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4/2022  KOMPLEKSI R.Y.  

PÖYTÄKIRJA  HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 20.4.2022 klo 18 

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

kokouskutsussa. 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18.03. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Anniina Koutonen, Eetu Vilminko ja Aida Lindy saapuvat klo 18.04. 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: 

Lisätään kohta 15. Tapahtumatiedottaminen 

Lisätään kohta 16. Kari Lehden muistaminen 

Lisätään kohta 17. Hepsyn vuosijuhlalahja 

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti  

Ei saapunutta postia laskujen lisäksi.  

Kaisa Krabbe ilmoittaa, että on päässyt Mantan pesutiimiin vappuna. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

 

 

  



6. Talous 

Tapahtumat ovat lähteneet kunnolla käyntiin, mikä näkyy taloudessa 

rahaliikenteen lisääntymisenä. Teoston lasku oli maksettu hieman myöhässä ja siitä 

oli ehtinyt tulla maksumuistutus.  

Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto. 

Hyväksytään esitys.  

7. Jaostojen kuulumiset 

Hallintojaosto 

Puheenjohtajisto: Puheenjohtajisto on tavannut Meilahden ainejärjestöjen muita 

puheenjohtajia. Muilla järjestöillä ei ole keväällä resursseja järjestää 

yhteistapahtumia, mutta mahdollisuuksia pohditaan lisää tulevissa kokouksissa. 

Useimmat eivät nähneet tarvetta avainhenkilötapaamiselle, mutta kiinnostusta 

löytyi järjestää myöhemmin yhteistapaamista järjestöjen hallitusten kesken. LKS on 

yhtenä järjestäjänä Trigeminus-sitseillä tänä vuonna ja viime vuoden tapaan sitsit 

järjestetään syksyllä kevään tapahtumasuman vuoksi. 

Puheenjohtajisto on myös tavannut koulutusohjelman uutta johtajaa Eino Partasta, 

jolloin keskusteltiin muun muassa Kompleksin ja koulutusohjelman yhteistyöstä. 

Eino nosti myös esiin, että opiskelijoiden puolelta on tullut kysymystä 

mahdollisuuksista osallistua Ukraina-kriisiin liittyvään kriisiapuun. Hänellä on 

kontakti Suomen Punaiseen Ristiin, jonne voidaan ottaa yhteys mahdollisesta 

yhteistyöstä. Tähän liittyen kokouksessa nousee kysymys, onko vastaavaa 

yhteistyötä mahdollista tehdä Nyyti ry:n kanssa. Todetaan, että otetaan ensin 

yhteyttä SPR:ään, sillä heille meillä on valmis yhteyshenkilö.  

Lisäksi puheenjohtajisto ja tilavastaava on tavannut Conduksen puheenjohtajistoa. 

Kokouksessa keskusteltiin Rexin käytöstä, uudistuksesta sekä siihen liittyvästä 

tavaroiden läpikäymisestä.  

Sihteeri: Hallitusmökki toukokuun kokousta varten on varattu Nuuksiosta, ei muita 

kuulumisia.  

Taloudenhoitaja: Kaikki sujuu normaalisti. Uratreffeiltä odotetaan muutamaa isoa 

laskua. 

Edunvalvontajaosto 

Edunvalvontavastaavat: Hyvinvointikysely on päätetty ja vastauksia käsitellään 

kohdassa 12. Edunvalvontavastaavat ovat edustaneet Kompleksia tiedekunnan 



järjestämässä opetuksen kokouksessa. Eino Partasesta tuli maaliskuussa uusi 

koulutusohjelman johtaja. 

Opintovastaavat: Ensi viikon tiistaina 26.4. järjestetään Kahvi & Valitus Mocsussa. 

Edelliseen Zoom & valitus tapahtumaan ei tullut ketään, joten jatkossa 

palautetilaisuudet pidetään lähtökohtaisesti kasvotusten.  Vuoden opettaja -

tilaisuudessa palkittiin vuoden kannustavimmaksi opettajaksi Sanna Koskinen ja 

vuoden innovatiivisemmaksi Viljami Salmela. Opintovastaavat ovat myös tavanneet 

koulutusohjelman edustajia opintotyöryhmän kokouksen merkeissä. Lisäksi 

opintovastaavat ovat tekemässä uudesta koulutusohjelman johtajasta Eino 

Partasesta esittelyn jäsenistölle sosiaaliseen mediaan sekä Kompleksi-listalle. 

Sidosryhmäjaosto 

SPOL-edustajat: Opiskelijayhteistyön seminaari on tulossa, johon Kompleksista 

osallistuu edustajia puheenjohtajistosta sekä edunvalvontajaostosta. 

Yhteistyökaupunkitoimintaa ollaan käynnistämässä, Kompleksin 

yhteistyöjärjestönä on tänä vuonna Stimulus. Syksylle on suunnitteilla 

ainejärjestötapaaminen syyskuun alussa Oulussa sekä Spolskis syys- ja lokakuun 

vaihteessa.  

Hepsy-edustajat: Hepsyn vuosijuhlat ovat tulossa 7.5. Kompleksin 

avustuspyynnöistä oli edellisessä kokouksessa keskusteltu hyväksyvään sävyyn, ja 

oli kehotettu olemaan asiasta yhteydessä Hepsyn sihteeriin. 

Kokemusasiantuntijapalkkioita Hepsy tukee, jos myös hepsyläisillä on 

mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin. Kompleksin seminaarin osalta Hepsyn 

kokouksessa oli noussut keskustelua siitä, miksi siihen tarvitaan ulkopuolista 

rahoitusta, eikä yliopisto rahoita seminaaria. Oli keskusteltu siitä, että loogisinta 

olisi, että Hepsyn rahoitus menisi ulkopuolisille puhujille, eikä esim. tilakuluihin. 

Kokouksessa nousee kuitenkin esiin, että tilanne on tälläkin hetkellä näin: yliopisto 

tarjoaa seminaaria varten tilat ja yliopiston henkilökunnalle Kompleksi ei maksa 

erillisiä korvauksia. Hepsyn rahoitus menee siis nimenomaan ulkopuolisten 

puhujien palkkioihin. Hepsystä myös muistutetaan, että voi hakea apurahoja 

esimerkiksi koulutusmatkoja varten.   

Upsy-edustajat: Upsyssä odotetaan innolla Kompleksin vuosijuhlia.  

Ekskursiotiimi: Ekskursiotiimillä ei ole kuulumisia hallitukselle. 

Alumnivastaava: Kannatusjäsenille on postitettu Kompleksi-lehti.  

Tapahtumajaosto 

Tuutoritiimi: Tuutoriparit on valittu, ja huomenna 21.4. pidetään vielä yksi 

tuutorikoulutus. Syksyn suunnittelua aloitellaan.  



Tarjoilutiimi: Huhtisitsit järjestettiin onnistuneesti. Tarjoilutiimiin on uusi 

liittymisestä kiinnostunut. Tiimi suunnittelee aloittavansa jälleen henkilökunnan ja 

opiskelijoiden yhteisten kahvihetkien järjestämisen. 

Biletiimi: Sitsit menivät myös biletiimin osalta hyvin. Hepsylle lähetettiin edellisellä 

viikolla tukihakemukset. Hankittava teltta, josta aikaisemmissa kokouksissa on ollut 

puhetta ja josta on lähetetty pyyntö Hepsylle ei ehdi vapuksi, joten harkitaan teltan 

vuokrausta.  

Hyvinvointitiimi: Hyvinvointitiimi on järjestämässä lähiaikoina paljon tapahtumia, 

kuten esimerkiksi ilmajooga, pussikalja-approt ja Sober furious -yhteislähtö. 

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä -kampanjaa varten tuotettiin sisältöä 

Kompleksin Instagramiin yhdessä some-vastaavan kanssa. Sen yhteydessä 

järjestettiin myös yhteinen lounas- ja opiskeluhetki. Stimulukselta on tullut viestiä, 

että he olisivat kiinnostuneita lähtemään yhdessä syksyllä kirjamessuille Helsinkiin. 

Pohditaan, järjestettäisiinkö siihen yhteislähtö ja mahdollisesti muutakin 

yhteisohjelmaa messujen yhteydessä.  

Kansainvälisyysvastaava: Vaihtariesittelyt ovat vielä huomisen käynnissä 

Kompleksin Instagramissa.  

Vastuullisuustiimi:  

Ympäristövastaavat: Hyväntekeväisyyskeräyksen kysely on valmis, ja siitä 

lähetetään lisätietoa jäsenille vapun jälkeen. Kuukauden ympäristövinkki on tulossa 

vappuviikolla Instagramiin. 

Tilavastaavat: Condus järjesti lisätilakoulutuksen 11.4. Tilavastaavat osallistuivat 

puheenjohtajiston kanssa Conduksen kokoukseen, yhteistyö heidän kanssansa 

jatkuu ja toivottavasti lisääntyy. Rexille on tulossa muutoksia, esimerkiksi ruskea 

seinä maalataan valkoiseksi, ja kokoushuoneesta pyritään saamaan tilavampi 

tapahtumia varten siirtämällä tavaroita toimistoon. Toukokuussa järjestetään 

Rexillä talkoot, johon hallituksesta todennäköisesti pyydetään osallistujia.  

Yhdenvertaisuusvastaava: Yv-vastaava järjesti yhdenvertaisuuskyselyn, jonka 

tuloksia esitellään kohdassa 13. 

Viestintäjaosto 

Kompleksi-lehti: Vuoden ensimmäinen lehti on julkaistu, ja toinen on suunnitteilla. 

Lehden teema on Kompleksi, ja siihen toimitus muun muassa testaa uusia lauluja 

laulunkirjan uudesta painoksesta.  

Kompleksi-podcast: Uusi jakso on tulossa pian. Keväällä ollut vähän rauhallisempaa 

podcastin suhteen, tiimissä mietitään miten saada lisää tekijöitä tiimin 

ulkopuoleltakin.  



Tiedottaja: Tiedottaja on hoitanut juoksevia tiedotusasioita ja osallistunut 

tuutoreiden koulutukseen. Keväällä on tarkoitus julkaista vielä yksi jäsentiedote 

toukokuun alussa.  

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

ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle.  

It-vastaava: Vanhaa jäsenrekisteriä on käyty läpi, ja siellä vaikuttaa olevan jonkin 

verran todella vanhoja jäseniä, joiden osalta pitäisi miettiä miten toimia. Tämä 

tuodaan todennäköisesti kokoukseen käsiteltäväksi erikseen. Nettisivun ulkoasua 

on uudistettu. Sähköpostilistan hallintaan on todennäköisesti tulossa Kide.appin 

myötä uudistus. 

Myyntivastaavat: Vuosijuhlavaatetilaus tehdään kuluvalla viikolla. Vuju-kirppis on 

tulossa huhtikuun lopussa, ja toukokuun alussa järjestetään järjestönauhojen ja 

haalarimerkkien myyntipäivä. 

Discord-vastaavat: On saatu neljä kokemusasiantuntijaa, jotka toukokuusta lähtien 

puhuvat keskiviikkoisin kesään asti Discordissa. Toukokuussa on myös tarkoitus 

aktivoida Discordia esimerkiksi viikkotiedotteella, kahvitteluhetkillä ja leffailtojen 

merkeissä. 

8. Työryhmien kuulumiset 

Vuosijuhlatiimi: Vuosijuhlat lähestyvät ja järjestelyt etenevät. Haalarimerkit ja 

painotuotteet ovat saapuneet. Varjovuosijuhlille avataan lisää paikkoja 

kompleksilaisille. Osa tiimistä käy ensi viikolla maistamassa juhlamenua. Sillikselle 

on saatu ruokasponsoreita. 

Ansionauhatyöryhmä: Ansionauhaehdotukset käsitellään kohdassa 11, ei muita 

kuulumisia. 

Laulukirjatyöryhmä: Uusi laulukirja on painossa ja julkaistaan toivottavasti 

toukokuun ensimmäisellä viikolla. Kirjassa on 10 uutta laulua.  

Uratreffi-työryhmä: Uratreffit pidettiin onnistuneesti. SPOL:illa on kiinnostusta 

järjestää samantyyppinen tapahtuma, ja työryhmän vetäjä keskustelee SPOL:in 

varapuheenjohtajan kanssa lähipäivinä siitä, mitä tällaisen tapahtuman 

järjestäminen vaatii. Lisäksi Aon Assessmentilta otettiin yhteyttä, ja heillä on 

kiinnostusta jatkaa yhteistyötä meidän kanssamme. Viimeisen parin vuoden aikana 

Aon on pitänyt normaalisti maksullisen menetelmäkoulutuksen ilmaiseksi 

muutamalle Kompleksin, KY:n ja AKK:n opiskelijalle vastineeksi jonkinlaisesta 

some-postauksesta. Uratreffi-työryhmän vetäjä Janna Hakala ilmoittaa, että voi 

ottaa tämän hoidettavakseen, mikäli kiinnostusta jatkaa yhteistyötä Aon 

Assessmentin kanssa löytyy. 



Jäsenrekisteriuudistustyöryhmä: Siirtymä Kide.appiin on mennyt hyvin, ja jäseniä 

siellä on tällä hetkellä 207. Vanhassa jäsenrekisterissä on vielä jonkin verran 

henkilöitä, jotka eivät ole uudessa jäsenrekisterissä, joten tehdään vielä uutta 

mainostusta Kide.appista jäsenille.  

Seminaari-työryhmä: Seminaarin suunnittelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Tämän 

vuoden teemana on persoonallisuushäiriöt. Ohjelmaa on aloitettu suunnittelemaan 

ja sponsoreita kontaktoidaan pian.  

Viivi Laamanen poistuu klo 16.48.  

9. Tulevat tapahtumat 

Huhtikuu 

22.4. klo 18    Alumnien afterworkit, Apollo Street Bar 

22.4. klo 10–16   Tieteen päivä 

24.4. klo 16–18   Varaslähtö vappuun (LKS), Meilahdessa 

25.4. klo 18    Käsityökerho (haalarimerkki-edition), Rexin iso tila 

26.4. klo 11–13   Kahvi ja valitus, Mocsu 

27.4. klo 14.30    Etäekskursio HUS aivovammapoliklinikalle 

27.4. klo 19   Kompleksi goes Sober Furious  

28.4. klo 16   Pussikalja-Approt 

29.4. klo 12   Vujukirppis 

29.4. klo 19    HLKS+LKS:n vappulämmittely, Euphoria 

30.4. klo 12    Kompleksin vappuaatto, Tervasaari 

Toukokuu 

1.5. klo 9    Kompleksin vappupäivä, Ullanlinnanmäki 

6.5. klo 18    Varjovuosijuhlat, Käärmeenpesä 

9.5. klo 14   Vujuviikon minigolf-maanantai 

10.5. klo 17   Vuosijuhla-tanssiharjoitukset 

11.5. klo 14   Vujuviikon tutkimusekskursio, Biomedicum 



12.5. klo 18   Vujuviikon Viini & Maalaus -ilta 

14.5. klo 18   Kompleksin 75. vuosijuhla, Wanha Satama 

15.5. klo 10   Silliaamiainen 

16.5.     Käsityöpiknik 

27.5.     Toukokuun hallituksen kokous, Nuuksio 

28.5. klo 17   Suursitsit, Senaatintori 

10. Opintopistehakemukset 

Esitys: Myönnetään haetut opintopisteet liitteessä 2 mainituille henkilöille (pisteet 

eritelty henkilöittäin). 

Hyväksytään esitys. 

Liitteessä 3 mainitut ja paikalla olevat henkilöt poistuvat kokouksesta kohdan 11 

ajaksi. Valitaan kohdan 11 ajaksi puheenjohtajaksi Johanna Hämäläinen, koska 

puheenjohtaja Iiris Vanhalalle sekä varapuheenjohtaja Lauri Uuskalliolle 

ehdotetaan ansionauhan myöntämistä. 

11. Ansionauhojen saajat 

Kompleksi myöntää joka vuosi ansionauhoja hopeisella ja kultaisella ansiomerkillä 

henkilöille, jotka ovat tehneet ansiokasta työtä Kompleksin tai psykologian 

opiskelijoiden eteen useamman vuoden ajan. Ansionauhatyöryhmä on käsitellyt 

jäsenille lähetetyssä kyselyssä ehdotettuja toimijoita sekä muita esimerkiksi viime 

vuonna harkittuja tai muita aktiivisia kompleksilaisia.  

Esitys: Myönnetään ansionauhat liitteessä 3 ehdotetuille henkilöille. 

Hyväksytään esitys.  

12. Hyvinvointikyselyn tulokset 

Anniina Koutonen ja Eetu Vilminko poistuvat klo 19.19. 

Edunvalvontavastaavien teettämään hyvinvointikyselyyn oli tullut 71 vastausta, 

joissa eri opintojen vaiheet olivat hyvin edustettuina. Opinnoissa jaksamisessa oli 

kyselyn perusteella paljon vaihtelua, mutta suurin osa vastaajista jaksaa hyvin tai 

erittäin hyvin. Maailmantilanne ja muut elämän osa-alueet kuormittavat myös 

opiskelumotivaatiota, ja itseohjautuvuus ja ajanhallinta nousi esiin yleisenä 

kuormittavana tekijänä. Motivaatiota ja jaksamista on keskimäärin vaikuttanut 



parantavan lähiopetukseen siirtyminen, vertaistuki sekä opintojen etenemisen 

taitekohdat. 

13. Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset 

Yhdenvertaisuusvastaavan teettämään yhdenvertaisuuskyselyyn oli tullut 30 

vastausta. Kyselyn mukaan tasa-arvo toteutuu pääasiassa hyvin ryhmien välillä ja 

Kompleksin eri osa-alueilla, ja tilanteessa on myös tapahtunut positiivista kehitystä 

koronan jälkeisenä aikana. Hälyttävästi Kompleksin tapahtumassa on kuitenkin 

havaittu häirintää ja ulkopuolelle jättämistä. Tästä on käyty alustavaa keskustelua 

puheenjohtajiston kanssa. Tutoreita ja muita hallitustoimijoita on koulutettu 

turvahenkilötoiminnasta ja turvallisemman tilan periaatteista. 

Yhdenvertaisuusvastaava painottaa, että mistä tahansa huolta herättävästä 

tilanteesta voi aina olla yhteydessä esimerkiksi puheenjohtajistoon tai Kompleksin 

yhdenvertaisuusvastaavan sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella. Kyselystä 

nousi lisäksi esiin, että kampuksella esteettömyys ei aina toteudu ja myös 

opinnoissa on voinut joutua eriarvoiseen asemaan henkilösyistä johtuen. Tätä 

voitaisiin käydä tarkemmin läpi tilavastaavien ja edunvalvontajaoston kanssa.  

14. Keskustelua Kompleksilaisille suunnatusta keskustelualustasta 

Viime aikoina on herännyt toiveita kompleksilaisille suunnatusta matalan 

kynnyksen keskustelualustasta, joka olisi käytössä vuosikurssien yli. On ehdotettu 

Telegramia, mutta toisaalta Kompleksilla jo käytössä oleva Discord voisi myös 

toimia tässä tarkoituksessa.   

Haasteena Discordin kanssa on ollut saada ja pitää sitä aktiivisena. Moni on sanonut 

sen tuntuvan vieraalle. Toisaalta Discordia käytettiin esim. syksyllä 2021 fuksien 

orientaatiossa, ja toimi etenkin tiedotustarkoituksessa hyvin. Pohditaan sitä, että 

avoimen keskustelukulttuurin luominen on haaste alustasta huolimatta, joten 

Discordia voitaisiin yrittää kehittää enemmän tähän suuntaan. Ajatuksena nousee 

esimerkiksi viikoittaiset tapahtumakoonnit ja virtuaalisten ”hengailupaikkojen” 

käyttöönotto, joka houkuttelisi jäseniä sovelluksen käyttöön.  

Anna Talkkari poistuu klo 20.00. 

Telegramin etu voisi olla, että se muistuttaa alustana enemmän monelle tuttua 

WhatsAppia, ja voisi siksi olla helpompi käyttää, vaikkei olisi aiemmin käyttänyt 

Telegramia. Toisaalta jokainen sovellus on varmasti joillekin vieras joka 

tapauksessa. Moni muu järjestö käyttää tällä hetkellä Telegramia vapaampaa 

keskustelua varten, niin kuin myös moni SPOL-järjestöistä. 

Alli Haavisto poistuu klo 20.06. 



Todetaan, että olisi hyvä saada selkeämpi kuva jäsenien ajatuksista ja toiveista 

asiaan liittyen. Sovitaan, että tehdään asiasta kysely selvittääkseen asiaa. Kyselyn 

ottaa vastuulleen Ellen Saikku ja Kira Schalin. 

Tuire Korvuo ja Aida Lindy poistuvat klo 20.11. 

15. Tapahtumatiedottaminen 

Alma Suutari ja Siiri Piha poistuvat klo 20.14. 

Nyt kun Kide.appiin on saatu siirrettyä jäsenet, myös kaikki tapahtumat olisivat 

tärkeä saada sinne. Myös maksuttomia tapahtumia voidaan luoda, ja ne voi luoda 

vain jäsenille saataville. Tällä hetkellä tapahtumia tulisi siis tiedottaa 

sähköpostilistalla, Facebook-ryhmässä sekä luoda tapahtuma Kide.appiin, jonka 

linkki jaetaan muilla kanavilla. Lisäksi olisi tarkoitus saada käyttöön 

viikkokohtainen tapahtumatiedote Instagramiin.    

Pohditaan, kenelle kaikille tätä varten tarvitaan hallinto-oikeudet Kide.appiin. 

Kide.appissa ei ole mahdollista pitää esim. yhteistä tapahtumajaostotiliä, vaan 

oikeudet täytyy antaa tietyille henkilöille. Toistaiseksi tapahtumajaosto sopii asian 

keskenään niin, että joku oikeudellinen luo tapahtuman. Jatkossa voisi pohtia 

esimerkiksi jokaiselle tapahtumatiimille tästä vastaavaa henkilöä, jolle annetaan 

kyseiset oikeudet. Tätä voisi pohtia lisää hallitusrakenneiltakoulussa syksyllä.  

16. Kari Lehden muistaminen 

Koulutusohjelman suunnittelija Kari Lehti siirtyy toukokuussa toisiin tehtäviin ja 

pohditaan, miten voidaan muistaa hänen panostaan psykologian opiskelijoille. 

Haluttaisiin hankkia jokin lahja, joka luovutettaisiin hänelle esimerkiksi 

kevätjuhlassa.  

Esitys: Hankitaan koulutussuunnittelija Kari Lehdelle maksimissaan 50 euron 

suuruinen läksiäislahja. Hankinnasta vastaa edunvalvontajaosto.  

Hyväksytään esitys.  

17. Hepsyn vuosijuhlalahja 

Hepsy ei kuulu niihin yhteistyöjärjestöihin, joille automaattisesti ollaan budjetoitu 

vuosijuhlalahjaa varten rahaa, mutta haluttaisiin kuitenkin hankkia heille jokin lahja 

vuosijuhlille.  

Esitys: Hankitaan Hepsylle maksimissaan 20 euron suuruinen 

vuosijuhlamuistaminen. Hankinnasta vastaavat Iiris Vanhala ja Johanna 

Hämäläinen.  

Hyväksytään esitys.  



18. Muut esille tulevat asiat (META) 

Mietitään, voitaisiinko ostaa Kompleksille teltta jo nyt ja saada Hepsyltä 

mahdollinen sponsorointi sitä varten takautuvasti. Sponsorointi ei todennäköisesti 

kuitenkaan vaikuttaisi ostopäätökseen ja tällöin teltta voisi vielä ehtiä vapuksi. 

Biletiimi selvittää asiaa ja ottaa yhteyttä telttavalmistajiin pikaisesti.  

Ehdotetaan, että voitaisiin jatkossa siirtää Kompleksin haalarimerkki- ja 

laulukirjamyynti Kide.appiin. Todetaan, että tämä todennäköisesti olisi mahdollista 

ja kannattavaa.  

It-vastaava ehdottaa, että henkilökunnalle voisi lähettää kyselyn kiinnostuksesta 

pysyä sähköpostilistalla jäsenrekisteriuudistuksen jälkeen. Edunvalvontajaosto 

lupautuu auttamaan asiassa, sillä heillä on yhteystiedot helposti saatavilla. 

Ympäristövastaavat esittävät tapahtumajaostolle toiveen, että tapahtumien 

teemojen valinnassa voisi jatkossa ajatella enemmän sitä, että asut olisi mahdollista 

helpommin toteuttaa jo omistamilla vaatteilla ja asusteilla, eikä tarvitsisi ostaa 

uutta.   

19. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20.40. 

 

Vakuudeksi, 

 

_____________________________________         _____________________________________ 

Iiris Vanhala, puheenjohtaja                       Kira Schalin, sihteeri 
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Opintopisteiden hakijat 

 

Yrjö Rinne 

 

Hakee yhtä (1) opintopistettä toiminnastaan hyvinvointitiimin jäsenenä 

vuodelta 2018. Hakemus liitteessä 2a. 

 

Siiri Opas 

 

Hakee kahta (2) opintopistettä toiminnastaan tarjoilutiimin vetäjänä vuonna 

2020 ja Podcast-tiimin jäsenenä vuonna 2021. Hakemus liitteessä 2b. 
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Ehdotus ansionauhojen saajista 

Kultaiset ansionauhat 

Eetu Vilminko 

Kaisa Krabbe 

Saara Silakoski 

Hopeiset ansionauhat 

Anna Piri 

Anniina Koutonen 

Iiris Vanhala 

Lauri Uuskallio 

Pinja Haapala 

Tuire Korvuo 
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Läsnäolijat    Etäosallistujat 

 

Iiris Vanhala    Viivi Laamanen 

Lauri Uuskallio   Pihka Oksanen 

Kira Schalin    Anna Talkkari 

Johanna Hämäläinen   Siiri Piha  

Kaisa Krabbe   Alli Haavisto 

Ali El Fellah    Suvi Kangas 

Salla Skön 

Sylvia Talikka 

Heidi Tanttu 

Tuire Korvuo 

Samir Verma 

Silja Kesola 

Noora Kokko 

Alessandra Bombino 

Ellen Saikku 

Annika Allén 

Riinu Elonheimo 

 

 

  


