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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 7.10.2021 klo 17:00
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.12.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:
Lisätään kohdaksi 13: Virallisen jäsenen tehtävästä vapauttaminen
Lisätään kohdaksi 18: Yhteydenotto YTHS:n vastaavalta psykologilta
4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti
Yliopiston ohjeistuksen mukaan tiloissa maskien käyttäminen tapahtuu
ensisijaisesti oman harkinnan mukaan. Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
kuitenkin toivoo, että tiedekunnan tiloissa jatketaan maskien pitämistä ainakin
lokakuun ajan, koska olemme samoissa tiloissa HUS:in kanssa, ja heillä on edelleen
maskisuositus voimassa.
Kompleksin joukkue on voittanut HYY:n fuksiseikkailun.
Psylin liittymislahjat fukseille ovat tulleet. Ilmari Moisio on noutanut ne Psylin
saunaillassa jaettavaksi. Näiden lisäksi postissa on saatu Psykologia-lehti sekä
MPS:ltä kaksi kirjettä, jotka sisälsivät uudet laskutustiedot.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Sylvia Talikka saapuu klo 17.19.
6. Talous
Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto.
Esitys: Hyväksytään vielä taloudenhoitajalle maksettavaksi 50 € asiantuntijan
hyödyntämisestä kadonneiden kirjapitotietojen palautusta varten.
Hyväksytään molemmat esitykset.
7. Jaostojen kuulumiset
Hallintojaosto
Puheenjohtajisto. Puheenjohtajisto on tavannut muita Meilahden kampuksen
puheenjohtajia ensimmäistä kertaa paikan päällä. Muiden puheenjohtajistojen
kanssa on myös tavattu HUS:in edustajia. HUS:in edustajia, kuten tutkimusjohtaja
sekä johtavia psykologeja eri puolilta HUS:ia, on tavattu myös psykologian
koulutusohjelman edustajien kanssa psykologian opintoihin liittyen.
Puheenjohtajisto on päästänyt fukseja liittymään Kompleksin Facebookiin.
Trigeminus-sitsit järjestetään pian, ja Kompleksista mm. puheenjohtajisto osallistuu
sitseille. Kompleksin varapuheenjohtaja Kaisa Krabbe on valittu lääketieteellisen
tiedekunnan valintatoimikunnan puheenjohtajaksi.
Sihteeri. Ei kuulumisia.
Taloudenhoitaja. Ei lisättävää.
Tiedottaja. Päästetty ihmisiä Facebook-ryhmään ja vastailtu viesteihin. Speksiltä on
tullut sähköpostitse aikatauluviesti, joka toivotaan jaettavan Kompleksin
jäsenistölle. Jäsentiedotetta aletaan tekemään pian. Tiedottaja muistuttaa, että
tapahtumakalenteria pitää muistaa päivittää, jotta sieltä saa helposti katsottua
tarvittavat tiedot. Tiedottajan Slack ei tällä hetkellä toimi, joten hän toivoo
yhteydenotot jäsentiedotetta varten ensisijaisesti WhatsAppin kautta 17.10.
mennessä.
IT-vastaava. Kompleksin jäsenmaksun maksaneet fuksit on päästetty
sähköpostilistalle ja halukkaat Lähikehityksen vyöhykkeelle. Kompleksi-listan
sähköposteja on käyty läpi ja välitetty eteenpäin. Jos Kompleksi-listalle haluaa

lähettää sähköpostia, on laitettava otsikkokenttään jokin järkevä aihe, sillä
majordomo ei aina näytä viestejä kunnolla.
Nettisivujen kanssa on edelleen ongelmia sivulle ohjautumisessa. IT-tuesta on
ehdotettu, että Kompleksille tehtäisiin kokonaan uusi nettisivu toisen palvelun
kautta – tähän ei saisi kuitenkaan edellistä kotisivua linkitettyä. Wordpress on HY:n
käyttämä palvelu, joten olisi paras hoitaa nettisivut sen kautta. Vielä ei ole ratkaisu
selvillä, mutta selvitystyötä tehdään jatkuvasti. Jossain vaiheessa voisi jopa olla
paras ratkaisu tehdä kokonaan uudet nettisivut, jos ongelma ei pian ratkea. On
joitakin fukseja, jotka on lisätty sähköpostilistalle, mutta he eivät jostain syystä saa
sähköposteja lainkaan. Kompleksi-listallakin vaikuttaa olevan siis ongelmia
toiminnassa: listalla saattaa olla esimerkiksi liikaa tilaajia, minkä vuoksi
majordomolla voi olla vaikeuksia pyörittää listaa. It-vastaava aikoo käydä läpi listan
tilaajat ja mahdollisesti poistaa sieltä henkilöitä, jotka eivät enää listalle kuuluisi
Janna Hakala poistuu klo 17.40.
Yhdenvertaisuusvastaava. Ei kuulumisia.
Ympäristövastaavat.
Ympäristövastaavat
ovat
järjestäneet yhteislähdön
Kansainväliseen ilmastolakkoon. Myös verenluovutukseen piti olla yhteislähtö,
mutta vallitsevien koronarajoituksien vuoksi tämä ei välttämättä onnistu. Lihaton
lokakuu alkoi nyt HYY:llä, Kompleksillakin on mahdollisesti jotain siihen liittyvää
tulossa.
Tilavastaavat. Rexin siivousvuoroista tiedotetaan pian. 12.10. pidetään tilajaoston
kokous.
Myyntivastaavat. Ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona järjestetään tilattavien
vaatteiden sovitusta Haartman-instituutin aulassa. Maanantaina myytiin fukseille
haalarimerkkejä SPOL-vohveleiden jälkeen. Tulevana tiistaina tiedotetaan
Rientoportaalissa, milloin Kompleksin merkkejä myydään Haartman-instituutin
aulasta.
Edunvalvontajaosto
Opintovastaavat. Tiedekuntaneuvoston haku kaudelle 2022–2023 haku päättyy
17.10. Vuoden opettaja –palkinnot ovat voittaneet psykologian koulutusohjelmasta
Jari Lipsanen ja Eino Partanen. Viini ja valitus -tapahtuma järjestetään 1.11. klo 17
Rexillä. Tästä tiedotetaan jäsenistöä ensi viikolla. Sivuaineinfon pitäjiä on alettu
värväämään.
Edunvalvontavastaavat. Ei erillisiä kuulumisia.

Sidosryhmäjaosto
Hepsy. Ei kuulumisia.
Upsy. Upsy esittäytyy Psylin saunaillassa. Upsyn syyskokous pidetään ensi viikon
perjantaina 15.10.
SPOL. Syyskuussa pidettiin orientaatiomökki ja hallituksen kokous. SPOL on
tavannut Psyliä ja Oulun psykologian opiskelijoiden kanssa on tulossa yhteistyötä.
Vuoden psykologian opiskelija -palkinnon saajaa voi ehdottaa vielä 15.10. asti.
Oululle pyritään koostamaan hyviä käytänteitä liittyen järjestötoimintaan, jotta he
saavat hyvin oman ainejärjestönsä käyntiin. Ensi viikolla järjestetään yhdistyksen
kokous, jossa valitaan liittovaltuuston edustajat. Kaikille psykologian fukseille on
tulossa myös SPOL:n Zoom-pelailuilta.
Alumnivastaava. Alumnivastaava alkaa kartoittamaan alumnien kiinnostusta
lähikaljoitteluille, nyt kun tilanne sen taas sallii. Tarkoituksena olisi mahdollisesti
kaljoitella joka kuun viimeinen perjantai.
Yritysyhteistyötiimi. Menetelmäkoulutuksen haku on vielä käynnissä, valinnat
tehdään ensi viikolla.
Ekskursiotiimi. Tiimiin on saatu uusi jäsen, joka liitetään myöhemmin tässä
kokouksessa Kompleksin hallituksen toimihenkilöksi. Lastensuojeluekskursio
järjestetään ensi viikolla, muiden ekskursioiden ajankohta ei ole vielä selvillä.
Kohteisiin on kuitenkin jo otettu yhteyttä.
Tapahtumajaosto
Tuutoritiimi. Orientaatio on käytännössä ohi ja se on sujunut hyvin. Jäljellä on vielä
kolme tapahtumaa. Fuksit ovat jo päässeet tutustumaan SPOL_iin, ja Psylin
saunaillassa he kuulevat vielä muita infoja. Varsinaisen orientaation jälkeen
järjestettiin vielä fuksikahvitteluja satunnaistetuissa ryhmissä, tämä toiminta
päättyy tuutoreiden osalta pian. Moni fuksi on jo maksanut Kompleksin
liittymismaksun. Supertuutorit jakavat fukseille ja tuutoreille lokakuun lopulla
palautekyselyn. Fuksikasteesta on tullut palautetta. Tämä palaute käsitellään
kohdassa 17.
Biletiimi. 1.10. järjestettiin tutkimusbileet. Tapahtuman jälkeen HYY:ltä saatiin
selvityspyyntö illan tapahtumista, sillä selvityspyynnön mukaan juhlat olisivat
levinneet aulatiloihin. Vastaus selvityspyyntöön luettavissa Slackista. Kompleksi on
juhlien aikana toiminut sääntöjen mukaisesti. Poliisi kävi paikalla kerran
meluhäiriön vuoksi. Asia ratkaistiin pitämällä ikkunat kiinni loppuillan ajan. 30.10.
pidetään halloweenbileet, todennäköisesti yhteistyössä Fonin kanssa. 16.11.
järjestetään sitsit Alina-salissa.

Tarjoilutiimi. Tarjoilutiimi on fuusioitunut biletiimin kanssa. Ei omia kuulumisia.
Hyvinvointitiimi. Muutama ulkotapahtuma on jo pidetty, ja niissä on ollut hyvin
osallistujia. Marraskuulle on myös päätetty pari tapahtumaa: Viini ja maalaus, sekä
jonkinlainen teemailta aamupäivällä. Ensi viikolla järjestetään Kuusijärvellä
avantouintia ilman jäätä, ja parin viikon kuluttua Rexillä pidetään lautapeli-ilta
nyyttäriperiaatteella.
Kv-tiimi. Vaihtoinfo pidetään ensi viikolla. Kari Lehti sekä Kielikeskuksen edustajia
on tulossa kertomaan vaihtoon liittyvistä asioista. Paikalle on myös pyydetty
kokemusasiantuntijoita. Rexin videotykki ei toimi, joten pitää miettiä ratkaisuja
tapahtuman järjestämiseen. Paikalle tarvittaisiin omaa vaihtoaan esittelemään vielä
joku, joka ei ole ollut ERASMUS-vaihdossa.
Mediajaosto
Kompleksi-lehti. Seuraava on lehti valmistumassa. Se ilmestyy lokakuun
loppupuolella.
Kompleksi-podcast. Podcastille kuuluu hyvää. Eilen järjestettiin podcast-ilta, josta on
myös tulossa tallenne. Uusia jaksoja julkaistaan syksyn mittaan, ja mukaan
toimintaan pääsee edelleen.
8. Työryhmien kuulumiset
Haalaritiimi 2020
Haalaribileiden järjestäminen etenee. Bileille on jo päätetty päivämäärä ja Rex
varattu niitä varten.
Haalaritiimi 2021
Rahaa on nyt sopimusten perusteella kerätty 4875 € ja tilillä (6.10) on 1325 €.
Tavoitesumma oli 4500 €, joten keräys on valmis. Laskut on jo lähetetty sponsoreille,
joten maksut puuttuvat enää tililtä. Kaikki muu on myös valmista: sovitukset ja
tilaukset on hoidettu ja logo on valmis. Tilaus tehdään perjantaina 8.10 yhteistoimin
haalaritiimin tilausvastaavan ja jokaisen tiimin vastaavien kanssa. Haalaribileet
haluttaisiin järjestää todennäköisesti tammikuussa. Haalaritiimi kuitenkin vielä
pohtii tarkempaa ajankohtaa myöhemmin.
Discord-työryhmä
Discord-toiminnan palautelomake on jaettu jäsenistölle. Toiminnasta on saatu hyvää
palautetta. Jäseniä kiinnostaa sekä opintoihin että vapaa-ajan toimintaan liittyvät
aiheet Discordissa. Teknisiä ongelmia ei ole ollut. Discord-toiminnasta on myös
tulossa esittelyvideo.

Vuosijuhlatiimi
Ensi viikolla tiimi kokoustaa ja menee käymään juhlapaikalla. Instagramissa ja
Facebook-tapahtumassa on julkaistu vuosijuhlaviikon ohjelmaa. Esimerkiksi
uratreffit on saatu samalle viikolle. Vuosijuhlavaatteita on suunniteltu
myyntivastaavien kanssa. Hepsyltä ja HUS:lta odotetaan vielä paria sponsorimaksua,
lupaukset näistä maksuista on jo saatu. Tässä kuussa tiedotetaan lisää vuosijuhlista.
Aikaisemmille kunniajäsenille lähetetään pian kutsut. Muiden ainejärjestöjen kutsut
viedään Trigeminus-sitseille ja jaetaan siellä.
Laulukirjatyöryhmä
Ensimmäinen painos on käyty läpi ja seuraavan painoksen muokkaaminen on
käynnissä. Painoksista pyritään tekemään, että niitä voi käyttää yhtä aikaa.
Seminaarityöryhmä
Seminaariin on aikaa pari viikkoa. SPOL:n kanssa on mietitty jonkinlaista
mahdollista yhteistyötä. Tiiminvetäjä osallistuu todennäköisesti tulevaan SPOL:n
kokoukseen.
9. Tulevat tapahtumat
30.9.2021
1.10.2021
1.10.2021
4.10.2021
5.10.2021
6.10.2021
7.10.2021
8.10.2021
11.10.2021
13.10.2021
14.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
16.10.2021
21.10.2021
27.–29.10.2021
30.10.2021

Ekskursio: Terapiat etulinjaan -hanke klo 14.30
Vuoden opettaja -palkitsemistilaisuus
Tutkimusbileet Rexillä
Fuksien SPOL-vohvelit Rexillä
Fuksiseikkailu
Podcast-iltama: vieraana Nina Lyytinen
Hallituksen kokous klo 17
Trigeminus-sitsit
Avantouinti
Ilmastonmuutos ja psykologian opinnot -työpaja 18–20
Ekskursio lastensuojelun intensiivihoitoon
Meikun mestaruus
Vaihtoinfo, Rexillä
SPOL:n etäpelailuilta fukseille
Peli-ilta klo 16 alkaen
Lähisuhdeväkivaltaseminaari
Halloweenbileet Rexillä

10. Uusien jäsenten hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään liitteen 2 henkilöt Kompleksin jäseniksi.
Hyväksytään esitys.
11. Kompleksin hallituksen toimihenkilöksi liittäminen
Esitys: Liitetään Kompleksin hallituksen toimihenkilöksi ekskursiotiimin uusi jäsen
Minja Rouvavuori.
Hyväksytään esitys.
12. Biletiimin vetäjän vaihtaminen
Esitys: Vapautetaan Anna Koskelo biletiimin vetäjän paikalta ja vaihdetaan vetäjäksi
Alli Haavisto.
Hyväksytään esitys.
13. Virallisen jäsenen tehtävästä vapauttaminen
Anna Koskelo on kirjallisesti pyytänyt vapautusta Kompleksin virallisen jäsenen
asemasta.
Esitys: Vapautetaan Anna Koskelo Kompleksin virallisen jäsenen asemasta.
Hyväksytään esitys.
14. Uratreffitiimin perustaminen
Esitys: Perustetaan uratreffitiimi ja valitaan sen vetäjäksi Janna Hakala.
Hyväksytään esitys.
Tiimin jäseneksi voi liittyä myös myöhemmin.
15. Euphorian käyttömaksu
LKS on remontoinut Euphoriaa. LKS haluaisi tehdä Kompleksin kanssa sopimuksen,
jonka mukaan vuotuisella käyttömaksulla Kompleksi saisi Euphorian varaamisessa
LKS:n sisäiset hinnat käyttöön. Tämä vuosittainen käyttömaksu olisi noin 1000–
5000 €, tarkempi summa ei vielä ole selvillä (vrt. Kompleksin vuosittainen
liikevaihto on noin 19000 €). Ulkopuolisten vuokraajien hinnat ovat pe-la 1400
€/ilta + yölisä 150 €/h, arkena 650 €/ilta. LKS:n jäsenhinnat ovat pe-la 300 €/ilta,
arki-illat ja su ilmaisia (yölisät 50 €/h). Sitoutuminen sopimuksessa olisi vuodeksi
kerrallaan.

Pohditaan, onko Kompleksilla kiinnostusta tällaiselle sopimukselle ja olisiko
sellainen kannattavaa. Euphoria on hyvä sitsipaikka, se on hyvin remontoitu, ja siellä
on mahdollisuus laulaa karaokea. Esimerkiksi nykyisinkään fuksit ja tuutorit eivät
mahdu kokonaisuudessaan Alina-saliin, minkä vuoksi fuksisitsien järjestämisessä
alkaa olla ongelmia. Euphorialla olisi tarpeeksi tilaa.
Sopimuksen kannattavuus riippuu merkittävästi käyttömaksun suuruudesta. Yksi
mahdollinen tapa rahoittaa käyttömaksua voisi olla, että Euphorialla järjestettävistä
tapahtumista alettaisiin periä osallistumismaksuja. Toinen vaihtoehto voisi olla
Kompleksin jäsenmaksun kasvattaminen, sillä se on tällä hetkellä hyvin alhainen
verrattuna moniin muihin järjestöihin. esimerkiksi
Kannattavuus riippuisi myös Euphorian käyttöastetta sekä Kompleksin halusta ja
kyvystä järjestää useampia biletapahtumia kuin nykyisin. Euphoriaa voi toki käyttää
muuhunkin kuin biletapahtumiin, mutta kustannukset todennäköiseesti katettaisiin
nimenomaan biletapahtumien osallistumismaksuilla.
Ellen Saikku poistuu 18.54.
Pohdinnan jälkeen päädytään siihen, että Kompleksi ilmaisee LKS:lle olevansa
alustavasti kiinnostunut – riippuen ensisijaisesti käyttömaksun suuruudesta. Ennen
Kompleksin ensi vuoden talousarviota olisi hyvä pohtia esimerkiksi summaa, jonka
Kompleksi olisi maksamaan. Ennen laskelmia ei vielä ole mahdollista arvioida
maksimihintaa.
16. Dekaanin muotokuva
Dekaani Risto Renkoselle teetetään muotokuva. Edellisessä Kompleksin hallituksen
kokouksessa päätettiin, että Kompleksi on halukas osallistumaan hankkeeseen. Nyt
on kartoitettu summia, joilla muut ainejärjestöt osallistuvat hankkeeseen. Nämä
summat ovat olleet noin 40–50 €. Hankkeesta yli jääneet rahat lahjoitetaan Lääkärit
ilman rajoja -järjestölle. Ehdotetaan, että Kompleksi tukee muotokuvahanketta 50 €
suuruisella summalla.
17. Fuksikasteen palaute
Fukseilta on saatu fuksikasteesta palautetta. Osa on kokenut tapahtuman
ahdistavana. Yksi pelottelijoista oli rikkonut erään osallistujan fyysisen
koskemattomuuden. Asia on käsitelty fuksien, puheenjohtajiston, koulutusohjelman
ja tuutorien välillä. Kyseinen pelottelija käy myös asian läpi fuksin sekä neutraalin
Kompleksin edustajan kanssa.
Tulevaisuudessa toiminnassa otetaan paremmin huomioon pelottelijoiden
ohjeistaminen (erityisesti se, että kenenkään koskemattomuutta ei rikota) sekä
tiedotetaan osallistujia siitä, että tapahtuma sisältää pelottelua. Asia lisätään

tuutorien testamenttiin ja käydään läpi uusien tuutorien perehdytyksessä. Kari Lehti
on laittanut eteenpäin tietoa HYY:lle, jotta jatkossa järjestettävissä
tuutorikoulutuksissa kiinnitetään entistä paremmin huomiota häirintään sekä
asiattomaan käytökseen.
18. Yhteydenotto YTHS:n vastaavalta psykologilta
Elina Luoma (YTHS:n eteläinen aluevastaava) on ottanut yhteyttä Kompleksiin
yhteistyön merkeissä. Tarkoituksena olisi luoda tukimateriaalia opiskelijoita varten
keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöihin liittyen. Nämä ongelmat nousseet
erityisesti esille nyt korona-aikana. Kompleksilta kysytään, haluaisiko muutama
opiskelija auttaa materiaalin kehittämisessä.
Kokouksessa kiinnostuneiksi ilmoittautuvat Iiris Vanhala, Ali El Fellah sekä Salla
Skön.
19. Hallituksen to-do
Talousarvio hyväksytetään seuraavassa kokouksessa (syyskokousta varten).
Toimintakertomuksen ja toimintaohjesäännön tulee olla laadittuna ennen joulukuun
kokousta.
Toimintakalenteria on pidettävä ajan tasalla jatkuvasti.
Testamenttien päivitys on tehtävä 17.12. mennessä, ja tätä varten järjestetään
mahdollisesti yhteinen testamenttityöpaja loppuvuodesta.
Tarkemmat ohjeet tulevat Slackiin.

20. Muut esille tulevat asiat (META)
Kysytään, olisiko Meikun mestaruuteen vielä halukkaita rastinpitäjiä. Halukkaita ei
ilmaannu.
HUS:in monialaisen raadin toiminnasta ja tarkoituksesta on hieman epäselvyyksiä.
Raadin opiskelijajäsenet mahdollisesti ottavat yhteyttä toiminnasta vastaaviin ja
pohtivat heidän kanssaan, miten kontakti opiskelijoiden kanssa voisi olla
tuottavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa.
Trigeminus-sitsien osallistujien pitäisi suunnitella esittely. Tämä hoidetaan
kokouksen jälkeen osallistujien kesken.
Dilemma (filosofian opiskelijoiden ainejärjestö) kysynyt, haluaako Kompleksi
allekirjoittaa opiskelijajärjestöjen vetoomuksen lähiopetukseen siirtymisen

puolesta. Vetoomus luovutetaan 18.10. yliopistolle. Vetoomuksessa toiveena olisi,
että heti toisen periodin alusta palattaisiin ennen koronakriisiä olleeseen malliin.
Kompleksilla lähiopetuksen tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta kaikilla oppiaineilla
tilanne ei ole samanlainen.
Vetoomus on periaatteessa hyvä. Toisaalta etäopetus vaihtoehtona on tuonut paljon
hyviäkin muutoksia kouluun. Tämän lisäksi yliopisto on järjestelmänä
todennäköisesti niin hidas, että toisesta periodista alkaen muutosta ei saataisi
aikaan. Kompleksilla ei ole tarpeeksi tietoa yliopiston järjestelmästä eikä ole
myöskään täysin selvää, millä tavalla opetus tällä hetkellä järjestetään tai on
järjestetty ennen korona-aikaa. Toisaalta allekirjoittaminen olisi hyvä tapa osoittaa
tukea muille järjestöille.
Pekka Tölli poistuu 19.32.
Päätetään, että ei allekirjoiteta vetoomusta edellä mainituista syistä
Mocomasta saa taas kahvia ja teetä.
21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.36.

Vakuudeksi,
__________________________________

_________________________________

Eetu Vilminko, puheenjohtaja

Salla Skön, sihteeri
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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 7.10.2021 klo 17:00
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki
Kuluyhteenveto
3.9.2021

Nordea

16,64 € Palvelumaksu (päätili)

7.9.2021

Kaisa Krabbe

44,88 € Vuosijuhlien kortit

16.9.2021

HEF Group Oy

16.9.2021

Oona Serimaa

45,00 € Stay-in dinner host

16.9.2021

Anni Bergström

45,00 € Stay-in dinner host

16.9.2021

Anniina Koutonen

35,00 € Stay-in dinner host

16.9.2021

Pihka Oksanen

69,80 € Tuutorointi hankintoja

16.9.2021

Saara Salakka

35,00 € Stay-in dinner host

16.9.2021

Senni Sipponen

35,00 € Stay-in dinner host

16.9.2021

Anna Koskelo

45,00 € Stay-in dinner host

16.9.2021

Ellen Saikku

13,16 € Stay-in dinner host

16.9.2021

Karita Tolvanen

21,09 € Stay-in dinner host

17.9.2021

Tuire Korvuo

35,00 € Stay-in dinner host

17.9.2021

SiiriOpas

45,00 € Stay-in dinner host

17.9.2021

Anna Siikavirta

34,23 € Stay-in dinner host

17.9.2021

Aada Ståhl

45,00 € Stay-in dinner host

129,38 € Podcast haalarimerkit

17.9.2021

Amanda Kuisma

35,00 € Stay-in dinner host

17.9.2021

Alli Haavisto

388,97 € Fuksisitsien ruuat

17.9.2021

Anna Koskelo

525,89 € Fuksisitsien juomat

17.9.2021

Siiri Piha

45,00 € Stay-in dinner host

17.9.2021

Ada-Karoliina Määttä

21,84 € Stay-in dinner host

24.9.2021

Jade Jokinen

35,00 € Stay-in dinner host

24.9.2021

Hanna Kis

18,86 € Fuksisitsien tarjoilut

24.9.2021

Alli Haavisto

24,92 € Kokoustarjoilut

24.9.2021

Alli Haavisto

11,41 € Fuksisitsien juomat

30.9.2021

Saara Silakoski

22,00 € Vuosijuhlien kortit
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Läsnäolijat
Paikan päällä
Salla Skön
Saara Silakoski
Suvi Kangas
Johanna Hämäläinen
Hanna Kis
Kira Schalin
Alli Haavisto
Ellen Saikku
Anniina Koutonen
Eetu Vilminko
Kaisa Krabbe
Iiris Vanhala
Riinu Elonheimo
Kamos Rehn
Pihka Oksanen
Aleksanteri Hartikainen
Anna Piri
Siiri Piha

KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Lauri Uuskallio
Ali El Fellah
Minea Antikainen
Sylvia Talikka
Pekka Tölli
Zoomissa
Janna Hakala
Aino Lehtinen

