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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 10.2.2020 klo 17:30
Paikka: HYY:n Kabinetti, Mechelininkatu 3 D, -1 kerros.
1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 17:31,
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:
Lisätään kohta 10. Meilahden järjestöjen avainhenkilötapaaminen.
4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti
Kompleksille on saapunut kaksi vuosijuhlakutsua, EKY:n ja Peducan vuosijuhlille.
Lisäksi on saatu kutsu Hämäläisen osakunnan hämäläisille pidoille.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Talous
Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto.

Hyväksytään esitys.
Haalaritoiminnan kulut on maksettu. Yhden haalarisponsorin maksua odotetaan
vielä, ja tämän summan puuttumisen vuoksi on lainattu rahaa Kompleksin tililtä. Summa
on tarkoitus palauttaa, kun sponsori maksaa. Kulukorvauksia haettaessa tulee
huomioida, että tapahtumapäivä viittaa maksutapahtuman päivään eli siihen päivään,
kun ostos on tehty. Psykologiliiton sponsorimaksua viime syksyn saunaillasta odotetaan
yhä.
7. Jaostojen kuulumiset
-

-

Hallintojaosto
Puheenjohtajisto on perjantaina muiden tiedekunnan puheenjohtajien kanssa
tavannut Terkon edustajia ja yhteistyötä on pohjustettu. Samassa yhteydessä
on keskusteltu dekaanin kanssa opiskelijapaikkojen lisäämisestä. Toimintaavustushakemusta tehdään ja sen määräaika on 2.3. Puheenjohtaja on lomalla
maaliskuun kaksi ensimmäistä viikkoa ja tämän aikaa varapuheenjohtaja
toimii puheenjohtajan sijaisena. Puheenjohtajisto on tavannut myös
osastonjohtajaa ja koulutusohjelman johtajaa. Puheenjohtaja ja
edunvalvontavastaava osallistuivat Turussa Psykologiliiton
opiskelijayhteistyöseminaarissa. Samalla he tapasivat SPOL:n muita
puheenjohtajia ja keskustelivat muun muassa aloituspaikkojen lisäämisestä.
Hallituksen orientaatioilta sujui hyvin ja keskustelua hallituksen jaksamisesta
pidetään yllä jatkossakin.
Taloudenhoitajat ovat yhteistyössä maksaneet laskuja.
Tilavastaavien sopimat ainejärjestötila Mocoman viikkosiivoukset lähestyvät
ja työvuoroista sovitaan vielä Slackissa.
Tiedottamisen hyvät käytännöt on päivitetty ja ne löytyvät Slackista ja ensi
kokouksen yhteydessä pidetään koulutus asiasta. Jäsentiedote julkaistaan
perjantaina.
Yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty ja eri jaostojen kannalta oleelliset
asiat on erikseen jaettu jaostoille. Turvallisen tilan ohjeet on luotu
Kompleksille ja ne löytyvät Slackista, sekä tulevaisuudessa myös nettisivuilta.
Häirintälomakkeeseen on saatu yksi vastaus, jossa kyseenalaistettiin, miksi
ainejärjestölehden toimituksessa on ainoastaan naispuolisia toimittajia.
Väittämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä toimituksessa on myös
miespuolisia jäseniä, joten asiaan ei lähdetä puuttumaan.
Edunvalvontajaosto
Sisäänottomäärien lisäämisestä ei ole yhteistä tietoa kaupunkien ja eri elimien
välillä. Psykologia on uudistuksessa yhteiskuntatieteiden kanssa samassa
korissa, jonka määriä on tarkoitus nostaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on
todennut, ettei psykologeja tarvita lisää ja tätä tullaan käyttämään argumenttina

sisäänottomäärän nostoa vastaan. Yliopistolle laaditaan seuraavan 10 vuoden
strategiaa, jossa määritetään esimerkiksi arvot ja sisäänottomäärät. Näitä
käsitellään päättävissä elimissä lisää tänä keväänä. Edunvalvonta on tavannut
myös alumnivastaavan ja hyvinvointitiimin kanssa ja yhteistyötä käynnistellään.
Aiheesta teetetään kysely jäsenistölle kevään aikana.
-

Sidosryhmäjaosto
SPOL-edustajat osallistuivat orientaatioviikonloppuun ja kokoustivat uuden
SPOL:n hallituksen kanssa eilen 9.2. Kokouksessa käsiteltiin sisäänottomääriä
ja SPOS:n päivämäärä on päätetty. Ainejärjestötapaaminen pidetään SPOS:n
yhteydessä 17.5. SPOL:n blogia jatketaan ja Kompleksilla on vuoden aikana
kirjoitusvuoro toukokuussa. Lehden toimitus ottaa vastuun päivityksestä.
Paikallisjärjestöjen edustajat järjestävät maalis-huhtikuun vaihteessa
työelämäillan, jonka teemana on työ- ja organisaatiopsykologia.
Alumnivastaava raportoi Kompleksin saaneen keksi uutta kannatusjäsentä ja
lisäksi kaksi aiempaa kannatusjäsentä uusivat jäsenyyytensä. Tiedekunnan
alumnivastaavien kokous järjestetään helmikuun loppupuolella.
Sähköpostilistan moderaatiotunnukset on saatu alumnivastaavalle ja alumnit
pääsevät taas käyttämään listaa.
Yritysyhteistyössä ekskursiotiimin kanssa tehty työelämäkysely on lähetetty
sähköpostilistalle. Yritysyhteistyötiimin vetäjä osallistui ensimmäiseen TOP ry
kokoukseen Skypen välityksellä. TOP ry tulee mukaan uratreffeille.
Yritysyhteistyötiimi on julkaissut työnhakupaketin sähköpostilistalla.
Uratreffit-tapahtuma on ensi viikolla ja Instagram on varattu tätä varten
mainontaan.

-

Tapahtumajaosto
Biletiimi on aloittanut rajatilabileiden työstämisen, mutta päivämääräksi on
jouduttu muuttamaan 18.3. Meilahdessa ja Porthaniassa myydään edelleen
lippuja, mutta Otaniemen myynnit lopetetaan. Helsinginkadun approjen
yhteislähtö järjestyy kaikille kompleksilaisille samanaikaisesti. Meikkutöpinättapahtuma odottaa edelleen vastausta Fonilta ja LKS:ltä. Euforia on menossa
remonttiin ja tämä saattaa vaikeuttaa tilanhankintaa. Rex-bileet ovat
suunnittelun alla ja päivämäärä muuttuu Peducan vuosijuhlien takia.
Kesämökin vanhan lokaation vuokraus on toistaiseksi keskeytetty, mutta
uutta tilaa etsitään. Muuttuneet päivämäärät päivitetään
tapahtumakalenteriin. Laitoksen kevätjuhlista keskustellaan hallituksen
kanssa. Päivämääräksi ehdotetaan 8.5. ja sitä kysytään myös henkilökunnalta.
On tärkeää huomioida, ettei juhla mene päällekkäin hyvinvointitapahtuman
kanssa. Asia koordinoidaan tiimien välillä.

Tarjoilutiimin osalta vallanvaihtokaronkka sujui hyvin. Vapuksi on tarkoitus
tehdä simaa ja munkkeja. Kevään kahvihetkestä on keskusteltu.
Hyvinvointitiimin ensimmäinen tapahtuma haalarimerkkien ompeluilta on
pidetty. Seuraavana vuorossa ovat avantouinti ja laskiaisrieha 25.2. Lautapelija itsetuntoilta on myös tulossa.
Ympäristövastaava on kokouksen hetkellä HYY:n ympäristövaliokunnan
ympäristökoulutuksessa, jossa hän kertoo Kompleksin ympäristökäytännöistä
ja hakee ideoita.
Ekskursiotiimi on kokoustanut viime viikolla. Keväälle varmistuneet
ekskursiot ovat seuraavat: Urheilupsykologi, Työ- ja elinkeinoministeriö, Seritukikeskus, Kulttuuripsykiatrian poliklinikka, HUS Lasten ja nuorten
oikeuspsykologian yksikkö ja SOS-kriisikeskus.
Tutorhaku on päättynyt eilen 9.2.
Kansainvälisyystiimi on suunnitellut kevään ohjelmaa ja vaihtoinfoilta
järjestetään tänäkin vuonna.
-

Lehti
Viimeinen kirjoitusviikko on käynnissä. Kuvittajia kaipaillaan lisää, joten
vapaaehtoiset ovat tervetulleita! Hallituskuvat ja -kysymykset tarvitaan
kaikilta hallituksen jäseniltä. Vanhat tutut e-lomakkeet ovat käytössä ja ne
kiinnitetään Facebook-sivulle.

8. Työryhmien kuulumiset
-

Vaihtotyöryhmä
Kaikki on hyvällä mallilla. Majoittajat on jaettu ja Weboodiin luodaan kurssi
ekskursion ja seminaarin yhdistelmästä.

-

Rekrytointitapahtuman työryhmä
16 psykologian alan yritystä ja melkein vastaava määrä logopedian yrityksiä on
saatu mukaan tapahtumaan. Lisäksi mukana ovat Psykologiliitto ja TOP ry.
Puhujina tapahtumassa ovat Psykologiliitto ja Hogrefe. Lisää infoa on tulossa
ennen tapahtumaa. Sponsoreita on saatu mukavasti ja laskut lähtevät huomenna.

9. Tulevat tapahtumat
3.2.2020
5.2.2020

Hyvän Elämän Maanantai: Haalariompelu-ilta Rexillä
Hallituksen orientaatioilta

10.2.2020
Hallituksen kokous
17.2.2020
Avantouinti aamulla
17.2.2020
Yhdistyksen kevätkokous
19.2.2020
Ekskursio Kulttuuripsykiatrian poliklinikalle klo 14:30-15:30
20.2.2020
Psykan ja Logon Uratreffit - rekrytointitapahtuma
21.2.2020
Alumnien afterworkit
21.2.2020
Humanistispeksin yhteislähtö
24.2.2020-1.3.2020 Vaihtoviikko Hollantiin
26.2.2020
HYY:n virityspäivä
3.3.2020
Hyvän Elämän Maanantai: Hyvinvointi-ilta + lautapelit
11.3.2020
Penkereen speksi yhteislähtö
11.3.2020
Viini & Valitus
12.3.2020
Eksku työ- ja elinkeinoministeriöön, TE-toimistoon ja Ohjaamoon
12.3.2020
Rajatilabileet
16.3.2020
Hallituksen kokous
16.3.2020
Kiipeily
18.3.2020
Urheilupsykologi-ekskursio klo 13-14
20.3.2020
Alumnien afterworkit
20.3.2020
Vuoden opettaja
26.3.2020
Lääkiksen speksin yhteislähtö
27.3.2020
Rex-bileet
30.3.-1.4.
Työelämäilta (alustavasti)
10. Meilahden avainhenkilötapaaminen
Kaikki Meilahden järjestöjen keskeiset henkilöt kutsutaan paikalle 8.4. kello
17:00. Tarkempi info sisällöstä ja kutsutuista kerrotaan myöhemmin. Jo ennen
tapaamista kannustetaan tekemään yhteistyötä muiden Meilahden
ainejärjestöjen kanssa.
11. Discord-työryhmän perustaminen
Vuonna 2019 keskusteltiin Kompleksin oman Discord-alustan pilotoimisesta.
Perustetaan työryhmä suunnittelemaan Discordin käytön aloitusta. Kanava on valmis ja
työryhmästä pyritään saamaan kanavan eri osioille ylläpitäjiä.
Jaakko Nokkala poistuu 18:24.
Perustetaan Discord-työryhmä.
Vetäjä: Ali El Fellah
Jäsenet: Iiris Vanhala, Minea Antila, Eetu Vilminko ja Tuire Korvuo. IT-vastaavaa kysytään
myös myöhemmin mukaan.

12. Kompleksin toimihenkilöksi liittäminen
Esitys: Liitetään Discord-työryhmän vetäjä Ali El Fellah Kompleksin toimihenkilöksi.
Hyväksytään.

13. Ansionauhatyöryhmä
Keväisin on tapana palkita Kompleksin ainejärjestötoiminnassa ansioituneita
ansionauhoilla. Hallitus valitsee tätä varten ansionauhatyöryhmän vetäjän ja jäsenet.
Työryhmä päättää jäsenistön ehdottamista ehdokkaista nauhojen saajat. Nauhat on
tarkoitus jakaa kevätjuhlan yhteydessä.
Perustetaan ansionauhatyöryhmä.
Vetäjä: Inka Westerlund
Jäsenet: Kaisa Krabbe, Johanna Hämäläinen, Iiris Vanhala, Suvi Kangas, Laila Ketvel.

14. Talousarvio 2020
Esitys: Esitetään vuoden 2020 talousarvio hyväksyttäväksi yhdistyksen
kokouksessa 17.02.2020
Hyväksytään esitys.

15. Toimintasuunnitelma 2020
Esitys: Esitetään toimintasuunnitelma 2020 hyväksyttäväksi yhdistyksen
kokouksessa 17.02.2020.
Hyväksytään esitys.
Mahdolliset muutosehdotukset esitetään kevätkokouksessa.

16. Muut esille tulevat asiat (META)
Kompleksilla on perinteisesti joitain jäseniä kastettu uusiin pesteihinsä. Tämä ei ole
kuitenkaan järjestelmällistä, eikä siihen ole varattu selkeästi omaa kohtaa
budjetissa.

Avataan keskustelu asiasta. Reiluuden nimissä virkistystoiminta olisi
henkilökohtaisesti maksettavaa. Sitä vaikea budjetoida ja se ei koske jokaista
toimijaa. Kyseessä on ennemmin jaostojen sisäinen perinne. Rahat tulisi käyttää
ensisijaisesti koko hallituksen palkitsijaisiin ja virkistämiseen. Kasteisiin ei varata
erillistä budjettia vaan käytetään ylijäämää. Jaostojen ja tiimien sisäiset perinteet
ovat omakustanteisia ja niitä ei ole pakko ylläpitää. Linjauksesta tehdään esitys ensi
kokoukseen.
Tulevaisuudessa hallitus osoittaa kiinnostusta kokouskaljoihin.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18:52.

Vakuudeksi,

__________________________________

_________________________________

Laila Ketvel, puheenjohtaja

Eetu Vilminko, sihteeri
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Lilja Aaltonen
Sylvia Talikka
Karita Tolvanen
Hertta Aalto-Setälä
Johanna Hämäläinen
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Kuluyhteenveto

23.1.2020 Eero Ylitalo 15,80e Haalaribileiden koristeita
23.1.2020 Eero Ylitalo 148,96e Haalaribileiden koristeita
23.1.2020 Eero Ylitalo 10,98e Kiitosostos fukseille haalaribileisiin
23.1.2020 Eero Ylitalo 3,10e Haalaribileiden ostoksia
23.1.2020 Eero Ylitalo 49,05e Polttoaine (haalarien haku/kaupat)
30.1.2020 Paula Kallio 7,49e KV-tutoroinnin tarjoilut
30.1.2020 Maria Ukkonen 21,20e Päiväroudaustaksi (Vallanvaihto)
30.1.2020 Kaisa Krabbe 40,00e HLKS:n vujuedustus
30.1.2020 Saara Silakoski 40,00e HLKS:n vujuedustus
30.1.2020 Noora Tuompo 190,00e Alina vuokra + pantit
30.1.2020 Alma Suutari 2,68e Vallanvaihto (tarjoiluja)
30.1.2020 Marianne Ilola 6,87e Vallanvaihto (tarjoiluja)
30.1.2020 Laila Ketvel 40,00e LKS:n vujuedustus

30.1.2020 Karita Tolvanen 19,30e Yöroudaustaksi (Vallanvaihto)
30.1.2020 Hertta Aalto-Setälä 227,90e Haalaribileiden tarjoiluja
30.1.2020 Johanna Hämäläinen 72,60e Vallanvaihto (tarvikkeita)
30.1.2020 Johanna Hämäläinen 5,00e Vallanvaihdon paikkalaput
30.1.2020 Happy Beavers Oy 454,40e Hattaratarvikkeet, pallomeri
(haalaribileisiin)
30.1.2020 Sylvia Talikka 37,26e Haalaritiimin tapahtumien palkintoja
30.1.2020 Elisa Kotala 9,39e Haalaribileiden kuoharipullo

