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KOMPLEKSI RY
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 28.1.2022 klo 17:00
Paikka: Etäkokous Zoomissa, linkki kokouskutsussa.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.05.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:
Muutetaan kohdan 8 Talous kohtaa ”Esitys: Hyväksytään tilinpäätöksen 2021
liitetiedosto (liite 5)” muotoon ”Esitys: Hyväksytään tilinpäätöksen 2021
liitetiedosto (liite 5) esitettäväksi kevätkokouksessa”
Lisätään kohta 7: Medicumin johtoryhmän opiskelijaedustajan nimeäminen
Lisätään kohta 14: Myytävien haalarimerkkien postikulujen korotus
Lisätään kohta 19: Yhdenvertaisuussuunnitelma 2022
4. Hallituksen toimintatavat, vastuut ja velvollisuudet
Maria Walkeajärvi saapuu klo 17.10.
Esittäydytään. Kokoukset ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki
hallituksen ja koko ainejärjestön jäsenet. Kaikilla on oikeus osallistua
keskusteluun tasavertaisesti ja esittää mielipiteitään.
Kompleksin hallitus on iso, jonka vuoksi kokouksissa usein on paljon sisältöä ja ne
ovat kestoltaan pitkiä. Tämän takia pyritään käsittelemään hallituksen
kokouksissa ainoastaan koko hallitusta koskevia asioita. Laajoja kohtia on lisäksi

hyvä alustaa etukäteen Slackissa, jolloin hallitus voi etukäteen tutustua aiheeseen,
mikä sujuvoittaa kokouksen kulkua.
Hallituksen virallisilla jäsenillä on velvollisuus osallistua kokouksiin tai ilmoittaa
etukäteen, mikäli ei pääse paikalle. Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on
puheenjohtajan lisäksi puolet hallituksen virallisista jäsenistä. Vuonna 2022
virallisia jäseniä on 16, eli päätösvaltaisuuteen paikalla pitää olla vähintään 8
virallista jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Mikäli virallinen jäsen tai yksilöpestin
haltija ei pääse kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa kuulumisensa joko viestitse
puheenjohtajistolle Slackissa tai toisen hallituslaisen kautta.
Kokouksissa esityksiä voi kannattaa nostamalla peukun. Etäkokouksissa voi myös
hyödyntää Zoomin peukkureaktiota. Myös eriäviä mielipiteitä esityksiin saa
esittää.
Kokousten pöytäkirjat tulevat hallituksen nähtäville ja tarkistettavaksi Slackiin.
Tarkistuksen jälkeen pöytäkirjat julkaistaan jäsenistölle Kompleksin nettisivuilla.
Kokousten pöytäkirjat lähetetään myös liitteenä seuraavassa kokouskutsussa.
5. Ilmoitusasiat ja saapunut posti
Kaikilla hallituksen jäsenillä ja toimijoilla on oikeus saada perehdytys pestiinsä
edellisen vuoden toimijoilta. Mikäli perehdytystä ei olla vielä pidetty tai siitä ei
olla sovittu, asiasta pyydetään lähettämään viestiä puheenjohtajistolle Slackissa.
Kompleksi on saanut kutsun kahdelle henkilölle Foni ry:n noin 50 v vuosijuhlille
23.4.2022. Kokouksessa kiinnostuneeksi ilmoittautuu alustavasti Alma Suutari.
Käydään asiasta tarkempaa keskustelua Slackissa.
HYY:n virityspäivä järjestötoimijoille järjestetään 16.2.2022. Asiasta tulee
myöhemmin lisätietoa, mutta toimijoita suositellaan osallistumaan tilaisuuteen.
Kompleksille on saapunut Suomen Psykologisen Seuran Psykologia -lehti 6/2021
sekä joulukortti Thoraxin hallitukselta 2021.
6. Kompleksin hallitukseen toimihenkilöksi liittäminen
Ilmari Moisio saapuu klo 17.22.
Esitys: Liitetään Suvi Reponen tarjoilutiimin jäseneksi.
Hyväksytään esitys.
Esitys: Liitetään Anna Vuorinen, Maria Kivistö ja Anna Kivistö biletiimin jäseniksi.
Hyväksytään esitys.
Esitys: Liitetään Maria Walkeajärvi kansainvälisyystiimin jäseneksi.
Hyväksytään esitys.

7. Medicumin johtoryhmän opiskelijaedustajan nimeäminen
Medicumin johtoryhmään valitaan joka vuosi opiskelijaedustaja Kompleksista.
Edustaja on yleensä ollut edunvalvontajaoston jäsen.
Esitys: Nimetään Kompleksin edustajaksi Medicumin johtoryhmään Siiri Piha.
Hyväksytään esitys.
8. Talous
Esitys: Hyväksytään kuluyhteenveto (liite 1).
Hyväksytään esitys.
Esitys: Hyväksytään talousarvio 2022 (liite 2) esitettäväksi kevätkokouksessa.
Hyväksytään esitys.
Esitys: Hyväksytään tuloslaskelma (liite 3) ja tase (liite 4) esitettäväksi
kevätkokouksessa.
Hyväksytään esitys.
Esitys: Hyväksytään tilinpäätöksen 2021 liitetiedosto (liite 5) esitettäväksi
kevätkokouksessa.
Hyväksytään esitys.
9. Jaostojen kuulumiset
Hallintojaosto
Puheenjohtajisto: Puheenjohtajisto on perehdytetty vanhan toimesta. 21.1.
järjestettiin vallanvaihdon juhlallisuudet etänä yhteistyössä edellisen vuoden
puheenjohtajiston kanssa.
Puheenjohtajisto on tavannut virkaa toimittavaa koulutusohjelman johtajaa Sanna
Koskista. Puheenjohtajisto on myös käynyt HUS:n ainejärjestötapaamisessa, jossa
nostettiin esiin toista vuosikurssia koskevan psykologin työhön tutustumisen kurssin resurssipulaa. Varapuheenjohtaja on ollut edustamassa Kompleksia
koulutusohjelman johdon kehittämisiltapäivässä. Hallintojaosto on myös
järjestänyt yhteisen tapaamisen.
Helmikuussa ollaan tapaamassa dekaani Anne Remestä, opetusvaradekaani AnuKatriina Pesosta, koulutussuunnittelija Kari Lehteä, opiskelijavalintojen
koordinaattori Satu Sallasmaata, opintoneuvojia sekä tiedekunnan
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja viestinnän työvaliokuntaa. Myös muille
tahoille on ehdotettu tapaamista, joilta vielä odotetaan vastausta.
Saara Silakoski poistuu klo 17.34.

Sihteeri: Sihteeri on saanut perehdytyksen pestiin. Ei muita kuulumisia.
Taloudenhoitaja: Koska tilinkäyttöoikeudet Kompleksin tilille eivät vielä ole
siirtyneet vanhalta taloudenhoitajalta uudelle, edellisen vuoden taloudenhoitaja
on vielä hoitanut osan talousasioista vuodenvaihteen aikaan. Uusi taloudenhoitaja
on päässyt hyväksymään kulukorvauspyynnön. Uusille myyntivastaaville on
lisätty oikeudet Kompleksin Mobilepay-tilille.
Edunvalvontajaosto
Edunvalvontavastaavat: Edunvalvontavastaavat ovat perehtyneet ja
perehdyttäneet tehtäviinsä. Jaosto on esittäytynyt jäsenistölle Facebook-ryhmässä
ja sähköpostilistalla. Edunvalvontavastaavat ovat pian aloittamassa
opetustaitotoimikunnan opiskelijajäsenen haun.
Opintovastaavat: Myös opintovastaavat ovat aloitelleet vuotta perehtyen
tehtäviinsä ja esittäytyen jäsenistölle. Lisäksi opintovastaavat ovat kokoustaneet
koulutusohjelman kanssa saapuneesta opintopalautteesta.
Sidosryhmäjaosto
SPOL-edustajat: SPOL joutui vallitsevien koronarajoitusten takia perumaan
SPOLskiksen, joka olisi järjestetty 29.1.2022 Jyväskylässä. 29.1. järjestetään
yhdistyksen vuosikokous, jolloin muun muassa Oulun psykologian opiskelijoiden
ainejärjestö Defenssi ry liitetään SPOL:in jäseneksi ja uusi hallitus järjestäytyy.
KosmoSPOLiitti-risteilyä suunnitellaan järjestettäväksi 9.-10.4.2022, ja
ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa 7.2. Muistutetaan tapahtuman ehtojen
lukemista ennen ilmoittautumista.
Upsy-edustajat: Upsy on kokoustanut 25.1., jolloin uusi johtokunta järjestäytyi.
Hepsy-edustajat: Hepsy on pitänyt vuoden ensimmäisen kokouksen. Kokouksessa
nousi toive Kompleksille, että Hepsyn vuosijuhlapäivänä 7.5. ei järjestettäisi
Kompleksin tapahtumaa. Hepsyn vuosijuhliin toivotaan opiskelijoita paikalle,
liput maksavat opiskelijoille 50 €. Kutsuvieraille tulee kutsu erikseen postitse.
Ilmoittautuminen vuosijuhlille on 14.2.–6.3.
Kompleksi voi hakea taloudellista avustusta Hepsyltä. Hepsy maksaa myös
korvausta, jos joku opiskelija kirjoittaa heidän nettisivuilleen. Lisäksi opiskelijat
voivat hakea matka-apua koulutuksiin.
Ekskursiotiimi: Ekskursiotiimi lähetti jäsenistölle kyselyn ekskursiosta, johon tuli
kiitettävästi vastauksia. Tiimi on kokoustanut ja suunnitellut kevään ekskursioita.
Alumnivastaava: Ei kuulumisia.

Tapahtumajaosto
Tuutoritiimi: Supertuutorit ovat tapaamassa koulutusohjelman suunnittelija Kari
Lehteä tulevalla viikolla. Syksyn 2022 tuutorihaku on alkanut, ja supertuutori on
mainostanut sitä.
Tarjoilutiimi: Koronatilanteen takia ei olla vielä pidetty käytännön perehdytystä
tehtäviin. Perehdytyksestä sovitaan tarkemmin, kun se on ajankohtaista.
Biletiimi: Biletiimi on perehdytetty etänä. Käytännön perehdytys järjestetään
myöhemmin vallanvaihtokaronkan yhteydessä. Biletiimi pohtii
vallanvaihtokaronkan suhteen Gustavus Rexin tilakoulutuksia ja kulkulupia.
Tilavastaava kertoo selvittävänsä koulutusmahdollisuuksia alkukeväästä ja
palaavan asiaan.
Hyvinvointitiimi: Hyvinvointitiimi on pitänyt ensimmäisen kokouksen, jolloin
suunniteltiin tulevia tapahtumia. On mietitty kyselyä lähetettäväksi jäsenistölle
hyvinvointitapahtumiin liittyen. Tiimi seuraa koronarajoituksia tarkasti
alkukevään tapahtumien osalta.
Kansainvälisyystiimi: Ei kuulumisia.
Vastuullisuustiimi: Yhdenvertaisuusvastaava on perehdytetty tehtäviinsä, ja hän
on esittäytynyt Kompleksin sähköpostilastalla ja sosiaalisessa mediassa.
Yhteistyössä somevastaavan kanssa on myös suunnitteilla sisältöä
yhdenvertaisuuteen liittyen Kompleksin sosiaaliseen mediaan.
Ympäristövastaavat on perehdytetty tehtäviinsä. Ympäristövastaavat ovat
käyneet läpi Kompleksin ympäristöohjelmaa ja lisäksi suunnitelleet hallituksen
vastuullisuusinfo-tapahtumaa.
Tilavastaavat ilmoittavat, että Condus on lähettänyt hallituksen sähköpostilistalle
vuoden ensimmäinen tilatiedotteen koskien Gustavus Rexiä, joka suositellaan
luettavaksi. Mitä tulee koronatilanteeseen, tapahtumia ei tällä hetkellä suositella
järjestettävän HYY:n tiloissa. Jos niitä järjestetään, henkilörajoitus on 10 henkilöä,
ja lisäksi tulee käyttää maskeja ja huolehtia turvaväleistä.
Rexin viikkosiivoukset ovat toistaiseksi peruttu. Tämän vuoksi toivotaan, että
jokainen, joka käy Rexillä huolehtisi yleisestä siisteydestä esimerkiksi roskien
suhteen. Tilakoulutusten toteutumista ja kulkulupia vuodelle 2022 selvitetään
Conduksen kanssa. Tilavastaavat yrittävät järjestää hallitukselle kasvotusten
tilakoulutuksen alkukeväästä, jos Condus ei pysty sellaista toteuttamaan.
Varauskalenterin salasana on vaihtunut ja löytyy saapuneesta tilatiedotteesta, ja
tullaan myös lisäämään hallituksen Slackiin. Rexin saa varata vain tilakoulutuksen
käynyt henkilö. Tilavastaavat muistuttavat, että varauskalenteria käyttäessä tulee
kirjautua incognito-tilassa. Uutena sääntönä Rexin varauksiin liittyen on, että

järjestö saa varata ison tilan maksimissaan kerran viikossa, aikaisintaan
kahdeksan viikkoa ennen kyseistä päivää.
Mocoman käyttöön pätee tällä hetkellä samat säännöt, kun muuallakin
kampuksella.
Viestintäjaosto
Kompleksi-lehti: Lehden toimituskunta on kokoustamassa tulevalla viikolla ja
lähettävät sen jälkeen kirjoituskutsun jäsenistölle.
Kompleksi-podcast: Uudet toimijat on perehdytetty tehtäviin. Kevään
ensimmäinen jakso on julkaistu ja lisää jaksoja on työn alla. Tiimi on suunnitellut
pitävänsä kokouksia, joihin muu jäsenistö voisi osallistua matalammalla
kynnyksellä.
Some-vastaava: Some-vastaava on perehdytetty tehtäviinsä. Lisäksi somevastaava on suunnitellut hallituksen Instagram-esittelyjä (käsitellään tarkemmin
kohdassa 21). Some-vastaava on myös mukana vastuullisuusinfon järjestelyissä.
It-vastaava: It-vastaava on päivittämässä hallituksen sähköpostilistaa. Lisäksi on
hoidettu yksittäisiä pyyntöjä koskien jäsenistön sähköpostilistaa. It-vastaava on
myös suunnitellut GDPR-säädöksien esittelyä (käsitellään kohdassa 16).
Maria Walkeajärvi poistuu klo 17.55.
Tiedottaja: Tiedottaja on hallinnoinut Kompleksin sähköpostilistaa ja suunnitellut
vastuullisuusinfoa, joka järjestetään ma 7.2. klo 18. Vastuullisuusinfon
tarkoituksena on selkeyttää toimijoille vastuulliseen toimintaan liittyviä asioita.
Ensimmäinen jäsentiedote on myös tulossa, ja tiedottaja pyytää siihen jaettavat
materiaalit hallitukselta Slackissa 11.2. mennessä.
Myyntivastaavat: Myyntivastaavat on perehdytetty tehtäviinsä. Haalarimerkeistä
on tehty inventaario ja tilauksia on lähetetty. Lisäksi myyntivastaavat ovat
pohtineet postituskulun nostamista (käsitellään kohdassa 14).
Discord-vastaavat: Discord-vastaavat ovat kokoustaneet ja alkaneet pohtimaan
tarkemmin Discordin roolia ja siellä tapahtuvaa toimintaa Kompleksin muiden
viestintäkanavien ohella.
10. Työryhmien kuulumiset
Haalaritiimi 2021: Haalareiden luovutustilaisuus pidettiin etänä 11.1.2022. Tiimi
suunnittelee myös pitävänsä juhlat, kun koronatilanne sen sallii.
Vuosijuhlatiimi: Vuosijuhlatiimi on kokoustanut alkuvuodesta. Vuosijuhlat
päädyttiin siirtämään 14.5.2022 vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Myös muut
vuosijuhlaviikon tapahtumat siirtyvät toukokuulle. Siirrosta on ilmoitettu
kutsutuille ja ilmoittautuneille. Vuosijuhlaan kaivataan kahta juontajaa, 2–6

lipunkantajaa sekä kaksi laulunjohtajaa. Kokouksessa Ilmari Moisio ilmaisee
alustavaa kiinnostusta toimia juontajana vuosijuhlassa. Varjovuosijuhlia on
alustavasti suunniteltu järjestettävän 7.5., eli samana päivänä, kun Hepsyn
vuosijuhlat. Asiaa selvitetään ja katsotaan, miten asian suhteen toimitaan.
Ilmari Moisio ja Suvi Kangas poistuvat klo 18.03.
Laulukirjatyöryhmä: Työryhmä on palaamassa työhön talviloman jälkeen, ei
kuulumisia.
Ansionauhatyöryhmä: Työryhmää on perehdytetty tehtäviinsä. Vuosijuhlien
siirtymisen vuoksi ansionauhojen aikataulu ei ole kovin kiireinen. Helmikuun
puolella on tarkoitus laittaa jäsenistölle kysely ansionauhoihin liittyen.
Uratreffi-työryhmä: Uratreffejä ei siirretä toukokuulle muiden vuosijuhlaviikon
tapahtumien tapaan, koska tapahtuman ei ajatella palvelevan tarkoitustaan siinä
vaiheessa kevättä. Tapahtumaa suunnitellaan järjestettävän 13.4.2022.
11. Tulevat tapahtumat
8.2.2022 klo 17

Etäekskursio SPR:n valmuisryhmään

4.3.2022 klo 18

Vallanvaihtokaronkka

9.-10.4.2022

KosmoSPOLiitti

13.4.2022 klo 14–19

Uratreffit

Saara Salakka poistuu klo 18.10.
12. Opintopistehakemus
Esitys: Myönnetään haetut 2 opintopistettä järjestötoiminnasta liitteessä 6
mainitulle henkilölle.
Hyväksytään esitys.
13. Tilinkäyttöoikeuden siirto ja talletuskortin avaaminen
Esitys: Siirretään Kompleksi ry:n pankkitilin sekä rinnakkaistilien käyttöoikeudet
Saara Silakoskelta (xxxxxx-xxxx) Johanna Hämäläiselle (xxxxxx-xxxx).
Hyväksytään esitys.
Johanna Hämäläinen (xxxxxx-xxxx) on valtuutettu tekemään käyttöoikeuden
muutokset itsenäisesti.
Esitys: Otetaan Kompleksi ry:lle käyttöön Nordean talletuskortti. Kortinhaltijaksi
nimetään Johanna Hämäläinen (xxxxxx-xxxx).
Hyväksytään esitys.

Taloudenhoitaja (Johanna Hämäläinen) on valtuutettu tekemään
korttihakemuksen itse, ja taloudenhoitaja vastaa kortinhallinnoinnista.
14. Myytävien haalarimerkkien postikulujen korotus
Postimerkkien hinta on noussut, jonka vuoksi nykyinen postituskulu
haalarimerkkitilauksissa ei riitä kattamaan postittamisesta aiheutuvia kuluja.
Tämän vuoksi myyntivastaavat ehdottavat, että Kompleksi nostaisi
haalarimerkkien postituskuluja tämänhetkisestä hinnasta 1,60 € per lähetys
hintaan 2 € per lähetys.
Esitys: Nostetaan Kompleksin myymien haalarimerkkien postikulut 1,6 eurosta 2
euroon.
Hyväksytään esitys.
15. Hallituksen sisäinen viestintä
Käydään läpi hallituksen viestintään käytettäviä kanavia. Pääasiallinen sisäisen
viestinnän kanava hallituksella on Slack. Slackissa suositellaan käytettävän
aktiivisesti eri kanavia, ja muistutetaan, että kanavia voi myös itse luoda oman
tarpeen mukaan. Jos asia koskee vain tiettyä henkilöä, suositellaan yksityisviestiä,
jotta koko hallituksen ei tarvitse saada viestiä. Kannustetaan myös aktiivisesti
reagoimaan viesteihin. Slackissa voi asettaa ilmoitusten asetukset niin, ettei
esimerkiksi iltaisin saa viestejä.
Slackin lisäksi hallituksen viestintään käytetään sähköpostia. Hallituksen
sähköpostilistaa käytetään esimerkiksi sähköpostipäätöksiin, jos kokousten
välissä on tarve tehdä virallisia päätöksiä.
16. Hyvän tiedottamisen käytänteen ja GDPR-säädökset
Tiedottaja käy läpi tiedottamisen peruskäytännöt. Jäsenistölle tiedottamiseen
käytetään aina sekä jäsenistön sähköpostilistaa ja sisäistä Facebook-ryhmää.
Yleensä Facebook-tapahtumat luodaan Kompleksin suljetulle ryhmälle. Myös
Kompleksin Instagramiin toivotaan aktiivista tiedotusta. Lisäksi Kompleksilla on
julkinen Facebook-sivu sekä nettisivut.
Etenkin tapahtumista tiedottaessa ensimmäinen tieto tapahtumasta olisi hyvä
julkaista hyvissä ajoin, noin kuukausi ennen tapahtumaa. Lisäksi lähempänä
tapahtumaa siitä on syytä muistuttaa. Tapahtumien tiedottamisen ajoitus
merkataan toimintakalenteriin, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä
tiedottamisessa.
Tapahtumatiedotuksessa tulee käydä ilmi tapahtuman kuvaus, ajankohta, paikka,
yhteyshenkilö sekä mahdolliset ilmoittautumiskäytännöt. Tekstistä on hyvä olla
lyhyempi koonti alussa tai lopussa. Sähköpostin otsikkoon laitetaan tapahtuman
nimi ja päivämäärä. Kun jäsenistön sähköpostilistalle lähetetään sähköpostia,

tiedottajan tulee se erikseen hyväksyä. Jos asia on kiireellinen, tiedottajalle voi
lähettää pyynnön hyväksyä sähköposti Slackissa.
Muistutetaan, että hallitustoimijan roolissa viestiessä edustetaan aina hallitusta,
joten tiedottamisen on tärkeää olla asiallista ja yhdenmukaista. Hyvän
tiedottamisen käytännöt on myös jaettu hallitukselle Slackiin. Jos tiedottamiseen
liittyen on epäselvyyksiä, tiedottajalta saa aina kysyä neuvoja.
It-vastaava kertaa tietosuojaan liittyen järjestötoiminnan kannalta oleelliset
käytännöt. Kompleksin on noudatettava yleisiä GDPR-säädöksiä toiminnassaan.
Hallitustoimijoiden täytyy näin ollen pitää huolen siitä, miten henkilötietoja
kerätään, säilytetään, kenelle ne ovat saatavilla ja milloin ne poistetaan. Jos
henkilötietoja kerätään, näiden tietojen täytyy käydä ilmi, ja tietojen keräämiseen
on saatava suostumus asianosaiselta. Muistutetaan myös vanhoja toimijoita
käymään läpi ja poistamaan kaikki keräämänsä tiedot, joita ei enää ole tarvetta
säilyttää. It-vastaava jakaa ohjeet GDPR:ään liittyen Slackiin hallitukselle
nähtäville.
17. Gustavus Rexin viikkosiivous
Kompleksilla oli tarkoitus olla Gustavus Rexin viikkosiivous viikolla 6.
Viikkosiivoukset ovat kuitenkin tällä hetkellä koronatilanteen takia tauolla.
Uudesta ajankohdasta tiedotetaan, kun se saadaan tietoon.
Vuonna 2022 viikkosiivoukset toteutetaan niin, että hallitustoimijoita jokaisesta
jaostosta osallistuu tietty määrä ihmisiä siivoukseen. Jaostokohtaiset
henkilömäärät ovat suhteutettu jaostojen kokoihin. Jaostot sopivat keskenään,
kuka osallistuu siivoukseen ja viestii siitä tilavastaaville. Viikkosiivouksiin
osallistuu hallitustoimijoita seuraavan laisesti:
Hallinto- ja edunvalvontajaosto: 1 henkilö
Sidosryhmäjaosto: 1 henkilö
Tapahtumajaosto: 2 henkilöä
Viestintäjaosto: 2 henkilöä
Siiri Piha poistuu klo 18.34.
18. Ympäristöohjelma
Ympäristövastaavat esittelevät lyhyesti Kompleksin ympäristöohjelman. Kaikki
Kompleksin tarjoilut ja sosiaalisessa mediassa esitetyt reseptit ovat vegaanisia, ja
lisäksi suositaan sesonki- ja reilun kaupan tuotteita. Tarjoiluissa ei käytetä
kertakäyttöastioita. Tapahtumien hankintoihin liittyen suositellaan katsomaan
Kompleksin kaapista Gustavus Rexillä löytyykö tarvittava, ennen kuin ostaa uutta.

Keväällä yritetään järjestää yhteislähtö verenluovutukseen, mutta jos se ei onnistu
niin kannustetaan jäsenistöä veren luovuttamiseen. Keväällä ja syksyllä
järjestetään hyväntekeväisyyskeräykset. Vastuullisuustiimi ja tietyt muut
hallitustoimijat järjestävät infotilaisuuden 7.2., johon suositellaan vahvasti
kaikkien osallistuvan. Jos jollekin nousee ajatuksia tai ideoita ympäristöasioihin
liittyen, saa mielellään viestiä asiasta ympäristövastaaville. Ympäristöohjelma
julkaistaan Slackiin hallituksen luettavaksi, ja Facebooki-ryhmään julkaistaan
asiasta tietoa.
19. Yhdenvertaisuusohjelma
Yhdenvertaisuusvastaava kertoo yhdenvertaisuusohjelman pääpiirteistä.
Tavoitteena on edistää Kompleksin yhdenvertaisuutta niin, että kaikki tuntee
itsensä tervetulleeksi, ei koe syrjintää, kaikkien tarpeita ja monipuolisuutta
huomioidaan, sekä edistetään saavutettavuutta.
Häirintätapaukset ilmoitetaan ja ne eivät jää ilman toimenpiteitä. Huomioidaan
erityisruokavaliot, eikä painosteta alkoholin juomiseen. Pöytäjuhlien
istumajärjestykset ovat sukupuolineutraalit, ja jos ilmoittautumisessa täytyy
kysyä sukupuolta, vaihtoehtoja annetaan enemmän kuin kaksi. Ennen sitsejä on
mahdollista toivoa lauluja, joita ei haluta laulettavaksi. Suositaan esteettömiä
tiloja. Kompleksin tilaisuuksissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.
Tiedotus on tasavertaista kaikille.
Yhdenvertaisuusvastaava valvoo ohjelman toteutusta ja toimii myös Kompleksin
häirintäyhdyshenkilönä. Joissain Kompleksin tapahtumissa nimetään erillinen
turvahenkilö, joka toimii kyseisessä tapahtumassa häirintäyhdyshenkilönä ja
valvoo tilaisuuden turvallisuutta.
20. Toimintasuunnitelma 2022
Vuoden alussa hallitus tekee toimintasuunnitelman, jonka on tarkoitus asettaa
raamit vuoden toiminnalle. Toimintasuunnitelma käytetään HYY:n
avustushakemukseen, sekä lupauksena jäsenistölle toimintakaudesta, joten sen
tulee olla spesifi.
Toimintasuunnitelman pohja on lisätty hallituksen Driveen, joka kaikkien
toimijoiden tulisi omalta osaltaan käydä läpi ja täyttää se. On huomioitava, että
myös muut kohdat, kuin oman pestin alaotsikko saattaa sisältää itseään koskevaa
tietoa. Toimintasuunnitelman deadlineksi on sovittu 18.2.2022. 11.2.2022 klo 17
järjestetään toimintasuunnitelma-iltakoulu, jonka tarkoitus on, että
toimintasuunnitelmaa voidaan työstää yhdessä, kasvotusten jos rajoitukset sen
sallii. Iltakoulusta tulee lisätietoa Slackiin myöhemmin.

21. Hallituksen Instagram-esittelyt
Vuoden alussa hallituksella on ollut tapana esittäytyä Kompleksin Instagramissa.
Some-vastaava esittelee suunnitelmaa esittelyihin. Alustava aikataulu esittelyille
on 2.2.–17.2. ja se toteutetaan jaostoittain. Jokaisen tulee tehdä postaus, jossa
esittelee itsensä ja vapaamuotoisesti kertoo esimerkiksi mitä odottaa
hallituskaudelta tai miksi on lähtenyt pestiinsä. Tiimit esittäytyvät yhdessä.
Visuaalista ilmettä varten tehdään yhteinen pohja. Some-vastaava laittaa Slackiin
tarkempia ohjeistuksia esittelyistä, ja häneltä saa kysyä apua, jos sitä tarvitsee.
Noora Kokko poistuu klo 18.56.
22. Hallituksen orientaatioilta
Puheenjohtajisto järjestää hallitukselle orientaatioillan todennäköisesti viikolla 7.
Kyseessä on rento tapahtuma, jossa päästään tutustumaan toisiimme ja
orientoitumaan tulevaan hallituskauteen. Tarkempi ajankohta sovitaan Slackissa.
Melissa Huuskonen poistuu klo 18.59.
23. Kevään kokousten ajankohtien sopiminen
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 24.2.2022 klo 17.
Hallituksen kokousten ajankohdat:
16.2.2022 klo 17.30
16.3.2022 klo 18
20.4.2022 klo 18
Toukokuun kokouksen ajankohta sovitaan erikseen Slackissa. Sen yhteydessä on
tarkoitus järjestää hallitussitsit tai hallitusmökki.
24. Vallanvaihtokaronkan järjestäminen
Edellisvuoden ja nykyinen hallitus piti vallanvaihtojuhlallisuudet koronatilanteen
vuoksi etänä. Tarkoituksena olisi pitää vielä vallanvaihtokaronkka 4.3.2022 klo
18. Seurataan koronatilannetta ja -rajoituksia karonkan järjestämisen suhteen. Jos
ei maaliskuun alussa voi kasvotusten karonkkaa järjestää, pohditaan
etämahdollisuutta tai perumista. Tapahtuman luonteen vuoksi siirtämistä
myöhemmälle ei pidetä tarkoituksenmukaisena.
25. Koronatilanteeseen liittyvä keskustelu
HYY:ltä on tänään tullut päivityksiä koronarajoituksiin, jonka mukaan 2.1.2022
alkaen järjestö- ja kokoustilaoissa ei enää ole henkilörajoituksia. Juhlia ei
kuitenkaan suositella järjestettäväksi. Myös Uuden ylioppilastalon alaovi on
avattu. Näiden rajoitusten puitteissa vaikuttaa siltä, että tulevat hallituksen
kokoukset voidaan järjestää taas lähikokouksina.

Herää keskustelua siitä, miten nämä muutokset vaikuttavat yleisesti tapahtumien
järjestämiseen alkukeväästä. Pohdinnassa on, voidaanko muita tapahtumia kuin
kokouksia järjestää, ja jos voidaan, niin ulkona vai sisällä. Sovitaan, että
toistaiseksi ei järjestetä sisätapahtumia. Puheenjohtajisto selvittää tarkempaa
ohjeistusta HYY:ltä ja tiedottavat, kun saavat tästä lisätietoa.
26. Muut esille tulevat asiat (META)
Edunvalvontajaosto kertoo, että he ovat valinneet tiiminvetäjäkseen Kaisa
Krabben.
It-vastaava ilmoittaa, että hallituksen sähköpostilistalle nyt on päivitetty uuden
hallituksen yhteystiedot.
27. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.20.

Vakuudeksi,

_____________________________________

_____________________________________

Iiris Vanhala, puheenjohtaja

Kira Schalin, sihteeri
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Kuluyhteenveto
5.1.2022

Nordea

5.1.2022

Nordea

1,10 € Palvelumaksu (haalaritili)

5.1.2022

Nordea

3,38 € Palvelumaksu (vujutili)

11.1.2022

Loisto setlementti ry

13.1.2022

Iiris Vanhala

25,88 € Palvelumaksu (päätili)

180,00 € Seminaarin palkkio
20,00 € Nimenkirjoitusoikeuden muutos
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Talousarvio 2022
Varsinainen toiminta
-

Arvio vuodelle
2022

-Jäsentilaisuudet
Tuotot
Hyvinvointitoiminnan kulut
Yritysyhteistyötoiminnan kulut
Muut jäsentilaisuuksien kulut
Vuosijuhlatuotot

-

7 450,00 €
400,00 €
75,00 €
6 975,00 €
39 000,00 €

-Tiedotustoiminta
Lehden tuotot
Lehden kulut
Podcastin kulut
Muut tiedotustoiminnan kulut (internet)

0,00 €
1 200,00 €
140,00€
0,00 €

-Yleistoiminta
Edunvalvonta- ja yhdenvertaisuustoiminnan kulut
Tuutor-toiminnan kulut
Kansainvälisentuutor-toiminnan kulut
Kansainvälisyystoiminnan kulut
Pankki- ja palvelumaksut
Kokouskulut
Hallintojaostokulut
Merkkikulut
Muistaminen ja edustus
SPOL-jäsenmaksu
Conduksen tilankäyttömaksu
Teosto-maksu
Vaatteiden hankintakulut
Ansiomerkkien hankintakulut
Haalarikulut
Vuosijuhlakulut
Muut kulut

430,00 €
350,00 €
100,00 €
150,00 €
250,00 €
250,00 €
340,00 €
1 500,00 €
550,00 €
65,00 €
80,00 €
60,00 €
2 400,00 €
600,00 €
4 500,00 €
44 000,00 €
415,00 €

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulujäämä

64 830,00 €
46 450,00 €
-18 380,00 €

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot
Merkkimyynti
Laulukirjamyynti
Vaatemyynti
Haalarisponsorit
Muu varainhankinta

500,00 €
2 700,00 €
430,00 €
2 800,00 €
4 500,00 €
450,00 €

Varainhankinta yhteensä

11 380,00 €

HYY:n tuki
HYY:n lehtituki

1 500,00 €
500,00 €
-5 000,00 €

Avustukset

TILIKAUDEN TULOS
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Liitetiedosto Kompleksi r.y.:n tilinpäätökseen 2021
Siirtovelat:
Lasku Lähisuhdeväkivalta seminaarin palkkiosta (180€), joka kuuluu vuoden 2021
toimintaan. Laskuttaja on Miessakit ry. Lasku saapuu vuonna 2022.
Lasku Lähisuhdeväkivalta seminaarin palkkiosta (180€), joka kuuluu vuoden 2021
toimintaan. Laskuttaja on Sopu-työ. Lasku saapuu vuonna 2022.
Kulukorvaushakemus haalaribileiden juhlavaloista. Kulusta (90€) ilmoitettu vuonna 2021,
mutta hakemusta ei vielä ehditty lähettää vuoden 2021 aikana.
Vuoden 2021 fuksien haalarisponsoroinnit, jotka saatu vuotta 2021 varten (5 771,00€)
Siirtovelat yhteensä: 6 221,00€

Siirtosaamiset:
Vuoden 2021 fuksien haalaritoiminnan kulut (4 730,08€), jotka maksettu jo 2021, mutta
kuuluvat vuoden 2022 toimintaan.
Ansiomerkkien tilaus (574,12€), joka maksettu jo 2021, mutta kuuluu vuoden 2022
toimintaan.
Siirtosaamiset yhteensä: 5 304,20€
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Opintopistehakemus
Hertta Aalto-Setälä
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Läsnäolijat
Iiris Vanhala
Lauri Uuskallio
Kira Schalin
Salla Skön
Eetu Vilminko
Anniina Koutonen
Hanna Kis
Johanna Hämäläinen
Anna Kivistö
Maria Kivistö
Iiris Paljakka
Kaisa Krabbe
Silja Kesola
Saara Silakoski
Ellen Saikku
Riinu Elonheimo
Aleksanteri Hartikainen
Siiri Opas
Melissa Huuskonen
Sylvia Talikka
Aida Lindy
Meri Hämynen
Anna Vuorinen
Ali El Fellah
Suvi Kangas
Siiri Piha
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Anna Talkkari
Janna Hakala
Pihka Oksanen
Alma Suutari
Suvi Reponen
Noora Kokko
Maria Walkeajärvi
Ilmari Moisio

