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2/2022  KOMPLEKSI R.Y.  

PÖYTÄKIRJA  HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 16.2.2022 klo 17:30 

Paikka: Uusi ylioppilastalo, Wilhelmsson-sali, Mannerheimintie 5 (5. krs).  

Etäosallistujat Zoomin kautta, linkki kokouskutsussa. 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.40. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: 

Kohta 7. Kompleksin toimihenkilöksi liittäminen, lisätään “Esitys: Liitetään 

Kompleksi-lehden toimituksen jäseneksi Ada-Karoliina Määttä.” 

Lisätään kohta 8. Kompleksin jäsenen erottaminen. 

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti 

Kaisa Krabbe ja Siiri Opas saapuvat klo 17.42.  

Kompleksi on saanut kahden kutsuvieraan kutsun Thoraxin vuosijuhlille 

12.3.2022. HLKS:n vuosijuhlat, joille Kompleksi jo aikaisemmin on saanut kutsun, 

ovat siirtyneet ja järjestetään nyt 6.5.2022. Lisäksi Kompleksi on saanut kahden 

kutsuvieraan kutsun Hepsyn vuosijuhlille 7.5.2022. Hepsyn vuosijuhlille Iiris 

Vanhala osoittaa kiinnostusta osallistua. Myös Kaisa Krabbe ja Johanna 

Hämäläinen osoittavat mahdollista kiinnostusta osallistumaan Hepsyn 

  

 

  



vuosijuhlille. Thoraxin ja HLKS:n vuosijuhlille ei kokouksessa ilmene 

kiinnostuneita.  

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

6. Talous 

Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto. 
 

Hyväksytään esitys. 
 

7. Kompleksin toimihenkilöksi liittäminen 

Esitys: Liitetään tarjoilutiimin jäseniksi Ninja Vaarala, Iiris Mankki ja Ella Puustelli. 
 

Hyväksytään esitys. 
 
Esitys: Liitetään kansainvälisyystiimin jäseneksi Vilma Kunnari.  
 

Hyväksytään esitys. 
 
Esitys: Liitetään Kompleksi-lehden toimituksen jäseneksi Ada-Karoliina Määttä.  

Hyväksytään esitys. 
 
Yllä olevat toimihenkilöt ovat ilmoittaneet halukkuuden pesteihin 
puheenjohtajalle etukäteen sähköpostilla.  
 

8. Kompleksin jäsenen erottaminen 
 
Kompleksin jäsenet ovat velvollisia eroamaan järjestöstä valmistuttuaan. 
Liitteessä 2 nimetty henkilö on tästä syystä pyytänyt eroa järjestöstä. 

Esitys: Erotetaan Kompleksista liitteessä 2 ilmoitettu henkilö. 
 

Hyväksytään esitys. 
 

9. Jaostojen kuulumiset 

Hallintojaosto 

Puheenjohtajisto: Puheenjohtajisto on jatkanut yhteistyötahojen tapaamisia, ja 

niitä on suunnitteilla myös tuleville viikolle. Puheenjohtajat ovat tavanneet 

koulutussuunnittelija Kari Lehteä, opintoneuvojia Heli Kuusistoa ja Hanna Räisästä 



sekä opiskelijavalintojen koordinaattoria Satu Sallasmaata. He olivat erityisen 

kiinnostuneita siitä, kuinka opintoihin tiedottamista ja opiskelijoiden ohjausta 

voitaisiin edelleen kehittää. Lisäksi puheenjohtajat kävivät tapaamassa Hepsyn 

puheenjohtajaa Tuuli Levästä, sekä Upsyn puheenjohtajaa Satu Salosta ja 

varapuheenjohtajaa Roosa Hämäläistä. Etenkin Hepsy korosti, että he jatkossakin 

haluavat tukea Kompleksia esimerkiksi sponsoroiden tapahtumia. Lisäksi he olivat 

kiinnostuneita mahdollisten yhteistyötapahtumien järjestämisestä, joihin myös 

heidän jäsenensä voisivat osallistua.  

Puheenjohtajisto on myös tavannut edunvalvontajaostoa kopo-kaljojen merkeissä. 

Perjantaina 11.2. järjestettiin toimintasuunnitelmailtakoulu, jonne muutamat 

hallitustoimijat kokoontuivat tekemään toimintasuunnitelmaa. Tulevana 

perjantaina 18.2. ollaan järjestämässä hallituksen orientaatio. Varapuheenjohtaja 

on lisäksi osallistunut tiedekunnan valmistujaisjuhlatapaamiseen.   

Sihteeri: Ei kuulumisia. 

Taloudenhoitaja: Talousasioita on edelleen hoidettu yhteistyössä edellisvuoden 

taloudenhoitajan kanssa, sillä tilioikeuksien siirtoa ei olla voitu tehdä ennen 

edellisen pöytäkirjan hyväksymistä. Jatkossa olisi tästä syystä suotavaa hyväksyä 

vuoden ensimmäisen kokouksen pöytäkirja pöytäkirjantarkastajien avulla, jotta 

taloudenhoitajan oikeuksien vaihto voitaisiin tehdä aikaisemmin.  

Taloudenhoitaja osallistui hallituksen vastuullisuusinfoon 7.2., ja kannustaa 

toimijoita lukemaan koosteen Slackista, mikäli ei päässyt paikalle.  

Edunvalvontajaosto 

Edunvalvontavastaavat: Edunvalvontavastaavat ovat yleisen haun kautta 

valinneet opiskelijaedustajia toimikuntiin. Sekä opetustaitotoimikuntaan että 

dosenttitoimikuntaan valittiin Ali El Fellah. On myös osallistuttu tiedekunnan 

johtoryhmän ja tilannekeskuksen kokoukseen, jossa oli keskustelua muun muassa 

lähiopetukseen paluusta ja HUS:n käyttöönottamasta koronapassista.  

Opintovastaavat: Opintovastaavat ovat suunnitelleet kevään palautetapahtumia, 

käynnistelleet gradutuskailua, sekä suunnitellut uutta flowchartia palautteen 

antamiseen liittyen. Myös Vuoden opettaja -tilaisuuden suunnittelu on aloitettu. 

Tänä vuonna palkitaan vuoden innovatiivisin ja vuoden kannustavin opettaja, 

ehdotuksia ja perusteluja otetaan vastaan 2.3. saakka. On osallistuttu myös HUS:n 

monialaisen raadin kokoukseen, jossa esimerkiksi tuotiin esiin psykologian 

opiskelijoiden kiinnostusta tehdä töitä HUS:ssa jo opintojen ohella. 

Edunvalvontajaoston jäsenet ovat myös tavanneet puheenjohtajistoa kopo-

kaljojen merkeissä. 

 



Sidosryhmäjaosto 

SPOL-edustajat: SPOLin hallitus on pitänyt ensimmäisen kokouksensa helmikuun 

alussa. SPOL hakee 23.2. saakka toimihenkilöitä vuosijuhlatiimiin sekä 

tapahtumatiimiin, joihon myös kompleksilaisia kannustetaan hakemaan. 

KosmoSPOLiitti-risteilylle ei ole tulossa SPOL:in kautta lisäpaikkoja, mutta eri 

luokan hyttejä samaan lähtöön voi itsenäisesti vielä varata. 

Hepsy-edustajat: Hepsyn hallitus on kokoustanut. Hepsyltä on välitetty kiitoksia 

vuosijuhlatiimille varjovuosijuhlien siirrosta. Kompleksin Hepsy-edustaja 

Aleksanteri Hartikainen on osallistumassa Hepsyn vuosijuhlapaneeliin. 

Upsy-edustajat: Ei erityisempiä kuulumisia, Upsy on pitämässä seuraavan 

johtoryhmän kokouksen 17.2. 

Ekskursiotiimi: Ekskursiotiimi on sopinut vuosijuhlatiimin kanssa järjestävänsä 

ekskursion kampuksella vuosijuhlaviikolla.  

Alumnivastaava: Alumnitoimintaa on mainostettu Kompleksin sisällä ja 

alumneille. Alumnivastaava on suunnitellut kevään tapahtumia ja järjestänyt 

kyselyn alumneille. Jäsenmaksuohjeet on myös lähetetty kannatusjäsenille. 

Kannatusjäsenrekisterin tietosuojakäytäntöjä on tarkennettu niin, että jäsenten 

tietoja jatkossa säilytetään 1,5 vuotta liittymisestä tai viimeisen jäsenmaksun 

maksamisesta. 

Tapahtumajaosto 

Tuutoritiimi: Tuutoriksi hakevat haastatellaan kuluvalla ja seuraavalla viikolla, ja 

valinnat tehdään todennäköisesti ensi viikon lopussa. Myös kv-tuutorit valitaan. 

Ensimmäisten tuutorikoulutuksien päivämääriksi on sovittu 29.3. ja 19.4. 

Tuutorivastaava on saamassa lisäperehdytystä seuraavalla viikolla edellisen 

vuoden tuutorivastaavalta. 

Tarjoilutiimi: Tiimi on perehdytetty tehtäviin, ja ovat kokoukseen järjestänyt 

ensimmäisiä tarjoilujaan. Kompleksin astiastoon on noussut mahdollisuus saada 

tiimiläisen perheenjäseneltä täydennystä.  

Biletiimi: Biletiimi suunnittelee vuoden ensimmäisiä bileitä Rexillä 26.2. Tällä 

hetkellä tiloissa saa rajoitusten puitteissa olla vain 40 henkilöä. Biletiimi on ensi 

viikolla osallistumassa Conduksen tilakoulutuksiin. Vallanvaihtokaronkan 

suunnittelu on myös alkanut, ja tapahtumaan on saatu hyvin ilmoittautumisia. 

Tapahtuma järjestetään todennäköisesti kattosauna Sivistyksellä. Suursitseille on 

pyritty saamaan Kompleksille 100 paikkaa. Paikkakyselyn yhteydessä varattiin 

myös osallistujille haalarimerkit, sillä valintaa ei voitu jättää myöhemmälle, ja 

oletettiin monen osallistujan sen haluavan.  



Hyvinvointitiimi: Tiimi on kokoustanut ja suunnitellut kevään tapahtumia. On 

päästy suunnittelemaan live-tapahtumia, kuten kiipeilyä ja käsityökerhoa. 

Lääkiksen speksin yhteislähtöön ostettiin myös lippuja. Laskiainen järjestetään 

yhteistyössä bilisten kanssa. 

Kansainvälisyystiimi: Tiimi on kokoustanut. Keväällä ei vielä suunnitella 

vaihtoviikkoja epävarman maailmantilanteen vuoksi. Tiiminvetäjä on liitetty 

SPOL:in kv-vastaavien Whatsapp-ryhmään, jossa käydään keskustelua kv-

toiminnasta ja sen kehittämisestä muiden ainejärjestöjen kanssa. Keväälle ollaan 

lisäksi kartoittamassa mahdollisuutta järjestää Instagram-takeovereita 

parhaillaan vaihdossa olevilta kompleksilaisilta, sekä mahdollisesti 

ruokateemaista kv-tapahtumaa. 

Vastuullisuustiimi: Ympäristövastaavat ovat osallistumassa HYYn virityspäivään ja 

Ympäristövaliokunnan kokoukseen. Suunnitteilla on kuukauden ympäristövinkki 

Instagramiin. 

Tilavastaavat osallistuivat vastuullisuusinfon järjestelyyn. Condus on lähettänyt 

toisen tilatiedotteen muun muassa viikkosiivouksista ja tilakoulutuksista. 

Tilakoulutuksiin ilmoittautuminen päättyy 18.2., jos mikään vaihtoehdoista ei sovi 

voi asiasta olla yhteydessä tilavastaavaan. Rexin yhteissiivous pidettiin 15.2., 

siihen ei osallistunut kompleksilaisia lyhyen varoitusajan takia. Kompleksin 

viikkosiivousvuoro on viikolla 10, ja siihen osallistutaan jaostoittain. 

Yhdenvertaisuusvastaava ei ole läsnä kokouksessa, eikä hänellä ole erikseen 

ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle. 

Viestintäjaosto 

Kompleksi-lehti: Ensimmäisen lehden suunnittelu on aloitettu, ja viimeinen päivä 

lähettää sisältöä siihen on 1.3. Ensimmäiseen lehteen tulee myös hallitusesittelyt, 

joissa toimijat lyhyesti esittäytyy.  

Think Company on ottanut yhteyttä lehteen mahdollisesta tapahtumien 

mainostuksesta lehdessä, ja toimitus kysyy tähän hallituksen mielipidettä. 

Ohjenuorana asiassa toimii Kompleksin arvot, jonka puitteissa sponsorointi voisi 

olla mahdollista. Keskustellaan siitä, onko tämä välttämätöntä ja toisaalta siitä, 

miten esimerkiksi eri taloudelliset tilanteet voisivat vaikuttaa linjaukseen. 

Päädytään siihen, että lehden toimitus jatkaa keskustelua ja tuo tarvittaessa asian 

erikseen hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi.  

Kompleksi-podcast: Viikon alussa julkaistiin uusi podcast-jakso, ja tekeillä on 

muutama uusi. Podcast-tiimi on suunnitellut järjestävänsä avoimen 

suunnittelukokouksen jäsenistölle, ja kannustaa myös tiimin ulkopuolisia 

ideoimaan ja osallistumaan podcastin tekoon.  



Tiedottaja: Tiedottaja on koonnut Kompleksin hallituksen avainhenkilöiden 

yhteystietoja ja välittänyt niitä muille tiedekunnan ja psykologian ainejärjestöille 

sekä välittänyt näiden hallitusten yhteystietoja Slackiin. Tiedottaja oli mukana 

vastuullisuusinfossa ohjeistamassa hallitustoimijoita tiedottamisen hyvistä 

käytännöistä. Kooste vastuullisuusinfosta löytyy Slackista. Vuoden ensimmäinen 

jäsentiedote on julkaistu. 

Some-vastaava: Myös some-vastaava osallistui vastuullisuusinfon järjestämiseen. 

Hallituksen Instagram-esittelyt ovat pian päättymässä, ja ne ovat sujuneet kaikin 

puolin hyvin.  

It-vastaava: It-vastaava ei ole läsnä kokouksessa, eikä hänellä ole erikseen 

ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle.  

Myyntivastaavat: Vuosijuhlavaatteiden tilausta keväälle suunnitellaan, ja 

mahdollisesti sen yhteydessä myös lisätilausta Kompleksi-vaatteita. Huhtikuussa 

tehdään merkkitilaus. 

Discord-vastaavat: Discord-vastaavat ovat kokoustaneet ja keskustelleet siitä, että 

erityisesti yhteisöllisyys voisi korostua Discordin roolissa muun Kompleksin 

viestinnän ohella. Tavoitteena on luoda tähän pohja ja kehittää Discordin 

toimintaa, sekä vakiinnuttaa Discordia tiedotuskanavana. Suunnitellaan myös 

mahdollisia Kompleksin ulkopuolisille suunnattuja tapahtumia, kuten lukio-infoja. 

10. Työryhmien kuulumiset 

Haalaritiimi 2021: Haalaribileiden suunnittelut etenevät.  

Vuosijuhlatiimi: Joitain peruutuksia vuosijuhlien siirtymisen vuoksi on tullut, 

mutta myös uusia innokkaita osallistujia vaikuttaa olevan. Lisälipunmyynti aukeaa 

1.3., ja lippuja tulee silloin myyntiin noin 40 kappaletta. Vuosijuhlille etsitään 

edelleen lipunkantajia, laulunjohtajia ja yhtä juontajaa, ja tiimi kannustaa 

kompleksilaisia ilmoittaittautumaan näihin tehtäviin. Vuosijuhlaviikon 

tapahtumien suunnittelu etenee. Varjovuosijuhlia varten on vuokrattu Yliopiston 

Farmasiakunnan tila Käärmeenpesä. Tapahtuman järjestelyjä tehdään 

yhteistyössä bile- ja tarjoilutiimin kanssa. 

Ansionauhatyöryhmä: Kysely ansionauhojen saajista on avattu, vastauksia voi 

lähettää 28.2. saakka.  

Laulukirjatyöryhmä: Tiimi on aktivoitunut, laulujen sanoitus ja kirjapainojen 

kilpailutus on työn alla.  

Uratreffi-työryhmä: Tiimi on kokoustanut ja Uratreffien suunnittelu etenee. 

 



11. Tulevat tapahtumat 

17.2.2022 klo 17-19   Käsityökerho, Gustavus Rex  

18.2.2022 klo 18   Hallituksen orientaatioilta 

23.2.2022 klo 10-14   Boulderointi, Redi 

24.2.2022 klo 17   Kompleksin kevätkokous, Kokoushuone Groudon 

25.2.2022 klo 18   Alumnien afterworkit, Apollo Street Bar 

26.2.2022 klo 18  Ensimmäiset bileet, Gustavus Rex 

1.3.2022 klo 12   Laskiaisrieha 

4.3.2022 klo 18   Vallanvaihtokaronkka, Gustavus Rex 

11.3.2022 klo 18  Alumnien ilta, Gustavus Rex 

16.3.2022 klo 18   Hallituksen kokous, Kokoushuone Groudon 

17.3.2022 klo 17  Viini ja valitus, Gustavus Rex 

12. Sähköpostipäätös: Gustavus Rexin kulkuluvat 

Gustavus Rexin kulkulupien hakemisesta kaikille hallituksen jäsenille ja 

toimihenkilöille tehtiin sähköpostipäätös 3.2.2022, jossa hyväksyttiin esitys 

kulkulupien hakemisesta koko hallituksellemme (Liite 3). HYY on päivittänyt 

uusien toimijoiden tiedot järjestelmiinsä. 

13. Hallituksen 2021 asiakirjat 

Vuoden 2021 joulukuun kokouksen pöytäkirja, joulukuun 2021 kuluyhteenveto, 

sekä vuoden 2021 toimintakertomus hyväksyttiin sähköpostipäätöksellä 2021 

(Liite 3).  

Vuoden 2021 toimintakalenteri kuuluu osaksi toiminnantarkastusta, joka käydään 

läpi kevätkokouksessa. 

Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 toimintakalenteri esitettäväksi 

kevätkokouksessa. 

Hyväksytään esitys. 

 

 



14. Toimintasuunnitelma 2022 

Esitys: Esitetään toimintasuunnitelma 2022 hyväksyttäväksi yhdistyksen 

kokouksessa 24.2.2022. Mahdolliset muutosehdotukset esitetään 

kevätkokouksessa. 

Hyväksytään esitys. 

15. Ulkoisen kovalevyn hankinta 

Hallituksen asiakirjojen digitoinnin edistämiseksi haluttaisiin hankkia kovalevy. 

Kovalevyjen hinnat alkavat noin 50 eurosta ylöspäin. Kovalevyn hankinnasta 

vastaisi hallituksen sihteeri, jolle siitä aiheutunut kulu korvattaisiin ostoksen 

jälkeen. 

Esitys: Hankitaan Kompleksin asiakirjojen digitointia varten ulkoinen kovalevy. 

Hyväksytään esitys. 

16. Kankaisten pöytäliinojen hankinta  

Pöytäjuhlia varten halutaan hankkia kankaiset pöytäliinat. Biletiimi on pohtinut 

valkoisia pöytäliinoja, ja tarjoilutiimin perheenjäseneltä olisi todennäköisesti 

mahdollista saada sellaiset. Keskustellaan siitä, että valkoinen saattaa olla 

epäkäytännöllinen väri pöytäliinoille. Hallituksen yhteinen mielipide on, että 

suositaan käytettyjä ja mielellään tummempia vaihtoehtoja.  

17. “Pestikone”  

On herännyt ajatus, että Kompleksin hallituspesteille voitaisiin luoda 

leikkimielinen vaalikonetta muistuttava kysely joka määrittäisi, mikä olemassa 

olevista pesteistä olisi testin tekijälle osuvin. Aiheesta kiinnostuneet voisivat 

itsenäisesti kokoontua ja suunnitella pestikonetta. Tarkoituksena olisi keväällä 

koota kysely, ja mahdollisesti kokeilla sitä esimerkiksi nykyisille toimijoille 

valmiiksi syksyä varten. Kokouksessa kiinnostusta tämän edistämiseksi osoittaa 

Aida Lindy, Siiri Piha, Ali El Fellah sekä Salla Skön, joka myös ilmaisee voivansa 

toimia asiassa vastuuhenkilönä.  

Viivi Laamanen poistuu klo 18.35 

18. Jäsenrekisteriuudistus  

Kompleksin tapahtumatoiminnan ja jäsenrekisterin uudistamisesta on keskusteltu 

viime vuosina, kun Kide.app palvelun käyttö on yleistynyt ainejärjestöjen 

keskuudessa. Kide.app on opiskelijoiden ja ainejärjestöjen käyttöön luotu sovellus 

ja sivusto, jossa järjestöt voivat tarjota tapahtumiaan ja opiskelijat löytävät 

tapahtumat kootusti samasta sovelluksesta. Tapahtumien lisäksi Kide.appissä on 



mahdollista ylläpitää jäsenrekisteriä tietoturvallisesti. Kide.app on Kompleksin 

toiminnan kannalta mielenkiintoinen mahdollisuus, sillä sen käyttöönotto voisi 

helpottaa jäsenistön tiedonsaantia tapahtumista, helpottaa jäsenrekisterin 

ylläpitoa ja läpinäkyvöittää rahaliikennettä. Tällä hetkellä Kompleksilla on 

Kide.appissa Kompakti-sopimus, ja sovellusta ollaan hyödynnetty kuuteen 

tapahtumaan. Laajempi käyttö ei aiheuttaisi Kompleksille lisäkuluja.  

Keskustellaan Kide.appista ja mahdollisesta jäsenrekisteriuudistuksesta. Tällä 

hetkellä jäsenrekisterin hallinta on hankalaa, sillä jäsenyys on automaattisesti 7 

vuotta, ja eroaminen ennen tätä vaatii jäsenen omaa aktiivisuutta asiassa. Kide.app 

voisi helpottaa jäsenrekisterin ylläpitoa. Sovelluksen rinnakkaisjäsenyyksiä voisi 

mahdollisesti myös hyödyntää esimerkiksi maisterifukseille tai 

kannatusjäsenrekisterin ylläpidossa. Myös tapahtumien osalta nähdään että 

sovellus voisi helpottaa tiedotusta ja ilmoittautumista, sekä toimijoille että 

osallistujille. Yleinen mielipide hallituksessa on, että käytönoton harkinta on 

perusteltua.  

Tavoitteena on kevään aikana aloittaa asian pohdintaa ja suunnittelua. 

Kokouksessa kiinnostusta suunnitteluun ilmaisee Saara Silakoski, Aida Lindy, Silja 

Kesola, Kaisa Krabbe ja Salla Skön.  

19. Ajantasaiset koronarajoitukset  

Kerrataan tämänhetkiset koronarajoitukset. Keskustelua tapahtumien 

järjestämiseen liittyen. 

Tapahtumia saa nyt järjestää myös kasvotusten. Kuitenkin Rexillä rajoitus on tällä 

hetkellä Conduksen mukaan 40 henkilöä. Muualla kuin Rexillä järjestettävissä 

sisätapahtumissa Aluehallintoviraston rajoitukset pätee, joiden mukaan sisällä voi 

järjestää 51-50 henkilön tilaisuuksia enintään 50 % kyseisen tilan 

enimmäisosallistujamäärällä, ja enintään 50 henkilön sisätilaisuuksia voidaan 

järjestää ilman kapasiteettiin suhteutettua osallistujamäärää.  

Herää keskustelua siitä, miksi Conduksen linjaus on tiukempi kuin 

Aluehallintoviraston rajoitukset, joiden mukaan Rexillä voisi järjestää enintään 50 

henkilön tilaisuuksia. Sovitaan, että selvitetään asiaa Conduksen kanssa. 

20. Muut esille tulevat asiat (META) 

Keskustellaan siitä, missä hallituksen orientaatio 18.2. järjestetään, kun jouduttiin 

siirtymään pois Rexiltä. Sovitaan, että pidetään orientaatio Mocomassa.  

Nousee keskustelua 2021 sovituista Kompleksin arvoista, sillä niistä ei koskaan 

tehty virallista päätöstä tai viestitty julkisesti Kompleksi-lehden lisäksi. Päädytään 

siihen, että asia olisi syytä nostaa uudestaan esiin, ja asia valmistellaan 

käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. 



Keväänä 2021 järjestettiin fuksikummiohjelma, jolloin fuksit ja vanhemmat 

opiskelijat yhdistettiin vapaa-muotoista tutustumista varten. Keskustellaan siitä, 

löytyisikö vastaavalle kysyntää tänäkin vuonna. Sovitaan, että puheenjohtajisto ja 

edunvalvontajaosto ottaa asian työn alle.  

Nousee kysymys, voitaisiinko Kompleksille hankkia kokouskaiutin esimerkiksi 

mahdollisia tulevia hubridikokouksia varten. Kokouskaiutin maksaisi noin 75 € - 

200 €. Päädytään siihen, että kokouskaiutin olisi hyvä hankinta. Lisäksi 

hankintaideoina nousee bilekaiutin ja -mikrofoni sekä telttakatos. Pohditaan, 

olisiko Hepsyllä mahdollisuutta tukea jossain hankinnassa taloudellisesti. Hepsy-

edustaja vie asiaa eteenpäin Hepsylle. 

Lehden toimitus kysyy lehtituesta, jonka lakkautuksesta viime syksynä on ollut 

HYYn puolella keskustelua. Lehtitukea voi tänäkin vuonna hakea 

toimintavustushakeumuksen liitteenä. Toimitus pohtii, onko Kompleksilla 

mahdollisuutta kompensoida taloudellista menetystä, jos lehtituki tulevaisuudessa 

lakkautetaan. Taloudenhoitaja vastaa katsovan ja palaavan asiaan. 

21. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.12. 

 

Vakuudeksi, 

 

_____________________________________         _____________________________________ 

Iiris Vanhala, puheenjohtaja                       Kira Schalin, sihteeri 
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2/2022 

LIITE 1 

KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 16.2.2022 klo 17:30 
Paikka: Uusi ylioppilastalo, Wilhelmsson-Sali, Mannerheimintie 5, (5. krs).                     

Etäosallistujat Zoomin kautta, linkki kokouskutsussa. 

 
Kuluyhteenveto  

3.2.2022   Nordea 16,42 € Palvelumaksu (päätili) 
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LIITE 2 HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 16.2.2022 klo 17:30 

Paikka: Uusi ylioppilastalo, Wilhelmsson-Sali, Mannerheimintie 5, (5. krs).                     

Etäosallistujat Zoomin kautta, linkki kokouskutsussa. 

Eroa Kompleksista pyytänyt henkilö: 

Laila Ketvel 
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LIITE 3 HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 16.2.2022 klo 17:30 

Paikka: Uusi ylioppilastalo, Wilhelmsson-Sali, Mannerheimintie 5, (5. krs).                     

Etäosallistujat Zoomin kautta, linkki kokouskutsussa. 

Helmikuun kokoukseen mennessä tehdyt sähköpostipäätökset 

3.2.2022 

Esitys: Haetaan ympärivuorokautista kulkulupaa Gustavus Rexille kaikille hallituksen 

jäsenille ja toimihenkilöille. 

Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 4.2.2022. 

Vuoden 2021 viimeinen sähköpostipäätös 

31.12.2021 

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja, liitteenä oleva kuluyhteenveto sekä 

vuoden 2021 toimintakertomus. 

Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 31.12.2021. 
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LIITE 4 HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 16.2.2022 klo 17:30 
Paikka: Uusi ylioppilastalo, Wilhelmsson-Sali, Mannerheimintie 5, (5. krs).                     
Etäosallistujat Zoomin kautta, linkki kokouskutsussa. 

Läsnäolijat:    Etäosallistujat:

Iiris Vanhala      Johanna Hämäläinen    

Lauri Uuskallio     Sonja Hiukka 

Kira Schalin      Aleksanteri Hartikainen 

Silja Kesola      Eetu Vilminko 

Suvi Reponen      Siiri Opas 

Heidi Tanttu 

Ella Puustelli 

Janna Hakala 

Suvi Kangas 

Iiris Paljakka 

Siiri Piha 

Salla Skön 

Hanna Kis 

Samir Verma 

Ali El Fellah 

Saara Silakoski 

Aida Lindy 

Kaisa Krabbe 
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