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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 27.5.2022 klo 17
Paikka: Sportstugan, Sorvalammentie 22 (02740, Espoo). Etäosallistujat Zoomissa, linkki
kokouskutsussa.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.13.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään eristyslista seuraavin muutoksin:
Lisätään kohdaksi 12. Kyselyn tulokset: Jäsenille suunnattu keskustelualusta
Lisätään kohdat 16–20:
16. Kompleksin lempifontti
17. Sooma, Terkko vai Mocsu?
18. Kesätyöt, uhka vai mahdollisuus?
19. Kompleksin lempipihapeli
20. Kompleksin lempikesäherkku
Ellen Saikku, Anna Vuorinen, Siiri Opas, Suvi Reponen ja Annika Allén saapuvat klo
17.16.

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti
Ei ilmoitusasioita. Kompleksi on saanut Suomen Psykologisen seuran Psykologialehden 2/2022, sekä vuoden 2021 verotuspäätöksen Kelalta, jossa todetaan, että
Kompleksi on yleishyödyllinen yhteisö eikä näin ollen ole maksettavaa veroa.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Talous
Kuluyhteenvedosta on huomattavissa, että Kompleksilla on ollut paljon tapahtumia
ja rahaliikennettä kevään aikana.
Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto
Hyväksytään esitys.
7. Jaostojen kuulumiset
Hallintojaosto:
Puheenjohtajisto: Puheenjohtajisto on tavannut HUS:in kehittämispäällikkö Elina
Kootaa, tutkimusjohtaja Taneli Raiviota sekä muita Meilahden ainejärjestöjä
etätapaamisessa viime viikolla. Tapaamisessa puhututti kompleksilaisten ja
fonilaisten heikot mahdollisuudet työllistyä opiskeluaikana HUS:ille.
Puheenjohtaja piti puheen Kompleksin vuosijuhlilla ja puheenjohtajisto oli myös
mukana vastaanottamassa tervehdyksiä Kompleksille juhlien cocktailtilaisuudessa. Lisäksi puheenjohtaja kävi taloudenhoitajan kanssa edustamassa
Kompleksia Hepsyn 40 v vuosijuhlilla.
Sihteeri: Ulkoinen kovalevy asiakirjojen sähköistämistä varten on hankittu ja
projekti on tarkoitus saada käyntiin syksyllä. Lisäksi sihteeri oli vastaanottamassa
tervehdyksiä ja jakamassa ansiomerkkejä Kompleksin vuosijuhlilla.
Taloudenhoitaja: Taloudenhoitaja oli edustamassa Kompleksia Hepsyn vuosijuhlilla
puheenjohtajan kanssa. Myös taloudenhoitaja vastaanotti tervehdyksiä ja jakoi
ansiomerkkejä Kompleksin vuosijuhlilla.
Edunvalvontajaosto:
Edunvalvontavastaavat: Hyvinvointikyselyn tuloksia on viety henkilökunnalle.
Seuraavalla viikolla Kari Lehdelle viedään kiitos- ja läksiäislahja.

Opintovastaavat: Suomen Punaiselle Ristille on laitettu viestiä koskien Ukrainakriisiin liittyviä kriisiapumahdollisuuksia. Heiltä vastattiin, etteivät tätä koskevat
suunnitelmat ole vielä täysin selvät mutta he palaavat asiaan, kun he tietävät
enemmän ja mikäli voidaan sopia mahdollisesta yhteistyöstä.
Sidosryhmäjaosto
SPOL-edustajat: SPOL:in hallitus kokoontuu tänä viikonloppuna hallitusmökille ja
myös kokoustaa sen yhteydessä. Kokouksessa keskustellaan muun muassa
mahdollisesta yhteisosallistumista Pride-kulkueeseen. Ainejärjestötapaaminen
tulee syksyllä 2.–4.9.
Upsy-edustajat: Upsyn johtokunta kokoustaa ensi perjantaina 3.6. Edustajat
muistuttavat, että Upsyn virkistys- ja koulutustapahtumiin saa osallistua myös
opiskelijajäsenenä ja ne ovat maksuttomia. Syksyllä 9.9. on esimerkiksi tulossa
Ammattieettiset sudenkuopat -koulutus.
Hepsy-edustajat: Hepsy-edustajat eivät ole läsnä kokouksessa, eikä heillä ole
erikseen ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle.
Ekskursiotiimi: Stimuluksen koulutusvastaava on ottanut yhteyttä tiimiin
halukkuudesta yhteiseen koulutustapahtumaan syksyllä 2022. He ovat ehdottaneet
Oikeuspsykologia-aiheista koulutusta ja mahdollisesti niin, että se järjestettäisiin
paikan päällä Jyväskylässä, jolloin tapahtuman yhteydessä voisi järjestää myös
rennompaa yhteistekemistä, kuten sitsit. Stimulus on tänä vuonna Kompleksin
SPOL-ystävyysjärjestö. Aikaisemmin, kun ystävyysjärjestöjen kanssa on järjestetty
vastaavia tilaisuuksia, on todettu, että tapahtuma on varsin työllistävä esimerkiksi
biletiimille ja olisi siksi hyvä ulkoistaa järjestelyt jonkinlaiselle työryhmälle. Asiaan
palataan META:ssa.
Alumnivastaava: Kevään alumnitapahtumat ovat ohi. Alumnivastaava harkitsee
kesätekemisen mielenkiinnon kartoittamista. Lehden toinen painos olisi vielä
tarkoitus lähettää kannatusjäsenille.
Tapahtumajaosto
Tuutoritiimi: Syksyn tapahtumia suunnitellaan. Kesäsuokin päivämääräksi on
päätetty 8.7. ja tutoriltakoulun päivämääräksi 15.8.
Tarjoilutiimi: Tarjoilutiimi järjesti varjovuosijuhlia, jotka sujuivat hyvin.
Keskiviikkona 25.5. järjestettiin kevätjuhla Kompleksille ja henkilökunnalle.
Huomenna 28.5. on Suursitsit. Syksyn sitsejä suunnitellaan jo alustavasti.
Biletiimi: Myös biletiimi järjesti kevätjuhlaa Kompleksille ja henkilökunnalle 25.5.
Kesämökin päivämääriksi on päätetty 11.–12.6. Hepsystä vastattiin, että koskien

kokemusasiantuntijoita he kaipaisivat lisätietoja 3.6. klo 17.30 mennessä. Muut
haetut sponsoroinnit saatiinkin vuosijuhlalahjaksi Hepsyltä.
Hyvinvointitiimi: Kevään tapahtumat alkavat olla ohi. Tiimi suunnittelee omaa
vapaamuotoista ajanviettoa Porvoon matkan muodossa, joka mahdollisesti olisi
muillekin auki. Lisäksi mietitään yhteistyössä Psykologiliiton kanssa yhteislähtöä
Pride-kulkueeseen.
Kansainvälisyystiimi: Tiimi on saanut kutsun kv-opiskelijoiden check-in
tapahtumaan syksyllä. Siihen osallistumista pohditaan, mikä käytännössä
tarkoittaisi Kompleksin esittelemistä kansainvälisille opiskelijoille.
Vastuullisuustiimi:
Tilavastaavat: Rexiä uudistetaan, vanhoja tavaroita on viety Sorttiin, joitain uusia
hankintoja on tehty ja ison tilan seinä on maalattu. Kompleksin astiaston paikka on
auki, se tulee mahdollisesti olemaan toimistossa tai sitsivarastossa. Rexillä pidetään
talkoopäivä maanantaina 30.5. klo 14 alkaen. Viimeiset tilakoulutukset pidetään ti
31.5. Päätettiin, että tutoreillekin myönnetään kulkuluvat Rexille, tosin vain isoon
tilaan. Kompleksilla tutorit ovat kuitenkin hallituksen toimihenkilöitä, jonka vuoksi
heille on jo haettu kulkuluvat Rexille. Orientaatioviikon varaukset ovat alkaneet ja
tehdään 5.6. mennessä.
Meilahden osalta tilavastaavien tietoon tuli, että LKS on tekemässä hankintoja
Mocomaan. LKS:lle ilmoitettiin, että Kompleksi haluaa osallistua uudistusten
suunnitteluun. Asiasta kokoustettiin aikaisemmin tänään, jolloin sovittiin, että
tullaan järjestämään Mocsu-talkoot, ja myös hallitushuoneen siivoamistilaisuus.
Mocsuun ollaan hankkimassa muun muassa matkakaiutin, Playstation ja
keittiöpyyhkeitä. Myös sääntöjä on tarkoitus uudistaa. Seuraavan lukuvuoden
siivousvuoroista toivottiin, että Kompleksilla olisi viisi siivousvuoroa syksyllä
(tutorryhmät), ja kaksi keväällä (hallitus).
Lisäksi keskusteltiin tiedekuntasopimuksesta, jonka mukaan tällä hetkellä
lääketieteen opiskelijoiden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat vuosittain saavat
1500–2500 euroa vuosikurssirahastoon vastineeksi Mocsun siivoamisesta. Lisäksi
he pitävät yllä järjestelyjä kahvitarvikkeiden hankkimisen suhteen. Kompleksi
ehdotti tapaamisessa, että lääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden
vuosikurssille annettavia rahoja annettaisiin myös psykologian ja logopedian
fukseille, sillä hekin osallistuvat siivoukseen. Kompleksi ehdotti myös, että kaikki
rahat voisi tarvittaessa käyttää yhteiseen hyvään. LKS:n edustaja lupasi esittää
Kompleksin ehdotuksen LKS:n hallitukselle ja he esittävät myöhemmin mallin,
miten rahoja voitaisiin uudelleen jakaa. Kompleksi ilmaisi myös halukkuutta
osallistua tarvittaessa kahvijärjestelyjen ylläpitoon, jos se oli peruste miksi
lääketieteen alfat saavat kaikki rahat.

Ympäristövastaavat: Kevään hyväntekeväisyyskeräys on pystyssä, kohteena
Pelastakaa lapset. Kevään viimeinen ympäristövinkki julkaistiin.
Yhdenvertaisuusvastaava: Yhdenvertaisuusvastaava ei ole läsnä kokouksessa, eikä
hänellä ole erikseen ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle.
Viestintäjaosto
Kompleksi-lehti: Juhlanumero lehdestä julkaistiin vuosijuhlaviikolla.
Kompleksi-podcast: Yksi jakso on tulossa vielä ennen kesää. Syksylle on jo joitain
alustavia suunnitelmia.
Some-vastaava: Somevastaava ei ole läsnä kokouksessa, eikä hänellä ole erikseen
ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle.
It-vastaava: Muutama uusi jäsen on liittynyt Kide.Appin jäsenalueelle.
Sähköpostiongelmien ilmoitukset ovat vähentyneet. Uusi lehti on lisätty
nettisivuille.
Tiedottaja: Ei kuulumisia.
Myyntivastaavat: Haalarimerkkejä on postitettu ja vujuvaatteita jaettu.
Discord-vastaavat: Discordissa on lähtenyt käyntiin paljon tapahtumia kevään
lopussa.
8. Työryhmien kuulumiset
Vuosijuhlatiimi: 14.5. oli vuosijuhlat, jotka sujuivat hyvin ja pääosin suunnitelmien
mukaisesti. Juhliin liittyen hoidetaan vielä joitain sponsori- ja talousasioita.
Kuluvalla viikolla myös luovutettiin viimeiselle kunniajäsenelle kunniajäsennauha
ja kukat.
Laulukirjatiimi: Laulukirjan toinen painos julkaistiin ja sitä käytettiin
varjovuosijuhlilla ensimmäistä kertaa. Kirjaa myytiin joissain vuosijuhlaviikon
tapahtumissa. Kirjan myynti on nyt siirtynyt myyntivastaaville.
Jäsenrekisteriuudistustyöryhmä: Kide.Appista vaikuttaa vielä puuttuvan joitain
jäseniä, joten liittymistä sinne voisi vielä vähän mainostaa. Syksyllä uudet fuksit
liitetään Kide.Appiin ja mietitään miten toimia jäsenmaksun suhteen jatkossa.
Seminaaritiimi: Joitain puhujia on saatu seminaariin. Psykologiliitto on vastannut
tulevansa seminaarin pääsponsoriksi. Hepsy ja Upsy päättävät todennäköisesti pian
sponsoroinneistaan. HUS on vastannut sponsorointihakemukseen kieltävästi,
vaikka he aikaisemmin olivat osoittaneet kiinnostusta seminaarin tukemiseen.

Pohditaan, että voitaisiin vielä yrittää lähestyä heitä puheenjohtajiston kautta
asiassa.
9. Tulevat tapahtumat
28.5.2022 klo 17

Suursitsit, Senaatintori

1.6.2022 klo 17

Kokemuskeskiviikko: Puheenvuoro 4, Discord

11.-12.6.2022

Kompleksin Kesämökki

2.7.2022

Pride-yhteislähtö

5.7.2022

Yhteislähtö Stadin Kesäapproon

28.7.2022

Kesäsuokki, Suomenlinna

29.8.2022

Fuksisuokki, Suomenlinna

10. Sähköpostipäätös: Kompleksin toimihenkilöksi liittäminen
Alessandra Bombinon liittämisestä tarjoilutiimin jäseneksi ja näin ollen hallituksen
toimihenkilöksi tehtiin sähköpostipäätös 26.4. Päätöksessä hyväksyttiin esitys
liittää Alessandra Bombino tarjoilutiimin jäseneksi (Liite 2).
11. Stimuluksen vuosijuhlalahja
Stimulus ry haluaa lahjoittaa 30 euroa Kompleksin valitsemaan kohteeseen
vuosijuhlalahjana. Keskustellaan, mihin kohteeseen haluttaisiin lahjoittaa tuo
summa.
Vuosijuhlilla myös Psykologiliitto ilmaisi vuosijuhlalahjana lahjoittavansa rahaa
Kompleksin nimissä meidän valitsemaan kohteeseen, joten pohditaan samalla
tämän kohdetta, vaikka asiasta ei tässä kokouksessa tehdä varsinaista päätöstä.
Ympäristövastaavat järjestivät kyselyn jäsenille toivotuista lahjoituskohteista
Kompleksin omaa hyväntekeväisyyskeräystä varten, ja tuloksissa nousi esiin
erityisesti mielenterveys, ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet.
Ehdotetaan, että lahjoitettaisiin toinen lahjoitus mielenterveyden/ihmisoikeuksien
puolesta toimivalle järjestölle ja toinen ympäristön puolesta toimivalle järjestölle.
Järjestöinä nousee esiin WWF, joille ilmeisesti voi suunnata lahjoitukset erityisesti
ilmastonsuojeluun, sekä Trasek ry. Stimuluksen vuosijuhlalahjan lahjoitusta
ehdotetaan jälkimmäiseen järjestöön.

Esitys: Pyydetään Stimulusta lahjoittamaan vuosijuhlaraha (30e) kohteelle Trasek
ry:lle
Hyväksytään esitys.
12. Kyselyn tulokset: Jäsenille suunnattu keskustelualusta
Huhtikuun kokouksessa oli pohdintaa jäsenistölle suunnatusta matalan kynnyksen
keskustelualustasta. Kokouksen jälkeen järjestettiin kysely asiasta jäsenille, jonka
tuloksia nyt käsitellään.
Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 50 ja vastaajien kesken matalan kynnyksen
foorumi sai paljon kiinnostusta. Erityisesti nousi esiin vuosikurssirajojen ylitse
viestintä ja vapaamuotoisempi keskustelu esim. poikkitieteellisistä tapahtumista.
Kyselyssä kysyttiin erityisesti ajatuksia Discordista ja Telegramista vaihtoehtoina
alustalle, ja molemmille tuli kannustusta mutta myös vastustusta. Avoimissa
kysymyksissä Discordin puolesta nousi esimerkiksi se, että alusta on jo valmiiksi
käytössä, mutta toisaalta se oli monesta vaikea tai ei sovellu pikaviestintään. Monet
olivat Telegramin puolesta, koska se on jo monella muulla järjestöllä onnistuneesti
käytössä, mutta toisten mielestä sovellus on liian kaoottinen tai tukkeutuisi liian
helposti.
Äänestyksessä 58,5 % kannatti Telegramia alustaksi, 26,8 % kannatti Discordia
alustaksi ja loput vastasivat jotain muuta.
Hallituksen keskustelussa nousee esiin, että huolimatta alustasta aktivointi vaatii
jäseniltä oma-aloitteisuutta. Keskustellaan myös mahdollisista riskeistä sen
suhteen, että viestintä hajautuu liikaa, jos Telegram otetaan käyttöön. Todetaan
kuitenkin, että Kompleksin Discordissa tällä hetkellä on paljon tapahtumia ja
Telegramilla ja Discordilla kuitenkin olisi erilaiset funktiot jäsenille.
Käytännön järjestelyihin liittyen sovitaan, että Telegram-ryhmän liittymislinkki
olisi helpoin jakaa Kide.Appin jäsenalueelle. Hallitus tekisi ryhmän, mutta se ei
toimisi virallisena tiedotus- tai palautekanavana. Hallitus tekisi myös säännöt
ryhmään.
Yleinen konsensus hallituksessa Telegram-ryhmälle on myönteinen. Pihka Oksanen
ilmoittaa mahdollisuuden ottaa ryhmän luomisen tehtäväkseen. Saara Silakoski ja
Kira Schalin ilmoittavat voivansa tarvittaessa auttaa järjestelyissä.
13. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan sopiminen
Sovitaan aika seuraavaa hallituksen epävirallista kokousta varten. Kyseisessä
kokouksessa sovitaan tarkemmin loppuvuoden aikatauluista.

Kokouksen ajankohdaksi sovitaan 17.8. klo 18.
14. Muut esille tulevat asiat (META)
Stimuluksen kanssa järjestettävästä yhteistyötapahtumasta jatketaan keskustelua.
Ajankohdasta pohditaan, että olisi hyvä, jos se ei ajoittuisi liian lähelle Kompleksin
seminaaria, ja todennäköisesti se jäisikin loppusyksylle. Sovitaan, että vastataan
Stimulukselle, että olemme kiinnostuneita tapahtumasta, sekä kysytään, miten
paljon toimijoita meiltä tarvittaisiin ja millaisiin tehtäviin, jos tapahtuma on
Jyväskylässä. Tämän perusteella voimme syksyllä tarvittaessa perustaa tapahtumaa
varten työryhmän.
Vulnuksen, eli lääkiksen pesäpallokerhon tapahtumiin suositellaan osallistumista.
Trigeminus-sitsit järjestetään syksyllä 21.10. Avainhenkilötapaaminen järjestetään
ehkä myös syksyllä.
Riinu Elonheimo poistuu klo 18.37.
Kysytään, jatketaanko tapahtumatiedottamista Kompleksin Facebook-ryhmässä
syksyllä, nyt kun on otettu Kide.App käyttöön. Sovitaan, että syksyn voitaisiin vielä
tiedottaa myös Facebookissa, mutta ilmoittaa, että siirtymistä pois valmistellaan.
Tapahtumatiedottamisen siirtymästä pois Facebookista voitaisiin syksyllä tehdä
erikseen päätös.
Muistutetaan täyttämään toimintakalenteriin tapahtumien osallistujamääriä.
Sihteeri kertoo mökin järjestyssääntöjä hallitussitsejä ja -mökkiä varten.
15. Kokoustauko ja siirtyminen epämuodolliseen osuuteen
Siirrytään kokoustauolle klo 18.56 alkaen.
Jatketaan kokousta epämuodollisuudella osuudella klo 19.18 alkaen.
16. Kompleksin lempifontti
Epävirallinen osuus aloitetaan perinteisesti laulamalla Helan går.
Aiheen alustus: Laulukirjan uutta painosta tehdessä laulukirjatiimissä nousi ajatus,
mikä on aito kompleksilainen fontti. Asiakirjoissa on jo jonkin aikaa käytetty
Cambriaa, mutta toisaalta moni pitää perinteisestä Times New Romanista. Toisaalta
Comic Sansissa on oma viehätyksensä, vaikka sihteeri, joka alustaa aiheen, tiedostaa
että Comic Sans voi olla joillekin tunteita herättävä fontti.
Heti alkuun varapuheenjohtaja huudahtaa “miksi se ei olisi Comic Sans?!”. Myös
lehden toimituksen jäsen jatkaa Comic Sansin puolustamista. Hänen mielestänsä

oppimisvaikeudet pitäisi olla lähellä psykologian opiskelijoiden sydäntä, ja hän on
lukenut, että dysleksikolle Comis Sans on keskimääräistä fonttia helppolukuisempi.
Meilahden tilavastaava toteaa, että pöytäkirjat ovat tärkeitä ja osa historiaa, mutta
kyseenalaistaa, kuinka moni niitä oikeasti lukee. Hieman epäjohdonmukaisesti hän
kuitenkin päätyy siihen, että Cambria on hyvä, koska se ei ole yhtä stuck up, kuin
Times New Roman. Cambria on hänestä ihan esteettinen, muttei liian
persoonallinen.
Edunvalvontavastaavan mielestä Comic Sans ei ole ainoa dysleksikoille sopiva
fontti. Niitä löytyy varmasti myös esteettisiä.
Podcastin päätoimittaja on lukenut, että aksentit, joita on esimerkiksi Times New
Romanissa helpottaa luettavuutta paperilla, koska ne luovat rivi-illuusion paperiin.
Elektronisesti samaa efektiä ei kuitenkaan ole, joten silloin Comic Sans tai Cambria
olisi sopivampi vaihtoehto. Sihteeri muistuttaa, että Kompleksi on tehnyt virallisen
päätöksen, että jatkossa asiakirjat arkistoidaan vain sähköisesti, mikä näin ollen
puhuu Times New Romania vastaan, joskin hän hieman kyseenalaistaa podcastin
päätoimittajan lähdekritiikkiä aiheessa.
Lehden toimituksen jäsen palaa helppolukuisten fonttien taisteluun: Comic Sans ei
ehkä ole ainoa lukuhäiriöystävällinen fontti, mutta kyllä ainoa, joka kokouksessa
osataan nimetä.
Edunvalvontavastaava väistää kuitenkin kaksintaistelun toimituslaisen kanssa
vaihtamalla puheenaihetta ja tuomalla uuden ehdokkaan keskusteluun:
Kompleksilogon fontti. Meilahden tilavastaava ehdottaa, että fontti voitaisiin
kopioida tekoälyllä ja näin luoda aivan oma fontti Kompleksille. Lehden toimituksen
jäsen huomauttaa, että tämä voi aiheuttaa tekijänoikeuksellisia haasteita, sillä
Kompleksin on saatava lupa logon alkuperäiseltä taiteilijalta.
Puheenjohtaja miettii, mikä fontti hänen laulukirjansa kannella on. Laulukirjatiimin
vetäjä myöntää, ettei vanhan painoksen kannen fonttia koskaan saatu selville.
Uudessa painoksessa lisäksi K-kirjain ja muut kirjaimet ovat eri fonteilla.
Ympäristövastaava osoittaa laulukirjan sisälle ja toteaa, että ei ollenkaan pidä
laulukirjan fontista. Kukaan ei vaikuta huomaavan, että he kaikki puhuvat eri
fonteista.
Toimituksen jäsen kysyy, että eikö fontti viittaa tekstin kokoon ja että eikö
kirjainten tyylille ole aivan oma termi. Onko me koko ajan puhuttu väärästä asiasta?
Tämä tyrmätään nopeasti, mutta ajatus vie monet uusien ideoiden pariin:
alumnivastaavan mielestä meidän pitää myös päättää fontin väri, myyntivastaavan
mielestä riviväli, ja taloudenhoitajan mielestä onko fontti lihavoitu vai ei.
Opintovastaava muistuttaa muita, että Kompleksin arvojen mukaan kaikki ovat

sopivia juuri sellaisina, kun ovat, ja että keskustelu nyt on siirtymässä syrjimisen
puolelle.
Meilahden tilavastaava ehdottaa, että äänestetään likert-asteikolla näillä kolmella
fontilla. Tästä ideasta kuitenkin nopeasti luovutaan, sillä se aiheuttaisi monesta
liikaa vaivaa sihteerille, joka laskee äänet. Lehden toimituksen jäsenen mielestä
äänestykseen tulisi ylipäätään ottaa vain oleelliset fontit; onko oikeasti jonkun
mielestä Times New Roman Kompleksin fontti?
It-vastaava protestoi ehdotusta. Times New Roman on hänen lempifonttinsa, koska
on helppo pitää yhtä fonttia yhdessä kontekstissa ja hän on tottunut käyttämään
Times New Romania kouluyhteyksissä. Rexin tilavastaava komppaa: hänen
mielestänsä Times New Roman nostaa uskottavuutta merkitsevästi.
Ympäristövastaava jatkaa negatiivista asennettaan: myös Cambria ja Comic Sans on
hänestä rumia.
Podcastin päätoimittaja huomauttaa it-vastaavan kommenttiin viitaten, että hänen
mielestään koulu ja ainejärjestötoiminta ovat täysin erillisiä konteksteja. Tämä saa
aikaan kannattavia nyökkäilyjä hallituksessa ja myös puheenjohtaja kommentoi,
että nämä ovat tosiaan täysin erillään. Podcastin päätoimittaja lisää vielä, että Comic
Sans on olemukseltaan vekkuli ja sopisi siksi hänen mielestään hyvin Kompleksille.
Meilahden tilavastaava vastaa tähän heti, ettei voi kuvitella käyttävänsä Comic
Sansia ollenkaan, ja hänestä meidän pitää järjestönä välttää niin syvälle alentumista.
Hetken taustatutkimustauon jälkeen edunvalvontavastaava palaa taas
helppolukuisuusaiheen pariin. Alumnivastaava on googlannut dysleksiaa ja fontteja,
tuloksissa Comic Sans ei ollut edes vaihtoehtona. Näin ollen edunvalvontavastaava
ehdottaa Comic Sansin korvaamista jollain muulla, helpommin luettavalla fontilla.
Lehden toimituksen jäsen toteaa, että voidaan kyllä äänestää miten vaan, mutta
mikä onkaan Kompleksille tärkeää, inklusiivisuus vai ulkonäkö? Äänestystulos
takuulla paljastaisi tämän.
Tarjoilutiimin vetäjän mielestä Comic Sans assosioituu päiväkotiin.
Ympäristövastaavan mielestä Comic Sansilla oli jotain meemiarvoa 2016, mutta ei
enää. Lisäksi hän kommentoi, että toimituksen jäsen, joka puolustaa Comic Sansia,
alkaa olla ainakin mielipiteensä perusteella vanha.
Sihteeri ehdottaa, että entä jos Kompleksi ottaisi käyttöön Comic Sansin ja loisi tälle
täysin uuden identiteetin? Edunvalvontavastaava huomauttaa vastustavasti, että
viime vuonna on valittu tulevaisuus menneisyyden sijaista. Toimituksen jäsenen
mielestä Comic Sans on nuorekas fontti, jos nyt tulevaisuutta tässä halutaan puoltaa.
Meilahden tilavastaava ehdottaa rohkeasti Arialin lisäämistä vaihtoehdoksi, sillä se
on hänestä kasuaali ja ihan kiva. Arialin mainitseminen aiheuttaa kuitenkin

hallituksessa huolestuneita hengenvetoja, ja nopeasti sen jälkeen tilavastaava lisää,
että on kuitenkin pohjimmiltaan Cambrian kannalla.
Rexin tilavastaava ehdottaa Calibria vaihtoehdoksi sen neutraaliuden vuoksi, se ei
herätä mitään kenessäkään. Ympäristövastaava ja toimituksen jäsen kyseenalaistaa
yhteen ääneen, että haluammeko me todella fontin, joka ei herätä mitään ajatuksia.
Tilavastaava vastaa, että eikö sanomalla kuitenkin ole enemmän merkitystä, kun
ulkonäöllä? Supertuutori lisää, että myös kliinisessä työssä psykologeilta usein
odotetaan tiettyä – ei niin räiskyvää – toimintatapaa. Jo harjoitteluvaiheessa oleva
toimituksen jäsen täydentää, että lausunnoissa kuitenkin selkeys on kaiken a ja o.
Sen vuoksi hänkin on joskus käyttänyt Comic Sansia lausunnoissaan. Monen
hallituslaisen helpotukseksi hän tunnustaa äskeisen toteamuksen nopeaksi
valheeksi: kaikki lausunnot kirjoitetaan Apotin fontilla.
Varapuheenjohtaja palaa päiväkotiaiheeseen. Hänen näkemyksensä on, ettei
päiväkotiassosiaatio välttämättä ole huono asia, sillä se tarkoittaa, että fontti on
helposti ymmärrettävä. Ehkä Comic Sans onkin vasta tulevaisuuden tuulia, kun ei
kerta aiemmin ollut muuta, kuin meemi. Toimituksen jäsen lisää, että monet
kepsytädit varmasti olisivat innoissaan päiväkotifontista.
Meilahden tilavastaava pohtii, oliko aiheena fontti identiteetti- vai käyttömielessä.
Puheenjohtaja tarkistaa esityslistasta, että kyseessä oli lempifontti, joka tulkitaan
ennemmin identiteettiä kuvaavaksi. Taloudenhoitaja kommentoi, että eihän näin
ollen kukaan ole ehdottamassa kyseistä fonttia esimerkiksi virallisiin laskuihin.
Tarjoilutiimiläisen mielestä Comic Sansia käytettiin vain vitsillä Tumblrissa vuonna
2014, eikä sopisi Kompleksin fontiksi, vaikkei se päätyisikään esimerkiksi laskuihin.
It-vastaava antaa kehitysehdotuksen: kun kyse on visuaalisesta aiheesta, olisi tärkeä
olla visuaalisia vihjeitä. Voimmeko me edes päättää fontti ilman että näemme niitä?
Laulukirjatiimin vetäjä huomauttaa, että kaikilla on edessään laulukirjan sisällä
oleva fontti, vaikka hän ei fontin nimeä muistakaan. Taloudenhoitaja kommentoi,
että kyseinen fontti ei säväytä, vaikka hän huhujen mukaan jopa on ollut mukana
editoimassa laulukirjan uutta painosta. Kyseisen fontin nimi selviää: Corbel.
Ympäristövastaavaa kiinnostaa, mitä fonttia Psykologiliitto käyttää mainoksessaan
laulukirjassa, mutta kukaan ei tiedä. Vuosijuhlatiimin vetäjä kertoo, että vuosijuhlia
varten käytettiin paljon fonttia nimeltä Overpass, ja ympäristövastaava lisää, että
myös kuukauden ympäristövinkit aina tehdään samalla fontilla. Kumpikaan
kommentti ei herätä juurikaan kiinnostusta. Joku heittää ilmoille vielä fontin
Brittany. Fontin nimi saa suosionosoituksia, muuten tämäkään fontti ei vaikuta
kiinnostavan hallitusta.
Äänestykseen sovitaan vaihtoehdoiksi Comic Sans, Cambria, Calibri, Corbel sekä
Times New Roman. Edunvalvontavastaava ehdottaa, että lisätään vaihtoehto ”Mikä

vaan, paitsi Comic Sans”. Toimituksen jäsen ilmaisee, että se on varsin hyvä
vaihtoehto, mikäli Kompleksissa nykyään halutaan harjoittaa kiusaamista.
Ennen äänestystä lauletaan Kela korvaa, koska it-vastaavan mielestä sana
psykoterapia näyttää hienolta Corbel-fontissa.
Äänet:
•
•
•
•
•

Comic sans
Cambria
Calibri
Corbel
Times New Roman
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Päätös: Kompleksin lempifontiksi päätetään virallisesti Cambria.
Äänestyksen jälkeen joku pyytää näyttöä, miltä Cambria näyttää, ja sihteeri näyttää
pöytäkirjaansa. Tämä herättää reaktioita, että oliko kilpailu jo alusta lavastettu, jos
kyseisellä fontilla kirjoitettiin ylös koko keskustelu?
Seuraavaksi lauletaan Ystävä sä tattien, mutta aiheeseen sopivammin Ystävä sä
fonttien -versiona.
17. Sooma, Terkko vai Mocsu?
Alustus: Meilahden kampuksella ei ole yhtä selkeää Kompleksin omaa tilaa, kuin
keskustakampuksella oli kahvihuone. Tilavastaava pohtii siksi, mikä on Kompleksin
ykköstila Meilahdessa: Sooma, Terkko vai Mocsu?
It-vastaavan mielestä paras tila on Terkko, ja siinä saa samalla myös Mocsun.
Terkossa on myös kivasti vähän tummennetut mutta isot ikkunat, joista saa kivasti
luonnonvaloa. Hän lisää vielä, että Terkossa on paljon erilaisia ergonomisia
oleskelu-/opiskelupaikkoja, ja että Terkossa myös usein on hyvin vahva Kompleksiedustus paikalla.
Edunvalvontavastaava on taas Sooman kannalla. Hänen mielestänsä Sooma on
kodikas ja mukava, ja siellä jos jossain kohtaa aina kompleksilaisia (tai ainakin
sihteerin ja Meilahden tilavastaavan). Haartman-instituutti on tietyllä tapaa
koulutusohjelmamme virallinen rakennus, ja myös henkilökunnan tilat löytyvät
sieltä. Lisäksi Unicafe on lähellä, mikä tietysti on plussaa.
Myös supertuutori ja tarjoilutiimiläinen ovat Sooman kannalla, koska se heidän
mielestänsä täyttää kaikki tarpeelliset boksit: se on rauhallinen työtila ilman
hiljaisuuspakkoa (kuten Terkossa), siellä ei ole liikaa ihmisiä ja sinne on aina
tervetullut olo.

Toimituksen jäsen on taas Mocsun kannalla: siellä ei ehkä ole päivänvaloa, mutta
siellä on pian pleikkari.
It-vastaava toteaa ymmärtävänsä, että kaikilla ei välttämättä ole tervetullut olo
Mocsuun, mutta että hän kyllä itse viihtyy siellä hyvin, ja suosittelee sen
hyödyntämistä etenkin, koska tarjolla on ilmaista kahvia. Kuitenkin hän edelleen
puoltaa Terkkoa ykkösenä. Hän myöntää, että Sooma on kodikas, mutta siellä on
loppujen lopuksi aika rajalliset tilat. Hän myös vastaa tarjoilutiimiläisen
hiljaisuuspakkokommenttiin, että Terkon alakerrassa kyllä saa puhua.
Lehden toimituksen jäsen komppaa it-vastaavaa, että on valheellista, ettei Terkossa
saisi puhua. Päinvastoin siellä on Think Company, missä taatusti saa pöhistä
sydämensä kyllyydestä. Mocsusta hän toteaa, että se varmasti vaatisi meiltä
aktivoimista, jotta se tuntuisi kodikkaalta, mikä kyllä itsessään puoltaa Mocsua
vastaan. Terkossa myös voi lainata kirjoja, mikä tekee tilasta hyödyllisen verrattuna
Soomaan, joka hänen mielestänsä onkin kehno.
Podcastin päätoimittaja myöntää, ettei edes ole tiennyt Sooman olemassaolosta.
Varapuheenjohtaja jatkaa, että Sooman viehättävyys perustuukin hiljaisuuteen, ja
ehkä siihen, ettei kovin moni osaa sitä käyttää. Siksi tämä keskustelu onkin tavallaan
paradoksaalinen: jos Kompleksi valitsee Sooman lempitilakseen, se itsessään
poistaa Sooman edut. Varapuheenjohtaja ei myöskään ole Mocsun kannalla, koska
siellä on vaikea saada henkeä. Terkko on hänestä näin ollen paras vaihtoehto.
Sihteeri kannattaa Soomaa, mutta haluaa myös lisätä keskusteluun olennaisen
yksityiskohdan Mocsusta, nimittäin että sinne pääsee vuorokauden ympäri
fleximillä.
Tarjoilutiimiläinen kertoo pohtineensa, että on kaikin puolin hirvittävää, ettei
Terkon kahvilaa edelleenkään ole avattu koronan jälkeen. Terkon pisteet nousisi
huimasti, jos siellä olisi kahvila auki.
Edunvalvontavastaava jatkaa Sooman puoltamista. Hän ei ole aina löytänyt tilaa
Terkosta, mutta Soomasta kyllä. Hän myöntää, että Mocsu on monella tapaa kätevä
ja kiva, muttei niin kiva, että sinne haluaisi jäädä pidemmäksi aikaa. Mocsua voi
käyttää tarpeen tullen kahvia tai yötä varten, mutta Sooma on muuten ehdoton
ykkönen.
Rexin tilavastaava assosioi Sooman vahvasti luennolta myöhästymiseen, koska on
käyttänyt luentosalin takaovea paljon etenkin fuksivuonna. Tilavastaavana hän
haluaa puoltaa Mocsua, se ei ehkä vielä ole ykkönen mutta kyllä kovin
potentiaalinen.
Meilahden tilavastaava etenee kertomaan omasta tilataipaleestansa. Opintojen
alussa hän piti Terkosta, mutta sittemmin siellä on tehty paljon muutoksia, kuten

pistorasioiden poistaminen nurmikolta, joka on haitannut tilojen mukavuutta
huomattavasti. Toisena vuotena hän ihastui Soomaan. Sooman etuja on esimerkiksi,
että ulos ei näe, joten ei tarvitse olla ärsyyntynyt, jos joutuu opiskelemaan hyvällä
säällä. Sisennysboksit myös mahdollistavat sensorisen eristäytymisen mutta
mahdollisuuden silloin tällöin hetkellisesti kurkata viereiseen boksiin ja keskustella
kaverin kanssa. Lähellä on myös esim. henkilökunnan ravintola sekä muotokuvia
mikä tekee Sooman osaksi yhteistyön ydintä. Toisaalta tilavastaava myös yöpyi
ensimmäisen kerran Mocsussa toisena opiskeluvuotena, mikä itsessään oli elämys.
Uudistuksen jälkeen Mocsu onkin ollut varsin tyylikäs tila, ja olisi varmasti entistä
kivempi, jos ilmanlaatua saisi parannettua ja ylimääräisiä tavaroita saataisiin pois
tiloista.
It-vastaavan mielestä Sooma on vaikealöytöinen ja monen suljetun oven takana.
Usea hallituslainen keskeyttää tarkentaakseen, että ovia on vain kaksi tai
maksimissaan kolme. It-vastaavan mielestä Soomaa ei joka tapauksessa voida
nimetä Kompleksin lempitilaksi, koska se on niin eksklusiivinen ja vain tietyillä
käytössä. Terkon monipuolisuus puhuu puolestaan: sieltä löytyy esimerkiksi
varattavia ryhmätyötiloja, hiljaisia alueita, sohvia, pöhinätiloja ja atk-luokkia.
Taloudenhoitaja muistuttaa, että olemme valitsemassa Kompleksin kantaa
ainejärjestönä, ja kuten edellisessä kohdassa todettiin, tämä on erillistä opiskelusta.
Terkossa kyllä järjestettiin Uratreffit, mutta toisaalta Mocsussa pidettiin
hallitusorientaatio.
Ympäristövastaava haluaa lähestyä kysymystä turvallisen tilan kautta, mikä hänestä
korreloi negatiivisesti medisiinarien läsnäolon kanssa. Tältä kannalta Sooma on
vahvoin vaihtoehto, ja Mocsu heikoin.
Toimituksen jäsen on järkyttynyt edeltävästä kommentista tiedekunnan
integroivasta näkökulmasta. Edelliseen puheenvuoroonsa verraten hän vaikuttaa
kuitenkin nyt kallistuvan enemmän Mocsun kannalle, kuin Terkon. Mocsu on ainoa
näistä tiloista, jossa hän on vetänyt kännit. Mocsu myös tarjoaa arvokkaita etuja
ainejärjestötoimijoille, kuten pääsy tulostimelle 24/7. Hän vietti esimerkiksi
vuosijuhla-aamun Mocsussa tulostaen puhevuorojaan juhliin.
Alumnivastaava palaa saavutettavuusaiheeseen. Hänen mielestänsä ei voi puhua
vaikealöytöisyydestä ottamatta huomioon, että Sooman lisäksi myös Mocsu on
erittäin vaikealöytöinen, ja jopa lukittujen ovien takana. Meilahden tilavastaavan
mielestä ovien sulkeneisuus on paljon tuutorista kiinni. Jos Kompleksi olisi henkilö,
se sopisi hänestä parhaiten Mocsuun, joka mielletään vapaa-ajan ja rentouden
tilana. Tilalla on paljon annettavaa, kun syventyy sen mahdollisuuksiin, kuten
katuliituja ja krokettivälineet. Lisäksi siellä on hyvä kahvi- ja teevalikoima.
Puheenjohtaja lisää, että jos lähdetään henkilöimään Kompleksia, niin Mocsussa jo
on muutamakin kappale Kompleksia.

Tarjoilutiimin vetäjä toteaa, että ei löydä Mocsuun tai Soomaan. Opintovastaava
myöntää, että oli tarjoilutiimin vetäjän tuutori.
Myyntivastaava ehdottaa lohduttavasti tarjoilutiimin vetäjälle, että Mocsu on vähän
niin kuin Narnia. Se on niin hyvä paikka, ettei sitä löydä etsimällä, vaan se etsii sinut.
Varapuheenjohtajan mielestä Mocsu on vaikealöytöisyyden lisäksi myös
hengittämättömyysmuurin takana. Järjestökannalta Mocsu kuitenkin tarjoaa
käytännöllisiä kokoustiloja.
Lauletaan Psyko ja nööri, koska laulun mukaan astmaisena on hyvä asustaa.
Podcastin päätoimittajan mielestä sen lisäksi, että Mocsu on vaikea löytää,
Mocsustakaan ei löydä mitään. Hänellä ei ole hajuakaan mihin eri huoneet Mocsussa
on tarkoitettu. Kuka edes tiesi, että siellä on katuliituja? Päätoimittaja tunnistaa, että
Mocsussa on paljon potentiaalia mutta se tuntuu hähmäiseltä ja jopa
salassapidetyltä.
Edunvalvontavastaava palaa taloudenhoitajan kommenttiin opintojen ja
ainejärjestötoiminnan
erillisyydestä
ja
huomauttaa,
että
yhteistyö
opetushenkilökunnan kanssa kuitenkin on Kompleksille ikitärkeää. Toimituksen
jäsenen mielestä edeltävä argumentti, joka on tarkoitettu Sooman puoltamiseksi, ei
toimi, sillä hän ei kyllä koskaan ole jutellut henkilökunnalle Soomassa.
Sihteeri kertoo, että jos ainejärjestötoimintaa katsotaan, niin esimerkiksi kaikki
tämän vuoden pöytäkirjat ovat syntyneet Soomassa. Myyntivastaava lisää, että niin
myös parhaat tiktokit. Lehden toimituksen jäsen, joka oli sihteeri vuonna 2020,
kertoo, että silloin kaikki pöytäkirjat taas tulostettiin Mocsussa. Kommentti herättää
kysymyksiä hallituksessa, miten niin tulostettiin? Toimituslainen vastaa, että jonnet
ei muista, kun pöytäkirjat tulostettiin ja allekirjoitettiin paperille.
Tarjoilutiimin vetäjä, joka aikaisemmin myönsi, ettei löydä Soomaan kertoo nyt, että
hän yritti kerran kysyä henkilökunnalta, miten sinne pääsee, muttei saanut apua.
Henkilökunnalle Sooma ei siis vaikuta olevan läheinen tai tuttu tila, ainakaan tuolla
nimellä.
Ainejärjestötoiminnan vapauttamattoman käyttöpotentiaalin kannalta Mocsu on
Meilahden tilavastaavan mielestä vahvimmilla. Soomassa ei saa järjestää
tapahtumia, ja Terkossakin mahdollisuudet ovat rajallisia. Hän myös palaa
podcastin päätoimittajan pointtiin käytettävyydestä, ja myöntää, että tiloissa on
paljon kehitettävää. Toisaalta muutokset myös edellyttävät enemmän kävijöitä. Itvastaava ehdottaa, että huoneiden oviin voisi lisätä tiedon, mikä huoneen
käyttötarkoitus on. Lehden toimituksen jäsen kysyy huolestuneena, että onko
tosiaan nyt siirrytty aitojen kehitysehdotusten pariin?

Ennen äänestämistä lauletaan Mera brännvin, koska halutaan henkisesti
valmistautua Meilahden tilojen valtaukseen medisiinareilta.
Äänet:
•
•
•
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Päätös: Kompleksin virallinen kanta Meilahden parhaasta tilasta on Mocsu.
Siirrytään tauolle klo 21.16 alkaen.
Tauko päättyy klo 21.28.
18. Kesätyöt, uhka vai mahdollisuus?
Alustus: Meilahden tilavastaava on aloittamassa kesätyöt tulevana maanantaina, ja
muistelee edellistä kesää, kun ei käynyt töissä, vaan lomaili. Hän pohtii, mitä
Kompleksi oikeasti haluaa, että jäsenistö tekee kesällä, kerää arvokkaita
kokemuksia vai palautuu?
Heti alkuun kommentoidaan, että kesätöiden väliin jättäminen ei ole kaikille
vaihtoehto taloudellisista syistä.
Toimituksen jäsen kertoo, ettei ole tehnyt kesätöitä opiskeluaikanaan ollenkaan ja
sai silti ensisijaisena haetun harjoittelupaikan. CV:tä ehtii kyllä kerryttää ja
opintolainaa voi käyttää, jos tarvitsee rahaa.
Taloudenhoitaja kertoo, että hän tekee vihertöitä. Kaikki kesätyöt eivät siis joka
tapauksessa ole hyödyllisiä harjoittelupaikkahaun kannalta. Kesätyö on kuitenkin
mahdollisuus maksaa vuokraa.
Ympäristövastaava muistuttaa, että Kompleksin viralliseksi kannaksi aikaisemmin
on valittu, että pahoinvointi menee hyvinvoinnin edelle. Onko siis Kompleksin
mielestä palautuminen todella niin tärkeää?
Edunvalvontavastaavan mielestä kesätyö on uhka, koska jos ei palaudu kesälomalla,
niin sitten palautuu burnoutin aiheuttamalla sairaslomalla. Kompleksi tarvitsee
toimijoita, jotka eivät ole sairaslomalla.
It-vastaava huomauttaa, että kesätyö voi olla myös osa-aikaista, jos sellaisen paikan
onnistuu löytämään. Hänen mielestänsä työ voi myös olla siinä mielessä virkistävää,
että voi tehdä jotain täysin muuta, kuin opiskelua. Rexin tilavastaava komppaa itvastaavaa, ja hänen mielestänsä työ myös voi tuoda merkitystä arkeen. Hän oli
yhden kesän lomalla, eikä sekään edistänyt palautumista. Työssä mahdolliset
onnistumisen kokemukset voivat parhaimmillaan auttaa palautumaan opinnoista.

Edunvalvontavastaava on kuitenkin edelleen sitä mieltä, että kesätyöt ovat uhka ja
lisää, että psykologian opiskelijoina meidän pitäisi vastustaa tilannetta, jossa kesällä
on pakko tehdä töitä. Tukijärjestelmän vuoksi opiskelijat ovat tällä hetkellä ainoa
ryhmä, jolta käytännössä edellytetään ympärivuotista työntekoa.
Toimituksen jäsen myöntää, ettei tukijärjestelmä ole täydellinen mutta lisää, että
lainalla voi elää, ja että tulevina psykologeina meillä kuitenkin on hyvä
työllistymistilanne valmistuessamme. Lisäksi hän toteaa, ettei psykologian
opiskelijana todennäköisesti opintojen aikana pääse kovin mielekkääseen
kesätyöhön, ja että mielekkäämmät tekemiset yleensä ovat palkattomia. Kuten
varmasti moni hallitustoimija ymmärtääkin, tarkoituksellista toimintaa voi tehdä
myös ilman palkkaa.
It-vastaava on edelleen sen kannalla, että kesätyöt ovat mahdollisuus, ja komppaa
Rexin tilavastaavaa työn merkityksellisyydestä. Koska teemme palkatonta
ainejärjestötoimintaa lukuvuoden aikana, voisimme kesällä tehdä työtä, josta jopa
saamme palkkaa.
Myyntivastaavan mielestä on noussut esiin paljon hyviä pointteja, työnteko voi
toimia parhaassa tapauksessa behavioraalisena aktivaationa. Kuitenkin hän haluaa
nähdä tilanteen vähemmän mustavalkoisena ja ehdottaa, että kesätyöt ovat muhka
tai uhdallisuus. Monen mielestä tämä ehdotus menee jo liian kaikkia mielisteleväksi.
Varapuheenjohtajan mielestä kesätyöt ovat loppujen lopuksi uhka.
Merkityksellisyyttä hän kokee saavansa lähinnä psykologin ammatista, eikä
satunnaisista töistä kesäisin. Hänellä on myös huonoja kokemuksia viimeisestä
työstään vihertöissä, jolloin esihenkilöksi tuli hankala vanhempi nainen ***** (nimi
sensuroitu laillisista syistä).
Edunvalvontavastaava osoittaa ymmärrystä muiden puheenvuoroihin siitä, että
kesätyö voi ideaalimaailmassa olla mahdollisuus, jos sattuu saamaan itselleen
sopivan työn. Kuitenkin tässä ajan hetkessä se on pohjimmiltaan uhka, koska emme
elä ideaalimaailmassa.
Ympäristövastaava ehdottaa neutraalimmaksi välivaihtoehdoksi riskiä, jolla
tarkoitetaan, että kesätyö voi olla voitto mutta se voi myös olla tappio. Monen
mielestä riski sanana kuulostaa uhkaavalta, eikä kovin mediaseksikkäältä. Itvastaavan mielestä argumentti on kuitenkin hyvä, ja lisää, että riskit usein liittyvät
siihen, ettei työmarkkinoiden tarpeet vastaa opiskelijoiden elämäntilanteisiin.
Varapuheenjohtajan kokemuksesta huonosta esihenkilöstä hän kommentoi, että
vastaavia kokemuksia varmasti tulee myöhemminkin työelämässä, ja että sitä siksi
voi pitää oppimiskokemuksena.
Lehden toimituksen jäsen ei ole samaa mieltä esihenkilöproblematiikasta. Hänen
mielestänsä opiskelijoita ei tulisi heittää tottumaan huonoon työelämään, vaan

antaa nauttia niin kauan, kun se on mahdollista. Hän myös viittaa
stressitutkimukseen: on osoitettu, että mitä pidempään hermosto voi olla ilman
stressiä, sitä paremmin se pystyy käsittelemään stressitilanteita, kun ne
ilmaantuvat. Hän vielä lisää, että voidaan kyllä lisätä riski vaihtoehdoksi, mutta siinä
tapauksessa ympäristövastaavan ei kannata yllättyä, kun ääniä tulee vain yksi.
Meilahden tilavastaava on lähiaikoina opiskellut persoonallisuuspsykologiaa ja tuo
siitä uutta näkökulmaa keskusteluun. Jotkut persoonallisuuspiirteet, kuten
tunnollisuus, voivat painostaa opiskelijoita menemään töihin ja lisäksi työelämässä
tehdä rajojen asettamisen vaikeaksi. Tilavastaavalla vaikuttaa olevan tästä
henkilökohtaista kokemusta ja kertookin, että ei ole uskaltanut pyytää uudelta
työpaikaltaan vapaita, niin kun olisi halunnut. Ehkä hän katuukin kesätöihin
menemistä ja on nostanut aiheen esityslistalle toivoen, että viralliseksi kannaksi
päätetään uhka, jotta hän ensi vuonna hyvällä omatunnolla voi olla menemättä
töihin tunnollisuudestaan huolimatta?
Varapuheenjohtaja palaa vielä keskusteluun huonoista esihenkilöistä. Toisin kun
opintojen aikana, valmistuttua meillä on koulutus taustalla, mikä tekee huonoon
johtamiseen puuttumisen helpommaksi. Hän myös kertoo, että vaikka hän toi esiin
nimeltä mainitsemattoman esihenkilön huonot toimintatavat viime kesätyössään,
ketään ei kiinnostanut hänen palautteensa. Toimituksen jäsen kommentoi, että
tämä kyseinen esihenkilö näyttää olevan edelleen paljon varapuheenjohtajan
mielessä, ja että tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten syviä haitallisia jälkiä
kesätyöt voivat jättää. Taloudenhoitaja kertoo, että on tänä vuonna tiiminvetäjänä
vihertöissä, ja tarjoaa tiimin viimeistä paikkaa varapuheenjohtajalle eheyttävänä
kokemuksena vihertöistä.
Tarjoilutiimin vetäjä muistuttaa, että burnoutin voi saada myös opiskelusta, ja että
työnteko aina ei ole valinta. Juuri tämän takia meidän täytyy painostaa yhteiskuntaa
sanomalla, että kesätyöt ovat uhka, täydentää edunvalvontavastaava.
Podcastin päätoimittaja on menossa kesätöihin ja myöntää, että riski on ainoa hänen
mielentilaansa hyvin kuvaava sana. Koskaan ei voi tietää, onko siellä töissä jokin
Ritva tai muu suomalainen vastine Karenista. Lopulta myös riski otetaan mukaan
ääänestysvaihtoehdoksi.
Ennen äänestämistä lauletaan Psyko Tinderissä, koska laulu pohjautuu Antti
Tuiskun kappaleeseen ja Antti Tuiskulla on myös kappale nimeltä Rahan takii.
Laulussa otetaan myös kantaa psykologian opiskelijoiden suhtautumiseen
deittikumppaneiden esihenkilöihin.
Siirrytään äänestykseen.

Äänet:
•
•
•

Uhka
Mahdollisuus
Riski

11
1
7

Päätös: Kompleksin virallinen kanta on, että kesätöiden tekeminen on uhka.
Seuraavaksi lauletaan Henkilökuntaa, samalla kun osallistujille annostellaan
elämän elixiriä käänteisimun avulla. Sen jälkeen lauletaan Hauki ja Viina, ja suoraan
putkeen Me ollaan hallitus, koska laulussa kehotetaan ottamaan ”nyt sitä viinaa”.
19. Paras pihapeli
Alustus: Olemme mökillä ja mökeillä on mahdollista pelata kaikenlaisia nostalgisia
pihapelejä.
Ensimmäisenä ehdotetaan poliisia ja rosvoa, koska elämme yhteiskunnassa.
Rexin tilavastaavan mielestä poliisi ja rosvo on tylsää. Toimituksen jäsen vastaa, että
se on tylsän vastakohta.
Tarjoilutiimin vetäjän mielestä taas kaikki pihapelit ovat huonoja.
Tätä seuraa kaoottinen Pleikka-hypetys, vaikka Playstation ei mitenkään liity
pihapeleihin.
Taloudenhoitaja ei tiedä, onko pelin nimi kriketti vai kroketti, mutta joka
tapauksessa hän pitää kyseisestä pelistä, koska se ei edellytä erityisiä taitoja tai
nopeutta eikä siksi aiheuta mielipahaa, kuten vaikka poliisi ja rosvo. Myyntivastaava
kommentoi, että poliisissa ja rosvossa ei tarvitse lyödä, niin kuin varapuheenjohtaja
ilmeisesti aiemmin oli ilmaissut. Ympäristövastaava miettii, että lyödä ei
pihapeleissä saa, mutta miten suhtaudutaan potkimiseen? Ainakin hänen
lapsuudessansa leikittiin paljon pallopeliä, jossa potkittiin palloja takapuolia päin.
Podcastin päätoimittajakaan ei tiedä onko pelin nimi kriketti vai kroketti. Hänestä
kuitenkin paras pihapeli on maanvaltaus, sillä se ei vaadi atleettisuutta, vaan
älykkyyttä. Moni ei tunne peliä, joten tässä välissä kerrataan sen säännöt. Sillä välillä
joku on googlannut ja löytänyt tiedon, että taloudenhoitajan lempipihapelin oikea
nimi on kroketti.
It-vastaavan mielestä banaanihippa on yleensä hitti, etenkin lasten kanssa. Hän
pitää myös niistä leikeistä, joissa heitetään jotain (kuten tikka tai mölkky), koska
niissä joko ollaan hyviä tai ollaan huonoja ja nauretaan sille, ettei osata.

Meilahden tilavastaava nostaa esiin myös yksilöetsintäpelit, kuten 10 tikkua
laudalla ja kirkonrotta. Hänen mielestänsä hetki, kun on viimeisiä piilossa olevia ja
onnistuu pelastamaan muut on hieno, siinä vaan on sitä jotain.
Ympäristövastaava pitää evoluutioleikeistä, koska ne ovat täysin tuurista kiinni.
Lehden toimituksen jäsenen mielestä maanvaltaus on kiva peli, muttei niin kiva,
koska hän ei ole venyvä. Vaihtoehtoinen tilanne itsepyydystyspeleissä (oletettavasti
tällä viitataan yksilöetsintäpeleihin) on se, kun itse joutuu olemaan jäänyt pitkään,
mikä puolestaan voi aiheuttaa mielipahaa. Hän pitää myös tuuripeleistä, kuten
ympäristövastaava.
Varapuheenjohtaja
vaihtoehtona.

kokee

tarpeelliseksi

nostaa

mölkky

vielä

erillisenä

Vuosijuhlavastaava kertoo, että vuosijuhlaviikon MölkkyMaanantai-tapahtumassa
keskittiin uusi peli, nimittäin Finnish Wood Game (FWG), joka käytännössä on
mölkkyä krokettimailoilla ja tietyillä lisäsännöillä. FWG saa paljon ihannoivia
reaktioita aikaan hallituksessa.
Vuosijuhlavastaava lisää, että hänen poikaystävänsä pelaa kavereidensa kanssa
beer darts -peliä, jossa heitetään tikalla tölkkejä ja juodaan, kunnes ne eivät vuoda.
Puheenjohtaja huomauttaa, että nykyään myös bonuspeli menisi pihapelistä.
Toimituksen jäsenen mielestä beer darts kuulostaa juoman haaskaukselta. Lisäksi
hän miettii, miksi heittäisimme mitään tölkkejä kohti, kun voimme heittää esineitä
ihmisiä kohti. Hänen mielestänsä pihapelin suola on fyysinen kontakti, koska silloin
tuntee olevansa elossa. Ja niin on taas päästy viattomista lasten leikeistä
juomapeleihin ja väkivaltaan.
Väkivallasta puheen ollen edunvalvontavastaava nostaa esille Kompleksin ikioman
perinteen perunajahdin. Supertuutorin mielestä perunajahti vappuna oli paras
hetki moneen vuoteen. Se kertoo paljon pelistä, kun tämä kommentti tulee
häviäjäjoukkueesta. Edunvalvontavastaava on katkera, koska ei ehtinyt tänä vuonna
osallistua peliin. Häntä lohdutetaan sillä, että varmasti olisi voittanut, jos olisi
osallistunut.
It-vastaava kertoo, että hän koki puheenjohtajan toimesta, että perunajahdissa voi
myös lentää. Hän kuitenkin pitää tätä hyvänä asiana, koska tätä ei joka päivä saa
kokea. Hän on myös vaikuttunut puheenjohtajan lihasvoimista. Joku ehdottaa
virranlähteeksi puhdasta raivoa. Ylipäätään it-vastaava puoltaa perunajahdin
puolesta. Siinä on monta elementtiä, kuten etsintä, kotipesä, viholliset ja petos, mikä
tekee siitä mielenkiintoisen. Lisäksi pelissä on univormut, mikä lisää kilpailuviettiä.
Podcastin päätoimittaja toteaa, että kuvaillut tunteet perunajahdista ovat sellaisia,
joita ei arjessa koeta tai edes osata kaivata. Peli on yhteisöllinen, vaikka onkin

jokseenkin väkivaltainen. Oman joukkueen ilmapiiri on kuvaamaton. Lehden
toimituksen jäsen lisää, että myös vastustajajoukkueen kohtaamisessa on
yhteisöllisyyttä. Jokainen taklaus on samalla vähän niin kuin halaus.
Toimituksen jäsen mainitsee myös vergirallin vaihtoehdoksi. Tilavastaava
kommentoi, että vergirallissa kukaan ei voita. Joku huomauttaa, että nykyään emme
enää saa etelän antimia ja pelin nimi on vain viinaralli. Tämän lisäksi peli jää
kuitenkin perunajahdin varjoon ja eikä herätä enempää keskustelua.
Pohditaan, tarvitseeko asiasta edes äänestää, kun hallitus vaikuttaa niin
yksimieliseltä perunajahdin suhteen. Todetaan, että aina pitää äänestää, ettei
kukaan pahoita mieltään. Päätetään, että äänestetään ensin perunajahdin ja minkä
vaan muun väliltä, ja jos mikä vaan muu voittaa, selvitetään tarkemmin, mitä nämä
muut vaihtoehdot ovat.
Äänet:
•
•

Perunajahti
Muu

20
3

Päätös: Kompleksin virallinen lempipihapeli on perunajahti.
Siirrytään tauolle klo 22.39 alkaen.
Tauko päättyy klo 22.46.
20. Lempi kesäherkku
Lauletaan Täällä jallutähden alla.
Alustus: Jalluhan on kaikista herkuista jaloin, mutta mikä on Kompleksin lempi
kesäherkku?
Meilahden tilavastaavan mielestä ylivoimainen voittaja on suklaapäällystetyt
mansikat.
Podcastin päätoimittajan mielestä mansikat ovat parempia ilman suklaata. Suklaa
tekee niistä tunkkaisia, eikä suklaa ole vegaanista. Vegaanisuusväite saa kuitenkin
nopeasti vastalauseita.
Varapuheenjohtaja ehdottaa Helsingin Jäätelötehtaan sitruunajäätelöä parhaaksi
kesäherkuksi. Ympäristövastaava huomauttaa, ettei Helsingin Jäätelötehtaalla ole
vegaanisia jäätelöitä lainkaan. Toimituksen jäsen toteaa tästä, että tehdas on kehno.
Tarjoilutiimiläisen mielestä paras kesäherkku on muurinpohjaletut, koska niihin voi
laittaa täytteeksi mitä haluaa ja lisäksi niihin liittyy hyvä tunnelma ja sää.
Edunvalvontavastaava on samaa mieltä, ja lisää yhteisöllisen aspektin

muurinpohjalettujen nauttimiseen. Lisäksi hän tuo esiin, että on olemassa muitakin
hyviä, vegaanisia, sitruunajäätelöitä ja -sorbetteja.
It-vastaava muistelee, että vuosijuhlien silliksellä tarjoiltiin todella hyvää
vegaanista pistaasijäätelöä. It-vastaava myös pitää kesällä kuohkeista ja raikkaista
jälkiruuista, kuten Brita-kakusta.
Lehden toimituksen jäsen pohtii, mistä hyvä kesäherkku muodostuu. Hän päätyy
siihen, että herkun tulee olla raikas, viileä, sopivan eksoottinen mutta kuitenkin
tuttu, ja sen pitää nesteyttää ja antaa suoloja. Nämä kaikki boksit täyttää vanha
kunnon vichy. Monen mielestä toimituksen jäsen kuulostaa keski-ikäiseltä.
Supertuutori ehdottaa jäätelön kilpailijaksi mehujäätä, joka myös lähes aina on
vegaaninen. Sitä voi syödä janoon ja hikeen. Monet hallituksesta kannattavat
mehujäätä hyvänä vaihtoehtona.
Varapuheenjohtaja palaa vielä aluksi käsiteltyihin mansikoihin ja toteaa että
tavallisia mansikoita maukkaampia ovat metsämansikat. Hän pitää lisäksi
pensasmustikoista. Metsämansikat herättävät kiinnostusta hallituksessa,
pensasmustikat eivät.
Edunvalvontavastaava ehdottaa raikkaana vaihtoehtona vesimelonia. Ehdotus ei
saa kannatusta, mutta toimituksen jäsen jatkaa kertomaan anekdoottia siskostaan,
joka
sai
vesimelonia
ensimmäisen
kerran
naapuriltaan,
ja
söi
tietämättömyydessään myös reunat melonista. Tarinan relevanssi jää epäselväksi.
It-vastaava jatkaa hedelmäteemaa ehdottamalla mangoa.
Ympäristövastaava taas kyseenalaistaa, kuka söisi vapaaehtoisesti vaniljajäätelöä.
Hän kuitenkin yhtäkkiä vaihtaa kantaa ja toteaa, että mansikat yhdessä
vaniljajäätelön kanssa on taivaallista.
Lehden toimituksen jäsen pohtii, mistä hyvä kesäherkku muodostuu ja toteaa, että
sen pitää olla raikas. Hallitus ihmettelee, että eikö tämä ole täysin sama
puheenvuoro, kun viisi minuuttia sitten. Toimituslainen kuitenkin puhuu tällä
kertaa ananaksesta. Hänestä ei ole mitään parempaa, varsinkaan pitsan päällä.
Edunvalvontavastaava vastustaa kolmea edellistä ehdotusta seuraavista syistä:
1. Mangon syöminen edellyttää liikaa työtä.
2. Vaniljajäätelö vain pilaa mansikat.
3. Ananas syö sinua samalla, kun syöt sitä.
Myös podcastin päätoimittajan mielestä mango vaatii liikaa työtä. Mansikka on
ylivoimainen herkku.

Puheenjohtaja lisää keskusteluun smoothie bowlit, koska ne ovat freesi yhdistelmä
eri hedelmiä. Ehdotus ei saa tukea, koska jos teet sen itse, helppous ei päde, ja jos
ostat sen, se on kallis. Puheenjohtaja toteaa, että ehkä kesätyö sittenkin on
mahdollisuus, jos smoothie bowleja haluaa syödä.
Toimituksen mielestä mansikoiden syöminen ei ole helppoa, koska esimerkiksi
rannalla ne ovat aina hiekassa. Aidosti helppo vaihtoehto on vichy. Etenkin uusi
tummempi versio on täydellinen aikuisempaan makuun.
Uutena ehdotuksena nousee vielä herneet. Edunvalvontavastaavan mielestä viisi
kuudesta herneestä on kuitenkin huonoja. Helppouskaan ei päde herneisiin.
Meilahden tilavastaavan mielestä jäätelö ei saa keskustelussa riittävästi huomiota.
Jäätelölle luodaan rannoille omia pisteitä kesäisin. Ne ovat jäätelökioskeja, eikä
vichykioskeja.
Tarjoilutiimiläinen huomauttaa, että myös muurinpohjaletuille on kioskeja.
Kysytään missä sellaisia on, eikä tarjoilutiimiläinen osaa vastata kysymykseen.
Rexin tilavastaavalle tulee vielä mieleen grillaus vaihtoehdoksi. Erityisen hyvää on
Muun jalapeno-vuusto kasvimakkara, mutta myös kaikki muu grillattava on hyvää.
Jotkut kyseenalaistavat, mennäänkö nyt aiheen ulkopuolelle, mutta yleinen
konsensus on, ettei oltu eritelty että herkun pitäisi olla makea.
Toimituksen jäsen muistuttaa, että jäätelökesä itsessään on konsepti, mikä puhuu
vahvasti jäätelön puolesta. Toisaalta grillikesäkin voisi olla juttu. Joku muistelee
Lidlin grillimaisteri-kampanjaa nostalgisena. Toimituslainen miettii, löytyykö
jostain vichykioskeja. Todetaan, että ei, mutta palataksemme ideaalimaailmaan,
sellaisessa varmasti olisi vichykioskeja. Joku kysyy, kuka olisi kioskin asiakaskunta.
Moni kokeneemmista hallituslaisista nostaa käden.
It-vastaava nostaa uudestaan esiin pistaasijäätelön, ja pyytää muita kuvittelemaan
kylmän, sulan ja pehmeän jäätelön pienillä paloilla suussa. Toimituksen jäsen
toteaa, että ajatus oli kiihottava.
Uutena vaihtoehtona nousee belgialaiset vohvelit Kauppatorilla. Kauppatorilla voi
myös saada jäätelön vohveliin. Lisätään, että jäätelökioskilla voi ottaa useampaa eri
jäätelömakua.
Toimituslainen ehdottaa vielä muikkuja, koska ne tulivat mieleen. Hän ei kuitenkaan
itse pidä niistä ja tiedostaa, etteivät ne ole vegaanisia. Ekskursiotiimin vetäjä kysyy,
kuinka vanha hän oikein on.
Lisäksi ehdotetaan jäähilejuomaa ja jääteetä. Jäätee saa paljon suosionosoituksia ja
kannustuslauluja, joten se otetaan vielä mukaan ehdotukseksi.

Tässä vaiheessa ympäristövastaava kysyy sihteeriltä, onko hän kirjoittanut mitään
kokouksesta ylös. Onnekseen kyllä.
Vaihtoehtoja on nyt liikaa ja keskustellaan siitä, mitkä niistä otetaan mukaan
lopulliseen äänestykseen. Pohditaan, ovatko jäätelöt ja mehujäät samaa kategoriaa.
Todetaan, että ei. Tarjoilutiimiläisen mukaan ne rapsuttavat eri kutinaa.
Ympäristövastaava vaatii, että myös mansikat vaniljajäätelöllä pidetään erillisenä
vaihtoehtona.
Vaihtoehdoiksi päätetään lopulta jäätelö, mansikat, mansikat vaniljajäätelöllä,
hedelmät, vichy, mehujää, muurinpohjaletut, grilliruoka ja jäätee. Ensimmäisellä
kierroksella kaikki saa äänestää kahta vaihtoehtoa ja toisella kierroksella
äänestetään top 4 välillä.
Ensimmäinen äänestyskierros:
Herkku:

Äänet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
9
6
5
5
4
4
2
0

Mansikat
Jäätelö
Muurinpohjaletut
Mehujää
Vichy
Jäätee
Mansikat vaniljajäätelöllä
Grilliruoka
Hedelmät

Jaetun neljännen sijan vuoksi seuraavalle kierrokselle otetaan viisi eniten ääntä
saanutta.
Toinen äänestyskierros:
Herkku:

Äänet:

1.
2.
3.
4.
5.

8
8
5
2
0

Mansikat
Vichy
Jäätelö
Muurinpohjaletut
Mehujää

Tasapelin takia suoritetaan vielä kolmas äänestyskierros kahden eniten ääntä
saaneiden välillä. Myyntivastaava kysyy, miksei mansikoita ja vichyä voida yhdistää.
Ympäristövastaava vastaa, että mansikat ja jäätelö voidaan, mutta näitä ei missään
nimessä. Monen mielestä yhdistelmä loppujen lopuksi olisi vain erilainen vichy.

Kolmas äänestyskierros: Mansikat 11, vichy 11.
Päätös: Kompleksin viralliset lempikesäherkut ovat mansikat ja vichy.
Lauletaan Aqua vera, koska kyseisellä sivulla laulukirjassa monella on virallinen
vichyleima.
Lauletaan vielä Mikä fiilis, Psyka rap, R(h)o, Tutorin sävel, Pikku kakkosen posti,
Tänään otetaan, Jos oot (R), No onkos tullut kesä, Testamentti ja Ken ompi fuksi.
21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 23.58.

Vakuudeksi,
_____________________________________
Iiris Vanhala, puheenjohtaja

_____________________________________
Kira Schalin, sihteeri
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Aika: 27.5.2022 klo 17
Paikka: Sportstugan, Sorvalammentie 22 (02740, Espoo). Etäosallistujat Zoomissa, linkki
kokouskutsussa.
Kuluyhteenveto
19.4.2022
19.4.2022
19.4.2022
25.4.2022
25.4.2022
25.4.2022
2.5.2022
3.5.2022
4.5.2022
4.5.2022
6.5.2022
9.5.2022

Suvi Kangas
Maria Kivistö
Ninja Vaarala
Heidi Tanttu
Janna Hakala
Melissa Huuskonen
Designia Oy
SLP Group Oy
Nordea
Nordea
Turun Haalarimerkki Oy
Happy Beavers Oy

86,20 €
86,96 €
116,79 €
8,28 €
99,98 €
78,00 €
856,84 €
150,00 €
29,64 €
1,98 €
138,97 €
207,00 €

9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
9.5.2022
16.5.2022
18.5.2022

HEF Group Oy
YLVA Palvelut Oy
HEF Group Oy
Suvi Reponen
Kira Schalin
Meri Hämynen
Sonja Yliluoma
Meri Hämynen
Saara Silakoski
Maria Kivistö
Iiris Vanhala
Silja Kesola
Annika Allén
Silja Kesola
Ninja Vaarala
HYY
Maria Kivistö

264,00 €
4 200,00 €
1 183,25 €
99,51 €
59,90 €
6,00 €
46,45 €
41,96 €
22,90 €
4,20 €
20,00 €
54,86 €
599,88 €
52,99 €
225,80 €
750,00 €
9,58 €

Lehden postitus kannatusjäsenille
Huhtisitsien ruokia
Huhtisitsien ruokia
Hallituksen kokouksen tarjoilut
Uratreffien arvontapalkkiot
Merkkien postituskuluja
Vujuvaatteet
Haalaribileiden dj
Palvelumaksu (päätili)
Palvelumaksu (haalaritili)
Haalarimerkkitilaus (Merkillinen)
Toriteltan vuokraus vapuksi
Pussikalja-approjen
haalarimerkkejä
Uratreffien tarjoilut
Haalarimerkkitilaus (Promler)
Vappupäivän piknik
Ulkoinen kovalevy
Vappuaaton hankintoja
Vappuaaton hankintoja
Vappuaaton hankintoja
Pussikalja-approjen tarvikkeita
Vappuaaton hankintoja
Hepsyn vuosijuhlalahja
Vapun hankintoja
Varjovuosijuhlien juomia
Varjovuosijuhlien ruokia
Varjovuosijuhlien tarvikkeita
Suursitsien paikkavaraukset
Varjovuosijuhlat pysäköintimaksu

18.5.2022

Siiri Piha

5,19 €

18.5.2022

Saara Silakoski

51,31 €

18.5.2022
18.5.2022
19.5.2022

Anna Vuorinen
Anna Kivistö
Kirjapaino Painosalama Oy

81,95 €
35,85 €
626,81 €

19.5.2022

Pinja Haapala

363,24 €

Silliksen ruokia
Vuosijuhlaviikon tarjoiluja,
kopiopaperia iltajuhlaan
Huhtisitsit Alina-salin vuokra,
sitsipöytäliina
Sitsipöytäliinoja
Vuosijuhlan painomateriaalit
Maalaus ja viini hankintoja, Sillis
Sivistyssaunan vuokra
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Aika: 27.5.2022 klo 17
Paikka: Sportstugan, Sorvalammentie 22 (02740, Espoo). Etäosallistujat Zoomissa, linkki
kokouskutsussa.
Sähköpostipäätös Kompleksin toimihenkilöksi liittämisestä
Esitys: Liitetään tarjoilutiimin jäseneksi Alessandra Bombino.
Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 26.4.2022.
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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 27.5.2022 klo 17
Paikka: Sportstugan, Sorvalammentie 22 (02740, Espoo). Etäosallistujat Zoomissa, linkki
kokouskutsussa.
Osallistujat
Läsnäolijat
Iiris Vanhala

Siiri Opas

Lauri Uuskallio

Suvi Reponen

Kira Schalin

Annika Allén

Johanna Hämäläinen
Janna Hakala

Etäosallistujat

Aida Lindy

Riinu Elonheimo

Suvi Kangas
Kaisa Krabbe
Siiri Piha
Salla Skön
Saara Silakoski
Hanna Kis
Alli Haavisto
Sylvia Talikka
Heidi Tanttu
Ella Puustelli
Pihka Oksanen
Eetu Vilminko
Ellen Saikku
Anna Vuorinen

