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3/2022  KOMPLEKSI R.Y.  

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 16.3.2022 klo 18 

Paikka: Kokoushuone Groudon, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki 

kokouskutsussa. 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18.02. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: 

Lisätään kohta 15. Tuutoritiimin perustaminen 

Lisätään kohta 16. Kompleksin hallitukseen toimihenkilöksi liittäminen 

Lisätään kohta 18. Hepsy:n sponsorointi 

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti  

Kompleksi on saanut kahden henkilön kutsun Kannunvalajat ry:n vuosijuhlille 

14.5.2022. Vuosijuhlat ovat samana päivänä, kun Kompleksin oma vuosijuhla, eikä 

kokouksessa ilmene kiinnostuneita osallistumaan. 

Kompleksille ei ole saapunut postia. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

 

  



6. Talous 

Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto. 

           Hyväksytään esitys. 

Aida Lindy saapuu klo 18.08. 

7. Jaostojen kuulumiset 

Hallintojaosto 

Puheenjohtajisto: Puheenjohtajisto on tavannut dekaani Anne Remestä ja 

opetuksesta vastaavaa varadekaania Anu-Katriina Pesosta. Lisäksi 

puheenjohtajisto on tavannut psykologian ja logopedian osastonjohtaja Laura 

Hokkasta sekä tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tuen 

työvaliokuntaa, jossa osoitettiin kiinnostusta lisäämään yhteistyötä.  

Puheenjohtajisto on osallistunut Think Companyn tapaamiseen koskien Meilahden 

tiloja. Puheenjohtajisto on myös ottanut yhteyttä tiedekunnan muiden 

ainejärjestöjen puheenjohtajistoihin pyrkimyksenä aktivoida yhteistyötä 

järjestöihin.  

Hallituksen vallanvaihto pidettiin onnistuneesti 4.3. Ida Autio ja Annika Allén ovat 

ilmoittaneet puheenjohtajistolle kiinnostuksen osallistua airueina 

tohtoripromootioon. 

Sihteeri: Ei kuulumisia.  

Taloudenhoitaja: Tilinkäyttöoikeudet ovat viimein saatu siirrettyä, ja myös 

talletuskortti on tilattu.  

Edunvalvontajaosto 

Edunvalvontavastaavat: Edunvalvontavastaavat julkaisivat hyvinvointikyselyn. 

Vastata voi 3.4. saakka, ja kyselyyn vastanneet voivat osallistua leffalipun 

arvontaan. Edunvalvontajaostosta Kaisa Krabbe on mahdollisesti menossa 

edustamaan Kompleksia tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tuen 

työvaliokuntaan. 

Opintovastaavat: Tiedekunnan yhteinen Vuoden opettaja -tilaisuus järjestetään 

18.3. hybridinä, ja opintovastaavat kannustavat kaikkia kiinnostuneita tulla 

seuraamaan sitä. Huomenna 17.3. pidetään Viini & Valitus Rexillä, ja myös sinne 

kannustetaan osallistumaan. Lisäksi opintovastaavat ovat lähiaikoina 

julkaisemassa opintopalautteen antoon liittyvän flow-chartin. 

 



Sidosryhmäjaosto 

SPOL-edustajat: SPOL osallistui Nyyti ry:n Tältä näyttää opiskelija -kampanjaan. 

Puheenjohtajisto on illallisen merkeissä tavannut Psykologiliiton puheenjohtaja 

Jari Lipsasta, järjestökoordinaattori Katja Vähäkangasta sekä 

opiskelijapromoottori Ilmari Moisiota. SPOL:in hallitus on pitänyt ensimmäisen 

kokouksen kasvotusten Tampereella. KosmoSPOLiitti-risteily lähestyy ja siitä 

ollaan lähetetty tietoa osallistujille. 

Upsy-edustajat: Upsy pitää kevätkokouksen huomenna 17.3. Kevään aikana Upsy 

on järjestämässä sekä koulutus- että virkistystoimintaa, josta tiedotetaan 

lähempänä. 

Hepsy-edustajat: Hepsy-edustajat eivät ole läsnä kokouksessa, eikä heillä ole 

erikseen ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle.  

Ekskursiotiimi: Keväälle on suunnitteilla paljon ekskursioita.  

Alumnivastaava: Kevään ensimmäiset afterwork-tapaamiset alumneille on 

järjestetty onnistuneesti ja seuraavat ovat jo tulossa. 

Tapahtumajaosto 

Tuutoritiimi: Tuutorit ovat valittu, ja seuraavaksi heille järjestetään koulutukset. 

Tuutorit ovat myös tavanneet rennommissa merkeissä keskenään ja sopineet 

ensimmäisestä kokouksesta. Maaliskuun lopussa järjestetään 

hallitusorientaatioilta tuutoreille. Jos haluaa tulla, mutta ei ole saanut kutsua, 

asiasta voi laittaa viestiä tuutorvastaavalle. 

Tarjoilutiimi: Tiimi on ollut Fonin sitseillä tarjoilemassa, ja oli myös mukana 

järjestämässä vallanvaihtokaronkkaa. Tarjoilutiimistä moni on osallistumassa 

KosmoSPOLiitti-risteilylle, joka järjestetään päivää ennen Huhtisitsejä, mikä 

vaikeuttaa sitsien järjestelyjä. Tarjoilutiimi on lupautunut tarjoilemaan 

Suursitseillä, joten kompleksilaisten eivät tarvitse tuoda omia ruokia tapahtumaan.  

Biletiimi: Ensimmäiset Rex-bileet ja vallanvaihto on järjestetty onnistuneesti. 

Suursitseille on tullut paljon ilmoittautumisia, siitä tulee pian lasku 

ilmoittautuneille. Biletiimi ilmoittaa myös, että he voivat auttaa tarjoilutiimiä 

Huhtisitsien osalta.  

Hyvinvointitiimi: Laskiainen järjestettiin onnistuneesti yhteistyössä biletiimin 

kanssa. Tiimi on kokoustanut, suunnitellut loppukevättä ja lähettänyt jäsenistölle 

kootun infon tapahtumista. Yhteistyössä some-vastaavan kanssa on suunnitella 

sisältöä liittyen Opiskelijoiden mielenterveyspäivä -kampanjaan. 



Kansainvälisyystiimi: Tiimi on tiedustelemassa jäsenistöltä, löytyykö vaihdossa 

olevia kompleksilaisia, jotka olisivat kiinnostuneita jakamaan arkeaan Kompleksin 

Instagramiin huhtikuussa.  

Vastuullisuustiimi:  

Rexin osalta tilavastaava on osallistunut Conduksen tilajaoston kokoukseen 11.3. 

Rexillä ei enää ole henkilömäärärajoituksia, ja asiassa seurataan jatkossa 

Aluehallintoviraston linjauksia. Rexin käyttöön on tulossa muutoksia, ja tiloja 

tullaan siivoamaan ja uudistamaan. Tämän vuoksi tiloja käyttäviä järjestöjä on 

pyydetty katsomaan läpi tavaransa 24.4. mennessä, hävittämään tarpeeton ja 

siirtämään säilytettävät tavarat väliaikaisesti laatikoihin siivouksen ajaksi. 

Kompleksilla on tällä hetkellä astiasto kokoushuoneessa, ja sen siirtämisestä on 

myös ollut puhetta, tästä tilavastaavat ja tarjoilutiimi on yhteydessä erikseen. 

Kompleksin viikkosiivous Rexillä pidettiin viikolla 10. Kaikista jaostoista ei 

osallistunut sovittu määrä, joten tähän pyydetään jatkossa tarkkuutta. 

Meilahden tilojen osalta tilavastaavat kertovat, että Mocomaan on tarkoitus pyytää 

Kompleksille lisää säilytystilaa uusia laulukirjoja varten. Tilavastaava osallistui 

myös Think Companyn tapaamiseen.  

Ympäristövastaavat julkaisivat ensimmäisen kuukauden ympäristövinkin 

Instagramiin, ja seuraava on jo suunnitteilla. Verenluovutukseen ei tänäkään 

vuonna järjestetä yhteislähtöä, mutta siitä tiedotetaan ja kannustetaan jäsenistöä 

menemään omatoimisesti. Ympäristövastaavat järjestivät maaliskuun alussa 

yhteislähdön Lunastakaa lupaukset -ilmastomielenosoitukseen. 

Yhdenvertaisuusvastaava on jakanut yhdenvertaisuuskyselyn jäsenistölle. 

Viestintäjaosto 

Kompleksi-lehti: Lehden taitto valmistuu lähipäivinä, ja muutaman viikon sisään 

ilmestyy ensimmäinen lehti. Seuraavan lehden teemaksi on ajateltu ”Kompleksi”, ja 

toimituskokouksesta lähetetään tietoa lähiaikoina.  

Kompleksi-podcast: Muutama uusi jakso on julkaistu ja muutama uusi on 

suunnitteilla. Tiimissä on pohdittu, miten saataisiin jäsenistölle matalampi kynnys 

tulla tekemään jaksoja, vaikka ei olisi podcast-tiimissä. Asiasta keskustellaan 

kohdassa 18. Muut esille tulevat asiat. 

Some-vastaava: Materiaalia on suunnitteilla hyvinvointitiimin kanssa liittyen 

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä -kampanjaan. Lisäksi Kompleksin virallisista 

arvoista, joita käsitellään tarkemmin kohdassa 12, on tarkoitus tehdä some-

sisältöä.  



It-vastaava: Kompleksin sähköpostilistalla on ollut viime aikoina ongelmia. It-

vastaavaan on ollut yhteydessä useampi henkilö, jotka eivät valitettavasti ole 

saaneet sähköposteja kompleksi-listalta vaihtelevin ajoin. Sähköposteja ei 

kuuleman mukaan löydy myöskään roskaposteista tai muista kansioista. Kyseiset 

sähköpostit löytyvät kuitenkin listan tilaajista, eikä manuaalinen poistaminen ja 

uudelleen tilaaminen listalta näytä auttavan. 

Tästä johtuen it-vastaava on miettinyt gallupin tekemistä, jossa selvitettäisiin, 

kuinka monella on ollut kyseistä ongelmaa. Kysymyksenä onkin, mitä kautta 

kysely lähetettäisiin, jos kompleksi-listan sähköpostit ei kaikkia tavoita. 

Yksi mahdollinen syy ongelmiin saattaisi olla tilaajien paljous. Listalla on paljon 

nimiä, joita ei jäsenrekisterissä ole. Kuitenkin samaa major-domo järjestelmää 

käyttävät isommatkin järjestöt, joten siltä kannalta tämä ei vaikuta 

todennäköiseltä syyltä. It-vastaava on asiasta yhteydessä help-deskiin, jos he 

osaisivat auttaa. Jäsenrekisteriuudistus (käsitellään tarkemmin kohdassa 13) ja 

rekisterin mahdollinen siirtäminen Kide.appiin voisi helpottaa sähköpostin 

tilaajien tarkistusta. Sähköpostilistaan liittyen it-vastaava on myös päivittänyt 

infoviestin, jonka saa liittyessä listalle. 

Kompleksin nettisivuille on päivitetty edellisten kokousten pöytäkirjoja, ja ne ovat 

nyt koko jäsenistölle näkyvissä. 

Tiedottaja: Seuraava jäsentiedote on tulossa ensi viikolla, joten tiedottaja pyytää 

hallitustoimijoita päivittämään tapahtumakalenteri ja lähettämään mahdollisia 

kuulumisia tiedotteeseen. Tiedottaja on myös välittänyt viestejä sähköpostilistalle. 

Myyntivastaavat: Myyntivastaavat ovat tilanneet Stadin psyka -merkkejä, sekä 

tehnyt kyselyn vuosijuhlavaatteista ja Meikun vuju-kirppiksestä, joka näillä 

näkymin järjestetään Mocomassa keväällä. 

Discord-vastaavat: Ei kuulumisia. 

8. Työryhmien kuulumiset 

Haalaritiimi 2021: Haalarit on saatu ja haalaribileet järjestetään 31.3. Rexillä. 

Vuosijuhlatiimi: Vuosijuhlat lähestyvät, ilmoittautuneita on reilu 350. Vielä on 

etsinnässä laulunjohtajat juhliin. Vujunakeista infotaan vielä myöhemmin. Tiimi 

suunnittelee some-materiaalia vuosijuhlaviikosta. 

Ansionauhatyöryhmä: Tiimi on käynyt läpi ehdotuksia ja valinnut ansiomerkin 

saajat, jotka esitetään ensi hallituksen kokouksessa.  



Laulukirjatyöryhmä: Paino on valittu ja sanoitukset edistyvät. Kuukauden lopussa 

on tarkoitus saada laulukirjat tilattua, ja uusi laulukirja julkaistaan 

vuosijuhlaviikolla. 

Uratreffi-työryhmä: Uratreffit lähestyy, ja niitä suunnitellaan ja tiedotetaan 

aktiivisesti. Tiiminvetäjä osallistui myös Think Companyn tilaisuuteen Meilahden 

tiloista. 

Samir Verma poistuu klo 18.36. 

9. Tulevat tapahtumat 

17.3.2022 klo 17   Viini ja valitus, Gustavus Rex 

18.3.2022 klo 12   Vuoden opettaja -tilaisuus 

20.3.2022 klo 12   Galleriakierros 

23.3.2022 klo 16–17   Etäekskursio työterveyspsykologille 

25.3.2022 klo 18   Alumnien afterworkit, Apollo Street Bar 

28.3.2022 klo 18   Käsityökerho, Gustavus Rexin kokoushuone 

29.3.2022 klo 9–10   Etäekskursio Mielialahäiriöpoliklinikalle 

30.3.2022 klo 19   Lääkiksen speksin yhteislähtö 

4.4.2022    Viini ja Maalaus, Gustavus Rexin iso tila 

5.4.2022 klo 17–19   Zoom & valitus 

8.4.2022 klo 12-12:30   Etäekskursio HUS syömishäiriöyksikköön 

9.-10.4.2022   KosmoSPOLiitti 

11.4.2022    Huhtisitsit, Alina-sali 

12.4.2022 klo 12–14   Etäekskursio perheneuvolaan 

13.4.2022    Uratreffit 

19.4.2022    Ilmajooga 

20.4.2022 klo 18   Hallituksen kokous 

 

 



10. Opintopistehakemus 

Esitys: Myönnetään haetut 2 opintopistettä hallitustoiminnasta liitteessä 2 

mainitulle henkilölle. 

 

Hyväksytään esitys. 

 

11. Edustusbudjetin käyttö 

Ehdotetaan, että jatkettaisiin edustusbudjetin suhteen viime vuosina tutuksi 

tulleella mallilla. Keskustellaan siitä, että summa, jonka Kompleksi korvaa lahjasta, 

voisi olla vähän suurempi kuin aiempi 10–15 euroa. Summaksi ehdotetaan noin 20 

euroa. 

Esitys: Korvataan tärkeimpien yhteistyökumppaneiden (HLKS, LKS, Foni, Thorax, 

Impactus ja SPOL-jäsenjärjestöjen, sekä HYY) vuosijuhlamaksusta puolet kahdelle 

(2) edustajalle, kuitenkin korkeintaan 40 euron arvoisena per osallistuja. 

Kompleksi korvaa myös noin 20 euron arvoisen lahjan. Jos edustajista ei muuten 

päästä yhteisymmärrykseen, edustajat arvotaan. Tämän lisäksi hallitus 

keskustelee erikseen muista mahdollisista edustus- ja muistamistilaisuuksista ja 

niiden budjetista. 

Hyväksytään esitys. 

12. Kompleksin arvojen virallinen määrittäminen 

Kompleksin arvot (Yhdenvertaisuus, Yhteisöllisyys, Ympäristöystävällisyys, 

Hyvinvointi ja Asiantuntijuus) määritettiin vuonna 2021. Virallista päätöstä 

arvoista ei kuitenkaan tehty, joten se tehdään nyt. Ainejärjestönä sitoudumme 

toimimaan näiden arvojen mukaisesti, ja niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää 

ohjenuorana muun muassa toiminnan sponsoreita valittaessa. 

YHDENVERTAISUUS. Jokainen yksilö huomioidaan toiminnassa samanarvoisena. 

Syrjintää vastustetaan aktiivisesti ja ihmisten erilaisuus otetaan huomioon. 

YHTEISÖLLISYYS. Jokaisen tulisi voida tuntea kuuluvansa Kompleksiin. 

Yhteenkuuluvuutta pyritään aktiivisesti vahvistamaan ja yhdessä tekemistä värittää 

lämpö ja kannustaminen. Yhteisöllisyys ei rajoitu myöskään pelkästään Kompleksin 

sisälle, vaan ylettyy niin tiedekuntaan, yliopistoon kuin yhteiskuntaankin. 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS. Kaikessa toiminnassa huomioidaan toiminnan 

ekologisuus ja kestävyys. Kannamme toiminnassamme vastuuta myös sosiaalisesti ja 

yhteiskunnallisesti. 



HYVINVOINTI. Psykologin työhön kuuluu olennaisesti hyvinvoinnista huolehtiminen. 

Pyrimme edistämään opiskelijoiden hyvinvointia etenkin mielenterveysasioissa sekä 

puramme mielenterveyteen liittyvää sosiaalista stigmaa. 

ASIANTUNTIJUUS. Tulevina psykologeina korostamme tieteellistä ja kriittistä 

ajattelua sekä psykologin ammattietiikkaa ja vastuuta. Pyrimme toiminnallamme 

edistämään psykologiaa tieteenä ja kohottamaan psykologien ammattiarvostusta. 

Esitys: Määritetään Kompleksi r.y.:n arvoiksi Yhdenvertaisuus, Yhteisöllisyys, 

Ympäristöystävällisyys, Hyvinvointi ja Asiantuntijuus. 

  Hyväksytään esitys. 

13. Jäsenrekisteriuudistus-työryhmän perustaminen 

Viime kokouksessa keskusteltiin mahdollisuudesta siirtää Kompleksin 

jäsenrekisteri Kide.appiin. Muutos herätti kiinnostusta ja suhtautuminen siihen oli 

myönteistä. Jotkin henkilöt myös ilmaisivat jo kiinnostusta tätä kehittämistyötä 

kohtaan. Perustetaan työryhmä, joka selvittää ja toteuttaa muutokseen liittyvät 

käytännön asiat. 

Alustava uusi jäsenrekisterin tekeminen on jo aloitettu kiinnostuneiden toimesta. 

Muutoksena vanhaan liittymislomakkeeseen verrattuna jäseneksi liittymistä 

varten kysyttäisiin myös opiskelijanumero, ja lisäksi onko opiskelija kandi- ja 

maisteriohjelmassa vai ainoastaan maisteriohjelmassa. Tämän hetken 

suunnitelmien mukaan jäsenyys olisi kaikille aluksi vuoden mittainen, ja 

ensimmäinen vuosi olisi ilmainen. Tiimi katsoo asiaa uudelleen ennen uusien 

fuksien liittymistä syksyllä. 

Esitys: Perustetaan jäsenrekisteriuudistus-työryhmä. Työryhmän vetäjäksi 

valitaan Kaisa Krabbe. Jäseniksi liitetään Saara Silakoski, Salla Skön, Sylvia Talikka, 

Silja Kesola ja Aida Lindy. Työryhmällä on oikeus tehdä jäsenrekisteriä koskevat 

päätökset itsenäisesti. 

  Hyväksytään esitys. 

14. Seminaarityöryhmän perustaminen 

Perustetaan työryhmä tulevan syksyn seminaaria varten. HYY:ltä haetaan tukea 

seminaaria varten. Tukihakemuksesta ei ole toistaiseksi tullut tarkempaa tietoa, 

mutta se tulee yleensä lyhyellä varoitusajalla, joten perustetaan työryhmä nyt. 

Aihetta seminaarille ei ole vielä päätetty. Edellisen vuoden työryhmän vetäjältä voi 

pyytää neuvoja. Seminaarityöryhmälle on myös olemassa testamentti. Vuonna 

2020 aiheena oli syömishäiriöt ja vuonna 2021 lähisuhdeväkivalta. Tiimi voi 

määrittää aiheen varsin vapaasti. 



Esitys: Perustetaan seminaarityöryhmä. Työryhmän vetäjäksi valitaan Siiri Opas. 

Jäseniksi liitetään Johanna Hämäläinen, Kira Schalin, Kaisa Krabbe, Riinu 

Elonheimo, Vilma-Reetta Bergman ja Jakob Wartiovaara. 

  Hyväksytään esitys. 

15. Tuutoritiimin perustaminen 

Esitys: Perustetaan tuutoritiimi, jonka vetäjäksi valitaan tuutorivastaava Sonja 

Hiukka. Tiimin jäseniksi liitetään Annika Allén, Aada Hakanen, Tuukka Heikkinen, 

Iida Mattila, Silvia Messala, Sampo Mustonen, Jere Ojala, Henriette Plit, Sannimari 

Uotila , Iiris Mankki ja Maria Walkeajärvi. Tuutorit ovat valittu tiedekunnan 

toimesta. 

  Hyväksytään esitys. 

16. Kompleksin hallituksen toimihenkilöksi liittäminen 

Esitys: Liitetään Aada Hakanen, Tuukka Heikkinen, Iida Mattila, Silvia Messala, 

Sampo Mustonen, Jere Ojala, Henriette Plit ja Sannimari Uotila tuutoritiimin 

jäseniksi ja hallituksen toimihenkilöiksi. 

  Hyväksytään esitys. 

Aida Lindy poistuu klo 19.05. 

17. Ulkojäsenyys 

Alli Haavisto poistuu klo 19.07. 

Viime vuoden lopulla puheenjohtajistolta tiedusteltiin mahdollisuudesta liittyä 

Kompleksiin ulkojäsenenä, jos opiskelee psykologiaa toisessa yliopistossa ja 

HY:ssa jotain muuta. Tällöin henkilö voisi liittyä Kompleksiin ulkojäseneksi, ja 

täten osallistua Kompleksin jäsenistölleen järjestämiin tapahtumiin. 

Tämänhetkisten sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä ainoastaan HY:n 

psykologian pääaineopiskelijat (pl. kannatusjäsenyys). Keskustellaan 

ulkojäsenyydestä. 

Nykyinen käytäntö on päätetty vain noin kaksi vuotta sitten, jota ennen myös 

sivuaineopiskelijat pystyivät liittymään Kompleksiin. Ongelmakohtana jos muut 

kuin pääaineopiskelijat pystyisivät liittymään Kompleksiin, on esimerkiksi 

lähikehityksen vyöhykkeen sisältö ja testisalaisuus, kuten myös ekskursiot. 

Muiden Suomen psykologian opiskelijoiden kanssa (muiden SPOL-järjestöjen 

kanssa) voidaan muutenkin järjestää yhteistyötapahtumia. Lisäksi esimerkiksi 

Kompleksin biletapahtumiin järjestäjät voivat tälläkin hetkellä omalla harkinnalla 

ottaa ulkopuolisia mukaan. Ulkojäsenyyden mahdollisuus vaikeuttaisi myös 



tiedotuskäytäntöjä. Ulkojäsenyyttä ei tällä hetkellä nähdä tarpeelliseksi tai 

tarkoituksenmukaiseksi. 

18. HEPSY:n sponsorointi 

Hepsy on lupautunut sponsoroimaan hankintojamme, joten keskustellaan 

hankintatarpeistamme, joita voisimme ehdottaa Hepsylle. 

Jo edellisessä kokouksessa esille nousseet ehdotukset saa vielä tukea, eli 

kokouskaiutin, bilekaiutin ja -mikrofonit, sekä levitettävä teltta. Sovitaan, että ne 

toimijat, keiden vastuualueille hankintaehdotukset asettuvat (tapahtumajaosto ja 

kokouskaiuttimen osalta sihteeri) etsivät tarkemmin tuotteet maaliskuun loppuun 

mennessä, jonka jälkeen ehdotukset lähetetään Hepsylle.  

Yllä mainittujen hankintojen lisäksi ehdotetaan sponsorointikohteeksi 

kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka maksavat noin 40 euroa per kerta. 

Tilaisuudet voisi järjestää esimerkiksi Discordissa.  

19. Muut esille tulevat asiat (META) 

Podcast-tiimi haluaisi madaltaa kynnystä jäsenistölle tulla mukaan tekemään 

podcast-jaksoja, joten mietitään miten tätä voitaisiin edistää. Ehdotetaan, että tiimi 

voisi painottaa, että voi tulla tekemään myös taustatöitä, kuten käsikirjoituksia, 

suunnittelua ja ideointia, eikä siis välttämättä itse tarvitse puhua jaksossa. Avoimia 

suunnittelukokouksia voitaisiin pitää enemmän, ja tiedotuksessa painottaa, että 

kokouksiin hyvinkin voi tulla ilman valmista ideaa jaksosta. Keskustellaan myös 

somekanavien hyödyntämisestä. Podcast-tiimi voisi jakaa enemmän sisältöä myös 

Kompleksin päätilillä. Somesisältöä olisi erityisen hyvä tehdä yhteishaun aikaan, ja 

ennen syksyä, kun uudet opiskelijat aloittavat, koska monet hakijat varmasti 

etsivät ainejärjestöjä sosiaalisesta mediasta. Syksyllä fukseille voitaisiin myös 

esitellä podcastia erikseen.  

Jäsenrekisteriuudistus-työryhmä lisää, että kohdassa 13 mainittujen 

liittymislomakkeen muutoksien lisäksi uudessa lomakkeessa kysyttäisiin myös 

opintojen aloittamisvuotta. 

Ehdotetaan, että Kompleksi voisi alkaa jakamaan Instagramissa jonkinlaisia 

koonteja tulevista tapahtumista. Idea saa kannatusta ja some-vastaava ilmaisee, 

että ottaa asian pohdintaan ja suunnitteluun. 

 

 

 



20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.30. 

 

 

Vakuudeksi, 

 

_____________________________________         _____________________________________ 

Iiris Vanhala, puheenjohtaja                       Kira Schalin, sihteeri 
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Läsnäolijat:      Etäosallistujat: 

Iiris Vanhala      Alli Haavisto 

Lauri Uuskallio     Suvi Kangas 

Kira Schalin 

Johanna Hämäläinen 

Alma Suutari 

Anniina Koutonen 

Riinu Elonheimo 

Kaisa Krabbe 

Ali El Fellah 

Saara Silakoski 

Siiri Opas 

Iiris Paljakka 

Silja Kesola 

Salla Skön 

Siiri Piha 

Heidi Tanttu 

Suvi Reponen 

Samir Verma 

Janna Hakala 

Hanna Kis 
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