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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 10.12.2021 klo 17:00
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.07.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Janna Hakala saapuu klo 17.08.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:
Lisätään uudeksi kohdaksi 13 Selvityspyyntö Condukselle.
Lisätään kohdat 20–25
20 Tee vai kahvi?
21 Ohut ja rapea vai paksu ja pehmeä pipari?
22 Mikä on Kompleksin kiintymyssuhdetyyli?
23 Videopeli vai lautapeli?
24 Oppikirja vai artikkeli?
25 Rajatila vai horrostila?

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti
Kompleksi on saanut vuosijuhlakutsut Kopedalle ja HLKS:lle. Kopedan
vuosijuhlakuluihin ei saa Kompleksilta tukea, HLKS:n vuosijuhlille saa (40
€/edustaja).
HLKS:n vuosijuhlat pidetään 18.2.2022, eli päivää ennen Kompleksin vuosijuhlia.
Tapahtuman ilmoittautuminen sulkeutuu 7.1.2022. Kopedan vuosijuhlat
järjestetään 22.1.2022. Ilmoittautumisaikaa on joulukuun loppuun asti.
Kysellään Slackissa halukkaita osallistujia.
Aleksanteri Hartikainen ja Siiri Opas saapuvat klo 17.13.
HYY:n järjestögaalassa Kompleksi sai palkinnon vuoden opintoteosta, joka oli
psykologian oppiaineelle tohtoriohjelman perustamisen edesauttaminen.
Ei saapunutta postia tai muita ilmoitusasioita.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Talous
Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto.
Hyväksytään esitys.
Taloudenhoitaja muistuttaa, että kuluvan vuoden kulukorvaukset on haettava
pikimmiten.
7. Jaostojen kuulumiset
Hallintojaosto
Puheenjohtajisto.
Varapuheenjohtaja
osallistui
itsenäisyyspäivän
soihtukulkueeseen tulevan puheenjohtajiston kanssa. Varapuheenjohtaja laatinut
jäsenkyselystä diaesityksen, joka käsitellään kohdassa 15. Kompleksin uudet
kunniajäsenet on valittu ja ne paljastetaan vuosijuhlilla. Meilahden muiden
puheenjohtajistojen kanssa on koordinoitu puhuja valmistujaisjuhliin.
Puheenjohtaja osallistui koulutusohjelman järjestämään purkutilaisuuteen. HUS:in
kanssa oli sovittu tapaaminen, mutta se on siirretty tammikuulle. Samoin dekaani
Renkosen muotokuvapaljastus on siirretty ensi vuodelle. Puheenjohtajisto on myös
tavannut edellisiä puheenjohtajia, edunvalvontajaostoa ja tuutoreita.

Hanna Kis saapuu klo 17.29.
Sihteeri. Tiedekuntaneuvoston uusiksi jäseniksi on valittu Salla Skön, Siiri Piha
(varsinainen jäsen) ja Jyri Kallela.
Taloudenhoitaja. Loppuvuoden dokumentteja valmisteltu, uusi taloudenhoitaja
perehdytetään tämän vuoden puolella.
Tiedottaja. Fuksien Psykologia-lehden tilauksesta oli tullut viesti, mutta se oli
mennyt myös oikealle taholle, joten ei vaatinut tiedottajalta toimenpiteitä.
It-vastaava. Ei kuulumisia.
Yhdenvertaisuusvastaava. Esittelee yhdenvertaisuuskyselyn tulokset kohdassa 14.
Ympäristövastaavat. Kompleksin syksyn hyväntekeväisyyskeräys SOS Lapsikylälle
on käynnissä. Kerätty on jo 150 €. Ympäristöohjelman toteutumiskysely lähetetty, ja
siihen on saatu joitakin vastauksia. Esiin nousseita kehityskohteita voidaan
perehdyttää uusille ympäristövastaaville.
Tilavastaavat. Conduksen selvityspyyntö käsitellään kohdassa 13. Rexin korvaava
siivousvuoro Kompleksilla ja muutamalla muulla järjestöllä pidetään ti 14.12. klo
13–15. On toivottavaa, että hallitustoimijoista osallistuu muitakin kuin vain
tilavastaavat. Vuoden 2021 haalaritiimin vetäjät ovat tiedustelleet Rexin kaiuttimien
toimivuutta karaokekäyttöön. Taloudenhoitaja vastaa haalaritiimille asiaan liittyen.
Conduksen tilajaosto kokoustanut viime viikolla ja kokouksessa hyväksyttiin Rexin
uudet käyttösäännöt, jotka tulevat voimaan vuoden 2022 alusta.
Myyntivastaavat. Kompleksi-vaatteita on jaettu kampuksella, osa vaatteista on vielä
jakamatta. Yhdessä collegessa oli saumassa reikä, ja valmistajan vastauksena oli, että
korvauksena voi saada putkikassin tai vaihtoehtoisesti lähettää rikkinäisen collegen
valmistajalle korjattavaksi. Tilatut t-paidat olivat myös vääränvärisiä, mutta ne
saatiin kuitenkin myytyä. Haalarimerkkejä on saatu myytyä myös ulkopuolisille.
Edunvalvontajaosto
Opintovastaavat. Tavanneet Annamari Tuulio-Henrikssonin ja keskustelleet hänen
kanssaan kurssipalautteesta. Myös sivuaineinfo on pidetty.
Edunvalvontavastaavat. Edunvalvontajaosto tavannut ja suunnitellut loppuvuoden
dokumenttien valmistelua. Vastaavat kannustavat kertomaan myös kavereille ja
muulle jäsenistölle, että jos on ongelmia, oltaisiin suoraan yhteydessä
edunvalvontaan. Epävirallisesti esimerkiksi Jodelissa postatuille asioille ei voi tehdä
mitään, sillä se ei ole Kompleksin virallinen palautekanava.

Aino Lehtinen saapuu klo 17.45.
Sidosryhmäjaosto
Hepsy. Hepsyn pikkujoulukokouksessa muodostettiin uusi hallitus. Sähköpostiin on
tullut ilmoittautumisohje Arto Pietikäisen järjestämään HOT koulutukseen, joka
pidetään 28.1.2022. Hepsy tukee opiskelijoiden osallistumista vuosijuhlilleen.
Upsy. Osallistuttu Psylin saunailtaan. Ensi viikolla pidetään johtokunnan kokous.
SPOL. SPOL:in jäsenkysely on joulukuun ajan auki. EFPSA-kongressista tulee lisää
tietoa keväällä. Joensuussa järjestetään kokous viikonloppuna. SPOL:in hallitukseen
luodaan uusi pesti Oulun liittymisen myötä, uudet hallituksen jäsenet on jo valittu.
SPOLskis ja vuosikokous pidetään tammikuussa, samana viikonloppuna julkistetaan
myös vuoden psykologian opiskelija.
Iiris Vanhala poistuu klo 17.48.
Alumnivastaava. Ensi perjantaina pidetään vuoden viimeiset alumnikaljoittelut.
Yritysyhteistyötiimi. Työelämäilta meni hyvin. Janna Hakala on valittu TOP Ry:n
opiskelijaedustajaksi.
Ekskursiotiimi. Pari ekskursiota jäljellä vielä tänä vuona. Loppuvuoden dokumentit
ovat tarkastusta vaille valmiit.
Tapahtumajaosto
Tuutoritiimi. Fukseilta on kerätty sähköpostiosoitteita Psykologia-lehteä varten.
Supertuutorit pitävät ensi maanantaina fuksien ja tuutorien palautteen
purkutilaisuuden.
Bile- ja tarjoilutiimi. TISTIS-sitsien jälkeen ei ole ollut tapahtumia. Tiedekunnan
muilla järjestöillä ei ollut kiinnostusta järjestää yhteisiä pikkujouluja tänä vuonna.
Pikkulaskiaiseen on saatu tilattua muutamia lippuja, niistä odotellaan vielä laskua ja
fyysisten lippujen saapumista.
Hyvinvointitiimi. Viini ja maalaus sekä pikkujoulut on pidetty. Loppuvuoden
dokumentit on tehty valmiiksi.
Kv-tiimi. Ei enää tapahtumia tänä vuonna, dokumentit on vielä tehtävä.
Mediajaosto
Lehti. Lehden pikkujoulut on pidetty. Viimeinen lehti ilmestyy lähiaikoina

Podcast. Kaksi jaksoa ilmestyy vielä tänä vuonna. Myös podcast-tiimi on pitänyt
pikkujoulut.
8. Työryhmien kuulumiset
Haalaritiimi 2020
Haalaribileet on pidetty marraskuussa.
Haalaritiimi 2021
Haalarit saapuvat ennen joulua. Ne toimitetaan tiiminvetäjän kotiin, mutta ne
jaetaan vasta haalaribileissä fukseille. Haalaribileet järjestetään ti 11.1.2022, ja
niitä varten Rex on jo varattu. Suunnitelmissa on pitää normaalisti bileet, mutta on
tiedostettu myös koronatilanne, ja myös vaihtoehtoisia tapoja mietitään
tarvittaessa. Koronapassia aiotaan käyttää haalaribileissä.
Discord-työryhmä
Ei kuulumisia.
Vuosijuhlatiimi
Vuosijuhlailmoittautuminen on tällä hetkellä auki. Lippuja on myyty hyvin sekä
varsinaiseen juhlaan että sillikselle. Sillisliput on toistaiseksi loppuunmyyty, ja niitä
yritetään mahdollisesti saada lisää. Avecien lipunmyynti aukeaa ensi viikolla.
Laulukirjatyöryhmä
Laulukirjan työstäminen on ollut tauolla, mutta se saadaan valmiiksi ennen
vuosijuhlia.
Seminaarityöryhmä
Seminaari meni hyvin, ja siinä oli paljon osallistujia. Tällä kertaa myös muista
kaupungeista oli opiskelijoita mukana. Kiitoslahjat on toimitettu, lehteen kirjoitettu
ja muutkin dokumentit ovat valmiina.
Ansionauhatyöryhmä
Ansiomerkkejä on tilattu 50 kpl, ne ovat parhaillaan tuotannossa. Laaditaan huolella
testamentti, josta selviää, mistä nauhoja on tilattu ja millä hinnalla. Tämä helpottaa
seuraavien tilaajien työtä.

Uratreffityöryhmä
Työryhmällä menee hyvin. Tällä hetkellä sponsoreita on liikaa, ja ennen joulua
päätetään, mitkä sponsorit valitaan. Psyli on kutsuttu, ja he ovat ottaneet yhteyttä
ilmaisten kiinnostuksensa olla yhteistyössä tällaisessa toiminnassa. Psyli on
esimerkiksi sitä mieltä, että samankaltaisia tapahtumia olisi hyvä saada muihinkin
kaupunkeihin. Kompleksi voisi esimerkiksi jakaa tietoa muille ainejärjestöille
tapahtuman järjestämisestä. Lähetetään Psylille vastausviesti, jossa kysellään lisää
tietoa Psylin näkemyksistä.
9. Tulevat tapahtumat
2.12.2021
2.12.2021
3.12.2021
8.12.2021
10.12.2021
16.12.2021
17.12.2021
11.1.2022

Etäekskursio HUS Sukupuoli-identiteetin tutkimuspolille 12–13.30
Työnhaku ja CV -ilta klo 18–20
Lähiekskursio (psykoterapia, Verve) klo 17:00–18:30
Hyvisten Pikkujoulut rexillä
Hallituksen kokous ja hallitussitsit klo 17
Ekskursio Fazerille 15.30–16.30
Seksuaaliterapeuttiekskursio klo 12:00
Fuksien 2021 haalaribileet

10. Valmistuneiden jäsenten erottaminen Kompleksista
Järjestön sääntöjen kohdassa 3 § Jäsenet sanotaan seuraavaa: “Jäsen on velvollinen
eroamaan yhdistyksen jäsenyydestä, kun hän on suorittanut perustutkinnon
Helsingin yliopistossa psykologia pääaineena. Yhdistyksen hallitus voi katsoa
jäsenen valmistuneeksi ja siten erottaa jäsenen, kun on kulunut seitsemän (7) vuotta
liittymisestä, ellei jäsen muuta ilmoita.”
Vuosittain Kompleksin jäsenrekisteristä käydään läpi ne henkilöt, joiden
liittymispäivästä on kulunut seitsemän vuotta. Tämän perusteella erotettavat
henkilöt on listattu liitteessä 2.
Esitys: Tulkitaan Kompleksiin yli seitsemän vuotta sitten liittyneet henkilöt (liite 2)
valmistuneiksi ja erotetaan heidät Kompleksin jäsenyydestä.
Hyväksytään esitys.
11. Opintopistehakemukset
Esitys: Myönnetään haetut opintopisteet liitteessä 3 mainitulle henkilölle.

Opintopisteitä hakeva henkilö on vielä toimikaudella Kompleksin hallituksessa,
joten on selvitettävä, voidaanko hakemus jo hyväksyä. Palataan kohtaan
myöhemmin.
12. Ansionauhatyöryhmän perustaminen vuodelle 2022
Koska ansionauhat pyritään vuonna 2022 jakamaan jo helmikuussa pidettävässä
vuosijuhlassa, perustetaan työryhmä tätä varten jo nyt.
Ansionauhatyöryhmä luo kyselyt ja tekee niiden perusteella päätökset siitä, kenelle
ansionauhat myönnetään.
Esitys: Perustetaan ansionauhatyöryhmä vuodelle 2022. Valitaan työryhmän
vetäjäksi Riinu Elonheimo ja jäseniksi Saara Silakoski, Kaisa Krabbe ja Aida Lindy.
Hyväksytään esitys.
13. Selvityspyyntö Condukselle
Conduksen kokouksessa tuli ilmi, että viime lauantaina haalaribileissä Rexillä joku
järjestäjistä oli vahingossa murtautunut Kopedan käytäväkaappiin luultuaan sen
olevan Kompleksin. Valitettavasti tapahtuman seurauksena kaapin ovi ja lukko ovat
nyt rikki. Oven sarana ilmeisesti murtui avatessa, koska kaappi tulee avata tietyllä
tavalla, joka vain kopedalaisten tiedossa. Järjestäjät olivat ilmeisesti yhteydessä
Kopedaan, mutta koska kaapin ovi tulee korjata (ja ehkä myös korvata), tulisi asiasta
tehdä selvitys myös Condukselle sekä mahdollisesti HYY:lle. Kompleksi on ostanut
tilalle uuden lukon. Selvitys Kopedalle on lähetettävä 14.12. mennessä.
Asiasta ei ollut ilmoitettu Kompleksin tilavastaaville tai puheenjohtajistolle, vaan se
tuli tietoon vasta Conduksen kokouksessa toiselta ainejärjestöltä. On siis tärkeä
muistaa, että aina jos jotain tapahtuu, on otettava yhteyttä tilavastaaviin ja
Condukseen. Jos ei tiedä, keneen pitäisi ottaa yhteyttä, voi laittaa viestin vaikka
puheenjohtajistolle tai Slackin yleistä-kanavalle, katsoa Rexillä olevista kansioista tai
etsiä tietoa netistä. Tapahtumien vastuuhenkilöiden on siis otettava vastuu asioista,
joita tapahtumissa tapahtuu. Tämä vuoksi tapahtumajärjestäjissä on oltava aina
vastuuhenkilö, joka on käynyt tilakoulutuksen. Siksi esimerkiksi kaapitkin ovat
tiloissa, joihin pääsee vain kulkuluvalla, eikä näin ollen kenelläkään tietämättömällä
pitäisi olla mitään asiaa kaapeille. Tämän asian suhteen kannattaa olla tiukka, koska
vain sääntöjä ja hyvää käytöstä noudattamalla tilat saadaan pitää Kompleksin
käytössä.
Lauri Uuskallio poistuu klo 18.34.

Avataan uudelleen kohta 11.
Ei hyväksytä esitystä vielä tässä kokouksessa.
Siirretään opintopistehakemuksen käsittely seuraavaan kokoukseen (tammikuu
2022), jotta opintopisteiden myöntämisen kriteerit täyttyvät varmasti.

14. Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset
Käsitellään yhdenvertaisuusvastaavan laatiman kyselyn tuloksia.
Vastaajia oli 23, tasaisesti eri opintojen vaiheista. Kukaan ei raportoinut itse koettua
syrjintää tai häirintää, mutta kolme henkilöä raportoi havainneensa jonkun muun
kokeneen syrjintää tai häirintää.
Pääasiassa yhdenvertaisuus eri ryhmien välillä tasa-arvo toteutuu hyvin tai erittäin
hyvin kyselyn mukaan. Joissakin kohdissa oli paljon ”en osaa sanoa” -vastauksia. Eri
tapahtumissa yhdenvertaisuus toteutuu myös pääasiassa hyvin (erityisesti
ekskursioissa), biletapahtumissa hajontaa oli enemmän. Tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden toteutuminen etätapahtumissa oli myös jonkin verran ”melko
heikko” -vastauksia, joita ei ollut muissa kohdissa vastattu lainkaan. Suurin osa koki
olonsa erittäin tervetulleeksi Kompleksin toimintaan, etätapahtumissa 23 % koki
joskus ulkopuolisuuden tunnetta. Suurin osa ei ole koskaan kokenut painostusta
alkoholin käyttöön, noin 18 % harvoin. Kukaan ei kokenut alkoholista kieltäytymisen
takia ulkopuolisuuden tunnetta.
15. Jäsenkyselyn tulokset
Käsitellään jäsenkyselyn tuloksia ja saatua palautetta.
Jäsenkyselyyn vastasi yhteensä 40 henkilöä. Noin neljäsosa oli maisterivaiheen
opiskelijoita, loput kandivaiheen opiskelijoita. 45 % vastanneista ei ole koskaan ollut
Kompleksin hallituksessa. Kaikki vastanneet olivat osallistuneet ainakin joihinkin
Kompleksin tapahtumiin kuluneen vuoden aikana. Eniten oli osallistuttu bileisiin,
sitseihin, fuksitapahtumiin, hyvinvointitapahtumiin ja ekskursioihin. Yleisarvosana
tapahtumista 4 (asteikolla 1-5). Lisää kaivattaisiin sitsejä, lautapeli-iltoja,
liikuntatapahtumia, hyvinvointitapahtumia sekä yhteistapahtumia muiden
tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.
Suurin osa toivoo saavansa Kompleksin tiedotusta sähköpostitse, noin puolet toivoo
tietoa Facebookista ja Instagramista. Kaverilta saatu tieto nousi kolmanneksi
yleisimmäksi tavaksi saada tietoa. Toivottiin, että Instagramia hyödynnettäisiin
enemmän ja että tiedot tapahtumista julkistettaisiin aikaisemmin. Nettisivujen
yleisarvosana oli 3-4. Suurin osa lukee Kompleksi-lehteä ja jäsentiedotteita. Suuri

osa kuuntelee myös Kompleksi-podcastia. Edunvalvontaa pidetään hyvin tärkeänä,
mutta vielä oli joillekin epäselvää, miten ja kenelle yhteydenotot olisi suunnattava.
97 % osallistuisi koronapassillisiin tapahtumiin. Jos lähitapahtumia ei voisi järjestää,
kiinnostusta olisi ekskursioihin, etäpalautetilaisuuksiin, Instagram-liveihin ja
etäsitseihin.
Hallitusta pidetään luotettavana ja läpinäkyvänä. On kuitenkin henkilöitä, jotka eivät
tiedä, miten hallitukseen saisi yhteyden. Fuksinäkökulmasta toivottaisiin enemmän
mainostusta hallituspesteistä. Yleisarvosana Kompleksin toiminnasta oli 4.
16. Toimintakalenteri, toimintakertomus ja testamentit
Keskustellaan hallituskauden lopuksi yhdessä laadittavista dokumenteista, joiden
tarkoituksena on tehdä yhteenvetoa tämän vuoden toiminnasta ja antaa eväitä
seuraavan hallituksen toimintaan.
On tarkastettava, että toimintakalenteri on ajan tasalla. Muistutetaan muiden
dokumenttien eräpäivistä. Testamentit ovat tärkeitä dokumentteja, mutta ne eivät
korvaa livenä tehtävää perehdytystä.
17. Toimintaohjesäännön hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 toimintaohjesääntö.
Hyväksytään esitys.
18. Muut esille tulevat asiat (META)
Ilmari Moisio on valittu Psylin opiskjelijapromoottoriksi seuraavalle kaudelle.
Käytetään virkistysbudjettia kustantamaan sitsit hallitustoimijoille.
HLKS:n lipun tanko on kadonnut, kysytään olisiko Kompleksilla mahdollisesti tietoa
sen sijainnista. Kenelläkään paikalla olijoista ei ole tietoa asiasta.
Uusia fukseja on ollut vaikea saada kiinnostumaan hallitustoiminnasta.
Toimintakaudella 2022 voitaisiin järjestää ”vaalikone”, joka vastausten perusteella
suosittelisi, mikä pesti / jaosto / tiimi sopisi vastaajalle, ja kyselyn lopussa voisi olla
myös tarkempia kuvauksia pesteistä. Tämä voisi lisätä kiinnostusta
hallitustoimintaa kohtaan.
Pyritään saamaan fukseille tieto perille uudesta tutkijalinjasta, sillä se koskee
nimenomaan heitä. Tuutorivastaava välittää viestin tarvittaessa Disordissa
eteenpäin.

19. Kokoustauko ja siirtyminen epämuodolliseen osuuteen
Siirrytään tauolle alkaen 19.49.
Kamos Rehn ja Anniina Koutonen poistuvat klo 19.49.
Jatketaan kokousta klo 20.12
20. Tee vai kahvi?
Aloitetaan epävirallinen osuus kaavoihin kangistuneesti laulamalla Helan går.
Alustus aiheeseen: SPOL-edustajan tyttöystävä vihaa kahvia, kun taas SPOL-edustaja
itse vihaa teetä. Hänen mielestään kahvi on maskuliinista, mutta tee ei saa aikaan
samanlaista makunautintoa. SPOL-vastaava ei kuulemma ole kahviaddikti, joten se
piristää aina.
Hyvinvointitiimin vetäjä ei prosessoi kahvia eikä piristy lainkaan, vaan hetken
pärisee ja ahdistaa ja sitten väsyttää. Teetä on hirvittävän monta erilaista, ei arvosta
kahvipapujen erilaisuutta.
Taloudenhoitajan mielestä piristävä vaikutus voi olla lumevaikutusta, ja hän haluaa
horjuttaa kahvin potentiaalista ylivaltaa. Tee on toisaalta monipuolinen ja sopii
moniin tarkoituksiin. Controversial thought: Toimintakykyä voisi ehkä ylläpitää
muilla keinoilla kuin keinotekoisilla piristeillä.
Tarjoilutiimin vetäjän mielestä SPOL-vastaava ei varmaan ole juonut kunnon teetä,
joten hän ei voi tietää. kumpi on parempaa. SPOL-vastaava taas mielestään on juonut,
hän on jopa maksanut 20€ teestä joka maistui kuumalta vedeltä (vaikuttaa
huijaukselta). SPOL-vastaava tykkää kahvipapujen eroista, mutta sentään tuomitsee
eettisesti kissan ruuansulatuselimistön kautta kulkeneet kahvipavut.
Puheenjohtaja räjäyttää tonic-pullon pöydän päädyssä istuvien päälle.
Kv-tiimin jäsenen näkökulma kahviin on se, että hän hankkii mielellään
paniikkikohtauksia kahvia juomalla, ja se on myös psykologisesti hyvin kiinnostava
päihde. Teellä ei voi tehdä yhtä mielenkiintoisia ihmiskokeita. Myös psykologien
asiakaskanta pysyy suurena, kun puhujan kaltaisille henkilöille juotetaan kahvia.
Podcast-tiimiläinen miettii, että kahvi aiheuttaa monenlaista oireilua. Sitä paitsi
teetäkin on piristävää laatua olemassa. Varapuheenjohtaja on mielestään tylsä ja
haluaisi valita molemmat, koska kummastakaan ei voisi luopua. Hän on ylimalkainen
hifistelijä sekä kahvin että teen suhteen. Edunvalvontavastaava komppaa ja tuo
esille, että on absurdia ylipäätään verrata teetä ja kahvia - niitä käytetään eri
tarkoituksiin. Kahvi herättää, kun taas tee on ”lämmin halaus jonka voi juoda”. Hän

miettiikin, onko Kompleksin arvoja aktiivisuus ja energinen (kahvi) vai lämmin
yhteisö joka luo hyvää fiilistä (tee)?
Paniikkioireet ja vilkastuminen ovat osa kokemusta, sanoo SPOL-vastaava. Se on
jopa spiritualistisella tasolla ilmenevä kokemus.
Taloudenhoitaja ehdottaa, että kahvi-tee-vertailulla siirryttäisiin likert-asteikkoon,
esim. 7-portaiselle asteikolle. Pohditaan likert-asteikon metodologisia haasteita.
Äänestetään likert-asteikosta: likert-asteikko voittaa.
Tiedottajan mukaan yleinen käsitys on, että kahvi johtaa ylitehokkaaseen
kauppispöhisemiseen, mutta toisaalta se voi olla ihan vaan osa rauhallista
sunnuntaiaamua. Mielikuvat lähtevät hänellä nyt niin laukalle, että niitä ei saa
koherentisti kirjoitettua (ehkä hän on juonut liikaa kahvia?)
Tilavastaava sanoo, että kahvia on myös kofeiinitonta ja suosittelee kokeilemaan sitä
erityisesti suklaan kanssa. Puheenjohtaja huutaa väliin, että mustassa teessä on
enemmän kofeiinia kuin esim. Pepsissä. Hänen mielestään kahvi ei todellakaan
maistu hyvältä, ja kaikki laittavat kahviin kuitenkin yleensä maitoa ja sokeria.
Paikalla vaikuttaa kuitenkin olevan joitakin puristeja, jotka juovat kahvin aina
mustana, ja puheenjohtajan mielestä he ovat sarkastisesti hyvin cooleja.
Nyt pohditaan, onko kahvi maskuliinista ja tee feminiinistä. Edunvalvontavastaava
sanoo, että sekä teessä että kahvissa on molempia puolia, molempia ominaisuuksia
kuvaavia sanoja. Hyvinvointitiimin vetäjä tuo esiin validin pointin: kuinka moni
kahvifaneista joisi kahvia, vaikka siinä ei olisi kofeiinin vaikutusta? Muutama viittaa
varovaisesti, SPOL-vastaava suoralla kädellä. Tiedottajan mielestä on p*ska
kommentti, että vain puristit joisivat mustaa kahvia. Ne jotka juovat mustaa kahvia,
ovat työukkoja. Puheenjohtaja sivuhuomiona ihmettelee, kuka ihme juo teetä
maidolla tai kauramaidolla.
Kv-vastaava tekee lähetystyötä ja kysyy ”onko teillä hetki aikaa keskustella
hopeateestä”. Kiinnostusta ei löydy, ilmeisesti emme ole kovin valmiita herätykseen
tässä vaiheessa iltaa.
Tiedottaja ihmettelee ontologisesti, mitä tee edes on? Voisihan sitä vaikka männyn
havuja uittaa vedessä ja kutsua sitä teeksi. Hän väittää puheenjohtajan sanoneen,
että kofeiiniton kahvi ei ole kahvia (sihteeri huomauttaa, ei pidä paikkaansa sillä sitä
ei lue pöytäkirjassa). Edunvalvontavastaava taas miettii, onko tee teetä jos sitä
maustaa kaikenlaisilla mausteilla – toisaalta onko kahvi kahvia jos siinä on
lisukkeita.

Taloudenhoitaja muistuttaa ystävällisesti, että olemme lipsumassa täysin
irrelevantteihin ontologisiin pohdintoihin teen ja kahvin luonteesta.
Tiedottaja aloittaa puheenvuoronsa kertomalla, että hänellä tuli sairaan huono juttu
mieleen. Teitä on tehty erilaisista teistä, teitä on tehty myös asfaltista. SPOL-vastaava
sanoo, että Mocsuakin mainostetaan fukseille siten, että sieltä saa ilmaista kahvia.
Taloudenhoitajan mielestä mainonnassa on otettu huomioon myös muut virkisteet,
eikä Mocsu sitä paitsi ole kahvihuone ollenkaan, vaan itseopiskelutila.
Aino muistuttaa muinaisajoista Penkereellä, kun kahvi oli olennainen osa
psykakokemusta.
Myyntivastaava miettii, miksi tee sisältyy kahvitarjoiluun, mutta kahvi ei sisälly
teetarjoiluun. Eikö kahvi ole tällöin ensisijaista? Taloudenhoitajan mielestä
länsimainen kulttuuri on todella syrjäyttänyt teen, mutta on se tehnyt monta
muutakin pahaa asiaa.
Kv-tiimi muistuttaa, että Suomi voi aina kehuskella sillä, että suomalaiset juovat
todella paljon kahvia verrattuna muihin. Olemmehan kuitenkin suomalainen
järjestö, joten sen pitäisi painaa jotain tässä kahvi-tee -asettelussa.
Tiedottaja esittää, että Kompleksin kanta olisi kahvi 90% ja tee 10%. Häneltä taisi
esitystä tehtäessä unohtua 7-portainen likert-asteikko, jonka käytöstä jo
äänestettiin.
20.1. Väliaihe: moodi vai keskiarvo
Päätetään, lasketaanko Kompleksin lopullinen kanta likert-asteikolla
äänestystulosten moodin vai keskiarvon perusteella.
Äänestys: moodia äänestää 7, keskiarvoa äänestää 14, eos 2.
Määritetään likert-asteikon päät tieteellisesti: jos puheenjohtajan nuija
kaatuu puheenjohtajaan päin irti päästettäessä, tee on 1 ja jos poispäin niin
tee on 7
Tulos: 1 – kahvi, 7 – tee
Lauletaan ääntenlaskun aikana Aqua vera, koska SPOL-vastaavan mielestä tee
maistuu laimealta vedeltä (miten vesi voi olla laimeaa?).
Suoritetaan äänestys silmät suljettuina, vain sihteeri näkee tulokset. Suoritetaan
tulosanalyysi R-ohjelmistolla.
(2*1+3*2+6*3+3*4+3*5+4*6+3*7)/26 = 3.769231

Puheenjohtaja on järkyttynyt tuloksesta.
Päätös: Kompleksin kanta on likert-asteikolla (1=kahvi parasta ja tee perseestä,
7=tee parasta ja kahvi perseestä) = 3.77
Lauletaan Ko-ko-ko-koskenkorvaa ilman yhtäkään lisäsäkeistöä. Tämä on monen
mielestä hämmentävää.
21. Ohut ja rapea vai paksu ja pehmeä pipari?
Puheenjohtaja muistuttaa, että psykologit ovat nössöjä ja haluavat aina valita
vastakkainasettelukysymyksissä
molemmat.
Nyt
halutaan
kuitenkin
vastakkainasettelua eikä kompromisseja!
SPOL-vastaava avaa keskustelun sanoo ohut ja rapea, ei halua perustella.
Varapuheenjohtaja sanoo, että valmispipareista ehdottomasti Annas pepparkaka, se
on ohut ja rapea. Puheenjohtaja huomauttaa, että hän lukee aina vahingossa ananas
pepparkaka. Moni muu paikalla olijoista tekee kommentin aiheuttaneen hilpeyden
perusteella samaa.
Tiedottaja kertoo haluavansa pehmeää ja paksua taikinaa. Tarjoilutiimin vetäjä ei
ymmärrä, kuka voi syödä pehmeitä ja paksuja pipareita. Se on vähän sama asia kuin
slisi vetisiä ranskalaisia. Puheenjohtaja meinaa tukehtua tähän kommenttiin.
Podcast-tiimiläinen sanoo, että kun syö pehmeän piparkakun kahvin kanssa, niin voi
mukavasti assosioida vatsakivun kahviin eikä raakaan pipariin. Kv-tiimi ei pidä
ollenkaan pipareista riippumatta niiden paksuudesta, mutta ainut siedettävä versio
on taikina. Tästä päätellen parempi vaihtoehto näistä kahdesta olisi paksu ja
pehmeä.
Puheenjohtaja alkaa pohtia, onko olemassa rajaa, missä kohtaa pipari on liian paksu
ja pehmeä, tai missä kohtaa piparitaikina lakkaa olemasta taikinaa, jatkaa kv-tiimi
pohdintaa. SPOL-vastaava fuusioi fysiikan ja äidinkielen luomalla metaforan
Schrödingerin piparitaikinasta. Puheenjohtaja pikaisesti peruu kysymyksen ja
kieltää tulevat pohdinnat, jotta vältetään uusi likert-asteikollinen päätös.
Tiedottaja aloittaa puheenvuorona, sanoo että on monia eri lopputuloksia, ei
keksikään mitään sanottavaa ja luovuttaa puheenvuoron SPOL-vastaavalle. SPOLvastaava tykkää rapean piparin tekstuurista ja sen dipattavuudesta.
Edunvalvontavastaava haluaa muistuttaa, että vain rapea pipari sopii
sinihomejuuston kanssa.
Jonkun mielestä nyt omenat ja päärynät ja appelsiinit menevät sekaisin, halutaanhan
pitää asia asiallisena. Hyvinvointitiimin vetäjä haluaa muistuttaa Kompleksin

vegaanisuudesta, joten emme määrittele piparien arvoa juustoyhdistelmien
perusteella.
Joidenkin mielestä vain rapeista pipareista saa hyviä taloja, hyvinvointitiimin
vetäjän mielestä nimenomaan pehmeistä. Jos kaipaa ohutta ja rapeutta niin voi syödä
näkkäriä.
Ympäristövastaava huomauttaa, että viime vuoden jouluna Kompleksin
piparikilpailun voittajia olivat enemmän pehmeät piparit. Tosin ne arvosteltiin
ulkonäön perusteella, eikä Kompleksi välttämättä halua tehdä päätöksiään
pinnallisin perustein.
Sihteeri huomauttaa, että paksu, pehmeä pipari on kaunis allitteraatio. Tämä ei
vaikuta kenenkään mielestä lainkaan relevantilla, joten sihteeri jatkaa kirjoittelua
sanomatta mitään.
Piparin kuorrutettavuus on myös olennaista ja siihen vaikuttaa kovasti piparin
paksuus ja pehmeys. Podcast-tiimiläisen mielestä rapea pipari on terävä ja se sattuu
suuhun. Tämän lisäksi pureskellessa kuuluu niin kova ääni, ettei voi seurata
keskusteluja. Puheenjohtaja miettii, ovatko löysät ranskalaisetkin parempia, kun
niidenkään seurauksena ei kuulu paljon päänsisäisiä ääniä.
Tilavastaava varastaa Upsy-edustajan ollessaan eri mieltä tiedottajan kanssa, vaikka
häntä nimenomaisesti kiellettiin varastamasta puheenvuoroja. Upsy-edustaja
kertoo, että samasta taikinasta saadaan enemmän ohuita kuin paksuja pipareita ja
miettii, onko Kompleksin tehtävä päätös kenties utilitarismin tai jakamishyötyjen
perusteella.
Puheenjohtaja kehuu, että kukaan ei ole maininnut pipareiden kaksimielistä
merkitystä ja näin itse pilaa hyvän streakin. Hän myös sanoo, että tästä kohdasta
lähtien ei suosita suljettuja äänestyksiä, vaan kaikki äänestävät suoraviivaisesti
nostamalla käden, silmät auki.
Jaakko Nokkala saapuu 21.00.
Äänet: ohut ja rapea 14, paksu ja pehmeä 11
Päätös: Kompleksin virallinen kanta on ohut ja rapea pipari.
Lauletaan No onkos tullut kesä -kappaleesta vain Joulu on nyt -osuus.
Siirrytään tauolle alkaen 21.09.
Tauko päättyy klo 21.16.

Lauletaan Täällä jallutähden alla (Jalluritarit approves).
22. Mikä on Kompleksin kiintymyssuhdetyyli
Alustus: tarjoilutiimiläinen luki tenttiin, ja tämä kysymys tuli mieleen.
Taloudenhoitaja
edottaa,
että
ensin
määritellään
kiintymyssuhdeobjekti, koska sen avulla voidaan tyylikin määritellä.

Kompleksin

SPOL-vastaava ehdottaa objektiksi Eino Partasta, koska hän on ihana. Tiedottaja
miettii, että Kompleksin suhde tiedekuntaan ei ole yksiselitteinen asia.
Puheenjohtaja
muistaa,
että
pitää
palata
Kompleksin
alkulähteille
varhaislapsuuteen, koska Kompleksi on paljon vanhempi kuin Eino tai Kompleksin
taival lääketieteellisessä tiedekunnassa. Kiintymyssuhdeobjekti voisi siis olla
psykologia tieteenä.
Joku huomauttaa, että sana kiintymyssuhdetyyli on jokin sairas mutaatio sanoista
kiintymyssuhde ja kiintymystyyli, joka on tekstitiedostojen rikkinäisessä
puhelimessa syntynyt.
Pohditaan, ajatellaanko lapsen kiintymyssuhdetta vai aikuisen kiintymyssuhdetta.
Podcast-tiimiläisen mielestä 75 v on jo toivottavasti kehittynyt lapsen tason
yläpuolelle. Voitaisiin myös miettiä Kompleksin yleistä suhtautumista ympäröivään
maailmaan. Varapuheenjohtaja miettii, että koska järjestön muisti on todella lyhyt,
eletäänkö aina uudelleen ja uudelleen lapsuutta ja varhaisia vaiheita? Järjestön
muisti on korkeintaan 5–7 vuotta pitkä.
Kv-tiimi sanoo, että jos kerran suhde muodostuu joka vuosi uudestaan, niin
kiintymyssuhdetyyli
ei
ainakaan
kovin
jäsentyneeltä
vaikuta.
Edunvalvontavastaavan mukaan objektin miettiminen ei ole välttämättä relevanttia,
vaan pitäisi miettiä nimenomaan sitä, miten ulkopuoliseen ympäristöön ollaan
yhteydessä, sillä se kertoo juuri kiintymyssuhdetyylistä.
Puheenjohtaja jyrää kaikki ja sanoo, että tässä hoitosuhteessa ei ole aikaa määrittää
erikseen objekteja, joten mietitään suoraan tyyliä. Tarjoilutiimiläinen muistuttaa
myös, että pitäisi miettiä, millainen suhde Kompleksilla on omaan itseensä eikä vain
ulkopuoliseen maailmaan. Ekskursiotiimin vetäjä miettii, että pohdittava kysymys
voisikin tarkoittaa sitä, minkälainen suhde kompleksilaisilla on toisiin
kompleksilaisiin eikä niinkään ulkopuolelle.
Tiedottajan mukaan Rexillä tapahtunut kömmähdys kertoo siitä, että meillä on
turvalliset rajat ja selkeät säännöt joista pidetään kiinni, eikä rangaistuksena käytetä
esimerkiksi raippaa. Hänen mielestään mielestä siis sisäinen suhde on turvallinen,
viitaten myös kokouksessa esiteltyyn yhdenvertaisuusvastaavan koosteeseen.

Kv-tiimi muistuttaa, että kKompleksi on paljon muutakin kuin hallitus, ja tosiasiassa
hyvin pirstaloitunut. Olisiko tämä argumentti kiintymyssuhteen hajanaisuuden
puolesta?
SPOL-vastaava miettii, mikä on Kompleksin traumaattinen pohja sille, että suhde
olisi hajanainen. Kv-tiimi vastaa tähän, että Kompleksia on usein heitelty
tiedekunnasta toiseen, ja vanhat jäsenet hylkäävät Kompleksin usein. Kompleksilla
on siis taustallaan paljon hylkäämiskokemuksia.
Ympäristövastaava kaipaa kiintymyssuhdetyylien kertaamista.
Puhutaan kepsytädeistä, pohditaan termistön sopivuutta, jolloin varapuheenjohtaja
keksii paremman termin hieman freudilaisittain lipsahtaen, ja ehdottaa uudeksi
sukupuolineutraaliksi termiksi seksitätejä.
Kv-tiimin kepsytäti kertoo, että kiintymyssuhdetyylejä on turvallinen, välttelevä,
ristiriitainen sekä hajanainen, joka ”liittyy semivaikeeseen laiminlyöntiin”.
Yritysyhteistyötiimin vetäjä muistaa, että Kompleksin jäsenkyselyn palautteessa oli
arveltu Kompleksin sisällä olevan jännitteitä, ja näin kiintymyssuhde ei välttämättä
ole turvallinen.
Tiedottajan mielestä jäsenkysely ja yhdenvertaisuuskysely ovat hyvä keskiarvo
turvallisesta suhteesta, sillä kukaan turvallisestikaan kiintynyt ei aina pysty
”fanimestoimaan” suhdetta täydellisesti.
Taloudenhoitaja muistaa, että joskus turvaton kiintymyssuhde voi ilmetä myös
ylenpalttisena takertumisena. Tätä voisi kuvata syksyisin tapahtuva orientaatio,
jonka aikana nopeasti takerrutaan kavereihin ja pidetään heistä kiinni kynsin ja
hampain usean vuoden ajan.
Harhaudutaan taas pohtimaan kategorisointeja ja termien määrittelyä.
Puheenjohtajan mielestä Kompleksi vaikuttaa myös melko jakomieliseltä.
Edunvalvontavastaava haluaa tuoda esiin turvallisen ja lämpimän suhteen
koulutusohjelman kanssa. Sieltä saa aina turvaa ja voi aina ongelmien kanssa
lähestyä.
Kv-tiimi vaihtaa mielipidettään ja on tällä hetkellä tykästynyt välttelevään
kiintymyssuhteeseen – jos aikaisempia tiedekuntaliitoksia käsiteltäisiinkin
parisuhdehistoriana. Kumppanikin välttelee eikä edes halua yhteisiä pikkujouluja.
Tarjoilutiimin vetäjä tuo esiin insestinäkökulman kompleksin sisäisissä suhteissa.
Tämä oli tyhjentävä puheenvuoro, eikä kenelläkään vaikuta hetkeen olevan
sanottavaa.

Puheenjohtaja haluaa struktuuria tähän hommaan ja siksi toivoo nyt puoltoja
selvästi yhden tyylin puolesta.
Tiedottajalle tulee Kompleksista mieleen surffarijätkä, joka on sinänsä hyvä tyyppi,
mutta kun olisi joku parisuhde tai vakavampi juttu, niin se ei yhtäkkiä onnistukaan –
esimerkkinä näistä Euphorian tilavuokra ja pikkujoulut. Kompleksi on vapaa sielu.
Todetaan, että vika on kumppanissa, lääkiksessä, ei meissä.
Ympäristövastaava ehdottaa kompromissina ristiriitaista kiintymyssuhdetta, koska
on havainnut monia ristiriitaisia käyttäytymistapoja. Tämä sopisi esimerkiksi
käyttäytymiseen Rexin suhteen: ensin lyö ja sitten halaa; rikkoo tavaroita ja rakastaa
syvästi.
Tarjoilutiimiläinen muistaa kepsystä, että 1-4 -vuotiaana kiintymyssuhde ei vielä ole
konsolidoitunut. vaan se voi myös hyppiä. Turvalliseen suhteeseen kuuluu myös
secure base, ja kompleksilla vaikuttaa se toteutuvan hyvin.
Kv-tiimi haluaa kuitenkin sulkea ristiriitaisen kiintymyssuhteen pois, koska siihen
kuuluu sellaisia piirteitä, joita Kompleksilla ei ole.
Tiedottaja puhuu suunsa puhtaaksi ja sanoo ”vitsit sivuun, kyllähän Kompleksi on
oikeasti turvallisesti kiintynyt”. Podcast jatkaa, että muut järjestöt ovat niitä, jotka
ovat vaikeasti kiintyneitä, emme me. Kompleksi lähestyy lääkistä paljon ja usein, ja
toimii lämpimänä sylinä: me itse olemme secure base. Me uskallamme mennä
kaikkialle, emmekä enää hetkahda edes jatkuvista hylkäämisistä.
Kompleksi on edistyksellinen ainejärjestö, joka pyrkii katsomaan eteenpäin ja
luopumaan vanhoista tavoista, jos niitä ei koeta tarkoituksenmukaisina.
Ympäristövastaava on muuttanut mielipidettään enemmän turvallisen
kiintymyssuhteen suuntaan: maailmasta tulevat torjunnat eivät horjuta tai aiheuta
takertumista, vaan niistä päästään tasapainoisesti eteenpäin. Kompleksi osaa
sanoittaa omat tunteensa, hyväksyä ja tiedostaa ne.
Päätelmä: vika ei ole meissä, vaan kaikissa muissa
Äänestys: turvallinen 25, välttelevä 1, eos 1
Päätös: Kompleksin virallinen kiintymyssuhdetyyli on turvallinen.
Lauletaan Romanssi tämän hienon päätöksen jälkeen.

23. Videopeli vai lautapeli?
Ympäristövastaava aloittaa sanomalla olevansa ehdottomasti lautapelien kannalla:
videopeleinä voi pelata myös lautapelejä, mutta lautapelejä vain lautapeleinä. Sitten
hän tajuaa argumentoineensa vahingossa väärin päin, abort mission.
Varapuheenjohtaja kannattaa lautapelejä, se on hänelle rakas harrastus.
SPOL-vastaava haluaisi taas argumentoida molempien puolesta: videopeleistä hyvää
on interaktiivisuus, lautapelit voivat taas ruokkia paljon enemmän mielikuvitusta.
Videopelit ovat enemmän rajattomia, kun taas lautapelit ovat fyysisen maailman
rajoitusten alaisia.
Ruudusta tulee sinistä valoa, kokeen mukaan väkivaltaiset pelit aiheuttavat
väkivaltaa (mutkat suoriksi). Puheenjohtaja muistuttaa, että kyllä Monopolyssa veri
roiskuu ja usein.
Varapuheenjohtajalla on erokonsoli, joka vaihtaa säännöllisin väliajoin kotia.
Videopelit voivat siis luoda hyvin pitkiä suhteita ja auttaa niiden ylläpitämisessä.
Tarjoilutiimin jäsen huomauttaa, että monta ystävyyssuhdetta on mennyt tauolle
Monopolyn takia.
Tiedottaja pohtii, että jos kokemukseen on kaikki energia käytettävissä, lautapelit
ovat antoisampia. Videopelejä voi toisaalta pelata myös yksin ja röhnöttäen.
Videopelit laajentavat tarkkaavaisuuden aluetta.
SPOL-vastaava muistuttaa, että läheskään kaikki videopelit eivät ole väkivaltaisia, se
on karu yleistys. Lautapeleissä usein tarvitaan pöytä jolla pelataan, videopelit eivät
aina vaadi paljon tilaa, jos on käsikonsoli tms. Videopeli toki vaatii jonkinlaisen
konsolin.
Ympäristövastaava vaihtaa kantaa kuin tuulimylly, ja esittää nyt videopelien
puolesta argumentin: Vanhat Harry Potter -pelit ovat mahtavia, eikä niitä voi
replikoida millään h*lvetin lautapelillä.
Hyvinvointitiimin vetäjä analysoi, että lautapelit ovat taloudellisista syistä ja
ikähaarukan puolesta laajemmalle yleisölle, lautapeleissä tärkeä on verbaalinen
kommunikatiivinen aspekti. Videopeleissä etenkin naiset saattavat kohdata
huorittelua ja muuta ikävää (voi tapahtua puheenjohtajan mukaan myös
Monopolyssa). Hän kokee, että lautapeliyhteisöt eivät ole yhtä misogynistisiä kuin
videopeliyhteisöt.
Joku pohtii, ovatko myös korttipelit mukana keskustelussa?

Puheenjohtaja miettii, että yhteisöllinen aspekti vaikuttaa olevan tärkeä. Hyvä
pointti on kuitenkin se, että lautapelit vaativat että olisi kavereita, videopelejä voi
pelata ihan yksinkin.
Kv-tiimin mielestä on hienoa, että varapuheenjohtajalla on erokonsoli. Kuitenkin
olisi paljon hienompaa, jos hänellä olisi lautapelin yhteishuoltajuus – lautapeli
vaihtaisi paikkaa vuoroviikoin.
Podcast-tiimiläinen ei halua olla ruudun ääressä enää vapaa-ajalla opiskelun jälkeen,
lautapelit ovat freesimpiä.
Myyntivastaavan mukaan videopelit mahdollistavat ystävyyksiä etäisyyksien yli ja
ne ovat monipuolisempia. Sydän sanoo kuitenkin lautapelit.
SPOL-vastaava toteaa, että videopelit ovat ilmeisin vaihtoehto korona-aikana, kun ei
voi fyysisesti nähdä. Videopeleissä useammin tehdään yhteistyötä, kun taas
lautapeleissä useammin kilpaillaan muita vastaan.
Taloudenhoitaja tuo esille, että lautapelitkään eivät aina vaadi ystävyyttä: on myös
pelejä joita voi pelata yksin, kuten taloudenhoitajan sisko tekee pelatessaan Chicken
Shufflea (jonka niminen on myös puheenjohtajan lempitanssiliike).
Ympäristövastaava tuskailee, että aina kun pelataan lautapeliä, joka on uusi,
sääntöjen selittäminen ja opettelu on kauheaa ja on noloa kun ei muistakaan kaikkea
– videopeleissä on lähes aina tutoriaali, joka opettaa pelatessa. Ei siis tarvitse
kuunnella sääntöjä ja sitten heti unohtaa niitä.
Hyvinvointitiimin vetäjä kertoo, että hyvinvointitiimin Discord-peli-illassa on ollut
huomattavasti vähemmän osallistujia kuin lautapeli-illassa. Jäsenkyselyssäkin
toivottiin lisää nimenomaan lautapeli-iltoja.
SPOL-vastaava sanoo, että meillä on kurssi, jossa videopelit ovat keskeinen elementti
– ei ole kurssia, jossa lautapelit olisivat keskeinen elementti.
Taloudenhoitajan mukaan kaikki psykologiset testit ovat aivan kuin lautapelejä –
Puheenjohtajan välikommenttina tämän pitäisi olla ennemminkin argumentti
lautapelejä vastaan, koska jokainen lautapeli on kuin testi. Lapsetkin valitsevat
mieluummin videopelin kuin lautapelin. Tilavastaava muistaa, että nykyisin
yritetään paljon kehittää tietokoneellisia testimenetelmiä, jolloin ne olisivat
enemmän videopelien kaltaisia.
Supertuutori kysyy, olisiko videopelejä edes olemassa ilman lautapelejä.
Tiedottaja alkaa taas puhua ennen kuin keksii, mitä aikoo sanoa, ja päättää
puheenvuoronsa kesken.

Puheenjohtaja toteaa, että ”äänestetään salee tästä”, joten siirrytään äänestykseen.
Äänestys: Videopeli 9 lautapelit 18
Päätös: Kompleksin virallinen kanta on Lautapelit.
Lauletaan Ryyppää, ryyppää, koska sen 2. säkeistössä puhutaan testaamisesta, joka
hieman liittyy edelliseen aiheeseen.
Siirrytään tauolle alkaen 22.13.
Samir Verma poistuu klo 22.13.
Tauko päättyy klo 22.20(22.23)
24. Oppikirja vai artikkeli?
Alustuksen hoitaa puheenjohtaja robottimaisesti: Sekä artikkeli että oppikirja
sisältävät tekstejä ja kuvia ja molempia luetaan ja yleensä opintojen aikana.
Ympäristövastaava kertoo, että oppikirjat vanhentuvat nopeasti ja muuttuvat
epärelevanteiksi, kun taas artikkelit päivittyvät nopeammin.
SPOL-vastaavan henkilökohtainen mielipide on se, että jos verrataan yhtä artikkelia
yhteen oppikirjaan, niin artikkeli helpompi ja nopeampi lukea. Jos taas pitää verrata
useampaa artikkelia ja oppikirjaa, niin oppikirja on parempi. Oppikirjassa on
lööperiä välissä, joten sitä on helpompi lukea ja keskittyä.
Ekskursiotiimin vetäjän mukaan oppikirjat ovat yleensä tylsiä, niissä on liikaa
lööperiä, artikkeleja voi valikoida ja niiden avulla pääsee aiheeseen syvemmälle sekä
saa enemmän uutta tietoa.
Varapuheenjohtajan mukaan oppikirjoja ei voi lukea, hän itse ei ole lukenut yhtäkään
kirjaa koko opintojen aikana – keskittyminen riittää vain artikkeleihin.
Hyvinvointitiimin vetäjä sanoo, että oppikirjoissa ei usein ole abstract ja discussion
-osuuksia, mikä on ilmeisesti ikävää.
Puheenjohtajan mielestä kirjoissa on yleensä parempia läppiä, ja kirjoittaja saa
kirjassa tuotua enemmän persoonaansa esille.
Aino: graduohjaaja sanoi että kirjoihin ei saa viitata eli ne ovat hyödyttömiä
Taloudenhoitajaa on ohjeistettu, että kirjoja ei voi käyttää lähteenä. Hän komppaa
kyllä sitä, että kirjoissa on hauskoja juttuja, viittauksia kulttuurijuttuihin ja ne ovat

kevyempää lukemista. Hän ei tiedä kyllä oppiiko kummastakaan, ehkä hän on vain
huono oppimaan.
Tarjoilutiimin vetäjän mielestä artikkeleissa aina yllättää se, että sivuja on
vähemmän luettavana suuren lähdemäärän vuoksi, mutta toisaalta kirjoissa on
paljon enemmän sellaista, minkä jo tietää etukäteen.
SPOL-vastaavan mielestä Kalatin kirjan refraktaariperiodi selitettynä
vessanpönttömetaforan avulla oli parasta, ja kirjat ovat nimenomaan pedagogisia
välineitä kun taas artikkelit eivät.
Lauletaan Keisari, jossa lauletaan kirjoista. Mietitään, onko laulukirjassa myös biisiä,
jossa lauletaan artikkeleista.
Ympäristövastaavan mielestä oppikirjoissa vitsit on yleensä päinvastoin kamalia:
”uu tämä opettava ääni kirjassa yrittää vedota huumorintajuusi”.
Tarja Peromaa on sanonut, että havaintopsykologiassa on ongelma, että kaikkien
pitää keksiä joku mahdollisimman hauska otsikko artikkelille.
Podcast-tiimiläinen pohtii, haluaisiko itse kirjoittaa mieluummin artikkelin vai
oppikirjan. Puheenjohtaja puhuu päälle ja sanoo että ehdottomasti oppikirjan, ja
järkyttyy kaikista vastakkaisista mielipiteistä.
Edunvalvontavastaavan sanoo, että artikkelit ovat tiiviitä, niistä löytyy ydinasiat,
eikä mitään turhaa höttöä, jota taas kirjoista löytyy. Mieluummin itsekin kirjoittaisi
artikkeleita eikä kirjoja.
SPOL-vastaava puolustaa oppikirjoja, mutta hän opiskeleekin opettajaksi, joten
pedagogiikka kiinnostaa.
Sihteerin mielestä artikkeleita on usein helpompi saada luettavaksi, oppikirjoja
usein ei ole ollenkaan e-versiona tai kappaleita ei ole tarpeeksi. Puheenjohtaja
muistuttaa, että on kuitenkin totta, että artikkeleihinkin on välillä vaikea päästä
käsiksi, vaikka olisi kaikki mastertunnukset.
Tilavastaava ei tykkää lukea kumpaakaan, mutta jos olisi pakko valita, ja saa tulostaa,
niin artikkeli. Toisaalta koska ei voi tulostaa, niin ei sitten sekään.
Ympäristövastaavan mielestä oppikirjat ovat monesti sekavia hirvityksiä kun taas
artikkeleista löytyy selkeästi tieto standardoidusta paikasta.
Tiedottaja valittaa, että oppikirjat ovat usein jenkkien tekemiä, eivätkä ne mitenkään
resonoi meidän yhteiskuntaamme. Oppikirjat tulevat myös myöhässä, tieto on usein
jo vanhentunut.

Taloudenhoitaja antaa itselleen puheenvuoron ja sanoo, että on olemassa myös
hyviä oppikirjoja, joita meillä vain ei ole käytössä. On itse omasta
opiskelijabudjetistaan ostanut joitakin Duodecimin kirjoja.
SPOL-vastaavan mielestä kirjojen uudistaminen on vaikeaa ja se vaatii paljon
resursseja.
Hyvinvointitiimin vetäjä ei pidä siitä, että oppikirjoissa usein tehdään
ympäripyöreitä päätelmiä, kompromisseja, jotka eivät välttämättä heijasta todellista
tieteellistä taustaa. Artikkeleita lukiessa voi muodostaa itse omia johtopäätöksiä.
Tilavastaavan mielestä toisaalta on hyvä, että joku on jo tehnyt ne johtopäätökset
valmiiksi, kun alkaa 2 viikkoa ennen lukemaan 10 op kirjatenttiin.
Ympäristövastaava on sitä mieltä, että jos haluaa valmiiksi yhdistettyä tietoa, niin on
olemassa myös katsauksia ja meta-analyyseja.
SPOL-vastaava sanoo, että jos on miellyttävä ja kovakantinen oppikirja, sitä on
kivempi lukea kuin artikkelia. Artikkeleissa yritetään usein myös käyttää
hienostelevaa kieltä, jotta se kuulostaisi hienommalta.
Alumnivastaava pohtii, että kirjoilla ja artikkeleilla on fundamentaalisesti eri
tehtävät.
Puheenjohtaja on lukenut vain yhden hyvän artikkelin elämässään, ja se sisälsi
keskustelun vampyyrin kanssa. Siirrytään äänestykseen.
Äänestys: oppikirja 7 artikkeli 17
Päätös: Kompleksin virallinen kanta on artikkelit.
Lauletaan Psyko ja konna, vaikka se ei liitykään mihinkään.
25. Rajatila vai horrostila?
Alustus: Taloudenhoitaja kertoo, että ajatus lähtee yleisestä jaksavuudesta
tapahtumien keskellä. Kisakunto ei välttämättä enää kestä kaikkia alkuvuoden
tapahtumia. Hän miettii, selviääkö hän rajatilabileiden rajatilaan, joka on
hurmoksellinen ja moniulotteinen, vai toisaalta vaipuuko hän horrostilaan ja jää
virkkaustädiksi kotiin. Onko siis kaikki ok, onko pinnan alla jotain?
Tiedottaja alkaa ainakin nyt vaipumaan horrostilaan. Vaikuttaa myös siltä, että
puheenvuorot alkavat vähenemään ja edellinen laulukin tuntui jo raastavalta.
SPOL-vastaavan mukaan niin paljon on ollut tapahtumia, että horrostila on varmaan
jäänyt ikuiseksi mentaliteetiksi taustalle.
Myyntivastaava haluaa nostaa koronafuksien mentaliteettia esiin, vielä jaksaa!

Ekskusriotiimin vetäjä toivoo, että rajatiloja on vielä
tulevaisuudessa. Nyt on kuitenkin meneillään 100 % horrostila.

saavutettavissa

Puheenjohtaja vaikuttaa olevan jo horrostilassa puheenvuorojen jakamisen
perusteella.
Hyvinvointitiimin vetäjä pohtii, että horrostila on sellainen, että horroksesta välillä
noustaan ja sitten palataan. Hän on oikiein iloinen siitä, että alkaa loma ja pääsee
horrostamaan. Hänellä on kuitenkin liput superristeilylle, ja hän on valmis
nousemaan horroksestaan tammikuussa joululoman jälkeen.
Ympäristövastaajan mielestä rajatilan ei tarvitse aina olla alkoholin aiheuttamaa, sitä
voi aiheuttaa myös väsymys. Hän ei tule superristeilylle, koska koska ei jaksa
(”sounds like horros to me”).
Tarjoilutiimin vetäjä ei osaa perustella, mutta tykkää enemmän olla rajatilassa, aina
bileet jee.
Kv-tiimi ei vieläkään ole koskaan saavuttanut täyttä rajatilaa, ja se kuulostaa kyllä
hyvin tavoittelemisen arvoiselta asialta.
Supertuutori pysyy rajatilojen puolella, viimeksikin bileputken jälkeen krapulaisissa
päiväunissa kuuli ääniä, mutta silti mennään.
Puheenjohtajan mukaan raja- ja horrostila eivät katso sitä, mitä henkilö juo.
Kuukauden voi maksimissaan käyttää horrokseen, loput (”11?”) rajatilassa.
Podcacst-tiimiläinen kertoo, että myös käsitöissä voi saavuttaa rajatilan. Hän
tarkentaa, että hyvällä tavalla siis.
Taloudenhoitajan analyysin mukaan Kompleksi on tällä hetkellä koronahorroksessa,
ja miettii onko edes mahdollista hypätä suoraan rajatilaan – toisaalta silloin
Kompleksi kylläkin kukoisti täydessä loistossaan, kun annettiin 110%. Kv-tiimi
ehdottaa, että koronan jälkeen voisi tulla parhaatkin rajatilat, niin kuin saunan ja
avannon yhdistetty shokkivaikutus.
Joku huomauttaa, että rajatilaan vaaditaan myös horrostila, ei toista ilman toista.
Lauletaan Ei lapsille, koska varapuheenjohtajalla on kaikki laulukirjat, ja ihmisten
pitää muistaa sanat ulkoa.
Edunvalvontavastaavan mielestä vanhuus tulee, väsymys tulee, embrace the sober
queen ja siihen sopii horros paremmin.
Tiedottajan mukaan rajatiloihin voi päästä muutenkin kuin ryyppäämällä, kuten
vaikka squash-matsissa. Silti mennään horrokseen tällä kertaa.

Tarjoilutiimin vetäjä haastaa, haluaako Kompleksi mummoutua kotiin vai tehdä ja
bilettää: kaikkien ei toki ole pakko osallistua bileisiin.
Puheenjohtaja tykkää nukkua, mutta nukkua ehtii eläkkeelläkin. Nyt on harvoja
sosiaalisesti hyväksyttäviä aikoja tavoitella rajatiloja – sitä ei katsota hyvällä enää
myöhemmin: ”nyt se on cool, sit se on cringe”.
Taloudenhoitaja ymmärtää, että rajatila on erityisesti järjestöaktiiveille tuttua.
Halutaan tehdä enemmän kuin mihin aika riittää, joten nyt on elettävä rajatilaelämää
kun on sille mahdollisuus ”tietty mielenterveys ja rentoutuminen yms yms, ihan hyvä
juttu joo - mutta rajatila”.
Sihteeri kommentoi olevansa ainakin rajatilassa, koska hän on kirjoittanut 6,5 tuntia
putkeen.
Kv-tiimi kuvaa hienosti, miten gradun tekemisessäkin pääsee hyvin rajatiloihin, ja
silloin kirjoittelee sekoja kommentteja marginaaleihin.
Edunvalvontavastaava vaihtoi mielipidettä taloudenhoitajan avulla, koska on
oikeasti onnellisimmillaan juuri silloin, kun saa ylisuorittaa ja tehdä sikana kaikkea.
Puheenjohtajan mielestä rajatila on juuri burn outin partaalla, kun tasapainotellaan
siinä veteen piirretyllä viivalla.
Hyvinvointitiimin vetäjä epäilee keskustelussa esitettyjen rajatiloihin liittyvien
kuvausten todenmukaisuutta ja kirjaimellisuutta.
Siirrytään äänestykseen.
Äänestetään: rajatila suunnilleen 21 horrostila suunnilleen 3
Päätös: Kompleksin virallinen kanta on rajatila.
Lauletaan Epic Sax Guy, koska se on hyvä upbeat-biisi rajatiloihin pääsemiseksi.
Tämän jälkeen Kompleksi ja Me ollaan hallitus.
Aleksanteri Hartikainen, Siiri Opas ja Jaakko Nokkala poistuvat klo 23.30.
Lauletaan vielä seuraavat laulut: Mera brännvin, Pikku kakkosen posti (vain
muutama lisäsäkeistö), Testamentti, Ken ompi fuksi.

26. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 23.57.

Vakuudeksi,
__________________________________

_________________________________

Eetu Vilminko, puheenjohtaja

Salla Skön, sihteeri
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Kuluyhteenveto
3.11.2021

Nordea

20,14 € Palvelumaksu (päätili)

3.11.2021

Nordea

2,28 € Palvelumaksu (haalaritili)

3.11.2021

Nordea

1,22 € Palvelumaksu (vuosijuhlatili)

3.11.2021

Johanna Hämäläinen

21,20 € Sovitusvaatteiden postitus

3.11.2021

Aino Lehtinen

25,28 € Vaihtoinfon tarjoilut

3.11.2021

Sampo Mustonen

58,85 € Vuosijuhla oluen tarvikkeet

3.11.2021

SPOL ry

3.11.2021

Designia Oy

7.11.2021

MLL:n Helsingin yhdistys ry

180,00 € Seminaarin palkkio

7.11.2021

TMI ROVAMIND

180,00 € Seminaarin palkkio

7.11.2021

Pääkaupungin turvakoti ry

180,00 € Seminaarin palkkio

7.11.2021

Monika Naiset liitto ry

120,00 € Seminaarin palkkio

8.11.2021

Leo Nyqvist

87,00 € Seminaarin palkkio

8.11.2021

Heli Siltala

99,00 € Seminaarin palkkio

8.11.2021

Sami Kardell

8.11.2021

Jenny Hänninen

8,00 € Laulukirjat
1 881,82 € Vaatetilaus

120,00 € Seminaarin palkkio
96,00 € Seminaarin palkkio

8.11.2021

Eeva Aronen

77,40 € Seminaarin palkkio

8.11.2021

Taina Laajasalo

128,70 € Seminaarin palkkio

8.11.2021

Psykologipalvelut Pia Marttala

120,00 € Seminaarin palkkio

9.11.2021

Naisten Linja Suomessa ry

120,00 € Seminaarin palkkio

9.11.2021

Designia Oy

839,23 € Vaatetilaus

9.11.2021

Eetu Vilminko

10,24 € Hallitusrakenneiltakoulu tarjoilut

9.11.2021

Oona Pehkonen

16,60 € Kokoustarjoilut

9.11.2021

Iiris Vanhala

19,75 € Viini ja valitus tarjoilut

9.11.2021

Lauri Uuskallio

35,47 € Viini ja valitus viinit

17.11.2021

Ensi- ja turvakotien liitto ry

300,00 € Seminaarin palkkio

17.11.2021

Eetu Vilminko

40,00 € Stimuluksen vuosijuhlien edustusraha

17.11.2021

Kaisa Krabbe

23,62 € Hygge-sitsien tarjoilut

17.11.2021

Kaisa Krabbe

184,11 € Hygge-sitsien tilavuokra ja tarjoilut

17.11.2021

Oona Pehkonen

524,12 € Tistis-sitsien juomat

17.11.2021

Merit Morikawa

22.11.2021

Kirjapaino Painosalama OY

265,00 € Lehden paino

29.11.2021

Kynnys r.y.

180,00 € Seminaarin palkkio

29.11.2021

HEF Group Oy

149,80 € Haalaribileiden haalarimerkit

29.11.2021

Maria Akatemia ry.

120,00 € Seminaarin palkkio

29.11.2021

Wanha Satama Interactive Oy

29.11.2021

Anni Mattila

16,50 € Tistis-sitsien taksi

29.11.2021

Alli Haavisto

255,04 € Tistis-sitsien ruokia

29.11.2021

Alli Haavisto

20,97 € Tistis-sitsien tarvikkeita

29.11.2021

Alli Haavisto

70,00 € Alina-salin vuokra

29.11.2021

Alli Haavisto

26,80 € Tistis-sitsien taksi

29.11.2021

Alli Haavisto

57,29 € Syyskokouksen tarjoilut

29.11.2021

Hanna Kis

46,45 € Tistis-sitsien koristelu

70,30 € Hygge-sitsien tarjoilut

7 733,33 € Vuosijuhlapaikan 2. maksuerä

29.11.2021

Melissa Huuskonen

9,80 € Tistis-sitsien plaseeraus

29.11.2021

Elina Haikka

6,95 € Podcastin kiitoslahjat

29.11.2021

Anna Piri

22,45 € Lehden kuljetuskärryt

29.11.2021

Johanna Hämäläinen

58,17 € Haalarimerkkien postituskuluja

29.11.2021

Ellen Saikku

35,47 € Viini&Maalaus tarjoilut

29.11.2021

Pihka Oksanen

56,37 € Halloween-bileiden tarjoilut

29.11.2021

Pihka Oksanen

38,42 € Tistis-sitsien tarvikkeita

29.11.2021

Anniina Koutonen

40,00 € Stimuluksen vuosijuhlien edustusraha

29.11.2021

Anniina Koutonen

20,00 € Stimuluksen vuosijuhlalahja

3.12.2021

Nordea

3,30 € Pankin palvelumaksu (vuosijuhlatili)

3.12.2021

Nordea

38,52 € Pankin palvelumaksu (päätili)

3.12.2021

Oona Pehkonen

13,44 € Tistis-sitsien ruokia

3.12.2021

Aida Lindy

24,74 € Hygge-sitsien ruokia

3.12.2021

Ellen Saikku

3.12.2021

Noora Kokko

3.12.2021

Noora Kokko

197,16 € Haalaribileiden onnenpyörä

3.12.2021

Sari Laukkanen

316,04 € Seminaarin kiitoslahjat

3.12.2021

Laila Ketvel

540,94 € Haalaribileiden tarjoilut ja tarvikkeet
19,17 € Viini&Maalaus tarjoilut

15,00 € Korjaus kutsuvieraan vuosijuhlamaksuun
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Ding Tapio Li Joseph
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Läsnäolijat
Paikan päällä
Salla Skön
Eetu Vilminko
Saara Silakoski
Kaisa Krabbe
Johanna Hämäläinen
Veera-Maija Viheriävaara
Aida Lindy
Kira Schalin
Riinu Elonheimo
Oona Pehkonen
Pihka Oksanen
Ellen Saikku
Samir Verma
Alli Haavisto
Alma Suutari
Suvi Kangas
Ilmari Moisio
Viola Ferrand
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Siiri Piha
Janna Hakala
Siiri Opas
Aleksanteri Hartikainen
Hanna Kis
Aino Lehtinen
Zoomissa
Anniina Koutonen
Iiris Vanhala
Lauri Uuskallio
Melissa Huuskonen
Kamos Rehn

