat. 
 



Tiedottaja kaavailee ensi vuoden hallituskauden alkua ajatellen tiedotuskoulutusta, 
joka on suunnattu erityisesti tapahtumajaostolle. Tiedottaja pyytää ilmoittamaan, jos 
tulee mieleen jotain, mitä osallistujat haluaisivat tässä koulutuksessa tietää.  
 
Edunvalvontajaosto 
 
Opintovastaavat ja edunvalvontavastaava tapasivat Meilahden opintopsykologia. 
Tapaamisessa keskusteltiin tavoista vaikuttaa psykologian opiskelijoiden 
hyvinvointiin. Esiin nousi muutamia konkreettisia tapoja, kuten opintopsykologin 
esittäytyminen opiskelijoille, opintopsykologin ja opiskelijoiden välisen yhteistyön 
tiivistäminen sekä edunvalvontavastaavan pestiin hyvinvointikomponentin 
integroiminen. Edunvalvontavastaavan järjestämään graduruminaatioon osallistui 
yksi ihminen, eli kyseistä tapahtumaa ei välttämättä järjestetä enää tulevaisuudessa. 
Johtoryhmän kokouksessa mietittiin henkilöstösuunnitelmaa ja vaihtoyliopistoja.  
 
Opintovastaavien järjestämä Kahvi ja Valitus poiki paljon kurssipalautteita ja ne on 
viety opintotyöryhmään. Viini ja Valitus järjestetään torstaina 21.11., jolloin kerätään 
lisää palautetta syksyn viimeiseen opintotyöryhmän kokoukseen. 

 
Sidosryhmäjaosto 
 
Upsy ja Hepsy järjestivät viime viikolla työelämäillan, joka keräsi hyvin osallistujia. 
 
SPOLin Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit järjestetään Tampereella viikonloppuna, ja 
sinne on saatu melkein jokaisesta ainejärjestöstä joku esittelemään graduaan. 
Seminaaripäivä Turussa pidetään lauantaina 25.1. SPOLin yhteisistä arvoista on saatu 
kuulla palautetta kaikilta ainejärjestöiltä, ja ne julkaistaan lähiaikoina. Näiden arvojen 
mukaan toimitaan tulevaisuudessa. 
 
Yritysyhteistyövastaavat muistuttelevat tulevista Cut-e -koulutuksista. Koulutukset 
järjestetään kokeilumielessä, ja vastaavia tilaisuuksia saatetaan järjestää 
uudestaankin. Kevään rekrytointitapahtumaan (Kompleksi x Foni x Terkko) on 
kyselty Kompleksilta järjestäjiä, ja muutama on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi. 
Järjestäjät toivovat, että Slackiin käytäisiin ehdottelemassa sellaisia yrityksiä, joihin 
heidän haluttaisiin otettavan yhteyttä. 
 
Saara, Maria, Sini ja Emilia saapuvat 17.18. 
 



Alumnivastaava järjestää tällä viikolla toisiksi viimeiset alumnikaljat. K:lla on väliä 
-sitsit ovat lauantaina 23.11. Ilmoittautuneista noin puolet on valmistuneita ja puolet 
opiskelijoita, ja ensimmäistä kertaa myös henkilökuntaa on osallistumassa sitseille. 
Alumnivastaava ei ole vielä saanut Annexetin vuokrasopimusta, mutta aikoo kysellä 
sen perään pian. Vastaava kyselee hallituslaisten joukosta sitseille valokuvaajaa ja 
tarjoilijaa. Heidi ilmoittautuu vapaaehtoiseksi tarjoilemaan. 
 
Tapahtumajaosto 
 
Supertutorit ovat tehneet kaksi palautelomaketta, joista toinen lähetetään fukseille ja 
toinen tutoreille. Tutorien palauteilta pidetään alustavasti keskiviikkona 4.12. 
Supertutor kysyy hallitukselta mielipidettä uuden supertutorin valintamenettelyistä. 
Jatkaja on perinteisesti valittu siten, että vanha supertutor avaa haun 
kompleksilaisille, valitsee mielestään pestiin sopivan ja hyväksyttää päätöksen 
hallitukseltä sähköpostipäätöksellä. Hallituksen mielestä tämä toimintatapa on hyvä, 
ja tällä linjalla halutaan jatkaa.  
 
Tutorvastaava ilmoittaa, että tutortapahtumat ovat nyt ohi, ja tutorit odottavat 
innolla haalaribileitä. 
 
Tarjoilutiimi kertoo, että Impuls-sitsit Rexillä menivät hyvin. Marraskuu on kiireinen, 
ja syksylle jäljellä vielä yhdet sitsit. Vaatetilaus on tehty ja maksuohjeet tulevat pian. 
Verenluovutukseen tuli yhdeksän ihmistä. 
 
Biletiimi muistuttaa, että ilmoittautuminen Fobia-tapahtumaan ja Prosessiteekkarien 
ja Kompleksin yhteistapahtumaan on auki. Alina-saliin saatiin ylimääräinen vuoro 
ensi kauden alumnisitsejä varten. Meikun pikkujoulut ovat torstaina 5.12. 
 
Hyvinvointitiimin pubivisa on huomenna.  
 
Ekskutiimi järjestää vielä kuusi ekskua loppuvuonna. 
 
Kansainvälisyystiimi järjesti vaihtarisitsit lauantaina, ja ne menivät hyvin. 
 
Lehti 
 
Lehden viimeinen kokous on pidetty ja viimeinen lehti on valmistumassa. Myös 
lehden pikkujoulut ovat tulossa. 



8. Työryhmien kuulumiset 
 

Seminaarityöryhmä 
 
Seminaari meni hyvin lukuunottamatta muutamaa peruuntumista puhujien ja 
työpajojen pitäjien kanssa. Puhujien ja työpajanvetäjien palkkoja maksetaan 
parhaillaan. Seminaarityöryhmän vetäjä kirjoittaa vielä raportin HYYlle ja 
seminaarista tulee lisäksi juttu Kompleksin lehteen. 

 
Haalarityöryhmä 
 
Haalaritilaus tehdään lähiviikkoina. Sponsoreiden haalaripaikkamaksun aikarajaa on 
siirretty viikolla eteenpäin. Haalaribileet järjestetään joko keskiviikkona 15.1. tai 
torstaina 16.1.  
 
Vaihtotyöryhmä 
 
Työryhmä on järjestänyt aktiivisesti vaihtoviikkoja Hollantiin, ja alustavaa budjettia 
ja ohjelmaa on mietitty. Rahoitusta on haettu Hepsyltä, Upsyltä, Psykologiliitolta sekä 
SPOLilta. SPOL on jo ilmoittanut, ettei pysty lähtemään mukaan, mutta muita 
vastauksia ei ole vielä saatu. Budjetin varmistumisen jälkeen tiedetään tarkemmin 
myös ohjelmasta. EFPSA:n edustaja on ollut yhteydessä Hollantiin ja heidän 
suunnaltaan saadaan apua vaihtoviikkojen järjestämiseen. 

9. Tulevat tapahtumat 

12.11.2019    Pubivisa 
13.11.2019    Kähmintäilta 
13.11.2019    Eksku MIELI asiantuntijapsykologille 
15.11.2019    Kompleksin Afterworkit 
20.11.2019    Saunailta prosessiteekkareiden kanssa 
21.11.2019    Viini ja Valitus 
22.11.2019    Opiskelijoiden ja henkilökunnan kahvihetki 
23.11.2019    Yhteistapahtuma Fobian kanssa 
23.11.2019    K:lla on väliä - sitsit 
23.11.2019    HYY:n 151v. Vujut 
26.11.2019    Jooga 
27.11.2019    Yhdistyksen syyskokous 
27.11.2019    Sivuaineinfo 



28.11.2019    Kadettisitsit 
29.11.2019    Teatteri 
3.12.2019    Eksku seksuaaliterapeutille 
5.12.2019    Meikun yhteiset pikkujoulut 
10.12.2019    Varhaispsykoosikeskus-eksku, opintopsykologi-eksku 
11.12.2019    Kompleksin pikkujoulut 
13.12.2019    Hallituksen kokous ja hallitussitsit 
13.12.2019    Kompleksin Afterworkit 

10. Kompleksin Discord- keskustelukanava 

Yritysyhteistyövastaava on pohtinut koko Kompleksin yhteiseksi viestintäkanavaksi 
Discord-sovellusta, joka mahdollisesti korvaisi joskus Slackin ja Facebookin. 
Discordissa on kolme eri kanavaa, joista yksi on täysin julkinen, toinen kaikille 
Kompleksin jäsenille ja kolmas vain hallitukselle. Discordin käytöstä löytyvät 
tarkemmat ohjeet Slackista.  

Hallituksen kesken on aikaisemminkin pohdittu sitä, ettei Facebook voi olla 
Kompleksin ainoa viestintäkanava, ja esimerkiksi tapahtumat eivät hukkuisi samalla 
tavalla muiden viestien tulvaan, jos niistä tiedottaminen siirrettäisiin Discordiin. 
Tällaisen kanavan käyttäminen myös kaventaisi rakoa hallituslaisten ja Kompleksin 
muiden jäsenten välillä, kun vihdoin olisi yhtenäinen alusta, jolla keskustella.  

Viestintäkanavan vaihtaminen päätetään jättää seuraavan hallituksen pohdittavaksi 
ja tehtäväksi. Yritysyhteistyövastaava tulee esittelemään uudelle hallitukselle 
Discordia.  

11. Sitsikyselyn tulokset 

Puheenjohtaja on kerännyt palautetta vuoden 2019 sitseistä, joissa ei ole ollut 
käytössä rangaistuksia. Rangaistusten tilalla järjestettiin muuta toiminnallista ja 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa ohjelmaa.  

Tuloksista käy ilmi, että korvaavasta ohjelmasta on pidetty enemmän kuin 
rangaistuksista. Korvaava ohjelma oli ollut erityisen toimivaa silloin, kun se aktivoi 
koko sitsipöytää. Ohjelma ei saa olla liian pitkäkestoista ja sen sisällön toivottiin 
olevan vaihtelevaa. Rangaistuksettomuus oli vaikuttanut selkeästi osan käytökseen: 
huhtisitseillä hälinää olivat aiheuttaneet erityisesti vanhemmat opiskelijat. Vapaa 
pääsy vessaan sitsien aikana oli koettu positiiviseksi muutokseksi. Kyselyn 
perusteella suurin osa kannattaa korvaavaa ohjelmaa rangaistusten tilalle, ja hyvään 
käytökseen sitseillä ohjailtaisiin mieluummin sosiaalisen paineen avulla. 



Minea Antila saapuu 18.12. 

Alumnivastaava tiedustelee alumnisitsien tilannetta: noudatetaanko siellä 
Kompleksin uutta rangaistuksettomuutta vai sitsataanko perinteitä kunnioittaen 
rangaistusten kanssa? Keskustelussa nousee esiin ajatus siitä, että rangaistusten 
kanssa sitsanneet vanhemmat opiskelijat eivät välttämättä taivu Kompleksin uuteen 
linjaukseen näin nopealla aikataululla, joten K:lla on väliä -sitseillä poiketaan uudesta 
linjauksesta. Tätä perustellaan myös huomiolla siitä, ettei alumnivastaava ole osa 
tapahtumajaostoa, jota uusi sitsietiketti sitoo. Hallitus päättää, että tulevaisuuden 
käytänteiden selkeyttämiseksi olisi aiheellista päivittää vanha sitsietiketti, johon 
kirjattaisiin yleisiä suuntaviivoja tuleville vuosille. 

12. Syyskokous 

Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja ovat tehneet alustavan talousarvion hallituslaisten 
kommenttien perusteella. Tämä esitetään yhdistyksen syyskokouksessa. 
Talousarvioon tehtiin pieniä muutoksia: esimerkiksi kansainvälisyystoimintaan 
lisättiin rahoitusta. 

Esitys: Esitetään, että alustava talousarvio 2020 (liite 3) esitetään syyskokouksessa. 

Hyväksytään esitys. 

Pohditaan syyskokouksen toimintatapoja, ja seuraavat toimintatavat hyväksytään: 

- Ehdolle voi asettua joko itse tai ehdottaa sopivaksi katsomaansa 
kompleksilaista. 

- Valitaan hallituksen jäsenet ja tiimien vetäjät tarvittaessa äänestyksellä, 
mukaan jaostojen toimihenkilöiksi voi liittyä kokouksen lisäksi vuoden 2020 
aikana. 

- Jos useampi ehdokas hakee virkaa, johon on rajattu määrä paikkoja, 
äänestystä jatketaan niin kauan, kunnes yksi ehdokkaista saa yli puolet 
äänistä. 

- Äänestystapa on suljettu. 
- Äänimääriä ei julkisteta. 
- Vaaliliitot eivät ole sallittuja. 
- Useampihenkisen tiimin valinnassa äänestetään yhtä ehdokasta. Eniten ääniä 

saaneet valitaan tiimiin. Mikäli ääniä ei saa ensimmäisellä kierroksella 
pienempi joukko kuin tiimin koko on, ensimmäisellä kierroksella ääniä 
saaneet valitaan mukaan, ja loput valitaan seuraavilla kierroksilla. 



- Ehdokkaiden tulee tehdä pieni esittely itsestään ja perustella pestin 
valintaansa lyhyesti. Ehdokkaille saa esittää kysymyksiä, mutta heille ei tule 
aiheuttaa liikaa painetta.  

- Valtakirjalla voi asettua myös ehdolle tai ehdottaa jotain toista henkilöä 
ehdolle. Valtakirjaan tulee kirjoittaa myös perustelut sille, miksi olisi hyvä 
valinta kyseiseen pestiin. Tarvittaessa ehdokas voi olla kokoukseen 
yhteydessä puhelimitse tai videon välityksellä. 

Keskustellaan Kompleksin vuoden 2020 jäsenmaksusta ja kannatusjäsenmaksusta, ja 
tehdään seuraava esitys syyskokoukseen: 

Esitys: Esitetään syyskokouksessa vuoden 2020 Kompleksin jäsenmaksuksi 5€ koko 
opiskeluajalta ja kannatusjäsenmaksuksi 25€ vuodessa. 

Hyväksytään esitys.  

13. Vuoden 2020 Kompleksin hallituksen rakenne ja pestijako 

Kokouksessa pohditaan hallituksen rakennetta ja lähikehityksen vyöhykkeeseen 
liittyvästä vastuusta. Vyöhykkeen kontrollointia ehdotetaan integroitavaksi 
IT-vastaavan pestiin sen jälkeen, kun vyöhykkeen sisältö on aluksi käyty läpi yhdessä 
esimerkiksi tiedottajan kanssa. Puheenjohtaja hyväksyy tällä hetkellä kaikki 
lähikehityksen vyöhykkeelle päästettävät opiskelijat, ja tämän vastuun siirtämistä 
IT-vastaavalle harkitaan. Keskustelun päätteeksi päädytään alustavaan 
hallitusrakenteeseen ja pestijakoon (liite 4).  

14. SPOLin Vuoden psykologian opiskelija- kilpailu 

Kompleksin ehdokkaaksi SPOLin vuoden psykologian opiskelija-kilpailuun on 
ehdotettu Sakari Lintulaa. Tämän lisäksi kokouksessa kilpailijoiksi ehdotetaan 
Mieleni-podcast -työryhmää, johon kuuluvat Hanna Kero, Henri Wahlstedt, Elmeri 
Laitinen, Kasperi Mikkonen ja Samu Hannukkala. Kompleksin ehdokkaasta 
järjestetään suljettu lippuäänestys, ja äänestyksen perusteella ehdokkaaksi valikoituu 
Mieleni-podcast. 

Esitys: Nimetään Mieleni-podcast SPOLin Vuoden psykologian opiskelija- kilpailun 
ehdokkaaksi. 

Hyväksytään esitys. 

15.  Kide.app osaksi rajatilabileiden myyntiä 



Syksyn rajatilabileissä demottiin Kide.appia lipunmyynneissä, ja yhteistyö on 
todettu toimivaksi. Kide.app ottaa myydyistä lipuista 2,95%+25snt, jonka vuoksi 
päädyttiin siihen, että aplikaatiossa myytävät liput ovat hieman kalliimpia. Muita 
kustannuksia palvelulla ei ole. Lippuja saatiin myytyä paremmin ja helpommin 
netissä, ja tulevaisuudessa tämä haluttaisiin ottaa pysyväksi käytännöksi 
kampusmyyntien ohelle. Biletiimin vetäjällä olisi käyttäoikeudet Kide.appissa. 

Esitys: Otetaan Kide.app osaksi rajatilabileiden lipunmyyntiä. 

Hyväksytään esitys. 

16.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään liitteen 5 henkilö Kompleksin jäseneksi 

Hyväksytään esitys.  

17. Muut esille tulevat asiat 

Testamenttityöpaja järjestetään Mocomassa joulukuun toisella viikolla.  

SPOL-edustaja on seurannut eri kaupunkien psykologian ainejärjestöjä Instagramissa 
ja huomannut hallituspestien esittelyjä järjestöjen Storyssa. Edustaja ehdottaakin, 
että Kompleksi tekisi vastaavanlaisen esittelyn. Hallitus myötäilee, ja tiedottaja ottaa 
vetovastuun hommasta. 

18. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20.15. 
 

Vakuudeksi, 

 

 

__________________________________________ __________________________________________ 

Karoliina Reijonen, puheenjohtaja Pinja Huotari, sihteeri 
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8/2019 
LIITE 1 

KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 11.11.2019 klo 17:00 
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki 
 
Läsnäolijat 
 
Pinja Huotari 
Tanja Tentke 
Eetu Vilminko 
Minea Antikainen 
Eveliina Ylipiha 
Suvi Kangas 
Ilona Tuomi 
Eero Ylitalo 
Ali El Fellah 
Heidi Laukkanen 
Inka Westerlund 
Enni Rasmus 
Kaisa Krabbe 
Alma Suutari 
Laila Ketvel 
Sonja Taulavuori 
Karoliina Reijonen 
Saara Silakoski 
Emilia Ankkuri 
Sini Mikkola 
Maria Ukkonen 
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8/2019 
LIITE 2 

KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 11.11.2019 klo 17:00 
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki 
 

Kuluyhteenveto 

9.10.2019 Emma Oksanen 28,07e Salaatti (fuksisitsit)  

9.10.2019 Sini Mikkola 34,13e Tarvikkeita (fuksisitsit)  

9.10.2019 Silja-Maaria Vehmas 190,00e Alina vuokra+pantit  

9.10.2019 Suvi Öhman 17,67e Juomia (fuksisitsit)  

9.10.2019 Kaisa Krabbe 17,30e Roudaus (Rex-Alina)  

9.10.2019 Riinu Elonheimo 232,97e Ruokia (fuksisitsit)  

9.10.2019 Eetu Vilminko 17,33e Sitsikilpailujen palkinnot  

11.10.2019 HEF Group Oy 261,00e Rajisten haalarimerkit  

15.10.2019 Aida Lindy 6,04e Fuksisitsit (ruoanlaitto)  

15.10.2019 Saara Silakoski 59,55e Fuksimökin tarjottavat  

16.10.2019 Kaisa Krabbe 13,22e Halko tarjoilut  

16.10.2019 Sonja Taulavuori 40,00e HYY vujuedustus  

20.10.2019 Karoliina Reijonen 40,00e HYY vujuedustus  

20.10.2019 Emilia Ankkuri 29,00e Astiaroudaus (fuksisitsit)  

21.10.2019 Pinja Huotari 400,00e Semman kukat  

21.10.2019 Suomen Saaristokuljetus Oy 2010,00e Rajisten laivavuokra  



21.10.2019 HEF Group Oy 224,00e Neuroni-merkin tilaus  

28.10.2019 Yrjö Rinne 30,00e Squash-kentät  

28.10.2019 Emma Oksanen 92,50e Merkkien postitus  

28.10.2019 Suvi Öhman 11,96e Rajisten kisojen palkinnot  

28.10.2019 Marianne Ilola 160,85e Uunipellit Rexille  

29.10.2019 Olli Niemi 180,00e Semman workshop  

29.10.2019 Psykologipalvelu In Spe 180,00e Semman workshop  

1.11.2019 Designia Oy 2383,40e Vaatetilaus  

1.11.2019 Riitta Vikström 148,80e Semman workshop 
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8/2019 
LIITE 3 

KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 11.11.2019 klo 17:00 
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki 

Alustava talousarvio 
 

Varsinainen toiminta   

-          Jäsentilaisuudet  

 Tuotot 7 450,00 € 

 Hyvinvointijaoston kulut 400,00 € 

 Yritysyhteistyötoiminnan kulut                 75,00€ 

 Muiden jäsentilaisuuksien kulut 6 975,00 € 

-          Tiedotustoiminta  

 Lehden tuotot 0,00 € 

  Lehden kulut 1200,00 € 

  Muut tiedotustoiminnan kulut (internet)  0,00 € 

-          Yleistoiminta  

 Edunvalvonta- ja yhdenvertaisuustoiminnan kulut 280,00 € 

 Tutor-toiminnan kulut 400,00 € 

 Kansainvälisyystoiminnan kulut 300,00 € 

  Pankki- ja palvelumaksut 250,00 € 

  Kokouskulut 
Hallintojaostokulut 

250,00 € 
340,00€ 

  Merkkikulut  1 500,00 € 

  Muistaminen ja edustus 550,00 € 

  SPOL-jäsenmaksu 65,00 € 

  Conduksen tilankäyttömaksu 80,00 € 

  Teosto-maksu 
Vaatteiden hankintakulut 
Haalarikulut  

60,00 € 
1 610,00 € 
4 500,00 € 

  Muut kulut 415,00 € 

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä       19 250,00 € 

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä         7 450,00 € 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä      -11 800,00 € 

 
 
 



Varainhankinta  

  Jäsenmaksutuotot 400,00 € 

  Merkkimyynti 2 700,00 € 

 Laulukirjamyynti 350,00 € 

 Vaatemyynti 2 000,00 € 

 Haalarisponsorit 4 500,00 € 

  Varainhankinta yhteensä 9 950,00 € 

Avustukset  

  HYY:n tuki 1500,00 € 

  HYY:n lehtituki 350,00 € 

TILIKAUDEN TULOS 0 € 
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Hallituksen rakenne ja pestijako 

1 HALLINTOJAOSTO  

1.1 Puheenjohtaja  

1.2 Varapuheenjohtaja  

1.3 Sihteeri  

1.4 Taloudenhoitaja  

1.5 Tiedottaja  

1.6 IT-vastaava  

1.7 Yhdenvertaisuusvastaava  

1.8 Meilahden tilavastaava (2 hlö)  

2 EDUNVALVONTAJAOSTO  

2.1 Edunvalvontavastaavat (1-2 hlö)  

2.2 Opintovastaavat (1-2 hlö)  

3 SIDOSRYHMÄJAOSTO  

3.1 SPOL-edustajat (2 hlö)  

3.2 Hepsy-edustajat (2 hlö)  ja Upsy-edustajat (2 hlö)  

3.3 Yritysyhteistyövastaava (2 hlö)  

3.4 Alumnivastaava  

4 TAPAHTUMAJAOSTO  

4.1 Tutorvastaava ja supertutor 

4.2 Ympäristövastaava  

4.3 Tarjoilutiimi (max. 8 hlö) 

4.4 Biletiimi (max. 8 hlö)  

4.5 Hyvinvointitiimi (max. 8 hlö)  

4.6 Ekskursiotiimi (max. 6 hlö)  

4.7 Kansainvälisyystiimi (max. 6 hlö)  

5 LEHTI  

5.1 Kompleksi-lehden päätoimittaja ja toimitus (max. 11 hlö)  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.nsmz2uq3ax30
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.zg81ox1ee6ox
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.vys0q0dj6f6l
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.max2pr3nq48r
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.mz4wpp74jz6c
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.xrz16r1inbtc
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.yzjzhs12vzjy
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.nag96jnk4vks
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.enzb06qsmu4
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.2jk8rikk6cax
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.ykht1idt0w1i
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.ykht1idt0w1i
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.f5mmg3ggs8ul
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.f5mmg3ggs8ul
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.98zlah8aet3z
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.412dusa2ekux
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.412dusa2ekux
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.r2b3fwjf4cii
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.r2b3fwjf4cii
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.r2b3fwjf4cii
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.r2b3fwjf4cii
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.14syl69xyux
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.ptp93fnduv9e
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.nhypvd4sfoy
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.lo2py2wruc0x
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.9mhexufz9g29
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.9mhexufz9g29
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.v65pyefztjp1
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.v65pyefztjp1
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.435f0sgdmv1p
https://docs.google.com/document/d/1Oq1vGu1m0fuUQWw52Iw6k_qL6SBkWFr6KA_Vg5zqHps/edit#heading=h.435f0sgdmv1p
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Yuji Liu 
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Marraskuun kokoukseen mennessä tehdyt sähköpostipäätökset 

25.10.2019 
 
Esitys: Allekirjoitetaan lääketieteellisen tiedekunnan yhteistyösopimus. 
 
Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 25.10.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


