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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 3.11.2021 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 10 Rexin uudet säännöt.
Siirretään alustava talousarvio kohdaksi 15.
Lisätään uudeksi kohdaksi 17 Koronapassi.
4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti
Kompleksille ei ole saapunut postia.
Condus antanut Kompleksille varoituksen siitä, että siivous tapahtumien jälkeen on
ollut puutteellista. Kyseessä on ensimmäinen varoitus, josta ei vielä seuraa
sanktioita. Erityisesti biletapahtumien yhteydessä on jatkossa kiinnitettävä
huomiota tilojen kunnolliseen puhdistukseen. Kokoushuoneen vierestä löytyy
siivouskansio, josta voi tarvittaessa tarkastaa toimintaohjeita siivousta varten, jotta
kaikki tarpeelliset toimet suoritetaan. Tilavastaavilta voi myös kysyä apua
esimerkiksi ennen tapahtumia tai alkuillasta, jos neuvoja tuntee tarvitsevansa.

Tuomo Tikkanen, Kompleksin sekä Psylin entinen puheenjohtaja, on lähettänyt
Kompleksille vuosijuhlaonnittelut.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Talous
Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto.
Hyväksytään esitys.
7. Jaostojen kuulumiset
Hallintojaosto
Puheenjohtajisto. Kompleksin hallituslaisia oli paljon osallistumassa Meilahden
hallitusten Trigeminus-sitseillä. Lokakuussa järjestettiin hallituksen to do -ilta sekä
hallitusrakenneiltakoulu. Hallitusrakennetta käsitellään tarkemmin kohdassa 11.
Hallitus järjesti myös meet & greet -illan, jossa halukkaat pääsivät tutustumaan
ainejärjestön pesteihin.
Varapuheenjohtaja oli osallisena opiskelijoiden kuulemistilaisuudessa yhdessä
edunvalvontavastaavan Alman kanssa kertomassa psykologian opiskelijoiden
kuulumisia. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. sitä, että hyvinvointi vaikuttaa olevan
nousussa lähiopetuksen palaamisen myötä, ja toivomusta opintoviestinnän
selkiyttämisestä. Kampukselle oli toivottu myös enemmän suljettavia
ryhmätyötiloja.
Puheenjohtaja on osallistunut valmistumisjuhlakokoukseen. Varapuheenjohtaja on
ilmoittanut Kompleksin järjestönä HYY:n itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen.
Sihteeri. Ei kuulumisia.
Taloudenhoitaja. Taloudenhoitaja osallistuu HYY:n tilinpäätösiltakouluun 24.11.
Tiedottaja. Ei erityisiä kuulumisia, pian aletaan tehdä uutta jäsentiedotetta.
Tiedottaja muistuttaa, että toimintakalenteriin merkittäisiin sekä tapahtuman
kellonaika että sijainti, ja myös tieto siitä, onko tapahtumalle tehty tai tulossa oma
Facebook-tapahtuma.
It-vastaava. It-vastaavalle kuuluu samaa kuin aiemminkin: nettisivut toimivat
edelleen vanhalla tavalla, mutta haasteita ei ole vielä ratkaistu. Hallituksen
Instagram-esittelyistä on lähetetty ohjeet Slackiin.

Yhdenvertaisuusvastaava. Ei kuulumisia.
Ympäristövastaavat. Ympäristövastaavat jakavat lähiaikoina kyselyn, jossa
kartoitetaan ympäristöohjelman noudattamisen onnistumista. Hyväntekeväisyyskeräys järjestetään myöhemmin tänä vuonna.
Tilavastaavat. Kompleksin viikkosiivousvuoro Rexillä oli tänään, osallistujia oli vain
kolme. Myöhemmin tässä kokouksessa käydään läpi Rexin uusia sääntöjä (kohta 10).
Foni on ottanut yhteyttä ja kysynyt, aikooko Kompleksi pitää kaikki
varauskalenteriinsa merkityt tapahtumat, sillä he eivät ole saaneet varattua Rexiä
esimerkiksi pikkujouluja tai monia muitakaan tapahtumia varten. Foni onkin
ehdottanut, voisiko Kompleksi esimerkiksi vaihtaa jotakin päivämäärää tai
kellonaikaa, jotta fonilaisetkin saisivat Rexiä varattua. Yksi mahdollisuus olisi
järjestää Fonin kanssa yhteiset pikkujoulut tai katsoa, löytyykö tapahtuma-ajoista
jonkinlaista joustovaraa. Kompleksi unohti osallistua Rexin yhteissiivoukseen
syksyn alussa. Tästä johtuva sanktiosiivousvuoro on viikolla 50, ti 14.12. klo 13–15.
Olisi toivottavaa, että tähän pääsisi osallistumaan myös muita kompleksilaisia kuin
tilavastaavat.
Rexin aulasta on kadonnut huonekaluja: kolme tuolia ja pari pöytää. Conduksen
tilavastaavat ovat kyselleet Kompleksilta, onko havaittu mitään huonekaluihin
liittyen. Keskustelussa tulee esille, että kukaan ei ole huomannut mitään omituista.
Myyntivastaavat. Vaatetilaus on tehty ja astioita vuokrataan.
Edunvalvontajaosto
Edunvalvontavastaavat. Edunvalvontavastaavat ovat olleet edustamassa
opiskelijoiden
kuulemistilaisuudessa.
He
ovat
osallistuneet
myös
koulutusohjelmajohtajien kokoukseen, johon on ensimmäistä kertaa kutsuttu myös
ainejärjestöjen edustajia – tällaiset kokoukset vaikuttaisivat olevan hyvä uusi tapa
vaikuttaa koulutukseen ja järjestelyihin tiedekunnassa. Jatkossa opiskelijat
kutsutaan paikalle kokoukseen puolivuosittain. Myös tässä tilaisuudessa tuotiin
esiin samankaltaisia teemoja kuin opiskelijoiden kuulemistilaisuudessa. Logopedit
ovat erityisen huolissaan harjoittelupaikkojen riittävyydestä, lääketieteen edustajat
siitä, että opintovastaavia on hyödynnetty liikaa ikään kuin palkattujen
työntekijöiden hommiin. Tiedotuksen sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota koko
tiedekunnassa. Impactus on tuonut esille, että tiedotuksessa pitäisi käyttää yhä
enemmän myös ruotsia ja englantia.
Opintovastaavat. Viini ja valitus järjestettiin 1.11. Paikalla ei ollut yhtään fuksia,
mutta muuten tilaisuus oli onnistunut. Tilaisuudessa annettuun palautteeseen
liittyen on tulossa opintotyöryhmä. Sivuaineinfo järjestetään myös lähiaikoina,
mutta sen päivämäärä ei ole vielä tiedossa.

Sidosryhmäjaosto
Hepsy. Viime viikolla pidettiin syyskokous, jossa valittiin johtokunta ja
liittovaltuuston edustajat. Aija Hukari valittiin varsinaiseksi jäseneksi johtokuntaan.
13.–14.11. pidetään liittokokous, jossa valitaan Psylin uusi puheenjohtaja. Hepsyn
vuosijuhlat järjestetään 14.5.2022 Ravintola Wanhassa Satamassa.
Upsy. Syyskokous pidettiin, ja siellä valittiin uusi johtokunta. Kompleksin Satu
Salonen valittiin puheenjohtajaksi. Psylin saunailta, fuksitapahtuma, järjestetään
huomenna.
SPOL. Lokakuussa pidettiin yhdistyksen kokous Jyväskylässä. Kuukausikoosteesta
löytyy lisää tietoa kokouksesta ja muista ajankohtaisista asioista. Eetu Vilminko
valittiin SPOL:in liittovaltuuston varsinaiseksi edustajajaksi. SPOL järjestää 20.11.
Addiktio-spolinaarin.
Alumnivastaava. Ei varsinaisia kuulumisia. Suunnitteilla on mahdollisesti jokin
vuoden päätöstapahtuma alumneille.
Yritysyhteistyötiimi.
Joulukuun
alussa
järjestetään
työnhakuteemainen
iltatapahtuma. AON Assessmentille on luvattu, että vastineeksi Kompleksin
saamasta ilmaisesta koulutuksesta tehdään postaus Kompleksin Instagramiin AON
Assessmentista.
Ekskursiotiimi. Ekskursioita on tulossa paljon loppuvuonna.
Tapahtumajaosto
Tuutoritiimi. Meet & Greetia mainostettiin fukseille. Huomenna järjestetään Psylin
saunailta ja maanantaina Meikun minuuttibisse. Muutoin työt tuutoreiden osalta
ovat päättyneet.
Bile- ja tarjoilutiimi. TISTIS-sitsit järjestetään kahden viikon päästä. Suunnitteilla on
myös pikkujoulut koko lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.
Päivämäärä tälle ei ole vielä tiedossa.
Hyvinvointitiimi. Pari tapahtumaa järjestettiin aiemmin syksyllä, ja pari tapahtumaa
on tulossa marraskuussa. Teemailta järjestetään jossain vaiheessa. Myös Viini ja
maalaus
-tapahtuma
pidetään
lähiaikoina.
Päivämäärä
löytyy
tapahtumakalenterista.
Kv-tiimi. Vaihtoinfo pidettiin lokakuussa. Kv-palvelut, koulutussuunnittelija ja
kokemusasiantuntijoita oli puhumassa tapahtumassa. Tässä kuussa on suunnitteilla
jokin toinen kv-tapahtuma.

Mediajaosto
Kompleksi-lehti. Syksyn ensimmäinen lehti on valmis, mutta ei ole vielä tullut
painosta. Seuraavan lehden suunnittelu on alkanut. Lehden teema on työ.
Lehtikokous pidetään tulevana tiistaina klo 17.00 Ravintola Mullikaassa.
HYY:n lehtituki mahdollisesti lakkautetaan ensi vuonna, mutta tästä ei ole vielä tullut
virallista päätöstä. Ainejärjestölehdet suunnittelevat kannanottoa, jolla
vastustettaisiin tätä mahdollista päätöstä. Myös Kompleksi aikoo tukea kannanottoa.
Asiasta on tiedotettu myös Helsingin Sanomille ja Ylelle. Toimitus on miettinyt, että
vaikka lehtituki lakkaisi, olisi silti halua jatkaa lehden tekoa paperisena. Vaihtoehtoja
voisi olla esimerkiksi, että budjettia otettaisiin käyttöön muilta jaostoilta tai
myytäisiin lehtiin mainostilaa. HYYn toinen äänestys lehtituen lakkauttamisesta
pidetään joulukuussa. Nyt ei siis vielä ole varmuutta, lakkautetaanko tuki vai ei.
Virallisesti keskustelua asiasta voidaan Kompleksin päässä käydä vasta, kun HYYn
päätökset ovat tiedossa.
Podcast. Kokous pidettiin maanantaina. Kokouspäivä oli vahingossa aikataulutettu
samaan aikaan kuin opintovastaavien järjestämä Viini ja valitus. Tulevien podcastien
aiheina on suunnitteilla ainakin sukupuoli ja seksuaalisuus, long covid,
huippusuoriutumisen ja urheilun psykologia sekä psykologian opiskelijoiden
(vapaaehtois)työt. Podcastin omat haalarimerkit on tilattu. Sellaisen voi ostaa
osallistuttuaan podin tekoon. Podcast-tiimi pyrkii tekemään aiemmin pidetystä
podi-iltamasta jaettavan tallenteen.
Senni Sipponen poistuu 17.57.
8. Työryhmien kuulumiset
Haalaritiimi 2020
Bileitä on alettu suunnitella.
Haalaritiimi 2021
Haalarit on tilattu, ja kaikki paitsi yksi sponsorimaksu vastaanotettu jo tilille.
Discord-työryhmä
Ei kuulumisia.
Vuosijuhlatiimi
Kokousten väliä on lyhennetty, nyt niitä pidetään kahden viikon välein. 11.11.
pidetään supersometuspäivä, jolloin Kompleksin sosiaaliseen mediaan julkaistaan
tietoa mm. Kide.appista ja vuosijuhlaviikon tapahtumista. Vuosijuhla-t-paitoja ei

saatu tilattua, koska halukkaita ei ollut tarpeeksi. Tiimi pyrkii keksimään ratkaisun,
jotta kaikki halukkaat saisivat kuitenkin jonkin vuosijuhlatuotteen.
Kaisa Krabbe saapuu klo 18.00.
Laulukirjatyöryhmä
Ei kuulumisia.
Seminaarityöryhmä
Seminaari järjestettiin viime viikolla, ja se oli erittäin onnistunut. Osallistumassa oli
kompleksilaisia, Hepsyn ja Upsyn psykologeja sekä muiden kaupunkien psykologian
opiskelijoita. Luentotallenteet on julkaistu Moodleen. Palkkioiden maksut ovat vielä
kesken. Yhdistyksille lähetetään myös raportteja ja puhujille kiitoskirjeitä.
Uratreffityöryhmä
Helsinki Think Companyn ja Fonin kanssa on kokoustettu Uratreffeihin liittyen.
Kompleksilaisten kesken pidetään kokous ensi tiistaina.
9. Tulevat tapahtumat
1.11.2021 Viini ja Valitus Rexillä klo 17
4.11.2021 Psylin saunailta
9.11.2021 Lehtikokous
12.11.2021 2018-vuosikurssisitsit
13.11.2021 Teemapäivä Rexillä
15.11.2021 Etäekskursio (eläinavusteiset menetelmät) klo 10
16.11.2021 Polamk-etäekskursio (klo 13)
16.11.2021 Tistis-sitsit
18.11.2021 Syyskokous klo 17
20.11.2021 Addiktio-SPOLinaari klo 12–16 Zoomissa (Zoomin salasana jaetaan SPOL:n
sähköpostilistalla)
23.11.2021 Etäekskursio Mieppiin (klo 14)
25.11.2021 Viini & maalaus Rexillä
25.11.2021 Ekskursio Naistenklinikalle (Terkossa klo 14:30-16:00)
27.11.2021 2020 fuksien haalaribileet Rexillä
10. Rexin uudet säännöt
Conduksen tilajaoston kokouksessa on noussut esiin huoli siitä, että kaikki
ainejärjestöt eivät saa tarpeeksi usein varattua Rexiä omaan käyttöönsä. Tämän
vuoksi on mietitty tilavarauksiin uusia sääntöjä. On ehdotettu, että jokainen järjestö

saisi varata Rexin ison tilan vain yhdeksi illaksi viikossa. Varaamisen saisi tehdä
enintään kahdeksan viikkoa ennen varauksen ajankohtaa. Jos edelleen kaksi viikkoa
ennen haluttua tapahtumapäivää kalenterissa iso tila on vapaana, voisi tehdä uuden
varauksen, vaikka samalle viikolla omalla ainejärjestöllä olisikin jo varattuna iso tila.
Sääntömuutos astuisi voimaan seuraavan vuoden (2022) alussa. Joulukuussa
pidetään seuraava tilajaoston kokous, jossa olisi tiedettävä Kompleksin kanta
sääntömuutokseen.
Keskustellaan sääntömuutosehdotuksesta. Nousee esiin, että sääntöluonnoksen
tekstissä on epäselvyyksiä, joten sitä pitäisi muokata selkeämmäksi. Tämänhetkinen
sanamuoto vaikuttaisi siltä, että jokainen ainejärjestö saisi varata Rexin vain kerran
koko kauden aikana, toisin kuin kerran viikossa, mitä säännöissä oikeasti
tarkoitetaan. Tilavastaavat vievät tämän viestin eteenpäin Conduksen kokoukseen.
Sääntömuutos vaikuttaisi Kompleksiin todennäköisesti siten, että kokoukset tai
muut pienimuotoisemmat tapahtumat kannattaisi pyrkiä järjestämään jossakin
muualla kuin Rexin isossa tilassa. Biletapahtumiin ja niiden useuteen muutoksia ei
todennäköisesti tulisi. Tulevaisuudessa olisikin sitten tärkeä puntaroida sitä, mitkä
tilat todella tarvitaan kutakin tapahtumaa varten.
Esitys: Puolletaan sääntömuutosta.
Hyväksytään esitys.
11. Vuoden 2022 Kompleksin hallituksen rakenne ja pestijako
Esitys: Hyväksytään liitteessä 2 esitetty hallituksen rakenne ja pestijako vuodelle
2022 seuraavin muutoksin:
Myyntivastaavien määrä muutetaan 2:sta 2–3:een.
Valvontatiimin nimi muutetaan vastuullisuustiimiksi.
Hyväksytään esitys.
Perustelut biletiimin koon muuttamiselle tulevalle kaudelle (poimittu Slackista ja
muokattu
kirjakieliseksi):
Aikaisempina
normaaleina
toimintakausina
enimmäismäärää on vaihdeltu 6–8 henkilön välillä. Useasti kun toimijoita on ollut 8,
taakka on jakautunut epätasaisesti, ja mukana on ollut vapaamatkustajia. Koemme
tiimin motivaation hyötyvän tiiviistä yhteistyöstä ja sitoutumisesta, minkä vuoksi
enimmäismäärän pienentäminen nähtiin aiheelliseksi. Lisäksi ajattelemme tämän
tukevan sitä, että pestiin haetaan sen kuvauksen vuoksi eikä täysin kavereiden
perässä. Pienennystä ei haluttu tehdä kuuteen henkilöön, koska pestissä riittää
kuitenkin hyvin töitä seitsemälle.
Anna Piri poistuu 18.25.

12. SPOL:n Vuoden psykologian opiskelija –kilpailu
SPOL on kartoittanut Kompleksin jäsenistön ehdotukset Vuoden psykologian
opiskelija -palkinnon saajaksi ja Kompleksin hallitus valitsee kokouksessa lopullisen
ehdokkaansa. Lisäksi päätetään, kenen vastuulla on kirjoittaa ehdokkaan
suosituskirje.
Kompleksin ehdokkaaksi valitaan Riinu Elonheimo. Perusteluina valinnalle on
mainittu esimerkiksi, että Riinu jakaa somessa mielenkiintoista ja informatiivista
sisältöä mielenterveyteen liittyviä aiheita ja kertoo avoimesti omista
kokemuksistaan.
Aida Lindy ja Kaisa Krabbe ottavat vastuulleen suosituskirjeen kirjoittamisen.
13. Järjestötila Euphorian yhteistyö
Tarkastellaan viimeisintä tarjousta koskien LKS:n ainejärjestötila Euphorian käyttöä
ja tehdään päätös siitä, lähdetäänkö mukaan yhteistyöhön.
Viime kokouksessa puhuttiin LKS:n juhlatilan Euphorian käyttömaksusta ja siitä,
haluaisiko Kompleksi ainejärjestönä mukaan "jäseniksi" vuotuisella maksulla.
Tällöin Kompleksi saisi alennetut hinnat tilavuokriin. Tarjouksessa maksaisimme
vuosittain 1500e arkikäytöstä tai vaihtoehtoisesti 2000e lisämahdollisuudesta
käyttää tilaa myös viikonloppuisin. Jokainen viikonloppuvaraus (pe-la) maksaisi
myös 1400e per kerta (verrattuna ulkopuolisten hintaan 2000e per kerta).
LKS:n jäsenistö on varannut Euphoriaa tänä syksynä hyvin aktiivisesti, joten
saatavuus on vaihtelevaa (kuten Rexilläkin). Tällä hetkellä edut olisivat siis lähinnä
pääsy saunalliseen tilaan (vrt. HYYn Sivistys-sauna 140–170 € per kerta) ja isompi
juhlatila esimerkiksi sitseille (vrt. Alina ja Rex ovat pienempiä mutta ilmaisia, Aallon
Smökki alle 1000 €/kerta ulkopuolisille).
Slackissa on käyty aiheesta jo alustavaa keskustelua. Keskustelu kiteytyy siihen, että
käyttökustannukset tulisivat niin korkeiksi, että sopimukseen tarttuminen ei ole
Kompleksille taloudellisesti kannattavaa eikä toimivaa. Edut eivät ole tarpeeksi
hyvät käyttömaksun maksamiselle.
Päätetään, että Kompleksi ei tulevana vuonna 2022 osallistu Euphorian
yhteistyöhön.
14. Ansiomerkkien tilaaminen
Kompleksin hopeiset ansiomerkit ovat loppuneet varastoista. Keskustellaan uuden
erän tilaamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ja kuluista.

Edellisen kerran merkit on tilattu Suomen Merkkikeskus Oy:ltä. Olisi hyvä saada
tilattua ansiomerkit mahdollisimman pian. Ilmeisesti merkit ovat aitoa arvometallia,
koska niihin on vuonna 2017 kulunut paljon rahaa.
Esitys: Budjetoidaan
talousarviosta.

ansiomerkkien

tilaamiseen

600

€

tulevan

kauden

Hyväksytään esitys.
Tämän vuoden ansionauhatyöryhmä ottaa tilauksen hoitaakseen.
15. Alustava talousarvio 2022
Esitys: Hyväksytään alustava talousarvio 2022 (liite 3) esitettäväksi yhdistyksen
syyskokouksessa.
Hyväksytään esitys.
16. Ilmastonmuutos ja psykologian opinnot
Hallitus järjesti 13.10. avoimen iltakoulun ilmastonmuutoksen huomioimisesta
psykologian opinnoissa. Käydään läpi iltakoulussa syntyneitä pohdintoja.
Iltakoulussa oli psykologian opiskelijoita ideoimassa Kompleksista, mutta myös
muualta. Aiheesta oli lähetetty kompleksilaisille aikaisemmin Forms-kysely
kartoituksena aiheen kiinnostavuudesta. Lomakkeeseen vastauksia saatiin noin 20,
ja vastanneista kaikki olivat kiinnostuneita. On mietitty, onko 20 henkilöä tarpeeksi,
jotta asian kanssa voitaisiin edetä omassa koulutusohjelmassa.
Mietitään, mikä voisi olla kurssin toteutustapa. Se voitaisiin lisätä
opintosuunnitelmaan
esimerkiksi
valinnaiseksi
kurssiksi,
järjestää
seminaarityyppisesti. Esimerkiksi Helsingin yliopisto järjestää jo nyt kaikille
opiskelijoille tarjolla olevia ympäristöaiheisia kursseja. Åbo Akademissa opiskelijat
myös miettineet ilmastoaiheisen kurssin tarvetta, ja siellä onkin jo muutaman
vuoden ollut samantyyppinen kurssi tarjolla.
Keskustellaan, olisiko mahdollista esimerkiksi tehdä jonkinlaista yliopistojen välistä
yhteistyötä kurssin toteutukseen liittyen. Tätä vaihtoehtoa pidetään lopulta kaikista
järkevimpänä, asiaa voitaisiin viedä eteenpäin vaikkapa SPOL:in ja Psykonetin
kautta. Omia resursseja ei kannata upottaa tähän liikaa, sillä yhteistyö vaikuttaa
hyvin
mahdolliselta.
Myös
SPOL:in
koulutuspoliittisessa
kyselyssä
ilmastonmuutosaiheeseen oli ollut kiinnostusta. Kiinnostuksesta Kompleksi voisi
ilmaista myös psykologian koulutusohjelman suuntaan, jotta Psykonet saa tiedon
kiinnostuksen olemassaolosta myös henkilökunnan kautta.

Päätetään, että viedään viestiä SPOL:in kautta SPOL-edustajien toimesta Psykonetin
suuntaan ja edunvalvontajaoston kautta koulutusohjelman suuntaan, koska jo nyt on
taustalla näyttöä kiinnostuksesta aihetta kohtaan sekä konkretiaa kurssin
järjestämiseen liittyen. Viedään tieto ainakin opintotyöryhmään palautemuotoisena
tietona.
Hanna Kis poistuu 18.50.
17. Koronapassi
HYY suosittelee järjestöille koronapassin käyttöä. Järjestöjen on päätettävä itse,
otetaanko passi käyttöön. Todistuksena toimii OmaKannasta ladattava tiedosto, ja
sen lukemiseen on olemassa ilmainen sovelluskaupasta ladattava sovellus.
Koronapassia valvottaisiin vain, jos tapahtumarajoituksia on tapahtumahetkellä
olemassa. Koronapassin käyttö ei siis tällä hetkellä juurikaan koskisi Kompleksin
tapahtumia, mutta se voitaisiin tarvittaessa ottaa käyttöön rajoitusten tiukentuessa.
Jos tilanne kiristyy, koronapassi toimisi mahdollisuutena käyttää tiloja ja järjestää
tapahtumia. Toiveena on, että ainakin vuosijuhlia varten voitaisiin ottaa koronapassi
käyttöön. Jäsenistölle olisi hyvä ilmaista, että koronapassin käyttöönotto on
hyväksytty nimenomaan sitä varten, että tapahtumien järjestäminen saataisiin
turvattua. Tapahtumia järjestettäessä olisi myös ilmoitettava etukäteen, onko
kyseisessä tapahtuma, jossa koronapassia saattaa tarvita.
Esitys: Otetaan käyttöön koronapassi HYYn linjauksen mukaisesti.
Hyväksytään esitys.
18. Kompleksin Kide.app-käyttäjän päivittäminen vuosijuhlamyyntiin
Samir Verma poistuu 19.04.
Kide.app-käyttäjä halutaan päivittää, jotta vuosijuhlamaksuista ei menisi niin paljon
provisiota sovellukselle. Vaihtoehtoina on päivittää käyttäjä kolmeksi kuukaudeksi
tai hyödyntää nyt käynnissä oleva tarjous, jossa saisi kuusi kuukautta ilmaiseksi ja
kuusi kuukautta maksullisena. Vuosijuhlatiimi tekee laskelmat kannattavuudesta ja
päättää, mikä versio on taloudellisesti kannattavin. Kide.appin käyttäminen
helpottaisi ison tapahtuman järjestämistä, kun jokaisen osallistujan maksutietoja ei
tarvitse erikseen tarkastaa.

19. Asiakirjojen digitointi ja tämän vuoden pöytäkirjat
Kompleksin vanhoja asiakirjoja tulisi muuttaa myös sähköiseen muotoon. Tänä
vuonna toistaiseksi kaikki pöytäkirjat on allekirjoitettu sähköisessä muodossa.

Keskustellaan sähköistämisprosessista ja tarpeesta tulostaa fyysisiä asiakirjoja tältä
vuodelta.
Pohditaan, onko asiakirjojen tulostaminen enää kannattavaa. Talouden tositteet on
vuodesta 2017 asti säilytetty ainoastaan digitaalisessa muodossa. Asiakirjojen
pitäminen sähköisenä on myös ympäristöteko. Kompleksille voisi hankkia ulkoisen
kovalevyn, jota voisi käyttää yhdistyksen asiakirjojen tallentamiseen. Tänä vuonna
rahaa riittäisi kovalevyn ostamiseen, esimerkiksi hallintojaoston budjetista.
Esitys: Ei laadita tämän vuoden pöytäkirjoista fyysisiä versioita, vaan arkistoidaan
ne sähköisesti.
Hyväksytään esitys.
Veera-Maija Viheriävaara poistuu klo 19.13.
20. Palautteen käsittely
Hallitus on saanut palautelomakkeeseen palautetta koskien hallituksen viestintää
jäsenistölle sekä sosiaalisessa mediassa että sähköpostitse.
Palautteen mukaan somealustoilla on viestitty Kompleksin toiminnasta tänä vuonna
melko vähän. Facebook ei enää ole ajankohtainen monella kompleksilaisella, joten
viestintää jäänyt pimentoon.
Kompleksi on jo tätä haastetta vastaan alkanut miettiä keinoja. Tiedotustoimintaa
pyritään parantamaan ensisijaisesti uudella somevastaavan pestillä. Pestinhaltijan
tehtävänä on nimenomaan tuottaa sisältöä monilla eri kanavilla ja yhtenäistää
viestintää.
Palautteessa kerrotaan myös, että esityslistoissa ei usein ole avattu sanallisesti
käsiteltäviä asioita lainkaan otsikoiden alle. Kokouskutsut tulevat palautteen
mukaan myös välillä kovin myöhään.
Esityslistoissa kohtien alustukseen kiinnitetään jatkossa tarkemmin huomiota.
Esityslistoja joudutaan kuitenkin päivittämään melko usein lähelläkin kokousta,
joten kokouskutsuja ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista lähettää kovin paljon
aikaisemmin kuin viikkoa etukäteen. Kokoustiivistelmiin aletaan myös merkitä
seuraavan kokouksen ajankohta.
Palautteen kolmannessa kohdassa kysyttiin, kerääkö Kompleksin hallitus
toiminnastaan järjestelmällisesti palautetta. Tähän vastaus on, että palautetta
kerätään toimintakauden aikana useampaan eri otteeseen. Jaostot ja tiimit keräävät
palautetta itsenäisesti, mutta myös koko hallitus lähettää pari kertaa kaudessa
palautekyselyn jäsenistölle. Monet palautelomakkeet ovat myös jatkuvasti auki.

21. Muut esille tulevat asiat (META)
Haluttaisiin tehdä hallituksen sisäisestä Slack-viestinnästä selkeämpää. Olisi hyvä
vielä loppuvuotta varten päivittää ohje, jossa ohjeistettaisiin, mitä tietoja päivitetään
millekin kanavalle, ja missä saa käydä vapaampaa keskustelua.
22. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.27.

Vakuudeksi,
__________________________________

_________________________________

Eetu Vilminko, puheenjohtaja

Salla Skön, sihteeri

