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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 13.12.2019 klo 17:00
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki

1.

Kokouksen avaus
Kokous avataan ajassa 17:04.

2.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Lisätään
kohdan
3.
“Esityslistan
hyväksyminen”
jälkeen
“Pöytäkirjantarkastajien valinta”. Kohdat 4.-20. siirtyvät yhdellä eteenpäin.

kohta

Hyväksytään esityslista muutoksineen.
4.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan joulukuun kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Sonja Taulavuori ja
Kaisa Krabbe.
Hyväksytään esitys.

5.

Ilmoitusasiat ja saapunut posti
Vanha kompleksilainen haluaa lahjoittaa pari kassillista vanhaa ammattikirjallisuutta
Kompleksille. Sihteeri ja kv-tiimin vetäjä hakevat kirjat tammikuussa ja vievät ne
sitten Haartmaniin.
Taloudenhoitajan Business Visa-käteistalletuskortti on saapunut.

SPOL-edustajat olivat edustamassa Cortexin vuosijuhlilla, ja puheenjohtajat olivat
edustamassa HYYn vuosijuhlilla.
Vuoden 2020 Kompleksin hallitus on valittu.
6.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Korjataan puheenjohtajien kuulumisiin vain puheenjohtajan olleen allekirjoittamassa
tiedekuntasopimusta, varapuheenjohtaja ei ollut paikalla.
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksineen.

7.

Talous
Taloudenhoitaja odottelee vielä vuoden viimeisiä laskuja. Taloudenhoitaja osallistui
HYYn tilinpäätöskoulutukseen ja valmistautuu Kompleksin tilinpäätökseen.
Kulukorvauslistaan on päivitetty maksuja, joita tullaan tänään maksamaan.
Esitys: Hyväksytään liitteen 2 ja 3 kuluyhteenvedot.

8.

Jaostojen kuulumiset
Hallintojaosto
Meilahden tilavastaava tiedottaa, että Mocoman vanhojen tietokoneiden tilalle
saadaan viisi uutta tietokonetta pyydetyn yhdeksän koneen sijasta. Koneiden määrää
perustellaan niiden vähäisellä käyttöasteella. Mocoman vanhoja kalusteita on viety
pois, ja sinne vielä jäänyt elektroniikka odottaa erillistä poisnoutoa. Uudet
suunnitelmat kalusteista on saatu, ja ensi viikolla Mocomaan saapuu muutama
käytetty sohva. Uudet vastaavat on perehdytetty.
IT-vastaava, tiedottaja ja sihteeri perehdyttävät seuraajansa pian.
Puheenjohtaja kävi edunvalvontajaoston edustajien kanssa dekaanin luona illallisella.
Paikalla oli myös muiden ainejärjestöjen edustajia. Illan aikana keskusteltiin muun
muassa Meilahden opiskelutiloista ja opintopsykologipalveluista. Dekaanin koira ja
kissa olivat ihania. Dekaani on allekirjoittanut tiedekuntasopimuksen, ja tähän
aiheeseen liittyen on perustettu työryhmä, johon Meilahden uudet tilavastaavat ovat
liittyneet. Puheenjohtajat valmistelevat viimeisiä dokumentteja toiminnantarkastajia
varten.

Puheenjohtaja osallistui HYYn järjestögaalaan, ja kiittää
Järjestösankari-tunnustuksesta, joka hänelle siellä myönnettiin. Kompleksi voitti
lisäksi Vuoden työelämätapahtuman palkinnon Kriisi- ja traumaseminaarista.
Puheenjohtajat ja uusi puheenjohtaja osallistuivat itsenäisyyspäivän
soihtukulkueeseen. Testamenttityöpaja oli eilen.
Jaakko Sahimaa Työ- ja organisaatiopsykologit TOP ry:stä on ottanut yhteyttä
puheenjohtajan kautta uusiin yritysyhteistyövastaaviin ja toivonut mahdollisesti
järjestettävän yhteistyötapahtumaa työ- ja organisaatiopsykologiasta. Tämän lisäksi
kaksi psykologitaustaista kouluttajaa otti yhteyttä ammattiauttajien henkiseen
hyvinvointiin liittyvien työpajojen järjestämisestä. Nämä yhteydenotot välitetään
uudelle hallitukselle. Koulutusohjelmien johtajisto (KOJO) on luonut työryhmän
opiskelijoiden varhaisen tuen mallista, ja edunvalvontajaoston edustajia on
ilmoittautunut mukaan. Työryhmään haetaan edustajia kaikilta opiskelualoilta.
Edunvalvontajaosto
Vuoden viimeiset opintopalautteet on viety opintotyöryhmään. Opiskelijoiden
varhaisen tuen malli-työryhmä kokoustaa jo ennen vuodenvaihdetta.
HUS-harjoittelupaikkahaku aukeaa tammikuussa ja Helsingin kaupungin
harjoittelupaikkahaku aukeaa myöhemmin. Sukupuoli ja seksuaalisuus-kurssi on
ollut suuressa suosiossa: kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu mukaan, mutta kurssi
järjestetään ensi vuonna uudelleen. Tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat vaihtuneet.
Uusien edunvalvontajaoston edustajien perehdytys tapahtuu ennen joulua.
Sidosryhmäjaosto
Alumnivastaava tiedottaa, että vuoden viimeiset alumnikaljat ovat meneillään. K:lla
on väliä-sitsit keräsivät kiitosta ja osallistuneista yli puolet olivat valmistuneita.
Thoraxin Annexet oli sitsitilana hyvä. Uusi alumnivastaava perehdytetään pian.
Yritysyhteistyövastaavat tiedottavat, että rekrytointitapahtuman kanssa ollaan edetty
hyvin. Uudet yritysyhteistyövastaavat on perehdytetty, ja ensi vuodelle on luvassa
paljon uutta.
SPOL: hallituksen kausi lähenee loppuaan. Tammikuun seminaaria ja hallituksen
palkitsijaisia on suunniteltu. Viimeinen tämän vuoden kokous pidetään ensi tiistaina
Tampereella. Uusi hallitus järjestäytyy tammikuussa SPOL-seminaarin yhteydessä.

Upsyn uusi opiskelijaedustaja oli mukana pikkujoulukokouksessa ja perehdytys
tapahtuu pian. Hepsylle osoitettu vaihtoviikkojen avustuhakemus hyväksyttiin
osittain. Hepsy miettii uutta logoa. Hepsyn pikkujouluihin osallistui Kompleksin
jäseniä.
Ilona Tuomi saapuu 17:40
Tapahtumajaosto
Supertutorit keräsivät palautteen fukseilta ja tutoreilta. Supertutorit pitivät myös
palautetilaisuuden tutoreille. Palaute oli ollut pääasiassa hyvää. Uusi supertutor on
valittu sähköpostipäätöksellä. Tutorit odottavat innolla haalaribileitä.
Tarjoilutiimi järjesti viimeiset sitsit. Tarjoiluvastaava on järjestänyt palautehengailun,
ja uusia tartsatiimiläisiä on kontaktoitu.
Biletiimi on kastanut uuden biletiimin. Tapahtumat ovat nyt ohi, ja viimeiset sitsit
menivät hyvin.
Hyvinvointitiimin tapahtumat ovat tältä vuodelta ohi. Pikkujoulut menivät kivasti ja
valmistuneet joulukortit lähetetään yksinäisille vanhuksille.
Kansainvälisyystiimin on kirjoittanut testamentin ja toimintakertomuksen.
Lehti
Tänään ilmestyi vuoden viimeinen lehti. Lehden pikkujoulut ovat tulossa. Uusi
päätoimittaja ei ole vielä saapunut Suomeen, mutta perehdytys järjestetään
pikimmiten hänen saavuttuaan.
9.

Työryhmien kuulumiset
Haalaritiimi
Haalarien toimittaja ei voi luvata, että fuksit saavat haalarit haalaribileisiin. Bileet on
tarkoitus järjestää keskiviikkona 15.1., ja tästä on luotu Facebook-tapahtuma.

Vaihtotyöryhmä

Työryhmä on allekirjoittanut sopimuksen vaihtoviikkojen järjestämisestä.
Sponsoreilta on saatu vastauksia: Psyli, Upsy ja Hepsy lähtevät sponsoroimaan
vaihtoviikkoja. Innokkaita osallistujia kaivataan lisää. Lennot on nyt ostettu ja niistä
on tietoa Facebookissa. Teemana Helsingissä tapahtuville vaihtoviikoille on sukupuoli
ja seksuaalisuus, ja ne, jotka eivät päässeet sukupuoli ja seksuaalisuus-kurssille, ovat
lämpimästi tervetulleita tänne.
10.

Tulevat tapahtumat
15.12.2019
15.1.2020
25.1.2020

11.

Lehden pikkujoulut
Haalaribileet
Vallanvaihtokaronkka

Valmistuneiden jäsenten erottaminen
Yhdistyksen jäsenten eroamista ja erottamista koskeva kohta:
3§

Jäsenet

Jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksen jäsenyydestä, kun hän on
suorittanut perustutkinnon Helsingin yliopistossa psykologia pää- tai
sivuaineena. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen valmistuneeksi ja siten
erottaa jäsenen, kun on kulunut seitsemän (7) vuotta liittymisestä, ellei jäsen
muuta ilmoita.
Esitys: Tulkitaan Kompleksiin vuonna 2012 tai sitä ennen liittyneet henkilöt (liite 2)
valmistuneiksi ja erotetaan heidät Kompleksin jäsenyydestä.
Hyväksytään esitys.
12.

Toimintakalenteri ja toimintakertomus
Hallituksen tulee kirjoittaa kuluneesta vuodesta toimintakertomus, jossa kerrotaan
hallituskauden toiminnasta, käydään läpi saavutetut tavoitteet sekä asiat, joita ei
saatu toteutettua. Toimintakertomus menee toiminnantarkastajille tarkastettavaksi
ja HYYlle avustuksia varten.
Esitys: Esitetään vuoden 2019 toimintakertomus hyväksyttäväksi yhdistyksen
vuosikokouksessa ilmennein muokkauksin.
Hyväksytään esitys.

Puheenjohtaja toivoo kaikkien katsovat toimintakertomuksen läpi ennen vuoden
loppua.
13.

Rekrytointitapahtumatyöryhmän perustaminen
Kari Kaukanen saapuu 18.08.
20.2.2020 järjestetään rekrytointitapahtuma Terkossa yhdessä Foni ry:n ja Terkko
Health Hubin kanssa. Tapahtumaan kerätään ständien pitäjiä tutkimusryhmistä,
yrityksistä ja kolmannen sektorin toimijoista, jotka työllistävät psykologeja.
Tapahtumaan kutsutaan myös pääkaupunkiseudun nuoria psykologeja. Tapahtumaa
varten tullaan keräämään sponsoreita.
Esitys: Perustetaan rekrytointitapahtumatyöryhmä ja valitaan vetäjäksi Paula Kallio.
Muita ryhmän jäseniä ovat Merit Morikawa, Julia Kasurinen, Minea Antikainen ja
Eveliina Ylipiha.
Hyväksytään esitys.
Esitys: Liitetään Kompleksin toimihenkilöiksi 2019 ne, jotka eivät ole hallituksen
jäseniä (Paula Kallio).
Hyväksytään esitys.

14.

Rekrytointitapahtuman kuulumiset ja hallituksen linjan kuuleminen
Työryhmä on kerännyt listan yrityksistä, joihin aikoo ottaa yhteyttä. He ovat
pohtineet sponsorien keräämistä, koska tapahtuman yhteyteen ollaan kaavailtu
kahvitarjoilua ja pohdittu ylipäätänsä näkyvyyskiinnostusta psykologian
opiskelijoiden keskuudessa. Tapahtumassa olisi on mahdollista ottaa vartin
mittainen puheenvuoro yritykselle, saada näkyvyyttä sosiaalisen median kanavien
kautta tai valita molemmat näistä vaihtoehdoista. Rekrytointitapahtuman työryhmä
ehdottaa kolmea sponsorointipakettia tapahtumaa varten:
Paketti 1 (400)
Tapahtumapäivän aluksi 15 minuutin puheenvuoro tapahtuman lavalla. Kyseessä
voi olla esimerkiksi asiantuntijaluento tai tarkempi esittely siitä, mitä psykologit
yrityksessänne tekevät. Puheenvuorot avaavat tapahtuman ja kiertelemään
ständeille pääsee vasta näiden jälkeen, joten puheelle on taattu suuri yleisö.
Yrityksenne esittely jo ennakkoon Kompleksi ry:n Instagramissa sekä julkaisuna
tapahtuman Facebook-sivulla.

Paketti 2 (300€)
Tapahtumapäivän aluksi 15 minuutin puheenvuoro tapahtuman lavalla. Kyseessä
voi olla esimerkiksi asiantuntijaluento tai tarkempi esittely siitä, mitä psykologit
yrityksessänne tekevät.
Paketti 3 (100€)
Yrityksenne esittely jo ennakkoon Kompleksi ry:n Instagramissa sekä julkaisuna
tapahtuman Facebook-sivulla.
Hallitus keskustelee sosiaalisen median kanavien käyttämisestä, ja todetaan, että
pelisäännöt tähän täytyy linjata tarkasti (eli esimerkiksi kuinka paljon yritys sanelee
itse mainoksen sisällöstä). Kanavien käyttöön hallitus on myötämielinen. Toiseksi
keskustelunaiheeksi nousee valmennuskurssien mukanaolo
rekrytointitapahtumassa, johon hallituksen mielipide on lähes yksimielisesti
kieltävä.
15.

Muut esille tulevat asiat
Tiedottaja kyselee mielipiteitä ja kokemuksia toimintakalenterin
tiedotussarakkeesta. Sitä ei ole käytetty hirveän aktiivisesti, ja tiedottaja kyselee,
kannattaako käytäntöä jatkaa. Ehdotetaan, että kalenteria muokattaisiin siten, että
sinne voisi merkata suoraan sen päivän, milloin aikoo tiedottaa. Pohditaan myös,
että luotaisiin Slackiin tiedotukseen liittyvä kanava, jossa ilmoitettaisiin, jos on
tiedottamassa jostain.
Puheenjohtaja toivoo testamenttien olevan valmiita 31.12. mennessä. Seuraajien
tulisi saada testamentti ja perehdytys ennen vuoden 2020 hallituksen ensimmäistä
kokousta.
Puheenjohtaja kävi HYYn toiminnantarkastuskoulutuksessa. HYY on antamassa
Open Badge -merkkejä järjestötyöstä.

16.

Kokoustauko ja siirtyminen kokouksen epäviralliseen osuuteen
Kokoustauko alkaa kello 18:34.
Siirrytään vain hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille tarkoitettuun osuuteen kello
19:10.
Lauletaan Hyvät ystävät.

17.

Hyvinvointi vai pahoinvointi?

Uusi puheenjohtaja on asettanut hallituskaudelleen tavoitteeksi opiskelijoiden
hyvinvoinnin edistämisen. Hän haluaakin nyt tietää, onko muu hallitus samaa
mieltä.
Varapuheenjohtaja, opintovastaava ja sihteeri toteavat, että pahoinvointi on
trendikkäämpi ja ajankohtaisempi aihe. Pahoinvoinnin puuttuminen todetaan
vaikuttavan työllisyyteen laskevasti. Tarjoilutiimin vetäjä pohtii, voiko näitä kahta
käsitettä edes erottaa toisistaan: esimerkiksi juhlissa hyvinvointi on huipussaan,
mutta sitä seuraa usein suurtakin suurempi pahoinvointi.
Opintovastaava muistuttaa, että jos ainejärjestönä linjaamme viralliseksi
kannaksemme hyvinvoinnin, se voi vaikuttaa yleiseen käsitykseen pahoinvoinnin
stigmasta. SPOL-edustaja tukee tätä ajatusta ja huomauttaa, että on ensisijaisen
tärkeää muistaa pahoinvointia. SPOLin varaedustaja ehdottaa, että koska tämän
vuoden itsenäisyyspäivän soihtukulkueen teemana oli opiskelijoiden hyvinvointi,
tulisi ensi vuoden teemana olla tasapainottavasti pahoinvointi.
Hallitus pohtii, pitäisikö valita molemmat vaihtoehdoista, mutta siihen
opintovastaavan mielestä ei tulisi lähteä, sillä harhaudumme liiankin usein
nynnypsykologien tielle. SPOL-edustaja argumentoi hyvinvoinnin puolesta: hyvikset
ovat tehneet tänä vuonna loistavaa työtä. Edunvalvontavastaavan mielestä
pahoinvointiin ei tule pyrkiä, ja hyvinvoinnin valitsemista Kompleksin viralliseksi
kannaksi on helpompaa perustella jäsenistölle. Esiin nousee hyvinvoinnin tutkimus,
jota on tehty niin paljon, ettei se ole enää mediaseksikästä. Tähän ratkaisuna
ehdotetaan negatiivisen psykologian suuntauksen pilotointia, jota Helsingin
yliopisto voisi lähteä johtamaan. Hyvinvointitiimin vetäjä toteaa dramaattisesti, että
emme tule koskaan voimaan hyvin.
Lauletaan nimetön tuska.
SPOL-edustaja ehdottaa, että hyvinvointipalvelujen rinnalle tulisi tarjota
pahoinvointipalveluja. Sihteeri innostuu ja kertoo ravintolamaailmassa testatuista
Paskan Palvelun Illallisista, ja ehdottaa oman alamme vastaavaksi innovaatioksi
Paskoja Psykologipalveluja. Tätä aletaan ideoimaan suurella tarmolla.
Tarjoilutiimin vetäjä on kostotuulella ja ehdottaa, että annetaan hyvinvoiville
pahoinvointia, jotta he oppisivat läksynsä. Edunvalvontavastaava on ahdistunut
Kompleksin tulevaisuudesta ja pohtii, annetaanko meille enää rahoitusta, jos
lähdemme pahoinvoinnin tielle. Opintovastaavan mukaan pahoinvoinnin riittävän
brändäämisen jälkeen emme enää tarvitse apurahahakemuksia. Upsy-edustaja
lupaa Kompleksille rahaa tulevaisuudessakin, ja koko hallitus riemuitsee.

Edunvalvontavastaava muistuttaa, että Suomi on ollut kahtena vuotena peräkkäin
maailman onnellisin maa. Hän ymmärtää nyt, että Kompleksi haluaa muuttaa sen.
Edunvalvontavastaava hyväksyy tappionsa.
Kompleksin viralliseksi kannaksi äänestetään pahoinvointi.
Edunvalvontavastaava murjottaa.
Hanna Kero saapuu 19:45.
Lauletaan Kela korvaa.
18.

Palkinto vai rangaistus?
Hallituksen kantaa kaivataan tähän kiperään kysymykseen, joka on herättänyt
keskustelua kuluneella hallituskaudella.
Haalaritiimin vetäjä aloittaa keskustelun toteamalla, että joistain ihmisistä
rangaistus tuntuu palkinnolle. SPOL-edustaja siirtyy filosofiselle tasolle: rangaistus
voi olla palkinto, mutta voiko palkinto olla rangaistus? SPOLin varaedustaja viittaa
BB-Suomen finalisti-Keviniin, jonka omin sanoin kyseisen kilpailun voittaminen olisi
ollut hänelle rangaistus.
Edunvalvontavastaava on nyt kääntynyt pimeän puolelle ja kyselee, mikä toisi
pahoinvointia paremmin kuin rangaistus. Opintovastaava päivittelee nykyaikana
vallitsevaa negatiivista suhtautumista rangaistukseen ja viittaa pilalle menneeseen
nuorisoon. Varapuheenjohtaja nostaa esiin menneet keskustelut sitsirangaistuksista
ja sen yhteydessä tehdyistä linjauksista. Hallitus ei halua enää puhua asiasta.
Hyvinvointitiimiläinen muistuttaa rangaistusten kumulatiivisesta vaikutuksesta ja
säännönmukaisuudesta: kun rankaisee tarpeeksi usein ja tarpeeksi paljon, se alkaa
muuttua palkinnoksi!
Pidetään kokoustauko kello 19:51, jotta hallituslaisten aivonystyrät saavat rauhassa
pohtia haastavaa aihetta. Kokoustauko päättyy 20:04.
Seuraavaksi aihetta tarkastellaan hallitustoiminnan näkökulmasta. SPOL-edustaja
toteaa, että Kompleksi on ainejärjestö, joka on saanut monia palkintoja ja
tunnustuksia, eli meidän tulisi kallistua enemmän palkinnon puolelle. Haalaritiimin
vetäjän mukaan rangaistuksia tulisi saada pesteittäin ja ne tulisi räätälöidä
toimikuvan mukaan, eli esimerkiksi taloudenhoitajalta tulisi viedä rahat ja
opintovastaavan opinnot tulisi keskeyttää väliaikaisesti. Opintovastaava vuorostaan
ehdottaa, että puheenjohtajalta saisi piiskaa, jos ei hoida pestiään hyvin.

Keskustelussa nousee esiin pelko siitä, ettei kukaan enää hoitaisi hallituksessa
hommiaan, koska kaikki haluavat piiskaa. Kokouksessa ehdotetaan Kompleksille
valittavaksi rankaisijat (=tutorit), joita vuorostaan valvoo superrankaisija
(=supertutor). Tämän lisäksi rankaistiimiin tarvittaisiin rankaisuvastaava. Sihteeri
ehdottaa rankaisijoiden rinnalle toista tiimiä: palkitsijoita, superpalkitsijaa ja
palkintovastaavaa. Hyvinvointitiimin jäsen yhdistää nämä kaksi tiimiä
kurinpitotoimikunnaksi.
Hyvinvointitiimin jäsen ja edunvalvontavastaava ehdottavat, että lisättäisiin esitys
molempien valitsemisesta.
Esitys: Valitaan molemmat.
Edunvalvontavastaava katuu esitysehdotustaan, ja esitys hylätään.
SPOL-edustaja ilmoittaa, että äänestyksen jälkeen rangaistusta puoltaneet saavat
häneltä rangaistuksen.
Kompleksin viralliseksi kannaksi äänestetään palkinto.
Lauletaan Pikku Kakkosen posti.
Katsotaan diaesitys hallituksen 2019 toiminnasta. Ihmiset ovat ilahtuneita ja
aplodeja satelee!
Lauletaan Me ollaan hallitus.
19.

Kriisi vai trauma?
Kriisi ja trauma ovat olleet puheenjohtajan kuluneessa vuodessa hyvin läheisesti
läsnä hänen ollessaan mukana järjestämässä Kriisi- ja traumaseminaaria. Hän jäi
järjestämisen jälkeen pohtimaan aihetta ja esittääkin kysymyksen: kriisi vai trauma?
Vai kenties riisi vai Rauma?
Biletiimin vetäjä ihastuu riisi ja Rauma-asettelusta, koska Tampere on lähellä hänen
sydäntään. Alumnivastaava on keskustellut Kompleksin virallisen GT-jaoston kanssa
aiheesta: kriisissä Gin & Tonic on paikallaan, kun taas traumassa se ei oikeastaan
auta. SPOL-edustajan mielestä tulisi miettiä (jälleen) työllisyysnäkökulmaa, eli tässä
tapauksessa tulisi priorisoida traumaa. Alumnivastaava argumentoi, että sekä kriisi
että trauma työllistävät merkittävästi, sillä mitä suurempaa joukkoa kriisi koskettaa,
sitä enemmän asiakkaita tulee.
Varapuheenjohtaja kertoo hallitustoiminnan aiheuttamista kriiseistä ja traumoista,
ja näitä puidaan yhdessä hallituksen kanssa. Keskustelussa nousevat esiin Mocoma

ja kahvi. Alumnivastaavalla vuorostaa on traumoja Siltavuorenpenkereestä ja
kahvista. Edunvalvontavastaavalla on traumoja. Bilevastaavalla on traumoja, mutta
hänen mielestään kriisit tuovat enemmän sisältöä elämään. Varapuheenjohtaja ja
alumnivastaava ovat alkaneet parantua kokemuksistaan. Terapeuttisen
keskusteluhetken jälkeen SPOL-edustaja toteaa, että kriisejä ja riisejä tulee ja
menee, kun taas trauma ja Rauma ovat suhteellisen pysyviä. Haalaritiimin vetäjän
mukaan Raumaa voisi jakaa muuallekkin Suomessa.
Kompleksin viralliseksi kannaksi äänestetään kriisi.
Lauletaan Sonjan lempikappale Sörnai gusha, koska siinä mainitaan Sonjan nimi.
Kokoustauko alkaa 21:06. Kokousta jatketaan 21:17.
20.

Suklaa, paperi vai muu joulukalenteri?
Biletiimin vetäjälle joulukuu on hyvin henkilökohtainen kuukausi, koska hän on
syntynyt silloin (ja on koko elämänsä saanut vain joulukuussa lahjoja). Omilleen
muutettuaan hän on alkanut pohtia joulukalenteria ja sen merkitystä. Mikä on
oikeantyyppinen joulukalenteri?
Haalaritiimin vetäjän saamat joulukalenterit ovat aina olleet halpoja
suklaakalentereita, joiden suklaa ei maistu hyvälle. Sihteeri argumentoi raivokkaasti
tätä vastaan ja toteaa, että juuri nuo euron joulukalenterit ja suklaan muovin maku
tuovat lapsuuden onnelliset ajat mieleen. Sihteerin mielestä ne ovat ehdottomasti
parhaita joulukalentereita.
Varapuheenjohtaja on mieltynyt teekalenteriin, koska ei ole kahvinjuoja.
Teekalenterin avaaminen tuo mukavan mindfulness-hetken päivään.
Opintovastaava näkee markkinaraon psykologeille ja ehdottaa
Mietelause-kalenterin julkaisua. Hän esittelee myös idean 24 päivän
mini-interventiokalenterista, jossa jokaisesta luukusta saa uuden coping-keinon
perheen kanssa vietettäviä juhlapyhiä varten. Biletiimin vetäjä kehuskelee, että
hänellä on kolme joulukalenteria.
SPOL-vastaavan mielestä suklaakalenterit edustavat aina jotain yritystä ja brändiä,
kun taas perinteiset kuvakalenterit liittyvät hyväntekeväisyyteen, jolla on syvempi
jouluinen merkitys. Käy kuitenkin ilmi, että Tapparan junnut tekevät
suklaakalentereita. Ehdotetaan, että Helsingin yliopisto voisi lanseerata
opintopistejoulukalenterin. Tästä innostuneena aletaan ideoimaan Kela-kalenteria,
jonka luukuista voisi tulla muun muassa raaputusarpoja ja ylimääräisiä

tukikuukausia. Kalenteri-ideoita satelee: pahoinvointikalenteri, nakukalenteri ja
kaljakalenteri mainitaan.
Tiedottaja tuskastuu ja kysyy, voiko koko joulukalenterin unohtaa. Miksi edes
odotamme joulua? Tuleeko joulua enää? Hallituksen mielestä joku kalenteri tulee
olla, ja suuresta listasta aletaan eliminointitaktiikalla poistamaan
kalenterivaihtoehtoja. Ensin listalta äänestetään ulos suklaakalenteri sihteerin
suureksi harmiksi.
SPOL-edustaja jää pohtimaan nakukalenteria, sillä siitä saisi hyvin tuottoa
Kompleksille. Varapuheenjohtaja ehdottaa kuvauksia Mocomassa, sillä sen avulla
saataisiin siivoojia paikalle. SPOL-edustaja näkee myös, että tätä kautta saataisiin
nettisivuille uutta ilmettä. Eliminointiäänestys jatkuu, ja lopulliseen taisteluun
jäävät tee-, interventio-, pahoinvointi- ja nakukalenteri.
Alumnivastaavan mukaan nakukalenterin voisi yhdistää pahoinvointikalenteriin,
sillä sen kuvaukset edistävät pahoinvointia tehokkaasti. Opintovastaavan mielestä
nakukalenterin jälkeen tarvitsee interventiokalenteria. Koska hallitus ei osaa
päättää jäljelle jääneiden vaihtoehtojen välillä, niille päätetään suorittaa fuusio.
Kompleksin viralliseksi kannaksi äänestetään
nakupahoinvointi-interventioteepussikalenteri.
Kalenterikeskustelusta syntyi jaettu trauma.
Lauletaan suuren meren suolaa.
21.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 22:21.
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Läsnäolijat
Pinja Huotari
Tanja Tentke
Sonja Taulavuori
Karoliina Reijonen
Kaisa Krabbe
Sonja Taulavuori
Eetu Vilminko
Suvi Kangas
Satu Salonen
Minea Antikainen
Kristiina Lindfors
Alma Suutari
Saara Silakoski
Karoliina Reijonen
Heidi Laukkanen
Inka Westerlund
Emma Oksanen
Riinu Elonheimo
Eero Ylitalo
Emma Lehtola
Ilona Tuomi
Kari Kaukanen
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Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki
Kuluyhteenveto
2.11.2019

Hanna Kero

32,00e

Kannatusjäsenten lehtien postitus

5.11.2019

Nordea

23,32e

Nordea palvelumaksu (päätili)

5.11.2019

Nordea

9,70e

Tilinhoitomaksu (haalaritili)

5.11.2019

Marianne Ilola

82,31e

Impulssitsien tarjoilut

5.11.2019

Kaisa Krabbe

94,46e

Psylin saunailta

9.11.2019

Veronika Sairanen

44,50e

Boulderointi sponssit

9.11.2019

Maria Ukkonen

5,84e

Impulssitsien tarjoilut

11.11.2019

Elina Elolahti

120,00e

Kokemusasiantuntija(Semma)

11.11.2019

Tina Laiho

103,80e

Kokemusasiantuntija(Semma)

11.11.2019

Finn Garoff

237,00e

11.11.2019

Pertti Hakkarainen

171,00e

16.11.2019

Emilia Ankkuri

17,05e

16.11.2019

Sini Mikkola

672,50e

16.11.2019

Inka Westerlund

16.11.2019

Ella Kesti

16.11.2019

Riinu Elonheimo

16.11.2019

Aida Lindy

Luento+työpaja(Semma)
Luento+työpaja(Semma)
Impulssitsit
Heureka(Kompleksi/Impuls)
99,23e

13,98e

Pöytäliinat vaihtarisitseille
13,92e

7,24e

Vaihtarisitsit

Marraskuun kokoustarjoilut
Impulssitsien tarjoilut

18.11.2019

Thorax r.f.

400,00e

Annexet (alumnisitsit)

20.11.2019

Sari Ylinen

75,50e

Impuls/Kompleksi luentopalkkio

26.11.2019

Karoliina Reijonen

15,00e

HYY vujulahja

26.11.2019

Saara Silakoski

25,46e

Tarjoilut(Fobia-tapahtuma)

26.11.2019

Enni Rasmus

64,45e

Tarjoilut(Opintopalautetilaisuus)

26.11.2019

Minea Antila

19,23e

Tarjoilut(Viini&Valitus)

26.11.2019

Achievely Oy

372,00e

27.11.2019

Traumaterapiakeskus ry 180,00e

27.11.2019

Hanna Kero

271,83e

Alumnisitsien tarvikkeet,bensakulut

29.11.2019

Tiina Taijonlahti

384,50e

Semman työpaja ja matkakulut

29.11.2019

Tuija Turunen

72,00e

30.11.2019

Scanseri Oy

324,38e

30.11.2019

Pinja Huotari

35,00e

Wilhelmsson-salin pantti

30.11.2019

Kaisa Krabbe

25,18e

Syyskokouksen tarjoiluja

30.11.2019

Karoliina Reijonen

12,83e

Kähmintäillan tarjoiluja

3.12.2019

Aida Lindy

17,16e

Tarjoiluja(syyskokous)

3.12.2019

Riinu Elonheimo

3.12.2019

MIELI r.y.

180,00e

Semman luento

3.12.2019

Järvenpään kaupunki

160,00e

Fuksimökin vuokra

4.12.2019

Nordea

12,29e

Pankin palvelumaksu(päätili)

4.12.2019

Nordea

1,33e

Pankin palvelumaksu(haalaritili)

5.12.2019

Nordea

0,01e

Ylityskorko(haalaritili)

12.12.2019

Anna Piri

66,00e

Hyvisten teatterisponssit

12.12.2019

Verohallinto

208,20e

Ennakonpidätys(puhujien palkkiot)

12.12.2019

Verohallinto

24,50e

Ennakonpidätys(puhujien palkkiot)

12.12.2019

Verohallinto

99,00e

Ennakonpidätys(puhujien palkkiot)

12.12.2019

Verohallinto

108,00e

Ennakonpidätys(puhujien palkkiot)

Fobia yhteistapahtuma koulutus
Semman työpaja

Semman työpaja
Kompleksi-lehti

61,21e

Tarjoiluja(syyskokous)
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Kuluyhteenveto
Maksettavia:
Minea Antikainen

40,00e

Cortex vujuedustus

Eetu Vilminko

60,00e

Cortex vujuedustus ja lahja

Heidi Laukkanen

148,40e

Sitsiruokia(Groningen vaihtoviikot)

Ylva Palvelut Oy

832,00e

Semman kahvitarjoilut

Kaisa Krabbe

31,83e

Hallitussitsien tarjoilut

Scanseri Oy

273,38e

Kompleksi-lehden painatus

Sonja Taulavuori

34,38e

Hallitussitsien tarjoilut

Karoliina Reijonen

2,18e

Hallitussitsien tarjoilut

Carla Corander

44,46e

Hyvisten pikkujoulujen tarvikkeita
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Aika: 13.12.2019 klo 17:00
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki
Laura Rauhala

Jenni Laitinen

Hanna Leinonen

Lea Enholm

Anni Viita

Milla Saari

Saara Haapanen

Matias Laurila

Heta Silvennoinen

Assi Peltonen

Salli Tuominen

Risto Halonen

Oona Ojanne

Sini Kokko

Moona Penttilä

Anton Kunnari

Reetta Terhemaa

Pekka Rantakallio

Varpu Palkki

Silja Palokangas

Viviana Savander

Nora Moberg

Heidi Sorsa

Matilda Wahlberg

Roope Heikkilä
Jaakko Sahimaa
Anna Ärmänen
Milka Seppänen

Sami Karadeniz
Iiris Mikkola
Riina Kujanpää
Heidi Honkanen

Aleksi Rantala

Minna Jonninen

Paula Nikolainen

Silja Kervinen

Eerika Hyytiäinen

Essi Kaartinen

Aija Ahokangas

Emma Talvitie

Anni Jaalas

Niina Ihalainen

Noora Koskiahde

9/2019
Kompleksi r.y.
Haartmaninkatu 3
00014 Helsingin yliopisto

9/2019
LIITE 5

KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 13.12.2019 klo 17:00
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki
Joulukuun kokoukseen mennessä tehdyt sähköpostipäätökset
13.11.2019
Esitys: Esitetään, että vuoden 2020 hallitukseen kuuluu 15 varsinaista jäsentä, jotka
toimivat jossakin seuraavista pesteistä:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Edunvalvontavastaava
Opintovastaava
SPOL-edustaja
Hepsy-edustaja
Tutorvastaava
Tarjoilutiimin vetäjä
Biletiimin vetäjä
Hyvinvointitiimin vetäjä
Ekskursiotiimin vetäjä
Kansainvälisyystiimin vetäjä
Lehden päätoimittaja
Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 13.11.2019.

25.11.2019
Esitys 1: Hyväksytään liitteen 1 henkilö Kompleksin jäseneksi (Liite 6).
Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 25.11.2019.
Esitys 2: Vuonna 2020 psykologian supertuutorina toimii Anniina Koutonen.
Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 25.11.2019.
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