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1. Kokouksen avaus 

 
 Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18:25. 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: 

Lisätään kohta 18. Kevätkokouksen ajankohdan muuttaminen 

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti 
 

Ei saapunutta postia. 
 
Kerrotaan, että Trigeminus-sitsit tulevat 27.5. Trigeminukset ovat LKS:n, HLKS:n, 
Kompleksin, Fonin ja Impactuksen hallitusten yhteissitsit. Kehotetaan hallituslaisia 
merkkaamaan päivä jo nyt kalenteriin. 
Kysytään, onko viime vuoden hallitus tervetullut Trigeminuksille. Vastataan, että 
on, mikäli paikat eivät muuten tule täyteen, mikä on kuitenkin epätodennäköistä. 
Kysytään, ketkä hoitavat Trigeminusten tarjoilut. Vastataan, että vastuu tarjoiluista 
on tämänhetkisen tiedon mukaan LKS:llä. Kerrotaan, että LKS tiedottaa aiheesta 
lisää.  
 
Kerrotaan, että kaivattaisiin vielä toinen edustaja Fobian vuosijuhlille, sillä toinen 
tämänhetkisistä edustajista ei valitettavasti pääsekään osallistumaan. Aida Lindy 
ilmoittaa kiinnostuksensa. 
 
Kompleksi on saanut kutsun eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen vuosijuhlille, 
jotka järjestetään 1.4. Illalliskortin hinta on 130 e ja ilmoittautumisen määräaika on 
19.2. Kokouksessa kiinnostuneita ei ilmene. Puheenjohtajisto laittaa vielä Teamsiin 
viestiä aiheesta. 
 
 



Kerrotaan, että suunnitteilla on lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen 
avainhenkilöilta luultavasti helmikuun loppupuolella. Ideana on, että jokaisesta 
tiedekunnan hallituksesta tietyt henkilöt, joiden pestit suurin pirtein vastaavat 
toisiaan, voisivat tavata keskenään. Tarkempaa infoa aiheesta tulee vielä 
myöhemmin. Tällä hetkellä on kaavailtu, että avainhenkilöiltaan kutsuttaisiin 
henkilöitä edunvalvontajaostosta, biletiimistä, tarjoilutiimistä ja 
yritysyhteistyötiimistä sekä yhdenvertaisuusvastaava ja ympäristö- ja 
yhteisvastuuvastaava. 
 
Tilavastaava Aida Lindy muistuttaa kaikkia, joille on myönnetty Gustavus Rexin 
kulkulupa, käymään tilakoulutuksen sekä kysymään omilta tiimiläisiltä, ovatko he jo 
käyneet. Mikäli tilakoulutukseen ei pääse osallistumaan, pyydetään laittamaan 
Aidalle viestiä aiheesta, niin hän voi tiedustella, onko koulutuksia tulossa lisää tai 
saisiko asian jotenkin muuten järjestettyä. 
Kysytään, miten tutorit saavat kulkuluvat. Kerrotaan, että niitä haetaan tutoreille 
myöhemmin erikseen. 

 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
6. Kompleksin hallitukseen toimihenkilöksi liittäminen 

Esitys: Liitetään Julius Lehtonen tarjoilutiimin jäseneksi.  

Hyväksytään esitys. 

Esitys: Liitetään Marika Valtonen biletiimin jäseneksi. 

Hyväksytään esitys. 

7. Talous 
 

Esitys: Hyväksytään kuluyhteenveto (Liite 1). 
 
Hyväksytään esitys. 

Esitys: Hyväksytään tuloslaskelma (Liite 2) ja tase (Liite 3) esitettäväksi 

kevätkokouksessa. 

 

Hyväksytään esitys. 

Esitys: Hyväksytään tilinpäätöksen 2022 liitetiedosto (Liite 4) esitettäväksi 
kevätkokouksessa. 
 
Hyväksytään esitys. 

8. Tulevat tapahtumat 
 

14.2.2023 klo 14–16 Työnhakuiltapäivä by MPS Lifeworks 

15.2.2023 klo 18- Käsityökerho Gustavus Rexillä 



 
 
 

 

Kysytään toimintakalenterin käytöstä silloin, kun tapahtuma on suunnitteilla ja 
päivämäärä ei ole vielä varmistunut. Vastataan, että laitetaan tieto mahdollisista 
päivistä ja tarkennetaan sitten, kun päivä varmistuu. Kalenterin tarkoitus on myös 
antaa muille tapahtumanjärjestäjille suuntaa-antavaa tietoa siitä, milloin muita 
tapahtumia on tulossa. 

 

9. Opintopistehakemus 
 

Esitys: Myönnetään haetut 5 opintopistettä hallitustoiminnasta liitteessä 5 

mainitulle henkilölle. 
 
Hyväksytään esitys. 

10. Ansionauhatyöryhmän perustaminen 
 

Keväisin on tapana palkita Kompleksin ainejärjestötoiminnassa ansioituneita 
ansionauhoilla. Valitaan tätä varten ansionauhatyöryhmän vetäjä ja muu 
työryhmä. 
 
Ilmari Moisio ilmoittautuu vetämään työryhmää. Milla Miettunen ja Hanna 
Kis ilmoittautuvat työryhmän jäseniksi. 

 
11. Kompleksin vuoden 2023 alustavan talousarvion muokkaus 

 
Iiris Mankki saapuu klo 19:00.  
 
Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa päätettiin korvata myös Conduksen 
alaisten järjestöjen vuosijuhlien osallistumismaksuista osa. Tämän takia 
Kompleksin vuoden 2023 alustavaan talousarvioon täytyi tehdä korotus 
Muistaminen ja edustus -osioon. Tämän lisäksi SPOL:n jäsenmaksun suuruus 
Kompleksille varmistui, joten tämä piti ottaa huomioon talousarviossa. Rahat 
edustukseen saatiin pienentyneestä SPOL:n jäsenmaksusta ja leikkaamalla 
edunvalvontajaoston ja yritysyhteistyötoiminnan kuluja. Nämä leikkaukset on 
käyty läpi kyseisten jaostojen kanssa, ja he ovat ne hyväksyneet. 

 
Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 alustavaan talousarvioon tehdyt muutokset ja 
esitetään muokattu talousarvio hyväksyttäväksi yhdistyksen kokouksessa 
22.2.2023. 
 
Hyväksytään esitys. 
 

12. Ympäristöohjelma 2023 
 

Ympäristö- ja yhteisvastuuvastaava Ninja Vaarala esittelee ympäristöohjelman 
vuodelle 2023. Ohjelman tarkoitus on lisätä tietoisuutta ympäristöasioista ja tuoda 
esille sitä, että ainejärjestönä otamme ympäristö- ja yhteisvastuunäkökulman 
huomioon toiminnassamme. 
 

21.2.2023     klo 11-16 Laskiaisrieha Ullanlinnanmäellä 

23.2.2023    klo 9-10 Ekskursio Seri-tukikeskukseen Terkon 
Think Companyn huoneessa 

1.3.2023    klo 18- Käsityökerho Gustavus Rexillä 



Kerrotaan, että ympäristötietouden lisääminen onnistuu sekä ympäristöohjelman 
että tiedottamisen kautta. Suunnitteilla on tuottaa Instagram-sisältöä mm. 
ympäristövinkeistä sekä vinkkejä ajankohtaisista ja Kompleksin arvojen mukaisista 
mielenosoituksista ja adresseista.  
 
Kerrataan periaatteet siitä, miten ympäristönäkökulma konkreettisesti toteutuu 
Kompleksin toiminnassa: Tapahtumissa on vain vegaaninen tarjoilu, ja suositaan 
mahdollisuuksien mukaan Reilun kaupan ja sesongin tuotteita. Näistä periaatteista 
huolehditaan myös yhteistyötapahtumien yhteydessä. Muistetaan kierrättää ja 
kannustetaan siihen myös tapahtumien osallistujia. Kehotetaan miettimään 
tapahtumahankintojen kohdalla tarkkaan, mitä oikeasti tarvitaan, ja mitä voisi 
esimerkiksi lainata tai käyttää uudelleen. Tapahtumiin liittyvässä matkustamisessa 
suositaan julkisia kulkuvälineitä tai kävelyä/pyöräilyä, autoilun suhteen 
kimppakyytejä. 
 
Kerrotaan, että tavoitteena on järjestää yhteisvastuukeräyksiä kaksi kertaa 
vuodessa, ja jäsenistö saa vaikuttaa kohteen valintaan. Mielenosoituksiin saatetaan 
myös järjestää yhteislähtöjä, mikäli on tulossa sellaisia, jotka ovat ainejärjestömme 
arvojen mukaisia. Kehotetaan laittamaan tulevista mielenosoituksista ehdotuksia 
Ninjalle.  
 
On myös mietitty, että maaliskuussa voitaisiin järjestää Kompleksin 
kierrätystapahtuma, johon voisi tuoda myyntiin ylimääräisiä tavaroita kuten kirjoja 
ja vaatteita. Lisäksi yhdessä hyvinvointitiimin kanssa on pohdittu luontoretkien 
järjestämistä. Niiden ideana olisi lisätä ympäristötietoutta sekä herätellä osallistujia 
lähiluonnon hyödyntämiseen ja arvostamiseen. 

 
13. Toimintasuunnitelma 2023 

 
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2023 esitettäväksi yhdistyksen 
kokouksessa. Mahdolliset muutosehdotukset esitetään kevätkokouksessa. 
 
Hyväksytään esitys. 
 

14. Lääketieteellisen tiedekunnan valmistujaisjuhla ja valanvannomistilaisuus 
 

Lääketieteellinen tiedekunta järjestää 1.6.2023 valmistujaisjuhlan ja 
valanvannomistilaisuuden ja on tiedustellut tiedekunnan ainejärjestöjen 
kiinnostusta osallistua juhlan suunnitteluun. Keskustellaan Kompleksin 
osallistumisesta valmistujaisjuhlan suunnitteluun. 
 
Kerrotaan, että suunnittelutehtävään sisältyy luultavasti yksi kokous, muutaman 
valmistuneen puheenvuoron pyytäminen sekä ainejärjestön tervehdyksen 
pitäminen. 
 
Kokouksessa ei ilmene kiinnostuneita. Sovitaan, että kysytään vielä muulta 
hallitukselta, ja mikäli kiinnostuneita ei ole, puheenjohtajisto hoitaa asian. 
 

15. Tiedekuntasopimuksen vuosikurssirahojen käyttö 
 

Lääketieteellisellä tiedekunnalla on Meilahden ainejärjestöjen kanssa sopimus, 

jossa ainejärjestöjen käyttöön myönnetään 7500 €, josta Kompleksi saa tietyn 
osuuden. Kompleksille tullaan maksamaan takautuvasti vuosikurssien 2020, 2021 



ja 2022 fukseille tarkoitetut rahat. Keskustellaan rahojen käytöstä. 

 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että vuosikurssit -20, -21 ja -22 saisivat järjestää 
itselleen vuosikurssisitsit tai jonkun muun vuosikurssin haluaman tapahtuman, ja 
rahoitus näihin tulee tästä rahastosta. Jos tapahtumaa ei järjestetä vuoden 
kuluttua tästä kokouksesta (7.2.2024), rahat palautuvat Kompleksin käyttöön. 
Vuosikurssista 2023 eteenpäin nämä rahat menisivät haalaribileiden 
järjestämiseen. 

 

Kysytään, paljonko rahaa vuosikurssit ovat saamassa. Vastataan, että 
tämänhetkisten tietojen mukaan vuosikurssi 2020 saa 128 euroa ja 2021 saa 230 
euroa. Rahasummat ovat suhteellisia vuosikurssien opiskelijamääriin. 

 

Pyydetään ilmoittamaan puheenjohtajistolle, mikäli vuosikurssisitsejä tai muita 
tapahtumia on suunnitteilla, ja merkkaamaan nämä myös toimintakalenteriin. 

Selvitellään vielä, miten rahojen maksu hoituu ja kenelle ne tulevat.  
 

16. Yritysyhteistyölinjaukset 2023 
 

Keskustellaan yritysyhteistyön linjauksista vuodelle 2023. Myynti- ja 
yritysyhteistyötiimin vetäjä Alli Haavisto avaa keskustelun aiheesta kertomalla, että 
tiimi haluaisi kuulla hallituksen mielipiteitä siitä, että nykyisellä hallituskaudella 
lisättäisiin yhteistyötä yritysten kanssa esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja 
sponsorien muodossa. Korostetaan, että valittaisiin yrityksiä, joiden toiminta on 
Kompleksin arvojen mukaista, ja suosittaisiin myös oman alan yrityksiä. 
 
Tuodaan esiin ajatus siitä, että raja yritysyhteistyötapahtumien ja ekskursioiden 
välillä saattaa olla yrityksille epäselvä. Jos järjestetään tapahtuma, jossa yritys saa 
mainostaa itseään, yritykselle ei välttämättä ole selvää, ettei tämä ole ekskursio. 
Tämä korostuu entisestään siksi, että on olemassa ainejärjestöjen ja yritysten 
välisiä yhteistyöpaketteja, johon sisältyy ekskursion järjestäminen, ja yritykset 
voivat myös pitää ekskursioita erilaisina, kuin miten Kompleksi ne tavallisesti 
määrittelee. 
 
Keskustellaan ekskursioiden ja yritysyhteistyötapahtumien eroista. Tuodaan esiin, 
että ekskursioissa on keskeisenä näkökulma ammatillisen identiteetin 
kehittämisestä. Ekskursiot ovat myös vähemmän yritykseen houkuttelemista ja 
enemmän faktapohjaisia. Puolestaan yritysyhteistyötapahtumilla haettaisiin 
enemmän rennompaa tai aktiviteettikeskeistä ajanviettoa sekä suhteiden luomista. 
 
Sovitaan, että pyritään olemaan yhtenäisiä aiheesta viestittäessä: esimerkiksi 
ekskursioita sovittaessa kerrotaan tarkasti, millaisia ekskursioita haemme. 
Ekskursio- sekä myynti- ja yritysyhteistyötiimi voivat keskustella näistä 
viestintätavoista ja periaatteista vielä keskenään. 
 
Kysytään keskustelusta, joka käytiin mainonnasta viime hallituskaudella. Todetaan, 
että tällöin käsiteltiin lähinnä Kompleksin suhtautumisesta mainontaan Kompleksin 
sähköpostilistalla. Kerrotaan, että tällöin päätettiin, ettei Kompleksin 
sähköpostilista ole välttämättä soveltuva tällaiselle toimintatavalle esimerkiksi 
teknisten syiden takia. Keskustelu on luettavissa pöytäkirjasta 6/2022 kohdasta 16. 

 
Alli Haavisto tuo esiin myös sponsorointinäkökulman. Kerrotaan, että monilla 



muilla ainejärjestöillä on yritysten kanssa yhteistyöpaketteja, joihin sisältyy 
esimerkiksi haalarisponsorointi, ekskursio sekä somen kautta tehtävä mainostus. 
Yhteistyöpaketit ovat yleensä useampivuotisia. Keskustellaan, että tällaiset voisivat 
olla myös Kompleksille eduksi ja vähentää esimerkiksi haalarityöryhmän 
työmäärää. 
 
Tuodaan esiin myös muut kuin psykologian alaan liittyvät yritykset esimerkiksi 
ruoka- ja juomasponsorien muodossa. Mietinnässä on ollut esimerkiksi 
kasvisproteiiniyritykset, joiden kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä tarjoilutiimin 
kautta. Ehdotetaan myös juomasponsorien mahdollisuutta ja todetaan, että tässä 
suosittaisiin kotimaisia panimoita. 
 
Kerrotaan, että SPOL on järjestämässä yritysyhteistyökokouksen, johon Kompleksin 
tiimi aikoo osallistua ja keskustella siellä näihin aiheisiin liittyvistä SPOL:in 
yhteisistä linjoista. 
Sähköpostilistajuttu! 

 
17. IT-vastaavan infopaketti 

 
IT-vastaava Anni Bergström esittelee IT-asioihin liittyviä käytäntöjä ja 
ajankohtaisia asioita. 
 
Esitellään Kompleksin GDPR-käytänteet. Kerrotaan, että GDPR on 
henkilötietojen käsittelyä säätelevä laki. Tapahtumia varten henkilötietoja 
kerätessä tulee pitää huolta siitä, että tietojen luovuttajille kerrotaan, 
mihin tietoja käytetään, kuka ne näkee ja milloin ne poistetaan. On tärkeää 
myös lisätä erikseen kohta, jossa henkilö voi antaa suostumuksensa 
tietojen luovuttamiseen. Tässä tulisi olla ”kyllä” -vaihtoehto, jonka 
klikkaaminen on pakollinen. 
 
Kerrotaan, että Kompleksin nettisivustolle on nyt päivitetty hallituksen 
yhteystiedot. Pyydetään ottamaan yhteyttä IT-vastaavaan, mikäli 
hallituksen jäsen haluaa vaihtaa sähköpostinsa johonkin muuhun kuin 
mikä nettisivulla tällä hetkellä on. 
 
Keskustellaan lähikehityksen vyöhykkeestä. Kerrotaan, että 
lähikehityksen vyöhykkeelle on luotu uusi tuote Kide.appissa, jolloin sinne 
pääsevät vain Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Uusi vyöhyke 
on OneDrivessä. Siellä on eritelty kandi- ja maisterivaihe, joissa on 
kussakin ajankohtaisen opintosuunnitelman mukaiset kurssikansiot, 
joihin voi käydä lisäilemässä omia muistiinpanojaan.  
Kysytään, onko OneDrivessä mahdollista piilottaa nimet niin, ettei katsoja 
näe kuka muistiinpanot on jakanut. Todetaan, että tämän pitäisi olla 
mahdollista, mutta asiaa tiedustellaan vielä aiemmalta IT-vastaavalta 
Sylvia Talikalta. 
Sovitaan myös, että kirjataan aiemmalle lähikehityksen vyöhykkeelle, ettei 
se ole enää käytössä, ja annetaan ohjeet uuteen liittymiseen. 
Edunvalvontajaosto lupaa hoitaa sen, että lähikehityksen vyöhykkeen 
kansioiden nimet ja sisällöt muokattaisiin nykyaikaisen 
opintosuunnitelman mukaisiksi.  
 
Keskustellaan siitä, että Kide.appiin voitaisiin lisätä kustakin 
tapahtumajaoston tiimistä yksi tai kaksi henkilöä, joille annetaan admin-



oikeudet. Sovitaan, että tiimit sopivat asiasta keskenään ja ilmoittavat 
päättämänsä henkilön/henkilöt IT-vastaavalle. 

 
18. Kevätkokouksen ajankohdan muuttaminen 
 
 Kerrotaan, että viime kokouksessa sovitun kevätkokouksen päivämäärää tulee 

valitettavasti muuttaa, sillä kokoukseen vaadittavaa toiminnantarkastusta ei 
muuten saada tarpeeksi ajoissa valmiiksi. Kerrotaan, että tämä ei kuitenkaan 
vaikuta toiminta-avustuksen saamiseen. 

 
Sovitaan kevätkokouksen ajankohdaksi pe 3.3 klo 17, paikkana kokoushuone 
Groudon. 

 

Pyydetään varautumaan siihen, että kokouksen ajankohtaa saatetaan joutua 
muuttamaan vielä kerran, mikäli toiminnantarkastajat eivät ole siihen mennessä 
valmiita. Mikäli näin tapahtuu, tästä tiedotetaan pikimmiten. 

 
19. Jaostojen kuulumiset 
 
 Heidi Tanttu poistuu klo 19:55. 
 

Hallintojaosto 
Puheenjohtajisto: On tavattu lääkiksen puheenjohtajistoja, koulutusohjelman 
johtajaa Eino Partasta ja varajohtajaa Sanna Koskista. Keskusteltu Einon ja Sannan 
kanssa asioista, joita käydään edunvalvontajaoston kanssa läpi. On ilmennyt, että 
ensi vuonna HY:ssä ei ole ollenkaan kognitiivisen psykologian opettajaa, tästä 
tulossa tiedotetta jäsenistölle. On tavattu myös psykologian ja logopedian 
osastonjohtajaa Laura Hokkasta ja omaa hallintojaostoamme. Pidettiin 
toimintasuunnitelmailtakoulu, jonne ei kuitenkaan tullut ketään, sekä 
orientaatioilta, jossa oli osallistujia. Tavattiin myös Upsyn ja Hepsyn puheenjohtajat 
illallisen merkeissä. 

 
Sihteeri: Ei erityisempiä kuulumisia: on osallistuttu hallintojaoston kokoukseen ja 
tehty pöytäkirja. 

 
Taloudenhoitaja: Viime vuoden taloudenhoitaja Johanna Hämäläinen on vielä 
hoitanut monia tehtäviä, koska tilinkäyttöoikeuksia ei ole vielä saatu siirrettyä, 
mutta asian pitäisi hoitua pian. Lisäksi on ilmoittauduttu HYY:n virityspäivään. 

 
Edunvalvontajaosto 
Edunvalvontavastaavat: Asioita on hoidettu tavalliseen tapaan. Suunnitteilla on 
gradutuskailun järjestäminen, josta tulee myöhemmin tarkempaa infoa. 

 
Opintovastaavat: Pidettiin vielä erikseen pienimuotoinen perehdytys viime vuoden 
opintovastaavien kanssa ja kokoustettiin viime viikolla yhdessä koko 
edunvalvontajaoston kanssa. Lisäksi on laitettu eteenpäin Doodle ensimmäiseen 
OTR-tapaamiseen. Opintovastaavat tulevat valitsemaan Viini ja valitus-päivän 
lähiaikoina. 
 
Sidosryhmäjaosto 
SPOL-edustajat: Ei erityisempiä kuulumisia, perehdytys on tulossa tänä 
viikonloppuna.  

 



Hepsy-edustajat: Tulevana lauantaina on Hepsyn seuraava kokous, jonne Ninja 
Vaarala aikoo osallistua. 

 
Upsy-edustajat: Ei erityisempiä kuulumisia, seuraava kokous on ensi viikolla. 

 
Myynti- ja yritysyhteistyötiimi: Tällä viikolla on tulossa yhteiskokous SPOL:in 
yritysyhteistyötiimien kanssa. Ensi viikolla järjestetään työnhakutapahtuma. Lisäksi 
haalarimerkkikilpailu on käynnissä, kehotetaan osallistumaan siihen. 

 
Ekskursiotiimi: Kaksi ekskursiota on tulossa lähiaikoina: lähiekskursio Seri-
tukikeskukseen Terkossa sekä etäekskursio Vantaan psykiatriseen vankisairaalaan. 

 
Alumnivastaava: Kannatusjäsenrekisteri on nyt Kide.app:ssa ja siitä on ilmoitettu 
vanhoille kannatusjäsenille sekä laitettu aiheesta tietoa alumnien tiedotuskanaviin. 
Alumnitapahtumia aletaan pian suunnitella, ja sähköpostilistalle on laitettu 
Alumnivastaavan tervehdys, jossa on tietoa alumnitoiminnasta. 

 
Tapahtumajaosto  
Tuutoritiimi: Tuutorihaussa oli ongelmia Ulappa-portaalin kanssa, joten hakua on 
toistaiseksi vielä jatkettu. Supertuutori odottaa innokkaasti, että saa haastattelut 
käyntiin. Lisäksi supertuutori ja tuutorivastaava kokoustivat keskenään viime 
viikolla. 

 
Tarjoilutiimi: Oltiin mukana vallanvaihtokaronkassa ja tehtiin sinne tarjoilut. On 
keskusteltu biletiimin kanssa tulevista tapahtumista. 

 
Biletiimi: On päätetty haalaribileiden sekä rajatilabileiden päivämäärät ja 
rajatilabileiden jatkopaikka. Suunnitteilla on järjestää maaliskuun alussa 
kaverisitsit. 

 
Hyvinvointitiimi: Muutama tapahtuma ehtinyt jo olla: käsityökerho sekä TRIB3-
liikuntatapahtuma. Kokoustetaan huomenna ja suunnitellaan tapahtumia 
maaliskuusta eteenpäin. Myös ympäristö- ja yhteisvastuuvastaava Ninja Vaarala 
osallistuu kokoukseen. 

 
Kansainvälisyystiimi: On saatu perehdytys ja sovittu tapaaminen, jossa tullaan 
ideoimaan kv-toimintaa. Kv-tiimin vetäjä Anna Talkkari on myös ilmoittautunut 
HYY:n virityspäivään. 

 
Vastuullisuustiimi: 
Tilavastaavat: Mocsun tilavastaavat ovat kokoustaneet, mutta tilavastaava Sonja 
Hiukalta ei vielä ole saatu kokouskuulumisia. Yhteistyö ainejärjestöjen välillä on 
kuitenkin alkanut. Gustavus Rexin uusi varauskalenteri on tulossa, ja sen 
käyttämisen on tarkoitus olla helpompaa kuin ennen. Tilajaosto ei ole vielä 
kokoustanut. 

 
Ympäristö- ja yhteisvastuuvastaava: Ei erityisempiä kuulumisia, huomenna 
kokoustetaan yhdessä hyvinvointitiimin kanssa. 

 
Yhdenvertaisuusvastaava: Ei erityisempiä kuulumisia, perehdytys on saatu. 

 
Seminaarivastaava: Seminaarivastaava ei ole läsnä kokouksessa, eikä hänellä ole 
erikseen ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle. 



 
Viestintäjaosto 
Kompleksi-lehti: Ensi maanantaina pidetään toisen lehden kokous. Ensimmäinen 
lehti on jo hyvällä mallilla. Painamiseen varataan pari viikkoa, ja helmikuun 
loppuun tai maaliskuun alkuun mennessä ensimmäisen lehden pitäisi ilmestyä. 

 
Kompleksi-podcast: Podcast-tiimi on nyt perehdytetty ja huomenna mennään 
testaamaan äänityslaitteita. Myös jaksoja on ideoitu ja yhtä jaksoa lähdetään 
toteuttamaan meitä lähestyneen Sinnu Savolaisen kanssa. Tavoitteena on julkaista 
viimeistään maaliskuun alkupuolella ensimmäinen jakso. On pohdittu myös, miten 
saataisiin jäseniä mukaan poditiimin toimintaan, ja tullaan järjestämään keväällä 
ainakin yksi kaikille kompleksilaisille avoin kokous/tilaisuus podin tekemisestä. 
Tämän tilaisuuden päivämäärä päätetään huomenna ja pyritään saamaan se 
jäsentiedotteeseen mukaan. 

 
Somevastaava: Hallitusesittelyt ovat käynnissä Instagramissa, ja viikon tapahtumat 
-koosteiden tekeminen on aloitettu. 

 
IT-vastaava: On perehdytetty ja käyty läpi nettisivuja muutoksia valmistellen. 

 
Tiedottaja: Tiedottaja ei ole läsnä kokouksessa, eikä hänellä ole 
erikseen ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle. 

 
20. Työryhmien kuulumiset 

 
Haalaritiimi: Haalariprojekti alkaa olla loppusuoralla. Kaikki sponsorit ovat 
maksaneet laskunsa Kompleksin tilille ja tällä hetkellä odotellaan haalareiden 
valmistumista. Lähetyspäivä on valmistajan mukaan todennäköisesti 27.2. 
Haalaribileiden päivämääräksi on valittu 17.3 ja Rex on jo varattu tätä varten. 

 

Jäsenrekisteriuudistustyöryhmä: Ei erityisempiä kuulumisia. Sovitaan, että jatkossa 
tämä kohta voidaan poistaa kuulumisista, sillä työryhmän tehtävät on nyt 
suoritettu. 

 
21. Muut esille tulevat asiat (META) 

 
Puheenjohtajisto muistuttaa hallituslaisia varaamaan keskusteluajan, tämän voi 
tehdä Teamsin kautta. 
 
Kira Schalin lähettää terveisiä hallitukselle ruotsinkielisten opiskelijoiden asioihin 
liityen. Hän on ollut yhteydessä Thoraxin uuteen hallitukseen koskien 
ruotsinkielisten kompleksilaisten kutsumista Thoraxin tapahtumiin. Näillä näkymin 
Thorax kutsuu kompleksilaiset ainakin muutamaan tapahtumaan kevään aikana ja 
katsotaan, miten paljon kiinnostusta löytyy. Lisäksi Thoraxin speksissä on 
ensimmäistä kertaa kompleksilaisia tekijöinä, joten näytöksiä on vielä ajateltu 
mainostaa psykalaisillekin. Myös ruotsin taitavia hallituslaisia kehotetaan 
menemään katsomaan. 
 
Alli Haavisto kertoo, että Kompleksi-astioista tehtiin viime vuonna inventaario, ja 
on mietitty, että viinilaseja ja shottilaseja voisi ostaa vähän lisää esimerkiksi 
IKEAsta. Kysytään matkakuluista. Kerrotaan, että näitä ei Kompleksi yleensä ole 
maksanut ja suositellaan menemään julkisilla, mikäli mahdollista. Puhutaan myös 



vesikannujen ja ämpäreiden tarpeesta. Aida Lindy kertoo, että voi lahjoittaa 2 
ämpäriä, jotka hankittiin viime vuonna hyvinvointitiimin toimintaan.  
 
Tiedustellaan, miksi etäyhteydet eivät enää ole mahdollisia hallituksen kokouksissa. 
Vastataan, että hybridimallin ylläpito on vaikeaa puheenjohtajistolle ja sihteerille, 
eikä se ole myöskään täysin tasavertaista etäosallistujille, sillä asiat eivät aina kuulu 
Zoomiin, äänestykset ovat hankalia toteuttaa ym. Kerrotaan, että aiempi 
puheenjohtajisto myös suositteli, että etäkokouksista luovutaan nyt, kun 
koronarajoitukset on purettu. 
 
Alli Haavisto kertoo, että on oltu yhteydessä Aallossa juuri alkaneeseen teknillisen 
psykologian linjaan, ja kiinnostusta yhteistyölle on ilmennyt. Aallon päästä on 
toivottu, että joku pieni porukka Kompleksista voisi mennä keskustelemaan heidän 
kanssaan ja ideoimaan, millaista yhteistyötä voitaisiin järjestää. Tähän toivottiin 
erityisesti tapahtumajaostoa. Aiheesta laitetaan vielä viestiä Teamsiin. 

 
22. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20:23. 

 
 

Vakuudeksi, 

 
 

_____________________________________                   _____________________________________ 
Ilmari Moisio, puheenjohtaja                       Iiris Paljakka, sihteeri 
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LIITE 1 

KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 7.2.2023 klo 18.15 
Paikka: Kokoushuone Barrikaadi, Mechelininkatu 3 D 
 
Kuluyhteenveto  

16.1.2023   Yoga Nordic - Kamppi Oy 330,00 € Hot jooga 2022 

16.1.2023   Johanna Hämäläinen 586,69 € Vuosikurssisitsien kulut 
 



 

 
 

Tuloslaskelma tilierittelyin 
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Aika: 7.2.2023 klo 18:15 

Paikka: Kokoushuone Barrikadi, Mechelininkatu 3 D 



 

 

 



 

 



 

Tase tilierittelyihin 
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LIITE 3 HALLITUKSEN KOKOUS 
 

Aika: 7.2.2023 klo 18:15 

Paikka: Kokoushuone Barrikadi, Mechelininkatu 3 D 



 

 

 

 

 

 

2/2023  KOMPLEKSI R.Y.  

LIITE 4 HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 7.2.2023 klo 18:15 

Paikka: Kokoushuone Barrikaadi, Mechelininkatu 3 D 

Liitetiedosto Kompleksi r.y.n tilinpäätökseen 2022  

Siirtovelat:  
 
Vuoden 2022 fuksien haalarisponsoroinnit, jotka saatu vuotta 2023 varten (yhteensä 5575,00 €)  
 
Vuonna 2023 saapuva laskut Yoga Nordicilta, kuuluu vuodelle 2022 (330,00 €)  
 
Yhteensä siirtovelkoihin kirjattu: 5905,00 € 
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2/2023  KOMPLEKSI R.Y.  

LIITE 5 HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 7.2.2023 klo 18:15 

Paikka: Kokoushuone Barrikaadi, Mechelininkatu 3 D 

Opintopisteiden hakija ja perustelut: 

Kaisa Krabbe 

 

Haen yhteensä viittä (5) opintopistettä toiminnastani hallituksen virallisena 

jäsenenä edunvalvontavastaavana (2022), varapuheenjohtajana (2021), 

opintovastaavana (2020) ja tutorvastaavana (2019). 
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Aika: 7.2.2023 klo 18:15 

Paikka: Kokoushuone Barrikadi, Mechelininkatu 3 D 

 

 

Läsnäolijat:     

 

Ilmari Moisio    

Janna Hakala    

Iiris Paljakka    

Alli Haavisto 

Anni Bergstörm 

Silja Kesola 

Pirta Luukkanen 

Ninja Vaarala 

Melissa Huuskonen 

Milla Miettunen 

Ellen Saikku 

Heidi Tanttu 

Luka Vähäsarja  

Aida Lindy 

Johanna Hämäläinen 

Mona Jeulonen 

Hanna Kis 

Iiris Mankki 


