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PÖYTÄKIRJA   HALLITUKSEN KOKOUS   

  

Aika: 8.9.2021 klo 17:00   

Paikka: Kokoushuone Seppele, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki  

1. Kokouksen avaus   

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.27. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen  

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: lisätään kohdat  

10. Haalaritiimin perustaminen 

11. Kompleksin hallituksen toimihenkilöksi liittäminen 

12. Ilmastonmuutoksen käsittely opinnoissa 

13. Dekaanin muotokuva 

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti   

HYY kokoontunut ja päättänyt uusista koronarajoituksista. HYY:ltä on myös tullut 

uusi tiedote järjestötilojen käytöstä. Järjestötiloissa ei ole enää erillisiä 

henkilömäärärajoituksia. Biletapahtumia ei kuitenkaan saa vielä järjestää, mutta 

mahdollisesti jo lokakuussa tämä olisi mahdollista. Joihinkin kokoustiloihin 

rajoituksia on muutettu. 

    



Kompleksi on saanut postissa Avun Maailma -lehden, Psykologia-lehden 1/2021 

sekä 2/2021sekä vuoden 2020 verotuspäätöksen, jonka mukaan Kompleksilla ei ole 

vuodelta maksettavaa tai palautettavaa veroa. Lehdet viedään Mocomaan. Mocomaa 

käytetään tällä hetkellä ensisijaisesti vain itseopiskeluun, eikä siellä esimerkiksi voi 

keittää kahvia. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

6. Talous   

Taloudenhoidon käytänteet ovat muuttuneet, ja taloudenhoitaja muistuttaa, että kun 

tapahtumiin liittyy rahaliikennettä, on asiat hoidettava ajoissa ja kunnolla. 

Kulukorvauslomaketta voi käydä tarkastelemassa jo etukäteen, jotta tietää kuinka 

sitä käytetään, sitten kun kulukorvauksia on haettava. Taloudenhoitajalta saa ja pitää 

kysyä, jos rahaliikenteeseen liittyen on jotakin epäselvää tai kysyttävää. 

Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto. 

Hyväksytään esitys. 

Loppuvuodesta tulee olemaan suurempia menoja ja tuloja vuosijuhliin liittyen. 
Kompleksin rahatilanne on tällä hetkellä hyvä. 

 

7. Jaostojen kuulumiset  

Hallintojaosto 

Puheenjohtajisto. Puheenjohtajisto on tavannut yhdenvertaisuusvastaavan kanssa 

opetushenkilökuntaa ja keskustellut syksyn opetukseen liittyvistä 

yhdenvertaisuusasioista. Puheenjohtajisto on myös esittäytynyt fuksien 

ensimmäisen päivän tapaamisessa ja kertonut Kompleksin toiminnasta. 

Sihteeri. HYY:ltä haettu kokoustila Seppeleen avain ei toiminut. Laitetaan asiasta 

palautetta HYY:lle. 

Taloudenhoitaja. Ei lisättävää. 

Tiedottaja. REKOM Group (Heidi’s Bier Bar) on lähestynyt Kompleksia Facebookin 

kautta yhteistyötarkoituksessa. Heille ei ole vielä vastattu mitään. 

IT-vastaava. Kompleksin nettisivujen kanssa on edelleen ongelmia. Kompleksin 

järjestötunnus oli jostain syystä vanhentunut, vaikka Kompleksi on sitä maksanut. 

Blogi on sulkeutunut aina automaattisesti, vaikka yliopiston helpdesk on sitä 



yrittänyt avata. Sivun URL on tämän vuoksi muutettu seuraavaksi: 

www.blogs.helsinki.fi/kompleksi-ry. Nykyisin sivua muokatakseen sinne täytyy 

kirjautua henkilökohtaisilla tunnuksilla, minkä jälkeen käyttäjä lisätään listalle. 

Nettisivuongelman hoidossa on siis päästy eteenpäin, mutta esimerkiksi edelleen 

kompleksi.org kirjoittaminen selaimeen ohjaa arkistoidulle sivulle. Jatkossa admin-

käyttäjiä kannattaisikin olla useampia (tiedottaja, it-vastaava, puheenjohtajisto), 

jotta yhden tunnuksen vanhentuessa koko nettisivu ei kaadu. 

Muistutuksena IT-vastaavalta: jos on kiireellistä tiedotusasiaa, joka lähetetään 

sähköpostilistan kautta, voi laittaa IT-vastaavalle Slackissa tai hätätapauksessa 

Whatsapissa viestiä, jotta viesti saadaan mahdollisimman pian välitettyä eteenpäin. 

Yhdenvertaisuusvastaava. Yhdenvertaisuusvastaava on käynyt esittäytymässä 

fuksien ensimmäisessä tapaamisessa. Seuraavalla viikolla esittelee lääketieteellisen 

tiedekunnan kerhoa Inflexusta fuksien ABC-illassa. 

Ympäristövastaavat. Syyskuussa on mainostus Zero Waste -syyskuusta. HYY:n 

ympäristövaliokunnan uusien illasta tulee myös myöhemmin infoa. 

Tilavastaavat. Tilojen käyttö on vapautumassa. Tällä hetkellä tiloissa ei ole 

henkilörajoitusta, mutta edelleen yli 10 hlö tapahtumissa maskia on käytettävä. 

Lokakuusta eteenpäin tilanne voi muuttua. Muistutuksena, että Rexin tiloja voi 

varata aikaisintaan kahdeksan viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa. Kompleksin 

siivousvuoro Rexillä on viikolla 44. Tästä tulee myöhemmin tietoa Slackiin. 

Ainejärjestöjen yhteissiivousvuoro oli unohtunut Kompleksilta, todennäköisesti 

tästä on tehtävä Condukselle jokin korvaus. 

Myyntivastaavat. Fuksipiknikillä myytiin haalarimerkkejä ja kangaskasseja. 

Yhteensä myytiin 244 merkkiä ja 9 kassia. Vaatetilaus on suunnitteilla, siitä tulee 

kyselyä kompleksilaisille. Suunniteltu, että vuosijuhlatiimin kanssa tehdään 

yhteistyötä vaatetilauksessa. Fuksisitsejä varten myydään jäljellä olevia laulukirjoja 

(46 kpl jäljellä), mutta hintaa olisi hyvä alentaa, koska laulukirjasta on tulossa uusi 

painos keväällä. Esimerkiksi 7€ voisi olla hyvä hinta. Tästä keskustelua lisää 

META:ssa. 

Edunvalvontajaosto  

Opintovastaavat. Vuoden opettaja -palkinnon suunnittelu on käynnissä. 

Facebookista ja Kompleksi-listalta löytyy kysely, jossa voi ehdottaa henkilöä 

palkinnon voittajaksi. Palkitseminen tapahtuu 1.10. Seuraavalla viikolla pidetään 

kokous tähän liittyen. Tapahtuma on suunniteltu hybriditoteutuksena, jossa 

enintään 25 henkilöä olisi paikalla, ja muut voisivat seurata palkitsemista Zoomin 

kautta. 



Sivuaineinfo on tulossa syksyllä. Viini/Zoom ja valitus -tilaisuuksia on suunnitteilla, 

tilanteen mukaisesti joko paikan päällä tai etänä. 

Edunvalvontavastaavat. Jaosto on tavannut ja miettinyt syksyn asioita. Tällä hetkellä 

valintatoimikuntaan haetaan opiskelijaedustajia, haku on auki 19.9. asti. Edustaja 

valitaan tiedekuntaneuvostoon ja yliopistokollegioon. Olisi erittäin tärkeää, että 

myös psykologian opiskelijoista olisi toimikunnassa edustusta tulevaisuudessakin. 

Hausta on lähetetty tiedote myös sähköpostitse ja sitä mainostetaan myöhemmin 

myös Facebookissa. 

Melissa Huuskonen poistuu 18.05. 

Sidosryhmäjaosto  

Hepsy. Kutsu lähisuhdeväkivaltaseminaariin on lähetetty ja välitetty myös Hepsyn 

sähköpostilistalle. Hepsyltä on tullut toive, että aina kun seminaarista on tietoa, niin 

mahdollisimman ajoissa ilmoitettaisiin myös heidän suuntaansa. Seminaaritiimi 

voisi esimerkiksi laittaa testamenttiin muistutuksen, että aina seminaaria 

suunniteltaessa laitettaisiin paikallisjärjestöille tietoa mahdollisimman pian. 

Upsy. Seminaarikutsu on lähetetty myös Upsylle ja ilmoittautuneita on jo saatu. Ei 

muuta lisättävää. 

SPOL. Heinäkuussa pidettiin hallitusmökki ja kokous. Psylin hallituksen 

opiskelijaedustajiksi valittiin Laura-Kaisa Karjalainen Oidipuksesta ja Pauli Ordén 

Cortexista. Elokuun kokous pidettiin Tampereella. 

SYL on ollut SPOL:iin yhteydessä. SYL haluaa tietää harjoittelupaikkojen 

saatavuudesta ja saavutettavuuden puutteista. Tähän toivotaan järjestöiltä dataa. 

Edunvalvontavastaavat ottavat tämän hoitaakseen, toiveissa tosin olisi lisätietoja ja 

konkretiaa siitä, mitä oikeasti halutaan. SPOL:in laajuinen kysely olisi 

todennäköisesti paras tapa lähestyä asiaa. Tästä on tulossa erikseen tapaaminen 

SYL:in ja SPOL:in kanssa. Ilmari Moisio SPOL:in koulutuspoliittisena vastaavana voisi 

mahdollisesti olla asiaan liittyen osallisena. 

Psylin liittovaltuuston opiskelijaedustajien haku on syyskuun ajan käynnissä 

kaudelle 2022-2023. Valtuustoon valitaan 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä. Pesti 

on kahden vuoden pituinen, mutta kauden aikana valmistuminen ei haittaa. 

Liittovaltuusto on Psylin korkein päättävä elin ja se kokoontuu kahdesti vuodessa. 

Ensimmäisen kokouksen yhteydessä perehdytetään toimintaan. 15.9. esitellään 

nykyisen varsinaisen liittovaltuuston (Otso Lensu Cortexista) toimintaa SPOL:n 

Instagramissa. Valinta tehdään lokakuussa yhdistyksen kokouksessa, jossa jokaisella 

ainejärjestöllä on yksi ääni käytettävissä. 



Ellen Saikku poistuu 18.14. 

Tulevana viikonloppuna pidetään orientaatiomökki ja kokous Kouvolassa. 

20.11. järjestetään addiktioteemainen tiedetapahtuma. 

Alumnivastaava. Alumnien kanssa oli tarkoitus järjestää piknik, mutta tapahtuman 

pitäminen ei onnistunut kesällä aikatauluongelmien vuoksi. Syksyn loput 

alumnitapahtumat suunnitellaan lähipäivinä. Alumnivastaava on myös yhteydessä 

niihin kannatusjäseniin, jotka eivät vielä ole vastanneet, haluavatko he jatkaa 

kannatusjäseninä. 

Yritysyhteistyötiimi. Uratreffit on siirretty vuosijuhlaviikolle. Tätä varten pitäisi 

jossain vaiheessa muodostaa työryhmä. AON Assessmentin kanssa on syksylle 

suunniteltu yhteistyötä. Tästä saadaan lisää tietoa syyskuussa. CV- ja 

työnhakuaiheista iltaa on alettu suunnittelemaan joulukuulle. Jaakko Sahimaa ja 

MPS:ltä henkilöitä olisi tulossa puhumaan. Tapahtumassa olisi mahdollisesti myös 

jonkinlainen arvonta. 

Ekskursiotiimi. Tiimissä on tällä hetkellä liian vähän henkilöitä. Ekskursiotiimiin voi 

liittyä myös kesken kauden. Tästä on laitettu tiedotetta sähköpostitse sekä 

Facebookiin. Syksyn ekskursioita on jo suunniteltu. Kyselyssä on ollut toiveita 

kohteista, ja näitä pyritään toteuttamaan. Tavoitteena on järjestää vähintään 

yhdeksän ekskursiota syksyllä. Nyt aloitetaan yhteydenotot ekskursiokohteisiin. 

Suurin osa järjestetään edelleen etänä. 

Tapahtumajaosto  

Tuutorit. Fuksien ensimmäinen orientaatioviikko on nyt takana, ja se on mennyt 

hyvin. Palautetta on kerätty fukseilta. Toiminnasta on saatu hyvää palautetta. Vielä 

on tulossa paljon tapahtumia, kuten fuksikaste.  

ABC-ilta pidetään 15.9., ja se järjestetään alustavasti Rexillä. Tiedottajalta täytyy 

kysyä, pääseekö hän iltaan lisäämään uusia jäseniä Kompleksin jäsenrekisteriin. 

Edunvalvontavastaavat voisivat tulla paikalle kertomaan toiminnastaan. 

Tapahtuman vastuupariin on otettava vielä yhteyttä puheenjohtajiston 

osallistumisesta. 

Fukseille on suunnitteilla myös pienryhmissä tapahtuvia peli-iltoja. Rex on jo varattu 

näitä varten. 

Muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa ei vielä ole päästy tekemään yhteistyötä 

koronatilanteen vuoksi, mutta tulossa on kuitenkin jonkinlaisia yhteistapahtumia. 

Meikun mestaruus järjestetään sekaryhmin lokakuussa. 



Olisi hyvä saada fukseille jonkinlainen vaihtoinfo. Kansainvälisyystiimi vastaa tästä. 

Tästä asiasta voi myös olla yhteydessä koulutusohjelmaan / Kari Lehteen, jotta 

teknisen puolen asiat saadaan hoidettua. 

Biletiimi. Fuksisitsit pidetään 17. ja 18. päivä syyskuuta. Tutkimusbileet järjestetään 

1.10. Halloweenbileet pidetään 30.10. Rexillä, jos koronatilanne sen sallii.  

Biletiimi on tehnyt tapahtumakyselyn Kompleksilaisille, mutta siihen ei ollut 

juurikaan tullut vastauksia. 

Ehdotettiin, että sitsejä varten laulunjohtajiksi pyrittäisiin hankkimaan vanhempia 

opiskelijoita kuin tällä hetkellä laulunjohtajiksi valittuja toisen vuoden opiskelijoita. 

Laulunjohtajiksi on useita vanhempia opiskelijoita halukkaina. Biletiimi laittaa 

asiasta kyselyä eteenpäin, jotta saadaan järjestettyä mahdollisimman onnistuneet 

sitsit. 

Tarjoilutiimi. Ensimmäiset kokoustarjoilut on tehty. Tarjoilutiimi on suunnitellut 

fuksisitsejä biletiimin kanssa. Tulevaisuudessa pyritään saamaan kaikki hallituksen 

kokoukset Rexille, varataan noin 1,5 tuntia kokkailuaikaa jokaista kokousta ennen. 

Hyvinvointitiimi. Syksyn tapahtumat on suunniteltu ja merkattu 

tapahtumakalenteriin. Tapahtumakysely laitettu Kompleksin jäsenille eteenpäin, ja 

siihen on saatu jo vastauksia. Nykyisten suosituksien mukaan Rexillä voisi pitää 

hyvinvointitapahtumia. 

Kv-tiimi. Syksylle on suunniteltava vaihtoinfo. Jonkinlainen yhteinen kulttuurireissu 

voitaisiin myös järjestää esimerkiksi tarjoilu- ja hyvinvointitiimin kanssa. 

Mediajaosto 

Kompleksi-lehti. Syksyn suunnittelu on alkanut. Fuksiesittelyn kuvat ja vastaukset 

on kerätty fukseilta. Seuraava lehtikokous pidetään 13.9. klo 16 alkaen, lehden 

teemana on tällä kertaa moraali. Kuultua-palstan linkki ja tieto lehtikokouksesta on 

jaettu myös fukseille. 

Podcast. Ensimmäinen kokous on pidetty, ja jo nyt on olemassa monta hyvää 

jaksoideaa. Yhdeltä fuksiltakin on jo tullut ehdotus jaksoa koskien. Podcastia voisi 

mainostaa myös Kompleksin Instagram-stoorissa.  

Podcast-iltama on myös suunnitteilla. Psykopodia-podcastin vetäjä on jo lupautunut 

tulemaan puhujaksi. Iltama olisi ikään kuin koulutustyyppinen, avoin kaikille 

jäsenille. Tästä lähetetään alustava kysely kompleksilaisille. Iltama järjestetään 

todennäköisesti etänä. Podcastille on tilattu omia haalarimerkkejä. Jos osallistuu 

podcastin tekemiseen, saa itselleen ostaa merkin.   



8. Työryhmien kuulumiset  

Haalaritiimi 

Haalaribileitä ei vieläkään ole saatu järjestettyä koronatilanteen vuoksi. 

Taloudenhoitaja muistuttaa, että jos rahoja ei käytetä ennen tilikauden päättymistä, 

rahat menevät Kompleksin tilille. 

Discord-työryhmä  

Kesällä koulutettiin tuutorit Discordin käyttöön. Kompleksin perheellisille on luotu 

myös uusi Discord-kanava. Syksyn toimintaa aletaan suunnitella. 

Vuosijuhlatiimi  

Kokoustaminen on jo aloitettu ja askarteluja tehty. Tapahtumien yksityiskohtia 

aletaan nyt suunnittelemaan. Seuraavassa kuussa tulee enemmän tiedotusta 

vuosijuhlaviikkojen ohjelmasta. Syys-lokakuussa lähetetään vuosijuhlakutsuja. 

Lipunmyyntiin haluttaisiin ehkä ottaa käyttöön Kide.app. Tätä käsitellään 

seuraavassa vuosijuhlatiimin kokouksessa, minkä jälkeen asia otetaan esille 

hallituksen kokouksessa. 

Laulukirjatyöryhmä  

Syyskuun aikana käydään edeltävä laulukirja loppuun. Kilpailutusta kirjojen 

painattamisesta tehdään myös pian. 

Seminaarityöryhmä  

Yhteensä 195 opiskelijaa on ilmoittautunut seminaariin. Myös valmistuneiden 

ilmoittautuminen on käynnissä. Kiinnostusta vaikuttaa olevan paljon. Seminaari 

toteutetaan kokonaan etänä, jotta mahdollisimman moni voi seminaariin osallistua. 

Tukea seminaarin järjestämiseen on saatu Hepsy:ltä, Upsy:ltä, Psyli:ltä ja HYY:ltä. 

  

9. Tulevat tapahtumat  

  

3.9.2021  Stayin dinner klo 17  

4.9.2021  Tutustumisbileet klo 18   

6.9.2021  Varjospeksi  

7.9.2021  Leikkipäivä  



10.9.2021  Helsinki-seikkailu  

12.9.2021  Fuksikaste  

15.9.2021  ABC-ilta  

17–18.9.2021 

23.9.2021  

24.9.2021 

Fuksisitsit 

Helsinki Biennial yhteislähtö 

Yhteislähtö ilmastolakkoon 

26.9.2021  Nuuksio-retki Kompleksille    

14.10.2021  Meikun mestaruus  

 

  

10. Haalaritiimin perustaminen 

Esitys: Perustetaan haalaritiimi vuoden 2021 fukseille. 

Hyväksytään esitys. 

11. Kompleksin hallituksen toimihenkilöksi liittäminen 

Liitetään Nanouk Bakkum Kompleksin hallituksen toimihenkilöksi haalaritiimin 

vetäjänä. 

12. Ilmastonmuutoksen käsittely opinnoissa 

Kompleksin mahdollinen aloite koulutusohjelmalle siitä, että opintoihin voisi lisätä 

jonkin ilmastonmuutosaiheisen kurssin. 

Koulutusohjelmassa on alettu suunnittelemaan tulevaa opetussuunnitelmaa, ja 

millaisia aiheita siihen halutaan sisällyttää. Varsin monia psykologian opiskelijoita 

tuntuu kiinnostavan ilmastonmuutos, ilmastoahdistus ja ilmastoon liittyvät asiat, ja 

nimenomaan se, mitä näille voi tehdä psykologin roolissa. Voisi olla siis paljonkin 

kysyntää kurssille, jossa käsiteltäisiin näitä aiheita. 

Opiskelijoiden aloitteesta on aiemminkin saatu uusia kursseja opetussuunnitelmaan, 

joten voisi olla kiinnostavaa kartoittaa, kuinka paljon ilmastonmuutosaiheiselle 

kurssille on opiskelijoiden keskuudessa kysyntää. Jos tarvetta kurssille on, siitä voisi 

tehdä jonkinlaisen aloitteen henkilökunnan suuntaan (esimerkiksi 



koulutusohjelman johtoryhmän tai opintotyöryhmän kautta). SPOL:in 

koulutuspoliittisessa kyselyssä on myös noussut esille samankaltaisia toiveita.  

Opintotyöryhmän tapaamisissa Pesonen on esittänyt toiveen, että jos opiskelijoilla 

on joitain toiveita kurssien suhteen, kannattaa laittaa opintovastaavien kautta infoa 

opintotyöryhmiin. Mitä perustellumpia ehdotuksia työryhmään saadaan, sitä 

paremmin ne voidaan käsitellä. Tarvitaan siis argumentteja ja tietoa: miksi kurssi 

olisi hyödyllinen, mistä näkökulmasta kurssin opetus olisi järjestetty jne. 

Asiaa lähdetään ajamaan eteenpäin iltakoulun tyyppisellä ratkaisulla. Iltakouluun 

halukkaat henkilöt voisivat tulla miettimään argumentteja kurssin puolesta sekä 

kartoittaa kiinnostusta. Jyri Kallela ottaa järjestämisvastuun iltakoulusta, ja 

iltakoulun jälkeen opintovastaavat vievät asian eteenpäin opintotyöryhmälle. 

 

13. Dekaanin muotokuva 

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani on jäämässä eläkkeelle vuodenvaihteessa. 

Yhdessä tiedekunnan ainejärjestöjen haluttaisiin tehdä muotokuvahanke, johon 

Kompleksi voisi osallistua kiittääkseen dekaania tämän toiminnasta. Ehdotetaan, 

että puheenjohtajisto selvittää muilta ainejärjestöiltä hankkeen suuruutta ja hintaa, 

ennen kuin tehdään varsinaista päätöstä Kompleksin antamasta rahamäärästä. 

Päätetään kuitenkin, että Kompleksi haluaa olla osallisena kyseiseen hankkeeseen.  

Vastaavaan Kompleksi on aikaisemminkin ryhtynyt mm. Liisa Keltikangas-Järvisen 

muotokuvan yhteydessä. Dekaani Renkosen aikana psykologian opiskelijat ovat 

siirtyneet lääketieteelliseen tiedekuntaan, ja hän on ottanut meidät vastaan erittäin 

hyvin. 

14. Seuraavien hallituksen kokouksien ajankohtien sopiminen  

Lokakuu: 7.10. klo 17.00 

Marraskuu 3.11. klo 17.00 

Joulukuu 10.12. klo 17.00 (kokous jatkuu hallitussitseinä) 

 

Hallituksen kokoukset järjestetään Gustavus Rexin isossa tilassa. 

 

Kompleksin syyskokous 17.11. klo 17.00 

 



Syyskokous järjestetään Uudella ylioppilastalolla, jos se saadaan varattua, ja jos 

koronatilanne sen sallii. 

 

Lisäksi sovittiin, että hallituksen meet & greet järjestetään 4.11., eli hyvissä ajoin 

ennen syyskokousta. 

Hallituksen iltakoulu pidetään 26.10. klo 18 alkaen Gustavus Rexillä. 

15. Muut esille tulevat asiat (META)   

Penger-merkit. 

Conduksen hallitus on lähestynyt Kompleksia koskien haalarimerkkejä, joita 

Kompleksi myi psykologian koulutuksen sijaitessa vielä Siltavuorenpenkereellä. 

Condus haluaisi jatkaa merkkien myyntiä, ja se on pyytänyt lupaa tähän. 

Päätös: Annetaan Condukselle lupa jatkaa merkkien myyntiä. 

 

Kompleksin haalarimerkistä tullut palautetta. 

Kompleksilla on myynnissä haalarimerkki, jossa lukee ”Haluisitko olla mun 

(pakko)hoito”. Yhteydenotossa huomautetaan, että merkin sanoman voisi helposti 

yhdistää esimerkiksi raiskauksiin. Tästä on tullut aikaisemminkin samansuuntaista 

epävirallista palautetta. Pohditaan, halutaanko ottaa merkki kokonaan pois 

markkinoilta, vai jätetäänkö niitä tilaamatta, kun ne loppuvat. Tällä hetkellä 

merkkejä jäljellä enää 46.  

Päätetään, että jäljellä olevat merkit tuhotaan ja merkki poistetaan Kompleksin 

haalarimerkkivalikoimasta. 

 

Laulukirjojen hinta 

Vanhaa painosta olevien laulukirjojen hinnaksi on ehdotettu 7 €. Ostajia on 

kuitenkin varoitettava siitä, että uusi painos on tulossa keväällä. Uusi painos ei toki 

tarkoita sitä, että vanhaa kirjaa ei enää voisi käyttää sitseillä.  

Päätetään, että myydään vanha painos 7 €/kpl. 

 

LKS vuosijuhlat. 



Kaisa Krabbe ja Salla Skön olivat menossa edustamaan Kompleksia LKS:n 

vuosijuhlille lokakuussa 2021. Vuosijuhlat kuitenkin peruttiin koronatilanteen 

vuoksi. Jo ostetut liput käyvät seuraaviin vuosijuhliin, jotka ovat maaliskuussa 2022. 

Mietitään, voivatko Kaisa ja Salla edelleen osallistua vuosijuhliin, vaikka 

hallitusrakenne onkin jo maaliskuun puolella vaihtunut nykyisestä. 

Päätetään, että Salla Skön ja Kaisa Krabbe voivat osallistua LKS:n vuosijuhliin, vaikka 

ne siirrettiinkin kuluvalta vuodelta vuodelle 2022. 

 

Lisähuomautuksena ja muistutuksena kaikille: kannustetaan yhteistyöhön ja 

jutteluun kaikkien hallituksen jäsenten välillä myös kokousten ulkopuolella. 

16. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20.00. 

 

 

 

Vakuudeksi, 

__________________________________   _________________________________ 

Eetu Vilminko, puheenjohtaja   Salla Skön, sihteeri 
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Kuluyhteenveto 
 

19.5.2021  Hertta Aalto-Setälä 50,00 € Psykologit ja ympäristökriisi puhujien muistaminen 

19.5.2021   Ellen Saikku 15,00 € Kahoot-illan palkinto 

19.5.2021   Posti Oy 100,97 € Lehden postitus 

31.5.2021   Anna Piri 1,85 € Lehden postitus 

31.5.2021   Anna Koskelo 20,00 € Palkintolahjakortti, biletiimi 

31.5.2021   Kaisa Krabbe 40,00 € LKS vuosijuhlien edustusraha 

31.5.2021   Salla Skön 40,00 € LKS vuosijuhlien edustusraha 

3.6.2021   Nordea 18,72 € Palvelumaksu (päätili) 

5.7.2021   Nordea 17,54 € Palvelumaksu (päätili) 

4.8.2021   Nordea 16,28 € Palvelumaksu (päätili) 

30.8.2021   Pihka Oksanen 216,87 € Tuutorointihankintoja 
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Läsnäolijat 

Paikan päällä 

Eetu Vilminko 

Salla Skön 

Saara Silakoski 

Kira Schalin 

Ali El Fellah 

Jyri Kallela 

Suvi Kangas 

Janna Hakala 

Jaakko Nokkala 

Oona Pehkonen 

Alli Haavisto 

Melissa Huuskonen 

Sylvia Talikka 

Riinu Elonheimo 

Anniina Koutonen 

Iiris Vanhala 

Johanna Hämäläinen 

Nanouk Bakkum 



Siiri Piha 

Lauri Uuskallio 

Zoomissa 

Kaisa Krabbe 

Aida Lindy 

Alma Suutari 

Ellen Saikku 

Heidi Tanttu 

Kamos Rehn 

Mirka Kallio 

Tuire Korvuo 

 


