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7/2022  KOMPLEKSI R.Y.  

PÖYTÄKIRJA  HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 17.10.2022 klo 18 

Paikka: Gustavus Rexin Kokoushuone, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki 

kokouskutsussa. 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.04. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: 

Lisätään kohtaan 8. Työryhmien kuulumiset alakohta Haalaritiimi. 

Lisätään kohta 18. Kompleksin arvojen mukainen toiminta 

sidosryhmätapahtumissa. 

Lisätään kohta 19. Opintopistehakemus. 

Lisätään kohta 20. Kompleksi-vaatteiden hintojen nosto. 

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti  

Hepsyltä vuosijuhlana saadut karaokemikit ovat saapuneet. Fukseille on tullut 

Psyliltä liittymislahjoja.  

Kompleksi on saanut kahden henkilön kutsun Cortexin vuosijuhlasitseille 26.11. 

Tarkemmat tiedot kutsusta tulevat Slackiin. 

  

 

 

  



 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

6. Talous 

Viime aikojen kuluista suurin osa on tuutorointiin liittyviä. Myös 

haalarimerkkitilauksen maksu on tehty viime kokouksen jälkeen. 

Kuluyhteenvedossa näkyy lisäksi korjaus viime kokouksen kuluyhteenvetoon, jossa 

yhden kulun päivämäärä oli väärä. 

Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto. 

Hyväksytään esitys. 

Vuosijuhlien lopullinen budjetti, jossa näkyy eriteltynä juhlien kulut ja tulot, on 

valmis. Suunniteltujen ja toteutuneiden kulujen välillä ei ole merkittäviä yksittäisiä 

eroja. Jäätiin kuitenkin yhteensä noin 300 euroa voitolle.  

Aikaisempien vuosijuhlien jälkeen on pidetty ns. vujukaatajaiset, eli 

virkistystapahtuma vuosijuhlatiimille. Viime vuosijuhlien jälkeen Kompleksi on 

kuitenkin siirtynyt käytäntöön, ettei jaostokohtaisiin virkistyksiin käytetä 

Kompleksin varoja. Todetaan siksi, että budjetin ylijäämä voidaan hyödyntää 

joulukuun hallitussitseillä koko hallituksen virkistystoimintaan. 

7. Jaostojen kuulumiset 

Hallintojaosto 

Puheenjohtajisto: Puheenjohtajisto on tavannut muita Meilahden järjestöjen 

puheenjohtajia. Tapaamisessa LKS ilmoitti, etteivät kykenekään järjestämään 

Trigeminuksia tänä vuonna. Kartoitettiin kiinnostusta yhteisvoimilla järjestettyihin 

sitseihin, mutta muista järjestöistä ei saatu tähän riittävästi kiinnostuneita, joten 

Trigeminus-sitsit joudutaan perumaan. 

Tapaamisessa oli agendalla myös Tiedekuntasopimus, johon palataan tarkemmin 

puheenjohtajistojen ensi kuun kokouksessa, jotta jotkin järjestöt ehtivät perehtyä 

dokumenttiin tarkemmin. Kompleksin puolesta myös sovittiin tuleville vuosille 

kiertovastuun puheenjohtajistojen tapaamisten järjestämiselle, jottei vastuut 

kasaudu liikaa joillekin tietyille järjestöille. 

Sihteeri: Ei erityisiä kuulumisia. 



Taloudenhoitaja: Ensi vuoden talousarvio tulee kokouksen jälkeen Slackiin, jotta 

sen voi jokainen käydä läpi ennen seuraavaa kokousta, jolloin se on tarkoitus 

hyväksyä esitettäväksi syyskokoukseen. 

Edunvalvontajaosto: 

Opintovastaavat: Kahvi ja valitukseen tuli hyvin osallistujia, ja sieltä saadut 

palautteet käydään läpi opintotyöryhmässä huomenna 18.10. Tulossa on myös Viini 

ja valitus sekä sivuaineinfo.  

Edunvalvontavastaavat: Mainostettiin koulutusohjelman johtoryhmän 

opiskelijaedustajien hakua, joka on auki vielä tämän päivän. Kaisa on valittu 

tiedekunnan valintatoimikunnan puheenjohtajaksi. On myös tarkoitus mainostaa 

HYYn edustajistovaaleja. Suunniteltu tapaaminen koulutussuunnittelijan kanssa 

jouduttiin siirtämään myöhemmälle ajankohdalle. 

Sidosryhmäjaosto: 

SPOL-edustajat: Vaihtoviikot Belgian kanssa ovat käynnissä. Suomalaisten vierailu 

Belgiassa päättyi eilen ja belgialaiset tulevat Suomeen lokakuun lopussa. SPOLissa 

puhututtaa tällä hetkellä harjoittelupaikkojen saatavuus eri kaupungeissa ja 

erityisesti hakuun liittyvät kiintiöt tiettyjen kaupunkien opiskelijoille. 

Upsy-edustajat: Upsy osallistui Psylin saunailtaan. Viime viikolla pidettiin 

johtokunnan kokous sekä yhdistyksen syyskokous, jolloin valittiin ensi vuoden 

johtokunta. Muistutetaan, että opiskelijajäsenet ovat tervetulleita Upsyn ilmaisiin 

koulutuksiin. Esimerkiksi joulukuussa on tulossa Trauman ensiapu -koulutus. 

Hepsy-edustajat: Kompleksin bileteltan tilaamista viivästettiin, jotta Hepsyn uusi 

logo ehditään suunnitella ja saada telttaan. Teltan pitäisi kuitenkin ehtiä hyvin 

laskiaiseksi.  

Ekskursiotiimi: Ekskursiotiimi on kokoustanut. 9.11. järjestetään Stimuluksen 

kanssa yhteistapahtuma aiheesta lapsettomuus. Siihen avataan todennäköisesti 

ilmoittautuminen tällä viikolla.  

Alumnivastaava: K:lla on väliä -sitsien järjestämiseen on tiimi kasassa, mutta vielä 

mahtuu mukaan, jos jotakuta kiinnostaa.  

Tapahtumajaosto 

Tuutoritiimi: Viime viikolla järjestettiin viimeiset tuutorointitapahtumat. 

Joulukuussa tuutorit pitävät yhteisen virkistäytymisillan. Muutama tuutori lähtee 

myös mukaan fuksimökille marraskuussa. 



Tarjoilutiimi: Yhteissitsejä Fonin kanssa suunnitellaan, lähipäivinä pidetään taas 

kokous asiasta Fonin kanssa.  

Biletiimi: Suunnitellaan Fonin ja Kompleksin yhteissitsejä sekä Rajatilabileitä. 

Tutkimusbileet X Halloween -bileiden pukukoodista jää pois haalarit, koska syksyn 

bileissä ei yleensä olla käytetty haalareita, sillä fukseilla ei ole niitä vielä. Bileteltta 

tilataan, kun saadaan Hepsyn uusi logo. 

Hyvinvointitiimi: Tulossa on paljon tapahtumia, joista onkin jo tiedotettu. 

Yhteislähtö kirjamessuille Stimuluksen kanssa peruttiin. Entiseltä kompleksilaiselta 

on saatu tarjous lipuista Lumen taju -musikaaliin ensi vuoden puolella.  

Kansainvälisyystiimi: Tiimi pienenee loppuvuodeksi yhdellä henkilöllä. Vaihtoinfo 

pidetään 8.11. ja tilaisuuteen etsitään puhujia. Myös syksyn kompleksilaiset 

maailmalla -sarjan suunnittelua aloitellaan.  

Vastuullisuustiimi: 

Tilavastaavat: Conduksen tilajaosto ei vielä ole kokoustanut eli lopullinen 

käyttösääntö, jota käsiteltiin edellisessä kokouksessa, ei ole tiedossa.  

Meilahdessa on osallistuttu Opetuksen päivään, jolloin keskusteltiin Meilahden 

opiskelutiloista. Psykologian opiskelijoiden osalta tuotiin erityisesti esiin 

itseopiskelutilojen ja potilastietoturvallisten ryhmätyötilojen tarpeen. 

Biomedicumin uudistusten osalta ei vielä olla saatu kaikkien järjestöjen 

opiskelijoita koolle.  

Selvennys edellisessä kokouksessa mainitun tiedekuntasopimuksen tilanteeseen: 

Jatkossa tiedekunnalta saatavat rahat jaetaan järjestöille Mocsun siivousviikkojen 

mukaisesti. Tämän on tarkoitus tulla jo tänä lukuvuonna käyttöön, eli Kompleksin 

fuksien budjettiin olisi tulossa rahaa siivousta vastaan esim. haalaritiimin käyttöön. 

Mocsusta kokoustetaan ensi viikolla ja sen jälkeen pidetään talkoot. Jos jonkun 

tarvitsee säilyttää Mocsussa jotain pidemmän aikaa niin tavarat tulee viedä 

Kompleksin kaappiin, ei hallitushuoneeseen. Jos Mocsuun vie opiskelijoiden 

haettavia tavaroita, niille tulee asettaa määräaika, jonka jälkeen tavarat täytyy 

siirtää tiloista. 

Ympäristövastaava: On julkaistu kuukauden ympäristövinkki ja järjestetty 

yhteislähtö Metsämarssiin. 

Yhdenvertaisuusvastaava: Yhdenvertaisuusvastaava ei ole läsnä kokouksessa, eikä 

hänellä ole erikseen ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle. 

  



 

Viestintäjaosto 

Kompleksi-lehti: Seuraavan lehden deadline on sunnuntai 23.10., eli jos joku haluaa 

kirjoittaa lehteen vielä jotain, niin siihen mennessä saa lähettää tekstejä. 

Kompleksi-podcast: Podcast-tiimi on kokoustanut ja syksyllä on tulossa vielä 

muutama uusi jakso.  

Somevastaava: Ei erityisiä kuulumisia.  

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

ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle. 

Tiedottaja: Tiedottaja on päivittänyt Tiedottamisen hyviä käytäntöjä, erityisesti 

Kide.appin osalta. Tiedosto löytyy hallituksen Drivestä. Marraskuun alussa on 

tarkoitus tehdä uusi jäsentiedote.  

Myyntivastaavat: On lähetetty haalarimerkkejä ja suunniteltu vaatetilausta. 

Discordvastaavat: Ei erityisiä kuulumisia, loppuvuoden tavoitteena on kirjoittaa 

kattava testamentti. 

8. Työryhmien kuulumiset 

Seminaarityöryhmä: Suurimmat haasteet on selätetty ja pian onkin toteutuksen 

aika. Seminaarityöryhmässä on ollut pohdintoja seminaarin koosta; kiinnostus 

seminaaria kohtaan on yllättänyt tiimin. Etäosallistumispaikkoja (muiden 

järjestöjen osalta) lisättiin ja osallistujia jouduttiin silti karsimaan. Ilmoittautuneita 

opiskelijat ja muiden järjestöjen ilmoittautuneet mukaan lukien oli lopulta yhteensä 

yli 1500.  Ohjeistetaan seuraavaa seminaarityöryhmää pohtimaan, minkä kokoinen 

seminaari jatkossa järjestetään. Tiimi odottaa jo innolla tulevaa seminaaria. 

Seminaarityöryhmä kiittää myös somevastaavaa hienojen Instagram-materiaalien 

tekemisestä seminaaria varten. 

Jäsenrekisteriuudistustyöryhmä: Jäsenyydet ovat vanhenemassa vuoden 

vaihteessa, siihen ollaan valmistautumassa. Jäsenmaksuja Kide.appin siirtymän 

jälkeen käsitellään tarkemmin kohdassa 16. 

Haalaritiimi: Haalaritiimi on kilpailuttanut haalareiden valmistajia ja päädyttiin 

tilaamaan haalarit yritykseltä Opiskelijahaalarit.fi. Vuosikurssin logosta järjestettiin 

kilpailu ja lopullinen logo on valittu. Lähipäivinä aloitetaan sponsoreiden 

kontaktointi. Ollaan suunnitellusta aikataulusta jonkin verran jäljessä, mutta 

toivottavasti ei enää ilmene vastoinkäymisiä.  

  



 

9. Tulevat tapahtumat 

18.10.2022 klo 17–21   Käsityökerho, Gustavus Rex 

20.10.2022 klo 10  Sulkapallo, Meilahden Unisport 

26.10.–28.10.2022   Persoonallisuushäiriöseminaari 

28.10.2022 klo 18   Tutkimusbileet x Halloween, Gustavus Rex 

28.10.–1.11.2022   SPOL vaihtopäivät Suomessa 

31.10.2022    Käsityökerho, Gustavus Rex 

5.11.2022    SPOLinaari 

6.11.2022    Galleriakierros 

7.11.2022 klo 18   Hallituksen kokous, Gustavus Rex  

8.11.2022    Vaihtoinfo 

8.11.2022    Podcastin kokous 

10. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään liitteen 2 henkilöt Kompleksin jäseniksi. 

Hyväksytään esitys. 

11. Edustusbudjetti Stimulus ry:n sillikselle 

Stimulus järjestää 61-vuotissilliksen, jonne on kutsuttu kaksi edustajaa. Anniina 

Koutonen ilmoittautui halukkaaksi edustamaan Kompleksia. 

Esitys: Korvataan vuosijuhlabudjetin mukaisesti edustajalle osallistumismaksusta 

puolet (eli 15e) ja budjetti lahjan ostoon on maksimissaan 20e. 

Hyväksytään esitys. 

12. Hallituksen to do -lista syksylle 

Käydään läpi syksyn to do -listaa hallituslaisten osalta. 

Ennen hallituksen rakenneiltakoulua olisi tarpeen miettiä pestikuvauksia ja tulevaa 

hallitusrakennetta. Toimintakertomukset ja toimintaohjesääntö tulisi olla valmiita 

ennen hallituksen kokousta 9.12. Muistutetaan pitämään toimintakalenteria ajan 



tasalla myös osallistujamäärien osalta. Pestien testamenttien tulisi olla valmiita 

viimeistään 16.12., sitä ennen on tarkoitus järjestää yhteinen testamenttityöpaja.  

Ensi vuoden talousarvio hyväksytään marraskuun kokouksessa esitettäväksi 

syyskokouksessa. Kuluvan vuoden toimintakertomus hyväksytään vielä ennen 

vuoden vaihdetta sähköpostipäätöksellä. 

13. Hallituksen hyvinvointikyselyn tulokset 

Käydään lyhyesti läpi, millaisia tuloksia saatiin hallituksen hyvinvointikyselystä. 

Vastaajia oli hallituksen kokoon nähden vähän, joten tulokset eivät välttämättä ole 

niin tarkkoja, kuin ne suuremmalla vastaajamäärällä olisi.  

Yli puolet vastanneista koki hallitustoiminnan kuormittavaksi, mutta toisaalta yli 

2/3 koki sen palkitsevaksi. Noin puolet kokivat työnjaon reiluksi. Kokouksessa tosin 

kävi ilmi, että tämä kysymys voitiin tulkita monella tapaa, mikä saattaa vaikuttaa 

tuloksiin. 

Hallitustoiminnassa koettiin saatavan apua sitä tarvittaessa, eivätkä aiemmin 

hallituksessa toimineet yleisesti ottaen kokeneet kuormittavuuden lisääntyneen 

tänä vuonna verrattuna aiempiin. 

Useimmat vastaajat ovat löytäneet hallitustoiminnan kautta ystäviä, eivätkä olleet 

kokeneet toiminnassa ulkopuolelle jättämistä. Kuitenkin vajaa 1/3 ovat kyselyn 

perusteella kokeneet jonkin asteista ulkopuolelle jäämistä, joka on huolestuttavaa. 

Yhteistyö muiden hallituslaisten kanssa on kuitenkin sujunut lähes kaikkien 

mielestä hyvin. Kannustetaan toimijoita tapaamaan toisiaan esim. jaostoittain ja 

tiimeittäin myös rennommissa merkeissä. 

Hallituslaiset toivoisivat lisää virkistystoimintaa, mutta toisaalta kaikilla ei ole sille 

aikaa muilta kiireiltä. Puheenjohtajisto välittää kyselyn tuomat hyvät 

virkistäytymisideat ensi vuoden puheenjohtajistolle, jotta niitä voidaan hyödyntää 

toiminnassa jatkossa. 

14. Kompleksin tiedotuskanavien läpikäyminen 

Kide.app-siirtymän myötä ollaan siirtymässä pois nykyisestä Facebook-

tiedottamisesta, joka tähän saakka on kulkenut sähköpostitiedottamisen rinnalla. 

Koetaan kuitenkin tärkeäksi, että sähköpostilistan lisäksi olisi edelleen jokin 

ilmoitustaulumainen tiedotuskanava, esim. opintoihin ja edunvalvontaan liittyvissä 

asioissa. Keskustellaan tarpeen mukaan muutenkin Kompleksin tämänhetkisistä 

tiedotuskäytännöistä. 

Yleinen konsensus on, että tiedotuskanava tulisi keskittää jollekin alustalle, joka 

Kompleksilla jo valmiiksi on käytössä, ja että alustan tulisi olla mahdollisimman 

helppokäyttöinen sekä puhelimellä että tietokoneella.  



Ehdotetaan alustaksi Telegramia, jonne voisi keskustelukanavan rinnalle tehdä 

erillisen ilmoitustaulumuotoisen kanavan, jossa vain hallitustoimijoilla olisi 

postausmahdollisuus. Keskustelussa vaihtoehtona nousee myös esiin Discord. 

Discordin etuja on mm. viestiketjut ja eriaiheiset keskusteluhuoneet. Todetaan 

kuitenkin, että Discordin käyttöönotto on ollut kankeaa ja se on edelleen monelle 

hankala alusta, vaikka se on ollut Kompleksilla käytössä pidempäänkin. Näiden 

vaihtoehtojen välillä hallitus on Telegramin puolella, eikä muita ehdotuksia nouse, 

joten päädytään edistämään tiedotuskanavan perustamista Telegramiin.  

Siirtymässä pidetään tärkeänä selkeää ja aktiivista tiedotusta siirtymästä. Lisäksi 

todetaan, että myös tutoroinnin viestintä tulisi ensi vuonna tapahtua Telegramissa, 

jotta fukseille jatkossa on luontevaa liittyä Kompleksin Telegram-kanaviin. 

Tiedotuskäytännöt haluttaisiin saada selkeäksi vuodenvaihteeseen mennessä 

uudelle hallitukselle.  

Sovitaan, että lähiviikkoina perustetaan Kompleksille erillinen tiedotuskanava 

Telegramiin, ja linkki kanavalle tulee keskustelukanavan linkin lailla Kide.appiin 

vain varmistettujen jäsenien saataville. Facebook jää vielä jossain määrin muiden 

kanavien rinnalle tämän vuoden loppuun, mutta jää sitten kokonaan pois. 

Siirtymästä tiedotetaan jo nyt ja uudestaan lähempänä vuodenvaihdetta. Asiaa 

lähtee edistämään Pihka Oksanen yhdessä tiedottajan Riinu Elonheimon kanssa. 

Siitä, mikä hallituspesti jatkossa vastaa kanavan moderoinnista ja ylläpidosta, 

keskustellaan lisää myöhemmin hallitusrakenneiltakoulussa. 

15. Kompleksin IG-joulukalenteri 

Tänäkin vuonna olisi toiveena toteuttaa Kompleksin IG-joulukalenteri. Some-

vastaava Iiris Paljakka on mukana järjestämässä ja koordinoimassa toteutusta, 

mutta lisäksi toivottaisiin muita vapaaehtoisia, jotka haluaisivat osallistua 

kalenterin suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kokouksessa tarjoilutiimi pohtii alustavasti, että he voisivat pitää jonain päivänä 

esim. kokkausliveä. Somevastaava Iiris Paljakalle voi ilmoittaa mielenkiintoa 

järjestämiseen myöhemmin Slackissa. 

16. Jäsenmaksu Kide.app -siirtymän jälkeen 

Anniina Koutonen poistuu klo 19.30. 

Kompleksi on siirtänyt jäsenrekisterin kevään aikana Kide.app -palveluun. 

Siirtymän yhteydessä on keskusteltu jäsenyyden kehittämisestä mahdollisesti 

vuosittain uusittavaksi. Keskustellaan, pitäisikö Kompleksissa siirtyä jäsenyyden 

vuosittaiseen uusimiseen jäsenrekisterin ajantasaisena pitämisen vuoksi. 

Käsitellään myös hallituksen kantaa mahdolliseen vuosittaiseen jäsenmaksuun. 

Mikäli jäsenmaksun muuttamiseen suhtaudutaan puoltavasti, esitetään muutosta 



syyskokouksessa, jossa vuosittaiset jäsenmaksut päätetään yhdessä jäsenistön 

kanssa. 

Yleisesti hallituksessa ollaan sitä mieltä, että nykyinen jäsenmaksu 5 € 

kertamaksuna on hyvin edullinen, eikä 5 € vuodessakaan ole kovin paljoa 

verrattuna moneen muuhun ainejärjestöön. Kompleksi tarjoaa jäsenilleen paljon 

toimintaa, josta moni varmasti olisi valmis maksamaan vuosittain. Lisääntyneillä 

tuotoille löytyisi varmasti järkeviä käyttökohteita, kuten suuremmat sitsitilat. 

Hyvänä puolena pidetään myös sitä, että vuosittaisen jäsenyyden avulla helpottuisi 

jäsenrekisterin seuranta, sillä valmistuneet poistuisivat ikään kuin automaattisesti 

rekisteristä.  

Tiedostetaan kuitenkin, että muutosvaihe voisi olla vaikea etenkin akateemisesti 

vanhempien opiskelijoiden keskuudessa. Tärkeää tässä asiassa olisi selkeä tiedotus. 

Tuodaan myös syyskokouksen kutsussa selkeästi esille, että asiaa tullaan siellä 

käsittelemään, jotta kaikki halukkaat voivat tulla esittämään ajatuksensa asiasta 

yhdistyksen kokoukseen.  

Hallitus puoltaa jäsenmaksun muuttamista vuosittaiseksi, ja asia tulee 

käsiteltäväksi syyskokoukseen. 

17. Kompleksin toimihenkilön tehtävästä vapauttaminen 

Maria Walkeajärvi on pyytänyt kirjallisesti vapauttamista hallituksen 

toimihenkilönä toimimisesta. 

Esitys: Vapautetaan Maria Walkeajärvi toimihenkilön tehtävästään osana 

kansainvälisyystiimiä. 

Hyväksytään esitys. 

18. Kompleksin arvojen mukainen toiminta sidosryhmätapahtumissa 

Yksi Kompleksin virallisista arvoista on ympäristöystävällisyys, ja Kompleksin 

tapahtumissa tulisi tarjoilla vain vegaanista ruokaa.  Sidosryhmätapahtumassa tänä 

syksynä oli kuitenkin ollut tarjolla epävegaanista ruokaa. Järjestäjille ei ollut täysin 

selvää, miten toimia, kun tapahtuma järjestettiin yhdessä toisen järjestön kanssa. 

Keskustellaan siitä, miten ottaa huomioon Kompleksin arvot myös 

sidosryhmätapahtumissa. 

Yleinen linja on, että myös sidosryhmätapahtumissa Kompleksin toimijat pyrkivät 

parhaansa mukaan toimimaan Kompleksin arvojen mukaan. Tiedostetaan, ettei 

muiden järjestöjen toiminta ole meidän kontrolloitavissa, minkä takia se ei 

välttämättä aina ole mahdollista. Pyritään kuitenkin yhteistyön kautta tuomaan 

esille Kompleksin arvot myös näissä tilanteissa. Myös tapahtumissa, joissa jäsenet 

itse tuovat syötävää (kuten nyyttärit), pyritään muistuttamaan asiasta tapahtuman 



tiedotuksen yhteydessä. Lisätään selvennys vegaanisuudesta 

sidosryhmätapahtumissa tapahtumajaoston testamentteihin tuleville toimijoille. 

19. Opintopistehakemus 

Suvi Kangas poistuu kohdan 19 ajaksi. 

Esitys: Myönnetään haetut neljä (4) opintopistettä liitteessä 3 mainitulle henkilölle. 

Hyväksytään esitys. 

20. Kompleksi-vaatteiden hintojen nosto 

Ellen Saikku poistuu klo 20.02. 

Myyntivastaavat ovat lisäämässä Kompleksi-vaatteiden valikoimaan uutta väriä, 

joka on kalliimpi, kuin aiemmat värit. He ovat siksi pohtineet, että vaatteiden 

hintojen eroa tasattaisiin. Silloin myös muiden vaatteiden hinta nousisi. Hallitus ei 

näe asiassa ongelmaa. 

21. Muut esille tulevat asiat (META) 

SPOLilta on tullut Kompleksin hallitukselle kutsu yritysyhteistyö-koulutukseen 

Zoomissa 6.11. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti ainejärjestöjen yritys- ja 

yhteistyövastaaville. Koulutus käsittelee yritysyhteistyöhön liittyviä sopimuksia ja 

hinnoittelua. 

Viime viikkoina on koulutusohjelmassa lähdetty pohtimaan edunvalvonnallisia 

kysymyksiä liittyen opintojen suorittamiseen ruotsiksi. Asian tiimoilta on tarkoitus 

järjestää tapaaminen, jonne on kutsuttu Kompleksin edunvalvontajaoston ja 

koulutusohjelman lisäksi ruotsinkielisiä psykologian opiskelijoita sekä Thoraxin ja 

Fonin edustajia. 

Alumnilta on tullut toive osallistua Kompleksin keskustelukanaville. Hallitus ei näe, 

että jäsenten keskustelukanavien avaaminen alumneille ainakaan tällä hetkellä olisi 

tarkoituksenmukaista. 

Kompleksi on saanut kutsun HYYn 154. vuosijuhlaan 26.11. Tarkemmat tiedot tästä 

tulee Slackiin. 

  



22. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20.10. 

 

Vakuudeksi, 

 

_____________________________________         _____________________________________ 

Iiris Vanhala, puheenjohtaja                       Kira Schalin, sihteeri 
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7/2022 

LIITE 1 

KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 17.10.2022 klo 18.00 
Paikka: Gustavus Rexin Kokoushuone, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki 

kokouskutsussa. 

Kuluyhteenveto  

26.9.2022 Sonja Nuutinen  26,98 € Stay in dinner host (Nuutinen) 
26.9.2022 Sara Guzzi  24,00 € Stay in dinner host (Guzzi) 

26.9.2022 Anna Vuorinen  350,00 € Kesämökin vuokra 
26.9.2022 Saara Salakka  32,00 € Stay in dinner host (Salakka) 
26.9.2022 Alma Suutari  32,00 € Stay in dinner host (Suutari) 
26.9.2022 Tuukka Heikkinen  16,99 € Fuksikasteen hankintoja 
26.9.2022 Mirka Kallio  24,00 € Stay in dinner host (Kallio) 
26.9.2022 Ellen Saikku  24,00 € Stay in dinner host (Saikku) 

30.9.2022 HEF Group Oy  194,00 € Haalarimerkkitilaus (Promler) 
3.10.2022 Turun Haalarimerkki Oy  519,97 € Haalarimerkkitilaus (Merkillinen) 
4.10.2022 Oona Pehkonen  32,00 € Stay in dinner host (Pehkonen) 
4.10.2022 Iiris Vanhala  10,31 € Hallituksen kokouksen tarjoilut 
4.10.2022 Anna Kivistö  27,83 € Fuksisitsit, pysäköintikulut 
4.10.2022 Anna Kivistö  15,39 € Fuksisitsien juomia 
4.10.2022 Heidi Tanttu  26,52 € Fuksisitsien hankintoja 
4.10.2022 Ninja Vaarala  206,19 € Fuksisitsien ruokia 

4.10.2022 Maijaliisa Leppo  32,00 € Stay in dinner host (Leppo) 
4.10.2022 Henriette Plit  7,98 € Meikun mestaruus hankintoja 
4.10.2022 Maria Kivistö  33,99 € Fuksisitsien hankintoja 
4.10.2022 Silja Kesola  378,20 € Fuksisitsien juomia 
5.10.2022 Nordea  22,05 € Palvelumaksu (päätili) 

 

 

Korjaus 19.9.2022 kokouksessa esitettyyn kuluyhteenvetoon: 

9.9.2022 Iida Mattila  13,26 € Tutustumisbileiden hankintoja 
(tosite nro 332) 
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Aika: 17.10.2022 klo 18:00 

Paikka: Gustavus Rex, kokoushuone (Leppäsuonkatu 11)/etäosallistuminen Zoomin 

kautta, linkki kokouskutsussa. 
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LIITE 3 HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 17.10.2022 klo 18 

Paikka: Gustavus Rexin kokoushuone, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistuminen Zoomin 

kautta, linkki kokouskutsussa. 

Opintopisteiden hakija ja perustelut: 

Suvi Kangas 

Hakee neljää (4) opintopistettä toiminnastaan vuosina 2018–2021. Perustelut 

hakemuksessa erikseen. 
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LIITE 4  HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 17.10.2022 klo 18 

Paikka: Gustavus Rexin Kokoushuone, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki 

kokouskutsussa. 

Osallistujat: 

Iiris Vanhala 

Lauri Uusikallio 

Kira Schalin 

Johanna Hämäläinen 

Suvi Kangas 

Iiris Paljakka 

Silja Kesola 

Melissa Huuskonen 

Alli Haavisto 

Sonja Hiukka 

Salla Skön 

Riinu Elonheimo 

Saara Silakoski 

Janna Hakala 

Ellen Saikku 

 

 

  



Pihka Oksanen 

Suvi Reponen 

Alma Suutari 

Viivi Laamanen 

Hanna Kis 

Etäyhteydellä: 

Aida Lindy 

Anniina Koutonen 

 


