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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 19.9.2022 klo 18
Paikka: Gustavus Rexin Kokoushuone, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki
kokouskutsussa.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.02.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:
Kohta 13. Opintopistehakemukset: Muutetaan esitys ”Myönnetään haetut kaksi (2)
opintopisteet liitteessä 4 mainitulle henkilölle” muotoon ”Myönnetään haetut
opintopisteet liitteessä 3 mainituille henkilöille.” Haetut pistemäärät eritelty
tarkemmin liitteessä 3.
Lisätään kohta 17: Toimihenkilön tehtävästä vapauttaminen
4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti
Kompleksi on saanut vuosijuhlalahjana annetun kokouskaiuttimen Hepsyltä sekä
Suomen Psykologisen seuran Psykologia-lehden 3/2022.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Talous
Kuluyhteenvedossa on nähtävillä paljon vuosijuhlaan liittyviä kuluja. Varoja on
myös siirretty vuosijuhlatilin ja Kompleksin päätilin välillä johtuen siitä, että esim.
Kide.appin tulot tulevat suoraan päätilille. Yhteenvedossa näkyy myös mm. uuden
laulukirjapainoksen tilaus sekä hallitustoimijoiden korvattuja matkakuluja SPOL:n
ainejärjestötapaamiseen Oulussa.
Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto.
Hyväksytään esitys.
7. Jaostojen kuulumiset
Samir Verma saapuu klo 18.08.
Hallintojaosto
Puheenjohtajisto: Elokuussa pidettiin epävirallinen orientoiva hallituksen kokous,
jolloin mm. sovittiin loppuvuoden kokousajat. Puheenjohtajisto edusti Kompleksia
Liisa Keltikangas-Järvisen taidevalokuvan paljastustilaisuudessa. Elokuun lopussa
järjestettiin myös tapaaminen Terveystalon kanssa, jossa keskusteltiin
mahdollisesta yritysyhteistyöstä heidän kanssansa. Puheenjohtaja osallistui myös
SPOL:n ainejärjestötapaamiseen Oulussa. Puheenjohtajisto on laatinut
hyvinvointikyselyn hallitustoimijoille.
Alli Haavisto saapuu klo 18.10.
Sihteeri: Vanhojen asiakirjojen skannaus sähköiseen muotoon on tarkoitus aloittaa
lokakuussa.
Taloudenhoitaja: Taloudenhoitaja on pohtinut, että Kide.appin kulut olisi hyvä
huomioida tulevan toimintakauden talousarviossa. Myyntiprovisiot, jotka tällä
hetkellä ovat 3 %, kertyvät etenkin suurissa tapahtumissa isoiksikin summiksi, jotka
olisivat hyvä huomioida tulevassa talousarviossa.
Edunvalvontajaosto
Edunvalvontavastaavat: Edunvalvontajaosto on kokoustanut keskenään ja on
suunniteltu
kokousta
yhdessä
uuden
koulutussuunnittelijan
sekä
puheenjohtajiston kanssa.
Opintovastaavat: Opintovastaavat ovat kokoustaneet yhdessä jaoston kanssa.

Sidosryhmäjaosto
SPOL-edustajat: Syyskuun alussa järjestettiin ainejärjestötapaaminen Oulussa ja
fukseille on myös järjestetty Spohvelit. Syys-/lokakuun vaihteessa järjestetään
Spolskis Joensuussa.
Upsy-edustajat: Kompleksilta ei ole vielä tullut haalareiden sponsorointihakemusta,
muistutetaan sen hakemista.
Hepsy-edustajat: Hepsyltä vuosijuhlalahjoihin liittyen lähetetty terveiset, että
Kompleksi saa vapaasti tilata teltan ja sitten lähettää laskun eteenpäin Hepsylle.
Kehotetaan tilaamaan hyvälaatuinen teltta ja koristeluun annetaan vapaat kädet,
joskin Hepsyn logo toivotaan näkyville.
Ekskursiotiimi: Tiimi on pian pitämässä syksyn ensimmäistä kokousta. Tiiminvetäjä
on osallistunut yhteistyökokoukseen Terveystalon kanssa sekä SPOL:n
ainejärjestötapaamiseen. Stimuluksen kanssa on suunnitteilla oikeuspsykologiateemainen etäluento ja myöhemmin mahdollisesti joku muu livetapahtuma.
Alumnivastaava: Syksyn lopussa järjestetään K:lla on väliä -sitsit ja niille etsitään
nyt järjestäjiä. Voi ottaa yhteyttä alumnivastaavaan, jos sitsien järjestäminen
kiinnostaa. Sitseille ovat myös opiskelijat tervetulleita, jos tilaa jää.
Tapahtumajaosto
Tuutoritiimi: Tuutoritiimistä ei ole edustajia läsnä kokouksessa, eikä heillä ole
erikseen ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle.
Tarjoilutiimi: Tulevana viikonloppuna on fuksisitsit. Fonin kanssa suunnitellaan
mahdollisia yhteissitsejä syksylle ja mietitään lisäksi vielä yksien ylimääräisten
sitsien järjestämistä. Tarjoilutiimi on syksyn alussa pienentynyt, mikä työllistää
tiimiä. Palataan mahdollisiin ratkaisuihin tähän META:ssa.
Hanna Kis saapuu klo 18.18.
Biletiimi: Elokuussa järjestettiin Vuorimieskillan kanssa yhteissitsit. Syksylle on
suunnitteilla poikkitieteellisiä tapahtumia, kuten rajatilabileet. Viikonlopun
fuksisitseille on vielä vapaita paikkoja.
Hyvinvointitiimi: Tiimi on kokoustanut ja suunnitellut syksyn tapahtumia, osasta jo
tiedotettukin. Tapahtumien tiedotuksessa pyritään syksyllä käyttämään Kide.appia
mahdollisimman paljon.
Kansainvälisyystiimi: Syksyn alussa on tehty paljon yhteistyötä kv-tuutoreiden
kanssa. Marraskuussa on tarkoitus järjestää vaihtoinfo, tarkkaa päivää ei vielä

tiedossa. Tiimi suunnittelee myös Kompleksilaiset maailmalla -sarjan jatkoa
Instagramiin. Tiimi osallistui HYY:n kansainvälisyysjaoston Check-in-tapahtumaan.
Vastuullisuustiimi:
Tilavastaavat: Conduksen tilajaosto kokousti elokuun lopussa, jolloin sovittiin
syksyn viikkosiivousvuorot. Kompleksin vuoro on viikolla 44. Rexillä on tehty
jonkin verran muutoksia. Siivouksen suhteen toivotaan jatkossa tarkkuutta. Uudet
tila- ja käyttösäännöt Rexille ovat tekeillä, niitä käsitellään erikseen kohdassa 14.
Mocoman osalta on kokoustettu muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. Tiloja
haluttaisiin saada siistimmiksi, on suunniteltu hallitushuoneen siivousta ja
talkoopäivää. Tiedekuntasopimuksesta on keskusteltu muiden Meilahden
järjestöjen kanssa, jatkossa siivouksesta vastineeksi saatavat rahat jaetaan kaikille
järjestöille.
Ympäristövastaavat: Syksyn ensimmäinen ympäristövinkki on
Instagramiin. Viikonloppuna järjestetään yhteislähtö Metsämarssiin.
Yhdenvertaisuusvastaava:
Q-kautisesta
on
kysytty
yhdenvertaisuuskäytännöistä, ja niitä on jaettu eteenpäin.

julkaistu

Kompleksin

Viestintäjaosto
Kompleksi-lehti:
Huomenna
pidetään
syksyn
suunnittelukokous, kaikki ovat tervetulleita mukaan.

ensimmäinen

lehden

Kompleksi-podcast: Tiimi järjestää kokouksen syksystä pian.
Somevastaava: Ensimmäinen tapahtumien viikkokooste on julkaistu Kompleksin
Instagramissa ja se tulee tästä lähtien joka sunnuntai. Toivotaan tämän vuoksi
tarkkuutta tapahtumakalenterin päivittämisessä. Jos jostain syystä haluaa postata
jotain muuta sunnuntaina, voi ottaa yhteyttä some-vastaavaan. Some-vastaava on
myös suunnitellut Instagram-materiaalia seminaaritiimin apuna ja kannustaa
muitakin ottamaan yhteyttä, mikäli tarvitsee some-asioissa tukea.
It-vastaava: Fukseja on lisätty jäsenrekisteriin ja sähköpostilistalle. Jatkossa on
tarkoitus ylläpitää sähköpostilistaa Kide.appin jäsenyyden perusteella, tästä
tiedotetaan. Henkilökunnalle tehdään erillinen kysely, jotta he pääsevät jatkossakin
halutessaan sähköpostilistalle. Kompleksin verkkosivujen domain pitää ehkä uusia
pian, palataan tähän myöhemmässä kokouksessa.
Tiedottaja: Syksyn ensimmäinen jäsentiedote julkaistaan tällä viikolla, perjantaihin
saakka saa mielellään lähettää materiaalia siihen.

Myyntivastaavat: Haalarimerkkejä on tilattu ja myyty fukseille. Kompleksimerchille on mietitty uutta tuottajaa. Kartoitetaan myös kiinnostusta uusiin
tuotteisiin, ainakin sukat vaikuttaneet suosituilta. Myyntivastaavat mainostavat
haalarimerkkejä Facebookissa Haalarimerkkitori-ryhmässä.
Dicscordvastaavat: Ei kuulumisia.
8. Työryhmien kuulumiset
Seminaaritiimi: Seminaarin suunnittelu menee hyvin. Alkusyksynä oli hankala
tilanne puhujien osalta, mutta nyt alkaa olla hyvä tilanne myös sen suhteen.
Erinomaisia puhujia on tulossa ja ilmoittautuminen alkaa olla täynnä. On päätetty,
että puhujille ei tänä vuonna anneta leikkokukkia, vaan vähän ekologisemmat
huonekasvit.
Jäsenrekisteriuudistustyöryhmä: Ei kummempia kuulumisia, tiimissä on mietitty
tiedotuskäytäntöjä, joita käsitellään tarkemmin kohdassa 15. Myös mietitty
jäsenyyden uusimista/vuosittaista jäsenmaksua, tästä puhutaan lisää seuraavassa
kokouksessa ja asia esitetään yhdistyksen syyskokouksessa.
9. Tulevat tapahtumat
20.9.2022 klo 17 Lehtikokous, Mäkelänrinne
21.9.2022 klo 17 Käsityökerho, Gustavus Rex
23.9.2022 Fuksisitsit, Lenininpuisto
24.9.2022 klo 13.30 Metsämarssi yhteislähtö, Senaatintori
24.9.2022 Fuksisitsit, Lenininpuisto
30.9.-1.10.2022 SPOLskis (fuksit -20, -21, -22), Joensuu
5.10.2022 klo 17 Käsityökerho, Gustavus Rex
5.10.2022 Limeksen approt
10.10.2022 klo 11 Kahvi ja valitus
13.10.2022 klo 16 Peli-ilta, Gustavus Rex
13.10.2022 Hämeenkadun Appro, Tampere
17.10.2022 klo 18 Kompleksin hallituksen kokous, Gustavus Rexin kokoustila
18.10.2022 klo 17 Käsityökerho, Gustavus Rex

Viivi Laamanen poistuu klo 18.45.
10. Kesän aikana tehdyt sähköpostipäätökset
Kesän aikana tehtiin kaksi (2) erillistä sähköpostipäätöstä. Ensimmäisessä
päätettiin Psykologiliiton vuosilahjarahan lahjoituskohteesta ja toisessa
kulukorvauksista SPOLin ainejärjestötapahtumaan osallistuville edustajille.
Molemmat päätökset hyväksyttiin (Liite 2).
11. Haalaritiimin perustaminen
Esitys: Perustetaan haalaritiimi vuoden 2022 fukseille.
Hyväksytään esitys.
12. Kompleksin hallituksen toimihenkilöksi liittäminen
Esitys: Liitetään Iina Karhu Kompleksin hallituksen toimihenkilöksi haalaritiimin
vetäjänä.
Hyväksytään esitys.
13. Opintopistehakemukset
Kaksi henkilöä on hakenut Kompleksilta opintopisteitä ainejärjestötoiminnasta
(liite 3).
Ensimmäisessä hakemuksessa (liite 3a) on sisälletty kuluvan toimintakauden
toimintaa, josta ei voida tässä vaiheessa myöntää opintopisteitä. Hallitus näkee
kuitenkin, että haettuihin opintopisteisiin nähden aiempien toimintakausien ansiot
ovat riittävät, ja näin ollen voidaan myöntää haetut opintopisteet joka tapauksessa.
Toisessa hakemuksessa (liite 3b) on sisälletty tiedekunnan hallintotyötä, josta
Kompleksi ei voi myöntää opintopisteitä. Hallitus näkee kuitenkin, että kuvailtu
ainejärjestötoiminta riittää haettuihin opintopisteisiin, jonka vuoksi voidaan
myöntää haetut opintopisteet, vaikka hallintotyö jätetään huomioimatta.
Esitys: Myönnetään haetut opintopisteet liitteessä 3 mainituille henkilöille.
Haetut pistemäärät eritelty tarkemmin liitteessä 3.
Hyväksytään esitys.
14. Gustavus Rexin Tila- ja käyttösääntöjen uudistus
Anniina Koutonen, Salla Skön ja Siiri Piha saapuvat klo 18.58.

Hallitus on saanut Gustavus Rexin tila- ja käyttösääntöjen vedokset
kommentoitavaksi. Keskustellaan yhdessä, onko jotain Kompleksin kannalta
olennaista kommentoitavaa.
Keskustellaan muun muassa varauskäytännöistä, kulkuluvista ja käyttöajoista,
vedoksesta ei nouse erityistä kommentoitavaa. Jatkossa toimistoa on tarkoitus
hyödyntää järjestöjen säilytystilana, jonka takia siihen on mahdollisesti tulossa
käyttökielto juhlatilaisuuksissa, tässä toivotaan joustoa.
Ilmari Moisio poistuu klo 19.11.
15. Tapahtumatiedotuskäytännöt
Keskustellaan tapahtumatiedotuksesta ja päätetään yhteisistä linjoista syksylle.
Tavoitteena on luopua Facebook-tapahtumista ja siirtää kaikki tapahtumat
Kide.appiin. Tapahtumia voi vielä mainostaa myös Facebookissa, mutta siinä
tapauksessa olisi hyvä laittaa linkki Kide.appin tapahtumaan.
Jos järjestetään suurempia tapahtumia, joita halutaan aktiivisesti mainostaa myös
Kompleksin ulkopuolelle, voidaan edelleen luoda julkisia Facebook-tapahtumia.
Keskustellaan myös siitä, että alumnitapahtumia voi olla vaikea markkinoida
Kide.appissa, joten niiden osalta ei siirrytä sovellukseen tässä vaiheessa.
Keskustellaan siitä, kuka pystyy luomaan Kompleksille tapahtuman Kide.appiin. Itvastaava voi lisätä kelle vaan oikeudet, mutta toive on, että mietittäisiin tiimin
kesken tähän yksi vastuuhenkilö. Tämä tulisi myös ottaa huomioon tulevalla
hallituskaudella.
Muistutetaan myös, että tapahtuman ensimmäinen tiedotus tulisi aina tapahtua
vähintään kuukausi ennen tapahtumaa.
16. Yritysyhteistyö ja sponsorointi
Matleena Utunen ja Rebecca Björklund poistuvat klo 19.30.
3.9. Oulussa järjestetyssä SPOL:n ainejärjestötapaamisessa tuli puheeksi, että jotkin
opiskelijajärjestöt pyytävät rahaa esim. sähköpostilistalla tapahtuvasta rekry/yritysmainonnasta. Mikään psykologian opiskelijoiden järjestöistä ei vielä ole
toiminut näin, mutta tapaamisessa tämä herätti kiinnostusta ja toiveen, että
järjestömme voisivat myös yhdessä luoda pelisäännöt sille, kuinka paljon tällaisesta
markkinoinnista pyydettäisiin.
Keskustellaan siitä, että Kompleksissa voi olla hankalaa ruveta moderoimaan
sähköpostilistaa tällä tasolla. Teknisesti se on hankalaa nykyisessä
sähköpostijärjestelmässä, ja se aiheuttaisi paljon lisätyötä tiedottajalle. Voisi myös
olla vaikeaa vetää raja siitä, mikä on mainontaa, josta tulisi maksaa, ja mikä ei.

Yleisesti sähköpostilista on toiminut enemmän ilmoitustauluna sellaisista
mahdollisuuksista, jotka voisivat kiinnostaa kompleksilaisia. Mietitään myös sitä,
että se asettaa yritykset erilaisiin asemiin, jos vain osalla on mahdollisuus maksaa
sähköpostilistamainonnasta.
Hallitus on kuitenkin myönteisesti suhtautunut yhteisille linjoille asiasta SPOL:ssa
ja näkee esimerkiksi, että tapahtuma- ja somemainonnan osalta tämä olisi
hyödyllistä. Asiaa on tarkoitus edistää SPOL:ssa ennen vuodenvaihdetta.
Kompleksin hallituksessa ei tänä vuonna ole yritysyhteistyövastaavaa, joten
etsitään hallituksesta jokin muu toimija edustamaan Kompleksia tätä koskevissa
tapaamisissa.
17. Kompleksin toimihenkilön tehtävästä vapauttaminen
Alessandra Bombino on pyytänyt
toimihenkilönä toimimisesta.

kirjallisesti

vapauttamista

hallituksen

Esitys: Vapautetaan Alessandra Bombino toimihenkilön tehtävästään osana
tarjoilutiimiä.
Hyväksytään esitys.
18. Muut esille tulevat asiat (META)
Tarjoilutiimin tekijäpulan avuksi mietitään, että voitaisiin aloittaa tapahtumiin
”nakki-ilmo” -käytäntö, eli että tiimin ulkopuoliset voisivat ilmoittautua apukäsiksi
esim. varmaa sitsipaikkaa vastaan. Myös fukseille voi yrittää mainostaa tehtäviä.
Gustavus Rexin viikkosiivousajaksi sovitaan 1.11. klo 10. Hallitusrakenneiltakoulun
päivämääräksi sovitaan 2.11. ja hallituksen Meet & Greetin päivämääräksi 10.11.
Taloudenhoitaja muistuttaa kaikkia hallitusmökille osallistuneita maksamaan sen
maksun, jos ei sitä vielä ole tehnyt.
Edunvalvontajaostossa on mietitty, että jos Facebookin käyttöä vähennetään niin
vaarana on, että ilmoitustaulumainen Kompleksin sisäinen kanava jää uupumaan.
Esimerkiksi opintoihin liittyvät tiedotukset on ollut käteviä Facebookissa, koska se
tavoittaa sellaisia opiskelijoita, jotka eivät lue sähköpostiviestejä. Mietitään, että
tähän voi tulevaisuuden kannalta miettiä esim. erillistä Telegram- tai Discordkanavaa. Todetaan, että olisi tarpeen käydä myös laajemmin läpi Kompleksin
viestintäkanavia ja muita käytössä olevia järjestelmiä.
Iiris Paljakka poistuu klo 20.04.
Käydään läpi, miten Kompleksiin ja Kompleksin hallitukseen voi liittyä.

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20.06.

Vakuudeksi,

_____________________________________
Iiris Vanhala, puheenjohtaja

_____________________________________
Kira Schalin, sihteeri
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LIITE 1

KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 19.9.2022 klo 18.00
Paikka: Gustavus Rex, kokoushuone. Etäosallistujat Zoomissa, linkki kokouskutsussa.
Kuluyhteenveto
24.5.2022
24.5.2022
25.5.2022

200,00 €
1 569,78 €
260,00 €

Vuosijuhlien dj
Laulukirjatilaus
Kompleksi-lehden painokulut

27.5.2022

Eezy Kevytyrittäjät Osk
Trinket Oy
Kirjapaino Painosalama Oy
Wanha Satama Interactive
Oy

26 659,00 €

27.5.2022

Kompleksi ry

29 114,11 €

30.5.2022
30.5.2022
31.5.2022
31.5.2022
1.6.2022
2.6.2022
3.6.2022
3.6.2022
6.6.2022
7.6.2022
7.6.2022
7.6.2022
7.6.2022
7.6.2022
7.6.2022
7.6.2022
7.6.2022
7.6.2022
7.6.2022
7.6.2022

Valkotakit ry
Saara Silakoski
Kivaa Juhliisi
Hecomex Oy
Sonja Yliluoma
Korvuon Kuvauspuuhat
Nordea
Nordea
Yoga Nordic Oy
Saara Silakoski
Aida Lindy
Eetu Vilminko
Ninja Vaarala
Sonja Yliluoma
Anna Vuorinen
Kira Schalin
Kira Schalin
Alma Suutari
Noora Kokko
Noora Kokko

350,00 €
831,14 €
313,00 €
240,40 €
448,60 €
800,00 €
3,20 €
26,00 €
237,50 €
25,00 €
59,96 €
100,00 €
14,10 €
2,17 €
100,30 €
118,32 €
170,00 €
36,50 €
9,35 €
58,48 €

7.6.2022
7.6.2022

Eetu Vilminko
Sonja Yliluoma

40,00 €
300,00 €

Vuosijuhlatila
Vuosijuhlan osallistumismaksujen
siirto vujutilille
Valkotakkien esiintyminen
vuosijuhlilla
Silliksen tarjoilut
Silliksen slushiet
Vuosijuhlien kuvausseinä
Suursitsien juomat
Vuosijuhlien valokuvaaja
Palvelumaksu (vujutili)
Palvelumaksu (päätili)
Air jooga
Kunniajäsenen kukkakimppu
Viini ja maalaus tarjoilut
Kunniajäsenten kukkakimppuja
Taksi kevätjuhlaan
Kevätjuhlan tarjoiluja
Suursitsien juomia ja taksit
Hallitusmökin ruoat
Hallitusmökin vuokra
Kari Lehden läksiäislahja
Laskiaisen leivontatarvikkeet
Viini ja maalaus tarjoilut
Edustaminen Oidipuksen
vuosijuhlilla
Suursitsien haalarimerkit

7.6.2022
7.6.2022
7.6.2022

Siiri Piha
Sonja Yliluoma
Sonja Yliluoma

8,08 €
41,48 €
7,05 €

7.6.2022

40,00 €

8.6.2022
17.6.2022
27.6.2022
27.6.2022
27.6.2022
27.6.2022
27.6.2022
5.7.2022
5.7.2022
28.7.2022
3.8.2022
24.8.2022
24.8.2022
29.8.2022
5.9.2022
8.9.2022
9.9.2022
9.9.2022

Heidi Tanttu
Helsingin Yliopiston
Ylioppilaskunta
SPOL ry
Kaisa Krabbe
Kaisa Krabbe
Kaisa Krabbe
Suvi Reponen
Kaisa Krabbe
Nordea
Nordea
Hanna Kis
Nordea
Jere Ojala
Iida Mattila
Kompleksi ry
Nordea
Iida Mattila
Tuukka Heikkinen
Sonja Hiukka

9.9.2022
9.9.2022
9.9.2022

Iiris Vanhala
Alli Haavisto
Maria Walkeajärvi

37,40 €
97,50 €
23,75 €

9.9.2022

Janna Hakala

40,35 €

18,00 €
63,00 €
17,98 €
9,90 €
13,00 €
130,54 €
18,68 €
1,32 €
22,60 €
10,85 €
16,48 €
0,95 €
11,99 €
86,21 €
19,18 €
13,26 €
145,65 €
53,06 €

Hallitusmökin hankintoja
Kevätjuhlan juomat
Vappuaaton hankintoja
Edustaminen Oidipuksen
vuosijuhlilla
Ylimaksetun toiminta-avustuksen
palautus
SPOL jäsenmaksu 2022
Kunniajäsendiplomien kehykset
Ansionauha- ja kunniajäsendiplomit
Hyvinvointikyselyn arvontapalkinto
Suursitsien tarjoilut
Vuosijuhlalahja Fonille
Palvelumaksu (vujutili)
Palvelumaksu (päätili)
Merkkien postituskuluja
Palvelumaksu (päätili)
Helsinki-seikkailun kulut
Tuutoroinnin hankintoja
Haalaritilin saldon siirto päätilille
Palvelumaksu (päätili)
Tutustumisbileiden hankintoja
Fuksikasteen hankintoja
Tutustumisbileiden hankintoja
Matkakulut SPOL:n
ainejärjestötapaamiseen
Merkkien postituskuluja
Kv-tuutoroinnin kuluja
Matkakulut SPOL:n
ainejärjestötapaamiseen
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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 19.9.2022 klo 18
Paikka: Gustavus Rexin Kokoushuone, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa,
linkki kokouskutsussa.
Kesän aikana tehdyt sähköpostipäätökset

30.5.2022
Esitys: Pyydetään Psykologiliittoa lahjoittamaan vuosijuhlaraha WWF:lle ilmaston
suojeluun.
Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 7.6.2022.

2.8.2022
Esitys: Korvataan kolmelle (3) Kompleksin edustajalle osa matkakuluista Oulussa
3.9.2022 järjestettävään ainejärjestötapaamiseen. Kompleksin korvauksen määrä on
enimmillään 50%: a matkalippujen hinnasta.
Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 5.8.2022.
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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 19.9.2022 klo 18
Paikka: Gustavus Rexin kokoushuone, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistuminen Zoomin
kautta, linkki kokouskutsussa.
Opintopisteiden hakija ja perustelut:
Tuire Korvuo
Hakee kahta (2) opintopistettä toiminnastaan vuosina 2019–2022. Perustelut
hakemuksessa erikseen.

Minea Antila
Hakee viittä (5) opintopistettä toiminnastaan vuosina 2018–2021. Perustelut
hakemuksessa erikseen.
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KOMPLEKSI R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 19.9.2022 klo 18
Paikka: Gustavus Rexin Kokoushuone, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa,
linkki kokouskutsussa.
Osallistujat
Läsnäolijat
Iiris Vanhala
Lauri Uuskallio
Johanna Hämäläinen
Kira Schalin
Ilmari Moisio
Heidi Tanttu
Riinu Elonheimo
Iiris Paljakka
Iina Karhu
Suvi Kangas
Kaisa Krabbe
Alma Suutari
Aleksi Moisio
Janna Hakala
Viivi Laamanen
Melissa Huuskonen
Hanna Kis
Anniina Koutonen

Silja Kesola
Siiri Opas
Aida Lindy
Salla Skön
Samir Verma
Etäosallistujat
Matleena Utunen
Rebecca Björklund
Sylvia Talikka

