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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 14.5.2021 klo 17:00
Paikka: Etäkokous Zoomissa, linkki kokouskutsussa
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.03.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.
4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti
LKS on kutsunut Kompleksilta kaksi edustajaa 88. vuosijuhlilleen. Tapahtuma
pidetään 1.10.2021 klo 18.30. Tilaisuuden hinta on 125€, josta Kompleksi korvaa
edustajilleen 40€. Kaisa Krabbe ja Salla Skön ilmoittautuvat alustavasti
kiinnostuneiksi osallistumaan juhlille. Kyselyä tehdään myöhemmin myös niiltä
henkilöiltä, jotka eivät päässeet kokoukseen paikalle.
Kompleksille on tullut Avun maailma -lehti sekä Psykologia 1/2021 -lehti postissa.
Ne ovat vielä vahtimestarilla säilytyksessä, ne viedään Mocomaan kun sitä saa taas
käyttää.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Pihka Oksanen ja Amanda Kuisma saapuvat klo 17.12.
6. Talous
Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto.
Hyväksytään esitys.
Ellen Saikku saapuu klo 17.15.
Saara Silakoski poistuu klo 17.17.

7. Jaostojen kuulumiset
Hallintojaosto
Puheenjohtajisto. Puheenjohtajisto on tavannut muita Meilahden ainejärjestöjen
puheenjohtajistoja ja käynyt lääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskuksessa.
Uusien opiskelijoiden sisäänottomäärät ovat herättäneet keskustelua, mutta mitään
virallista ei vielä ole päätetty. HUSin kanssa on jatkettu yhteistyökeskustelua ja tässä
kuussa tavataan vielä ainakin kerran.
Taloudenhoitaja. Ei kuulumisia.
Sihteeri. Ei kuulumisia.
Tiedottaja. Tämän vuoden viimeinen tiedote jäi tekemättä, mutta muuten asiat ovat
kunnossa.
IT-vastaava. Nettisivujen kääntäminen englannin kielelle on valmis. Sivut
päivitetään lähitulevaisuudessa. Discord-linkki on myös lisätty nettisivuille.
Aino Lehtinen saapuu klo 17.19.
Sylvia Talikka poistuu klo 17.26
Yhdenvertaisuusvastaava. Yhdenvertaisuuskysely lähetetään kompleksilaisille
toukokuun aikana ja tulokset raportoidaan syksyllä. Inflexuksen kanssa laitettu
alulle LGBTQ-kyselytapahtuman suunnittelu. Tapahtuma pidettäisiin alustavasti
syksyllä.
Ympäristövastaavat. Psykologit ja ympäristökriisi -tapahtuma meni hyvin ja siitä on
saatu positiivista palautetta. Puhujat saivat palkkiona yhteensä 50€ lahjoituksen
WWF:n ilmastotyöhön. Keväällä on tulossa vielä kannustus verenluovutukseen (ei
yhteislähtöä) ja hyväntekeväisyyskeräys, jonka kohdetta ei ole vielä päätetty.

Tilavastaavat. Ei kuulumisia.
Myyntivastaavat. Ei kuulumisia.
Edunvalvontajaosto
Opintovastaavat. Zoom ja valitus on pidetty. Gradukahvittelut pidetään huomenna
15.5. Seuraavan opintotyöryhmän ajankohta on sovittu.
Edunvalvontavastaavat. Hyvinvointikysely on päättynyt ja siitä on saatu tulokset
(kohta 12). Opiskelijoiden mielenterveyspäivän paneelikeskustelu järjestettiin
huhtikuun lopulla ja tapahtuma koettiin onnistuneeksi ja tärkeäksi. Muiden
ainejärjestöjen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Tiina Paunion kanssa on
tavattu ja hänen kanssaan keskusteltu hyvinvointikyselyn tuloksista.
Sidosryhmäjaosto
Hepsy. Kompleksin pyytämästä vuosijuhlasponsoroinnista on keskusteltu ja
hakemus on lähetetty.
Upsy. Ei kuulumisia.
SPOL. Ainejärjestötapaaminen on järjestetty. Siellä suunniteltiin alustavasti vuoden
psykologian opiskelija -palkinnon teemaa. Päädyttiin siihen, että teema olisi jokin
mielenterveystyöhön liittyvä; tarkka aihe selviää myöhemmin. Järjestettiin myös
harkkailta, jossa oli hyvin osallistujia. Yhteistyöjärjestöjen kanssa järjestettiin
työelämäSPOLinaari.
Yhdistyksen kokous pidettiin huhtikuussa. SPOL jäi viime kaudella 950€
miinukselle. Pöytäkirja tulee myöhemmin näkyviin SPOLin jäsenistölle. Spolskikselle
on päätetty alustavasti päivämäärä (löytyy toimintakalenterista). SPOLissa on myös
suunniteltu, että olisi kiva pitää fukseille joku ihan oma SPOLiin liittyvä tapahtuma.
Käynnissä on haku opiskelijaedustajaksi Psykologiliiton hallitukseen (1 varsinainen
ja 1 varajäsen). Syksyllä on tulossa samanlainen haku liittovaltuustoon.
Alumnivastaava. Alumneille kuuluu hyvää, edellisenä perjantaina on pidetty
alumnikaljat ja ensi viikolla on tulossa metsäseikkailu. Kesäkuun alussa mahdollinen
picnic, jos sää ja koronatilanne sen sallivat. Uudet Kompleksi-lehdet postitetaan, kun
alumnivastaava saa ne.
Yritysyhteistyötiimi. Kokoustettu AON Assessmentin kanssa ja koulutuspäivät on
sovittu koulutuspäivät. Syksyn toimintaa suunniteltu. Foni on osoittanut
kiinnostusta yhteistyöhön syksyllä. Kahviboksi-niminen yritys on ottanut yhteyttä ja
tarjonnut Kompleksille alennuskoodia. Sovitaan, että alennuskoodin voi jakaa

sähköpostilistalle, koska yritys myy kahvia eikä yrityksellä ole vaatimuksia
Kompleksin suuntaan alennuskoodin käyttämiselle.
Ekskursiotiimi. Huhtikuussa pidettiin viimeiset ekskursiot. Nyt vietetään jo tiimin
osalta kesälomaa.
Tapahtumajaosto
Tuutoritiimi. Tapahtumaturvallisuuspäivässä oli melkein kaikissa työpajoissa
osallistujia tuutoreista. Rexin orientaatioviikon varauskierrokselle osallistuttiin.
Tuutorivastaava on myös ollut yhteydessä Condukseen, jotta tilakoulutuksia
saataisiin vielä ennen syksyä tapahtumasuunnittelun helpottamiseksi.
Joka toinen viikko on pidetty tuutoritiimillä kokouksia ja näiden lisäksi viikoittain
rentoja hengailuja. Lehtiesittelyt toteutettiin ja tuutoriesittelyt voi lukea Kompleksilehden uusimmasta numerosta. Tuutoripaitavastaava on valittu. Fuksikirje on
hyvässä vaiheessa, sen deadline on toukokuun toisiksi viimeisellä viikolla. Alustavia
tapahtumapäiviä on suunniteltu ja varattu. Tuutorikoulutukset on suoritettu. HOPSkoulutus saadaan erikseen opintosuunnittelijoiden järjestämänä orientaatioviikoille. Orientaation tapahtumasuunnittelu on hyvässä vaiheessa.
Biletiimi. Huhtisitsit on pidetty ja vapputapahtuma järjestetty. Ensi viikolla pidetään
kevätjuhla.
Tarjoilutiimi. Kevätjuhla pidetään ensi viikon torstaina. Tapahtumasta tiedotetaan
lähipäivinä.
Hyvinvointitiimi. Kahoot-ilta pidetty, konsepti oli erittäin hyvä ja siitä pidettiin.
Hyvinvointitiimi on saanut ehdotuksen, että Kompleksille voitaisiin perustaa oma
lukupiiri. Hyvinvointitiimin vetäjän viikuna ei tosin voi hyvin, sillä se on tiputtanut
lehtiä.
Kv-tiimi. Nettisivukäännös englanniksi on melkein valmis, tekstit täytyy enää
päivittää sivuille. Instagramiin on suunnitteilla jonkinlainen ”vaihtareiden
kaappaus” jossain vaiheessa, mutta tätä suunnitellaan vielä.
Mediajaosto
Lehti. Kevään toinen lehti on saatu valmiiksi ja postitettu kaikille tilanneille.
Toimitus siirtyy pikkuhiljaa kesälomalle.
Podcast. Jo 8 jaksoa on julkaistu. Keväällä vielä tulossa pari Einon jaksoa.
Aino Lehtinen poistuu klo 18.02.

8. Työryhmien kuulumiset
Haalaritiimi
Ei enää juurikaan kuulumisia. Haalarit jaettu kaikille ja ne on myös maksettu
valmistajalle.
Discord-työryhmä
Discord-linkki on lisätty Kompleksin nettisivuille. Kehitystyö jatkuu.
Tuire Korvuo poistuu klo 18.04.
Vuosijuhlatiimi
Sponsorisopimuksia viimeistellään. Sometus on aloitettu ja save the date lähetetty.
Ansionauhatyöryhmä
Lisätään kohtaan 14 (META) ehdotus nauhaohjesäännöstön muuttamiseksi.
Laulukirjatyöryhmä
Laulukirjan päivittämiskysely lähetetty kompleksilaisille. Kirjan työstäminen
etenee.
Seminaarityöryhmä
Työryhmä on kokoustanut säännöllisesti. Yhteydenotto puhujiin jatkuu.
Tukihakemuksista suurin osa on lähetetty. Tarkempi ohjelma julkaistaan jäsenistölle
myöhemmin. Myös HUS on osoittanut kiinnostusta yhteistyöhön. Seminaarin
päivämäärä päivitetään toimintakalenteriin.
9. Tulevat tapahtumat
6.5.2021

Kahoot-ilta klo 18

8.5.2021

Työelämä-SPOLinaari klo 12–16 Zoom

11.5.2021

Oikeuspsykologian seminaari

12.5.2021

Psykologit ja ympäristökriisi klo 14–18

20.5.2021

Kevätjuhla

10. Aineenopettajaopiskelijoiden verkosto

SOOL ja HAO ovat lähestyneet Kompleksia asian tiimoilta, koska myös psykologian
opiskelijat voivat kouluttautua aineenopettajaksi. Järjestöt toivovat yhteyshenkilöä
Kompleksilta poikkitieteellisen sidosryhmään.
Päätetään, että liitetään tehtävä edunvalvontajaoston toimintaan ja
edunvalvontajaosto itse valitsee joukostaan vastuuhenkilön jokaisella
hallituskaudella.
Aida Lindy saapuu klo 18.14.
11. Sääntömuutos
Yhdistyksen kevätkokouksessa 2021 sovittu sääntömuutos ei mennyt Patentti- ja
rekisterihallituksessa läpi, koska hallituksen koolla on oltava numeerinen yläraja.
Nyt päätetään, millä tavalla sääntöä muutetaan.
Esitys: Hallituksen varsinaisten jäsenten maksimimääräksi asetetaan 21.
Hyväksytään esitys.
12. Hyvinvointikyselyn tulokset
Kyselyyn vastasi 28% psykologian opiskelijoista. 77% jaksaa kohtalaisesti tai
paremmin, mutta jopa 23% huonosti tai erittäin huonosti. Etätyöskentely koetaan
erittäin raskaana. 41% on havainnut positiivisia ja 87% negatiivisia muutoksia
etäopintojen pitkittymisen seurauksena.
Todella suuri osa vastaajista on kokenut kevään aikana negatiivisia tunteita, kuten
alakuloisuutta ja stressiä, melko usein tai usein. Positiivisia tuntemuksia koettiin
keskimäärin paljon vähemmän. Opiskelijoita huolestuttaa erityisesti mm.
tulevaisuus ja oma jaksaminen.
63% koki opiskelumotivaationsa heikentyneen etäopintojen aikana. Osa on tuntenut
etäopiskelukurssit kuormittavampina ja osa kevyempinä kuin normaalitilanteessa.
85% koki, että sosiaalinen ympäristön ja tuen puute oli vaikuttanut hyvinvointiin
negatiivisesti. Vastauksissa tuodaan esille toive, että kun palataan liveluentoihin,
luentoja voitaisiin silti tallentaa. Tämä auttaisi oppimista.
40% fukseista oli tyytymättömiä tai melko tyytymättömiä siihen, kuinka on
opinnoissa löytynyt kavereita (4. vuosikurssin vastaava luku oli 28%). Kuitenkaan
etätapahtumiin ei ollut suurta kiinnostusta; vain 16% vastanneista vastasi, että
haluaisi osallistua ylimääräisiin etätapahtumiin.

Jyri Kallela poistuu klo 18.44.
13. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan sopiminen
Seuraava kokous (epävirallinen) pidetään ma 23.8. klo 17 Gustavus Rexillä
koronarajoituksien niin salliessa. Kyseisessä kokouksessa sovitaan loppuvuoden
aikataulut.
14. Muut esille tulevat asiat (META)
Janna Hakala poistuu klo 18.55.
Ali El Fellah poistuu klo 19.00.
Yhdenvertaisuuspalaute. Yhdenvertaisuusvastaava on saanut lomakkeensa kautta
seuraavanlaisen yhteydenoton koskien huhtisitsejä:
"En tiedä minne muualle tämän laittaisin, niin laitan nyt tähän. Hieman ikävältä
tuntui, kun ensin huhtisitseihin liittyen kysyttiin, että tarvitseeko joku apua ryhmän
löytämisessä sitseille. No ymmärrän, ettei kompleksi voinut järjestää ketään
ryhmiin, mutta olisi ollut kiva, jos olisi voinut löytää itselleen pienen porukan, jossa
sitsata. Tuntuu, että jätettiin vähän puille paljaille, kun ensin kysyttiin tarvitaanko
apua ja sitten apua ei kuitenkaan tarjottu. Olisi ollut kiva osallistua, mutta en
halunnut osallistua yksin, koska kaikki muut olivat ryhmissä."

Alun perin halukkuutta osallistua pienryhmissä kartoitettiin, koska koronatilanne
näytti paljon paremmalta silloin, kun sitsejä suunniteltiin. Tarkoituksena siis oli, että
jos koronatilanne sallii, voidaan Kompleksinkin puolesta auttaa osallistujia
löytämään porukka, jonka kanssa voisi osallistua. Lopulta kuitenkin yliopistolta
saatiin ohjeistus, että edes pienryhmissä ei saa tavata.
Hallitus ja tapahtumasta vastuussa olevat tiedostavat, että asia meni ikävästi.
Jälkiviisaana nyt huomattiin, että tätä asiaa ei olisi edes kannattanut kysyä, koska ei
ollut varmuutta siitä, saako pienryhmiä luoda. Nyt kyselymuoto oli epäreilu, koska
vain ne, joilla oli jo valmiiksi sopiva porukka, pystyivät osallistumaan porukassa,
koska ainejärjestö ei voinut ohjeistaa pienryhmissä osallistumista. Vastuuhenkilöt
lähettävät pahoittelut eteenpäin palautetta antaneelle.
Nauhaohjesääntöön muokkausehdotus. Kohtaa 12 voisi muokata selkeämmäksi ja
yhdenvertaisemmaksi. Sukupuoleen viittaavat termit poistetaan tarpeettomina.
Esitys: Päivitetään kohta 12 seuraavanlaiseksi:
”12. Nauha puetaan niin, että se kulkee oikean olan ylitse. Nauhaa ei saa käyttää
paljaalla iholla, joten esimerkiksi olkaimettomien iltapukujen kanssa voi nauhan

sijasta pitää vasempaan rinnukseen kiinnitettyä ruusuketta. Nauhaa ei saa
myöskään käyttää kansallispuvun kanssa. ”
Hyväksytään esitys.
Adressi Psykologiliitolle. Puheenjohtajisto ottaa hoitaakseen adressin kirjoittamisen
Psylin puheenjohtajan Annarilla Ahtosen poismenon johdosta.
15. Kokoustauko ja siirtyminen epämuodolliseen osuuteen
Siirrytään tauolle 10 minuutiksi alkaen 19.12.
Anna Koskelo ja Aida Lindy poistuvat klo 19.13.
Kamos Rehn poistuu klo 19.23.
Jatketaan kokousta klo 19.25.
16. Mikä on Kompleksin lempivuodenaika?
Hallituksen on päätettävä, mikä on Kompleksin lempivuodenaika.
Varapuheenjohtaja avaa keskustelun toteamalla, että ainejärjestön sydän on fuksit.
Koska fuksit tulevat syksyllä, on myös Kompleksin suosikkivuodenajan oltava syksy.
Edunvalvontavastaava olisi sanonut samaa, mutta ei ehtinyt varapuheenjohtajan
ollessa niin nopea. Hän jatkaa tuomalla esiin, että kesällä ei tapahdu mitään kivaa
yhteisöllistä ainejärjestön näkökulmasta. Syksyllä taas kaikilla on akut täynnä ja
jaksaa tehdä kaikkea. Syksy on siis ainejärjestön parasta aikaa.
Puheenjohtaja alkaa jo varovasti sulkemaan vaihtoehtoja pois. Onko siis näin, että
kesää voisi jo sulkea pois, koska silloin Kompleksi ei ole aktiivinen? Entäs talvi? Tässä
vaiheessa opintovastaava puhuu päälle: talvella on toisaalta kaamos, joten
tapahtumilla on paljon kysyntää ja ne ovat hyvinvoinnin kannalta hyvin tärkeitä.
(Yhdenvertaisuusvastaava Kamos on tosin paikalla muinakin vuodenaikoina.)
Opintovastaava jatkaa edelleen, että kesällä ei ole kovin aktiivista toimintaa
ainejärjestön puolesta. Tämä argumentti on jo toki käytetty, mutta pieni kertaus ei
liene pahitteeksi.
Kesälle ei löydy ehdotonta kannatusta, joten se rajataan vaihtoehdoista pois.
Muutama kesällä järjestettävä tapahtuma ei riitä kannattelemaan sitä hyvänä
vaihtoehtona.
Puheenjohtaja nostaa esiin kevään mahdollisena syksyn kilpailijana. Keväällä on
ihmisillä kevättä rinnassa, kevääseen mahtuu sekä lunta että hellettä. Kevät on
toiveikas vuodenaika: silloin uusi hallitus on jo toiminnassa, ja vappu kuuluu myös
kevääseen.

Edunvalvonta huomauttaa asianmukaisesti, että kevääseen usein liittyy
kisaväsymystä, kun koko vuoden on jo tehty hommia (ja normaaleina aikoina myös
biletetty, tänä vuonna on tehty lähinnä hommia). Hän pysyy edelleen kannassaan,
että syksy on paras. Varapuheenjohtaja kontrastoi, että toisaalta uusilla
hallitustoimijoilla kevät on nimenomaan lämmittelyä syksylle eikä päinvastoin.
Puheenjohtaja turhautuu ja huomauttaa, että nyt yritämme ajaa kaksilla rattailla ja
näemme kaikesta vain huonot puolet. You can’t have it both ways. Hän kuitenkin
nostaa esille erään erittäin tärkeän pointin: fuksien kuksiminen on sääntöjen
puitteissa mahdollista vasta kevätpuolella.
Tuutorivastaava ilmoittaa pestiinsä kuuluvalla arvovallalla, että fukseista todella on
muutakin hyötyä kuin puheenjohtajan edellä mainitsemat törkeydet.
Varapuheenjohtaja yhtyy tähän (mielipiteeseen).
Puheenjohtaja ei voi käsittää edellistä väitettä, minkä vuoksi hän tiedustelee: ”Mitä
muuta iloa muka on fukseista?”
Edunvalvonta puuttuu peliin ja selittää: fuksit elävöittävät kaikki bileet, ja fuksisitsit
ovat vuoden kohokohta. Myös kompleksirakkaus kukoistaa syksyllä…
Tuutorivastaava ryhtyy filosofiseksi. Hän kehittelee aforismin, jonka mukaisesti
”Kompleksi määritellään todella silloin, kun tätä ainejärjestön perinnettä jaetaan
seuraaville”.
Puheenjohtaja painottaa ainejärjestön näkökulmaa. Syksyllä fuksit ”vaan pööpöilee”,
mutta keväällä niistä on jo hallitustoiminnassa hyötyä. Tapahtumat toisaalta
kukoistavat nimenomaan syksyllä, esimerkkinä rajatilabileet. Toisaalta keväällä
yleensä pidetään kahden vuoden välein suursitsit, mutta itse asiassa tarkemmin
ajatellen tänä vuonna ne järjestetäänkin syksyllä (mikä tekee argumentoinnista
suoraan sanoen hieman epäloogista.)
Varapuheenjohtaja ehdottaa, että talvi poistettaisiin keskustelusta, sillä
keskustelussa selvästi vaihtoehtoina pidetään enää kevättä ja syksyä. Tätä ehdotusta
tukee myös se, että opintovuosikin jakautuu kahteen: kevät- ja syyslukukauteen.
Talvella ei ole omaa imagoa.
Opintovastaava komppaa ja sanoo, että joululoma vie talvelta roolia pois. Hän myös
ilmoittaa, että keväällä koirankakat tulevat näkyviin ja ”kakka on säilynyt
pakasteruokana ja se on taas tuoretta kun lumi sulaa”. (Tämä perustelu jää nyt aika
lailla kesken, eikä kukaan enää saa selvää, mikä huomautuksen pointti oli. Hauska
juttu kuitenkin.)
Puheenjohtajan sanoin päätetään, että talvi rajataan pois. Hän tuo taas esiin, että
keväällä on vappu, joka on monille tärkein opintovuoteen kuuluva juhla.
Varapuheenjohtaja kuitenkin keksii nerokkaan vastalauseen, jonka mukaan

vappuna olisi helppo keksiä tekemistä ilman Kompleksiakin, mutta syksyllä on sitä
aikaa kun Kompleksia nimenomaan tarvitaan.
Puheenjohtaja runoilee, että syksy on kevään ilon antiteesi. Edunvalvonta jatkaa,
että syksyllä on ruska, mikä on ilmeisesti positiivinen huomio.
Varapuheenjohtaja muistuttaa, että psykologeja tarvitaan eniten juuri syksyllä,
koska silloin on syksyn pimeys. Puheenjohtaja pöyristyy tästä ja pohtii,
valitsisimmeko todella sodan vain siksi, että saisimme enemmän asiakkaita.
Perustelu menisi silloin suunnilleen näin: Silloin kun syksy on mukava ja kaikki
menee hyvin, se on hyvä asia ja siksi syksy on lempivuodenaika. Toisaalta silloin kun
syksy on kamala, niin sekin on meille hyvä asiakasmäärien suhteen, ja siksi syksy on
lempivuodenaika.
Varapuheenjohtaja vielä kokoaa, että tärkein syy syksyn parhaudelle on se, että
fuksit tulevat ja piristävät ainejärjestön elämää. Ainejärjestölle uuden elämän aikaa
on nimenomaan syksy, eikä kevät (niin kuin monille muille asioille, kuten kasveille).
Eli itse asiassa kaikkien, jotka edelleen jaksavat kannattaa kevättä, pitäisi oikeastaan
kannattaa syksyä.
Äänestetään. Puheenjohtaja on ainut, joka äänestää kevään puolesta; kaikki muut
kannattavat syksyä. Valitaan siis Kompleksin viralliseksi lempivuodenajaksi syksy.
Lauletaan Fuksin sävel, koska se sopii syksyyn ja niihin perusteluihin, joiden
mukaan syksy valittiin suosikiksi.

17. Kirsikkapuisto vai Alppiruusupuisto?
Varapuheenjohtaja haluaa keskustella siitä, pitääkö Kompleksi enemmän
Kirsikkapuistosta vai Alppiruusupuistosta. Hän nosti asian esille, koska sama teema
herää joka kevät esiin. Kumpaan kompleksin pitäisi tehdä retki?
Edunvalvonta aloittaa vahvasti toteamalla, että sijainnin perusteella
Alppiruusupuisto olisi parempi. Alppiruusut ovat myös todella kauniita eivätkä ne
kuihdu kovin nopeasti.
Puheenjohtajan vanhemmilla on kirsikkapuu (tämä on todellakin painavin
argumentti tähän mennessä). Kirsikkapuut ovat näyttävämpiä. Puheenjohtajalla on
myös Instagramissaan ollut kuva kirsikkapuusta, mutta ei alppiruususta.
Edunvalvontavastaavan tilanne taas on täysin päinvastainen. Ryhmäreissua
ajatellen Alppiruusupuisto saattaisi toki olla hankala kapeiden käytävien vuoksi,
mutta toisaalta kukat ovat todella näyttäviä.

Varapuheenjohtaja tuo esille, että Alppiruusupuisto on parempi, koska se on
todennäköisesti maantieteellisesti lähempänä suurinta osaa psykologian
opiskelijoista.
Puheenjohtaja huomauttaa, että alppiruusut kukkivat vaiheittain, kun taas
kirsikkapuut kerralla, Japanissakin on olemassa ihan juhla kirsikkapuun
kukkimiselle. Kv-tiimi sanoo väliin, että kirsikkapuut voivat olla yhteisöllisempi asia
etenkin normaaliaikoina.
Sihteeri ei asu kummankaan puiston lähellä ja ehdottaakin vaihtoehdoksi Heurekan
puistoa. Kyseisessä puistossa ei olekaan kukkia, vaan se koostuu lähinnä kivistä.
Puheenjohtaja kertoo, että hän on joskus syönyt synttärikakkua siellä kivillä, minkä
vuoksi myös kyseinen puisto olisi hyvä kohde Kompleksille. Kv-tiimi muistelee
ammoisia aikoja ennen koronaa ja kertoo, että Heurekassa oli joskus todella
psykedeelinen Gangnam Style -koppi, mikä on hyvin coolia.
Varapuheenjohtaja ei kuitenkaan hyväksy sitä, että Heurekan puisto lisättäisiin
väittelyyn. Puheenjohtaja muistaa demokratian olemassaolon ja niinpä äänestetään,
lisätäänkö Heurekan puisto kolmanneksi vaihtoehdoksi. Äänin 5-3 päätetään, että
Heurekan puistoa ei valitettavasti lisätä vaihtoehdoksi.
Varapuheenjohtaja sanailee, että hänellä muiston puute kirsikkapuistosta, koska ei
ole koskaan käynyt siellä. Hän haluaisi kovasti sellaisen muiston. Kv-tiimin edustus
on toisaalta käynyt useassa puistossa, joissa on molempia kasveja. Tällaisissa
kohteissa kirsikankukkapuut ovat olleet päävetonaula, koska tarkkaavaisuus on
auttamattomasti keskittynyt niihin alppiruusujen kustannuksella.
Kukaan ei oikein halua puhua kummankaan vaihtoehdon puolesta, jopa
varapuheenjohtaja on hämmentynyt ja seilaa molempien vaihtoehtojen
välimaastossa. Keskustelua on siis jatkettava.
Puheenjohtaja toteaa, että molemmissa puistoissa vaikuttaa olevan väentungoksen
riski. (Tämä ei toki edistä vain toisen vaihtoehdon valikoitumista.)
Varapuheenjohtajan mielestä Alppiruusupuisto olisi kaikista yhdenvertaisin, koska
suurempi osa kompleksilaisista pääsee sinne suhteellisen helposti. Kv-tiimi kertoo,
että Kirsikkapuistossa voisi pitää piknikhetken tms., koska siellä on paljon tilaa.
Alppiruusupuistossa sama ei onnistuisi.
Lauletaan Todella kaunis, koska ainakin molemmat puistot ovat todella kauniita,
vaikka muusta emme vielä olekaan päässeet yhteisymmärrykseen.
Nousee esiin kysymys: kummat kukat kuvastavat Kompleksia paremmin?
Varapuheenjohtaja tietää, että kirsikankukat ovat kaikki samannäköisiä, mutta
alppiruusut ovat monimuotoisempia ja enemmän Kompleksin värisiä. Edunvalvonta

jatkaa, että alppiruusut kuvaavat moninaisuudellaan myös Kompleksin arvoja.
Puheenjohtaja toteaa runollisesti, että on annettava kaikille kukille tilaa kukkia.
Päädytään äänestykseen. Kirsikkapuisto saa 4 ääntä, Alppiruusupuisto 6. Valitaan
siis Kompleksin viralliseksi kannaksi Alppiruusupuisto.
18. Pizza vai burgeri?
Edunvalvonta aloittaa suoraan äänestämällä burgeria, koska ei pidä pizzasta.
Opintovastaavan mielestä pizzaan saa enemmän vaihtelevuutta. Burgeri on kyllä
aikamoista, ja voi olla, että syödessä saattaa vaan saada ison möntin suuhunsa.
Burgerit myös tuntuvat rasvaisemmilta kuin pizza.
Tuutorivastaava tietää jo kantansa ja äänestää pizzaa, koska ei tykkää burgerista.
Pääsimme siis plusmiinusnolla-tilanteeseen.
Kv-tiimin edustaja järkeilee, että jos tässä äänestettäisiin omaa preferenssiä, niin hän
itse äänestäisi ehdottomasti burgeria. Pizza kuitenkin vaikuttaa enemmän
ultimaattiselta opiskelijaruualta ja sopivalta Kompleksille.
Edunvalvontavastaava taas ei tykkää syödä pizzaa, koska se on niin rasvaista. Pizzaa
kylläkin tarjotaan enemmän tapahtumissa ja sitä on helppo jakaa. Myös
tuutorivastaava on sitä mieltä, että pizza on kätevämpi ruoka vaikkapa sitseillä,
joissa on tarjoilu.
Kv-tiimin edustaja tuo myös opintonäkökulman esiin: pizza nimittäin muistuttaa
liikaa maailman huonointa tilastotieteeseen liittyvää graafista kuvaajaa eli pie
chartia (vaikka itse henkilökohtaisessa elämässään tätä kuvaajaa käyttääkin).
Puheenjohtajan mielestä paras pizza on parempi kuin paras burgeri. Opintovastaava
huomauttaa, että asian voi nähdä toisinkin päin: burgereissa on hyvin pieni hajonta
sen suhteen, onko ruoka hyvää vai ei. Toisaalta pizzassa on paras potentiaali, mutta
se voi myös olla todella huonoa, huonompaa kuin huono burgeri.
Varapuheenjohtajan mukaan myös tartsanäkökulmasta pizza paljon parempi.
Edunvalvonta nirsoilee ja kertoo, vegaaniset pizzat ovat pahoja. Hän huomauttaa
kuitenkin heti perään, että toisaalta edes kadetit eivät valittaneet vegaanisesta
pizzasta (tämä saattaa kuitenkin johtua ehkä enemmän siitä, että nykyinen
edunvalvontavastaava mutta silloinen tartsa Alma teki selväksi kadeteille, että
valittamista ei ole).
Opintovastaava nostaa panoksia ja ilmoittaa tilaavansa sitä ruokaa, joka tässä
väittelyssä voittaa. Hän myös ikään kuin ohimennen mainitsee olevansa hyvin
nälkäinen.

Opintovastaava jatkaa ja pohtii, että itsekkäistä syistä burgeri on parempi; kukaan ei
ikinä kysy ”saanko haukun sun burgerista” toisin kuin pizzan ollessa kyseessä.
(Opintovastaavan äänensävy oli kyseisen lausahduksen aikana sellainen että tässä
olisi kyllä voitu käsitellä jotain muutakin kuin ruokaa).
Opintovastaava toteaa, että hän ei pidä ananaksesta ja vastustaa sitä kaikessa (just
FYI).
Puheenjohtaja kertoo olevansa hyvä ja diplomaattinen puheenjohtaja, joka ei
väärinkäytä valtaansa, ja on siksi valmis syömään myös burgereita.
Kv-tiimille tulee ananaksesta mieleen, että ”näillä ruotsalaisilla on joku juttu siihen
banaaniin…” (ja kyllä, edelleen puhutaan oikeasti ruuasta). Opintovastaava taas on
sitä mieltä, että mansikat ovat kirottu asia pizzassa. Tuutorivastaavan työpaikassa
suosituin pizza on mansikka-vuohenjuustopizza.
Sihteeri huomauttaa, että nyt ollaan kyllä eksytty aiheesta aika kauas, kun väitellään
siitä, mitä hedelmiä ja muita täytteitä voi pizzaan laittaa.
Puheenjohtaja toteaa, että pizza on niin monimuotoista, että jos pitäisi valita syökö
loppuelämänsä pizzaa vai burgereita, niin hän söisi loppuelämänsä mieluummin
pizzaa.
Jostain syystä mietitään ruokia, joissa on banaania. Yleinen konsensus vaikuttaa
olevan se, että moni ei pidä banaanista oikein missään muodossa (paitsi ne
ruotsalaiset).
Kv-tiimi äänestäisi pizzaa, sillä opiskelija- ja yhteisöllisyysnäkökulma tulee esiin niin
voimakkaasti. Puheenjohtaja jatkaa, että valmispizza on opiskelijaruokailun
kulmakivi.
Äänestetään, jotta opintovastaava saa viimein ruokaa. Ilmeisesti argumentointi
pizzan puolesta on ollut loistavaa, sillä kaikki äänestävät lopulta pizzaa.
Valitaan siis Kompleksin viralliseksi kannaksi pizza.
Lauletaan Salatequila, koska siinäkin mainitaan erilaisia ruokia.
Alma Suutari ja Aino Lehtinen poistuvat klo 20.32.

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.33.

Vakuudeksi,
__________________________________

_________________________________

Eetu Vilminko, puheenjohtaja

Salla Skön, sihteeri
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Kuluyhteenveto

2.4.2021

JT LEIMU OY

3 800,92 € Haalarilasku

7.4.2021

Nordea

15,94 € Palvelumaksu (päätili)

7.4.2021

Kira Schalin

35,40 € Haalareiden postitus

20.4.2021

Turun Haalarimerkki OY

624,97 € Haalarimerkkien tilaus

20.4.2021

HEF Group Oy

246,88 € Haalarimerkkien tilaus

20.4.2021

SPOL ry

62,80 € SPOL-jäsenmaksu korjattu

20.4.2021

Anna Siikavirta

80,47 € Tuutoreiden muistaminen

27.4.2021

Kira Schalin

30,15 € Haalarimerkkien postituskulut

5.5.2021

Nordea

26,89 € Palvelumaksu (päätili)

6.5.2021

Kirjapaino Painosalama OY

7.6.2021

Kira Schalin

250,00 € Lehden paino
87,50 € Haalarimerkkien postituskulut
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Ali El Fellah
Lauri Uuskallio
Kamos Rehn
Jyri Kallela
Tuire Korvuo
Samir Verma
Anniina Koutonen
Anna Koskelo
Sylvia Talikka
Ellen Saikku
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