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Aika: 25.2.2021 klo 17:00   

Paikka: Etäkokous Zoomissa / Kiskontie 12 B 30, 00280 Helsinki   

1. Kokouksen avaus   

Avataan kokous ajassa 17.05. 

2. Kokouksen järjestäytyminen   

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen   

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Eetu Vilminko. 

2.2. Kokouksen sihteerin valitseminen   

Valitaan kokouksen sihteeriksi Salla Skön. 

2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen   

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kaisa Krabbe ja Lauri Uuskallio. 

2.4. Kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen   

Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Saara Silakoski ja Siiri Piha. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen   

Hyväksytään esityslista. 

 

    



5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen, tuloslaskelma ja tase sekä 

toiminnantarkastajien lausunto   

Käydään toiminnantarkastajien lausunto (liite 1) läpi pääpiirteissään.   

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2020 tilinpäätös (liite 2). 

Hyväksytään esitys.   

6. Vuoden 2020 toimintakertomus ja -kalenteri   

Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus (liite 3) ja -kalenteri (liite 4).    

Hyväksytään esitys. 

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle   

Valitaan kohdan ajaksi puheenjohtajaksi Anniina Koutonen, koska Eetu Vilminko ja 

Kaisa Krabbe ovat estyneet viime hallituksen varsinaisina jäseninä.   

Esitys: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle.  

Hyväksytään esitys.  

8. Toimintasuunnitelma 2021    

 Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2021 (liite 5) seuraavin muutoksin:  

Muutetaan kohdan 6.4. Opiskelijatilat lausetta "Mocoman tiloissa on 

Kompleksille oma varastohuone ensimmäisen ryhmätyötilan perällä. Siellä 

säilytetään järjestön tavaroita, kuten Kompleksin arkistoja, 

haalarimerkkejä, laulukirjoja ja muuta irtaimistoa." muotoon "Mocoman 

tiloissa on Kompleksille oma varastohuone ensimmäisen ryhmätyötilan 

perällä ja Taitopajassa lukittava kaappi. Varastohuoneessa säilytetään 

järjestön tavaroita, kuten Kompleksin arkistoja ja muuta irtaimistoa. 

Kaapissa säilytetään mm. haalarimerkkejä ja laulukirjoja." 

 

Hyväksytään esitys. 

 

9. Talousarvio 2021   

Esitys: Hyväksytään talousarvio 2021 (liite 6).  

Hyväksytään esitys.    



10. Sääntömuutos   

Esitys: Hyväksytään esitetyt muutokset yhdistyksen sääntöihin (liite 7). 

Hyväksytään esitys.   

11. Kokouksen päättäminen   

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 17.23.   

 

 

 

Vakuudeksi, 

 

__________________________________   _________________________________ 

Eetu Vilminko, puheenjohtaja   Salla Skön, sihteeri 

 

__________________________________   _________________________________ 

Kaisa Krabbe, pöytäkirjantarkastaja Lauri Uuskallio, pöytäkirjantarkastaja 
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   KOMPLEKSI R.Y.   

LIITE 1   YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS   

  

Aika: 25.2.2021 klo 17:00   

Paikka: Etäkokous Zoomissa, linkki kokouskutsussa   

Toiminnantarkastuskertomus  

  

Kompleksi ry:n jäsenille  

  

Yhdistyksen hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä.  

Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen 

toiminnan edellyttämässä laajuudessa.  

  

Olemme suorittaneet alla mainitut tilikauden 1.1. – 31.12.2020 toiminnantarkastukseen 

liittyvät toimenpiteet:  

1. Olemme tarkastaneet yhdistyksen tositteet ja niiden kirjaukset kirjanpitoon. 

Kulutositteiden osalta olemme tarkastaneet, ovatko kulutositteet hyväksytty 

yhdistyksen hyväksymiskäytännön mukaisesti.  

2. Olemme tarkastaneet kirjanpidon rahatilien saldojen yhtäpitävyyden pankin 

tiliotteiden kanssa.  

3. Olemme tarkastaneet, että tuloslaskelma ja tase on oikein johdettu kirjanpidosta.  

4. Olemme lukeneet yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat.  

5. Olemme lukeneet yhdistyksen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen.  

  

Suorittamamme tarkastuksen perusteella toteamme seuraavat tarkastushavainnot:  

1. Tositteet on hyväksytty yhdistyksen hyväksymiskäytännön mukaisesti.  

2. Kirjanpidosta ilmenevät tulot ja menot kuuluvat yhdistykselle ja ne on merkitty 

kattavasti kirjanpitoon.  

3. Oma pääoma ja velat ilmenevät olennaisilta osin tilinpäätöksestä.  

  

Yhdistyksen hallinto on arviomme mukaan toiminut yhdistyksen tarkoituksen, sääntöjen ja 

hyvien toimintatapojen mukaisesti. Tarkastuksessa emme havainneet että yhdistykselle olisi 

aiheutunut vahinkoa tai sääntöjä olisi rikottu. Puollamme tilinpäätöksen hyväksymistä ja 

vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2020 hallitukselle ja sen toimihenkilöille 

tarkastamamme tilivuoden osalta.  

    



  

Helsingissä, 16.02.2021  

Allekirjoitukset  

  

 
Hanna Kero  

Toiminnantarkastaja  
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   KOMPLEKSI R.Y.   

LIITE 2   YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS   

  

Aika: 25.2.2021 klo 17:00   

Paikka: Etäkokous Zoomissa, linkki kokouskutsussa   

 

 

 Tuloslaskelma 

 

 Sivu 1 

15.1.2021 

Varsinainen toiminta 

1.1.2020- 

31.12.2020 

1.1.2019- 

31.12.2019 
 

Tuotot 8 605,59 14 059,29  

Kulut -14 866,46 -18 785,24  

Muut kulut -14 866,46 -18 785,24  

Tuotto-/kulujäämä 

Varainhankinta 

-6 260,87 -4 725,95  

Tuotot 9 839,04 7 091,60  

Kulut -3 972,62 -4 747,45  

Tuotto-/kulujäämä 

Sijoitus- ja 

rahoitustoiminta 

Tuotot 

Kulut 

-394,45 -2 381,80  

Tuotto-/kulujäämä 

Satunnaiset erät 

Satunnaiset tuotot 

Satunnaiset kulut 

-394,45 -2 381,80  

Yleisavustukset 2 014,00 1 779,00  

    



Tilikauden tulos 

Tilinpäätössiirrot 

Poistoeron muutos 

Vapaaehtoisten 

varausten muutos 

1 619,55 -602,80  

Tilikauden ylijäämä 

(alijäämä) 
1 619,55 -602,80  

 Tase Sivu 1 

15.1.2021 

 

VASTAAVAA 

PYSYVÄT VASTAAVAT 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

Saamiset 

31.12.2020 31.12.2019 

Siirtosaamiset 0,00  

Saamiset yhteensä 0,00  

Rahat ja pankkisaamiset 20 626,06 16 559,07 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 20 626,06 16 559,07 

Vastaavaa yhteensä 

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA 

20 626,06 16 559,07 

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 14 033,53 13 091,87 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 619,55 -602,80 

Oma pääoma yhteensä 

VIERAS PÄÄOMA 

15 653,08 12 489,07 

Siirtovelat 4 972,98 4 070,00 

Vieras pääoma yhteensä 4 972,98 4 070,00 

Vastattavaa yhteensä 20 626,06 16 559,07 



Liitetiedosto Kompleksi r.y.n tilinpäätökseen 2020  

  

Siirtovelat:  

Vuoden 2020 fuksien haalarisponsoroinnit, jotka saatu vuotta 2021 varten (yhteensä  

4843,51€)  

Vuonna 2021 saapuva lasku Postilta, kuuluu vuodelle 2020 (129,47€)  

Yhteensä siirtovelkoihin kirjattu: 4972,98€  
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   KOMPLEKSI R.Y.   

LIITE 3   YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS   

  

Aika: 25.2.2021 klo 17:00   

Paikka: Etäkokous Zoomissa, linkki kokouskutsussa   

 

Kompleksi r.y.  

Toimintakertomus 2020  

  

  

Sisällys  
1 Hallitustoiminta ja talous 3 

1.1 Hallitustoiminta 3 

1.2 Hallituksen kouluttautuminen, jaksaminen ja virkistäytyminen 4 

1.3 Talous 5 

2 Vastuullisuus 6 

2.1. Vastuullisuus koronaturvallisuuden näkökulmasta 6 

2.2. Vastuullisuus ympäristön näkökulmasta 6 

2.3. Vastuullisuus yhdenvertaisuuden näkökulmasta 7 

3 Viestintä 8 

3.1 Tiedotus 8 

3.2 Kompleksi-lehti 9 

3.3. Kompleksin podcast 10 

4 Yhteistyö yliopistomaailmassa 10 
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4.1 Valtakunnallinen toiminta (SPOL ry) 10 

4.2 Yhteistyö muiden opiskelijajärjestöjen sekä ylioppilaskunnan kanssa 11 

4.3 Yhteistyö koulutusohjelman ja tiedekunnan henkilökunnan kanssa 12 

5 Edunvalvonta ja opinnot 13 

5.1 Edunvalvonta- ja opintotoiminta 13 

5.2 Syömishäiriöseminaari 16 

6 Jäsentilaisuudet, tilat ja järjestön tavarat 17 

6.1 Juhlatapahtumat 17 

6.2 Hyvinvointitapahtumat 18 

6.3. Etätoiminta 18 

6.4 Opiskelija- ja opiskelutilat 20 

6.5 Astiat, laulukirjat, Kompleksi-vaatteet ja haalarimerkit 20 

7 Fuksi- ja tuutoritoiminta 21 

8 Kansainvälinen toiminta 22 

9 Työelämä, ammatilliset valmiudet ja ammatti-identiteetti 22 

9.1 Ekskursiot 22 

9.2 Alumnitoiminta 23 

9.3 Paikallisyhdistykset ja Psykologiliitto 23 

9.4 Yritysyhteistyö 24 

 

  

  

Kompleksi r.y. on Helsingin Yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestön 

tarkoituksena on toimia psykologian opiskelijoiden etujärjestönä, edistää psykologian 

opetusta, tutkimusta ja ammattikäytäntöä sekä tukea opiskelijoiden sosiaalista 

kanssakäymistä. Vuosi 2020 oli Kompleksin 73. toimintavuosi.  

Yhtenä toimintavuoden keskeisenä tavoitteena oli ylläpitää ja kehittää lääketieteellisen 

tiedekunnan järjestöjen yhteistyötä. Lisäksi toiminnan painopisteitä olivat psykologian 

opiskelijoiden ja Kompleksin ainejärjestötoimijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen sekä 

hallitustoiminnan läpinäkyvyys jäsenistölle. Koronaviruspandemian takia osa suunnitellusta 

toiminnasta jäi toteutumatta, mutta tilalle kehitettiin paljon uusia toimintamalleja. 

Kompleksiin liittyi vuoden 2020 aikana 67 jäsentä. Valmistuneita jäseniä erotettiin vuoden 

aikana yhteensä 48. Vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 412.  
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1 Hallitustoiminta ja talous  

1.1 Hallitustoiminta  

Vuonna 2020 Kompleksin hallituksessa toimi 61 jäsentä, joista 15 oli hallituksen virallisia 

jäseniä ja loput toimihenkilöitä. Hallitus rakentui viidestä jaostosta: hallintojaosto, 

edunvalvontajaosto, tapahtumajaosto, sidosryhmäjaosto ja lehti. Tapahtuma- ja 

sidosryhmäjaostojen sisällä oli useita eri tiimejä, joilla oli omat tehtävänsä ja tiiminvetäjänsä. 

Vuoden aikana hallitus perusti myös neljä työryhmää: Discord-työryhmän, 

Syömishäiriöseminaarin työryhmän, haalaritiimin sekä vuosijuhlatiimin vuoden 2022 

vuosijuhlien suunnittelua varten.  

Hallitus kokousti vuoden aikana 9 kertaa. Kokouksista kaksi ehdittiin pitää lähikokouksina, ja 

loput seitsemän pidettiin täysin etäyhteyksin. Kokoukset olivat koko jäsenistölle avoimia ja 

niistä tiedotettiin järjestön sähköpostilistalla viikkoa ennen kokousta. Elokuussa hallitus piti 

epävirallisen kokouksen, jossa päivitettiin hallituksen toiminnan tilannetta kesän jälkeen, 

orientoiduttiin syksyyn ja muotoiltiin yhdessä hallituksen koronavirustilanteeseen liittyvät 

linjaukset.  

Kokousten pöytäkirjat lähetettiin sähköpostilistalle ja julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla, kun 

ne oli hyväksytty seuraavassa kokouksessa. Lisäksi hallituksen kokouksista tehtiin koonteja 

Kompleksin Facebook-ryhmään, keväällä kustakin kokouksesta erikseen ja syksyn lopuksi yksi 

laajempi koonti. Hallituksen koronavirustilanteeseen liittyvistä linjauksista tiedotettiin 

jäsenistöä aktiivisesti läpi pandemiatilanteen eri kehitysvaiheiden: keväällä pandemian alussa 

tiedotettiin nopeasti tapahtumien perumisesta, ja elokuussa Kompleksin omista 

koronalinjauksista ja -ohjeista tiedotettiin kaikissa viestintäkanavissa.  

Jäsenrekisteriä päivitettiin uusien jäsenten liittyessä ja valmistuneita jäseniä erotettaessa. 

Vuoden alussa hallitus loi toimintasuunnitelman ja päivitti talousarvion, jotka hyväksyttiin 

yhdistyksen kevätkokouksessa. Vuonna 2020 päivitettiin yhdistyksen sääntöjä kahdesti 

yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kevätkokouksessa rajattiin Kompleksin jäsenyys vain 

psykologian pääaineopiskelijoille ja korjattiin edellisiltä vuosilta jäänyt kohta 

toimintasuunnitelman hyväksymisestä syyskokouksessa vastaamaan nykytilannetta, jossa 

toimintasuunnitelma hyväksytään kevätkokouksessa. Yhdistyksen syyskokouksessa taas 

hyväksyttiin sääntömuutokset, joissa tehtiin taloudenhoitajasta nimenkirjoitusoikeudellinen 

ja tehtiin etäosallistumisesta hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin mahdollista. 

Syyskokouksessa hyväksyttiin myös yhdistyslain edellyttämä äänestys- ja vaalijärjestys 

etäosallistumista varten.  

Vuonna 2020 puheenjohtajisto teetti koko ainejärjestön jäsenistölle laajan jäsenkyselyn 

kahdesti: kerran kevään alkupuolella ja toisen kerran syksyn lopuksi. Kyselyiden tulosten 

perusteella kehitettiin hallituksen toimintaa: esimerkiksi kevään kyselyssä toivottiin 

Instagram-kanavan aktivointia, ja tätä tehtiin loppuvuoden ajan aktiivisesti. Myös Kompleksin 

hallituksen palautelomake oli näkyvillä Kompleksin Facebook-ryhmässä ja nettisivuilla koko 

vuoden. Palautelomakkeesta muistutettiin kevään ja syksyn alussa jäsenistöä. Vuoden aikana 

ei tullut palautelomakkeen kautta yhtään erillistä palautetta - tämän tulkittiin johtuvan siitä, 

että palautetta kyseltiin niin aktiivisesti muiden kyselyiden kautta läpi vuoden.  
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1.2 Hallituksen kouluttautuminen, jaksaminen ja virkistäytyminen  

Edellisen vuoden hallitustoimijat perehdyttivät seuraajansa vuoden alussa ja toimittivat heille 

testamentit toiminnan suunnittelun tueksi. Hallitustoimijoita kannustettiin osallistumaan 

myös HYY:n järjestökoulutuksiin. Vuonna 2020 puheenjohtajisto pyrki kiinnittämään erityistä 

huomiota hallitustoimijoiden hyvinvointiin. Helmikuun alussa puheenjohtajisto järjesti 

orientaatiotapahtuman, jossa keskityttiin hallituksen ryhmäyttämiseen ja tulevan vuoden 

toiminnan suunnitteluun sekä pohdittiin yhdessä hallitustoiminnassa jaksamista. Hallituksen 

jäseniä kannustettiin harjoitusten kautta tutustumaan toisiinsa sekä miettimään esimerkiksi 

tuen tarvetta ja mahdollisia kuormitustekijöitä omassa pestissä tulevan hallitusvuoden 

aikana. Orientaatioiltaan osallistui 19 hallituslaista. Orientaatiosta saatiin hyvää palautetta, ja 

ryhmäytyminen oli onnistunutta.  

Yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan muiden järjestöjen kanssa oltiin sovittu huhtikuun 

alkuun avainhenkilötapaaminen, jossa tiedekunnan ainejärjestöjen toimijat tutustuisivat 

toisiinsa ja saisivat suunnitella yhteistä toimintaa, mutta koronatilanteen vuoksi tapahtuma 

päätettiin siirtää syksylle. Lopulta syksyllä päätettiin, että koronavirustilanteen ja hallitusten 

muutenkin suuren kuormittuneisuuden vuoksi tapahtuma jätetään tänä vuonna 

järjestämättä. Virkistäytymis- ja tutustumistarkoituksessa järjestettiin kuitenkin Meilahden 

ainejärjestöjen hallitusten yhteiset Trigeminus-sitsit toukokuussa. Etäsitseille osallistui 

seitsemän Kompleksin hallituslaista.  

Puheenjohtajisto järjesti hallitukselle kevään aikana kolmet etäkahvit ja syksyllä 

hallituspiknikin, lounaan sekä yhden etäkahvihetken, jonka teemana oli hyvinvointi. Kaikkien 

näiden tapaamisten tarkoituksena oli antaa hallituslaisille mahdollisuus olla yhteydessä 

toisiinsa ja päästä purkamaan kokemuksia hallitustoiminnasta korona-aikana sekä ideoimaan 

vapaasti toimintaa. Puheenjohtajisto oli vastuussa kaikkien hallituksen sisäisten tapahtumien 

järjestämisestä, ja tapahtumissa kävi erityisesti hallituksen virallisia jäseniä ja tiiminvetäjiä. 

Hallituslaisia kannustettiin myös ottamaan puheenjohtajistoon yhteyttä matalalla 

kynnyksellä, mikäli tuntui, ettei hallituspestissään jaksa ja kaipaa tukea.  

Syksyllä hallitukselle järjestettiin erillinen iltakoulu, jossa käytiin läpi hallitusrakennetta ja 

siihen toivottuja muutoksia. Iltakoulussa tehty hallitusrakenne hyväksyttiin marraskuun 

kokouksessa. Joulukuussa hallitukselle tarjottiin mahdollisuus tulla kyselemään testamenttien 

ja toimintakertomuksen tekemisestä ja tekemään niitä yhdessä. Työpajaan osallistui 

puheenjohtajiston lisäksi kaksi hallituksen jäsentä. Vaikutti siltä, että kirjallinen ohjeistus oli 

riittävä testamenttien ja toimintakertomuksen kirjoittamiseen.  

Alkuvuodesta järjestettiin perinteinen Vallanvaihtokaronkka, jossa uusi ja vanha hallitus 

sitsasivat yhdessä. Koronatilanteen takia hallituksen perinteistä hallitusmökkiä ei voitu pitää 

kevään päätteeksi, mutta kiitokseksi hallitustoiminnasta järjestettiin toukokuun kokouksen 

päätteeksi etänä hallitussitsit. Syyskauden lopussa koronarajoitukset olivat niin tiukat, että 

vuoden lopussa perinteisesti järjestettävät hallitussitsit siirrettiin tammikuun alkuun siinä 

toivossa, että sitsit oltaisiin pystytty järjestämään hybridimallilla. Joulukuun hallituksen 

kokouksessa kuitenkin todettiin, että yhä jatkuvan koronatilanteen vuoksi sitsit on parempi 

pitää kokonaan etänä.  
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1.3 Talous  

Vuonna 2020 Kompleksin toimintaa rahoitettiin aiempien vuosien tapaan muun muassa 

HYY:n toiminta-avustuksella, Kompleksin vuosikohtaisilla kannatusjäsenmaksuilla ja 

kertaluontoisilla jäsenmaksuilla, varainhankinnalla kuten haalarimerkki-, vaate- ja 

laulukirjamyynnillä sekä jäsentilaisuuksien osallistumismaksuilla. Kaiken kaikkiaan maksut 

pyrittiin kuitenkin pitämään mahdollisimman alhaisina, jotta tuotteiden hankkiminen sekä 

tapahtumiin osallistuminen pysyisi maksujen osalta kohtuullisena. Kompleksi-lehden 

toimintaan saatiin avustusta HYY:ltä  ja avustuksella katettiin osa lehden kuluista.  

Erillistä avustusta haettiin vuonna 2020 kolmeen tapahtumaan. Helmikuussa järjestetyn 

Kompleksin ja Fonin Uratreffien järjestämiseen alettiin kerätä avustuksia vuonna 2019. 

Sopimukset solmittiin loppuvuodesta 2019 ja avustukset saatiin vuonna 2020. Uratreffeillä 

avustuksilla kustannettiin tapahtuman kahvitus ja arvonnan palkintoja. Varoja kerättiin myös 

2019 vuoden puolella Groningenin vaihtoviikkoja varten. Avustukset jäivät kuitenkin osin 

käyttämättä, koska Suomen vaihto jouduttiin perumaan koronan takia. 

Osallistumismaksut palautettiin vaihtoon lähtijöille, mutta yrityksille ei palautettu heidän 

maksamiaan avustuksia. Avustuksia kerättiin myös Kompleksin järjestämään 

Syömishäiriöseminaariin, jossa avustuksilla katettiin esimerkiksi luennoitsijoiden 

puhujapalkkioita ja kiitoslahjoja.  

Kompleksilla oli vuonna 2020 käytössä Nordealla kolme pankkitiliä: päätili, merkkitili (entinen 

vuosijuhlatili) sekä haalaritili. Päätililtä hoidettiin vuoden aikana suurin osa maksuista. 

Merkkitili pysyi käyttämättömänä läpi vuoden.  

Haalaritiliä käytettiin pääasiassa alkuvuodesta sekä syksyllä. Fuksit keräsivät syksyllä 2020 

haalaritilille rahaa haalareiden hankintaa ja vuonna 2021 vietettäviä haalarikastajaisia varten. 

Rahaa kerättiin myymällä sponsoreille mainospaikkoja haalareista. Kompleksin periaatteena 

on ollut usean vuoden ajan, etteivät opiskelijat joutuisi itse maksamaan haalareistaan, ja tätä 

perinnettä jatkettiin.  

Syksyllä 2019 Nordea ilmoitti Kompleksille uudistuksestaan, joka vaikutti palveluiden 

hinnoitteluun Kompleksille epäsuotuisalla tavalla. Tämän myötä Kompleksi kilpailutti 

pankkien palveluita vuonna 2020. Kilpailutuksessa kuitenkin ilmeni muidenkin pankkien 

palveluiden olevan yhtä hintavia ja nykyistä vähäisempiä. Kompleksi päätyi tämän perusteella 

toistaiseksi pysymään Nordean asiakkaana.  

Vuonna 2020 pyrittiin myös tekemään Kompleksin rahaliikenteestä entistä läpinäkyvämpää. 

Loppuvuodesta 2020 päätettiin luoda Kompleksille oma MobilePay MyShop, jonka avulla 

pystytään vähentämään toimijoiden kautta kulkevia maksuja. Kuluneena vuonna kerättiin 

myös poikkeuksellisen paljon maksuja suoraan Kompleksin tilille toimijoiden tilien sijasta, 

mikä näkyi muun muassa pankin palvelumaksujen suuruutena syksyllä. Esimerkiksi 

jäsenmaksut ja vaatemyynti hoidettiin pääasiallisesti suoraan Kompleksin päätilille.  

Talouden suhteen vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen. Kompleksin 

talous painottui vuonna 2020 varainhankintaan jäsentilaisuuksien jäädessä vähiin. 

Varainhankinnassa ei kuitenkaan ollut havaittavissa vuoden 2019 mukaista merkkimyynnin 

suosion kasvua. Kasvaneen opiskelijoiden sisäänottomäärän ja lisääntyneiden 

kannatusjäsenten myötä jäsenmaksutuloissa oli huomattavissa selkeä nousu. Moni 
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tapahtumista järjestettiin etänä ilman Kompleksille koituvia kuluja. Myös erillisillä avustuksilla 

kustannettiin suhteellisesti suuri osa vuoden 2020 tapahtumista.  

Vuoden 2020 vertailu aikaisempien vuosien toimintaan on hyvin vaikeaa. Suurin osa 

talousarviossa suunnitelluista kuluista ja tuloista jäi odotettua alhaisemmiksi. Poikkeuksia 

olivat lehti ja varainhankinta, jotka pyörivät vuoden jokseenkin normaalisti. Yleistoimintaan 

suunnitellut kulut jäivät vähäisiksi, mutta Kompleksi ei kokenut tarpeelliseksi käyttää varoja 

vain arvion saavuttamiseksi.  

Tilinpäätös jäi vuonna 2020 ylijäämäiseksi. Selityksenä tälle on pitkälti se, että koronan 

seurauksena arvioidut kulut jäivät vähäisiksi varainhankinnan ja avustusten pysyessä lähes 

entisellään.  

Vuonna 2020 kirjanpitoa pyrittiin pitämään yhdenmukaisena vuosiin 2018 ja 2019 nähden, 

jotta Kompleksin talouden pitkäaikainen hahmottaminen olisi selkeämpää ja talousarviot 

olisivat lähempänä todellista tilannetta.  

  

2 Vastuullisuus  
  

2.1 Vastuullisuus koronaturvallisuuden näkökulmasta  

Vuonna 2020 merkittävin Kompleksin toimintaa määrittävä tekijä oli koronapandemia. 

Kompleksin hallitus reagoi koronatilanteeseen heti keväällä nopeasti ja joustavasti: jäsenistöä 

tiedotettiin tapahtumien perumisesta heti koronatilanteen heikennyttyä maaliskuun 

alkupuolella ja kannustettiin seuraamaan virallisten tahojen tiedotuksia tilanteesta. 

Kompleksi perui koronakeväältä kaikki lähitapahtumat ja järjesti tilalle monipuolista 

etätoimintaa. Ennen syyskauden alkua elokuussa Kompleksin hallitus teki Suomen 

hallituksen, THL:n ja Helsingin yliopiston ohjeiden pohjalta omat koronalinjaukset, jotka 

koskivat erityisesti fuksitapahtumia ja muuta alkusyksyn toimintaa. Lisäksi Kompleksin 

tapahtumiin osallistuville tehtiin erilliset koronaohjeet, jotka perustuivat THL:n antamiin 

suosituksiin. Koronalinjauksista ja -ohjeista tiedotettiin jäsenistölle laajasti kaikilla 

viesintäkanavilla. Kompleksin toiminta korona-aikana oli aina ajankohtaisten 

koronarajoitusten mukaista, ja alkusyksyllä 2020 järjestetyissä tapahtumissa noudatettiin 

erityistä varovaisuutta, turvavälejä ja hyvää hygieniaa. Kompleksi myös jakoi jäsenistölle 

Lääketieteellisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston uusimpia linjauksia 

koronavirustilanteeseen liittyen ja kannusti opiskelijoita toimimaan vastuullisesti, 

noudattamaan ohjeistuksia sekä lataamaan Koronavilkku-sovelluksen.  

  

2.2 Vastuullisuus ympäristön näkökulmasta  

Kompleksin ympäristövastaava seurasi järjestön ympäristöohjelman toteutumista. 

Tarjoiluvastaavat huolehtivat, että tapahtumissa tarjoiltava ruoka oli aina vegaanista. Sisällä 

järjestetyillä sitseillä käytettiin Kompleksin omaa astiastoa, mutta syyskuussa järjestetyillä 

Fuksisitseillä, jotka pidettiin puistossa, käytettiin poikkeuksellisesti kertakäyttölautasia ja 
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jätteen määrää pyrittiin minimoimaan kehottamalla sitsien vieraita tuomaan omat aterimet 

ja juomalasit. Kaikki syntynyt jäte kierrätettiin asianmukaisesti. Ruokahävikkiä pyrittiin 

minimoimaan suhteuttamalla ruoan määrä osallistujamäärään ja ylijäämäruoka pyrittiin 

säilyttämään myöhempään hyötykäyttöön muissa tapahtumissa.   

Kompleksi on perinteisesti järjestänyt yhteislähdön verenluovutukseen sekä keväällä että 

syksyllä, mutta tänä vuonna yhteislähtöjä ei voitu järjestää koronatilanteen vuoksi. Jäsenistöä 

kannustettiin kuitenkin luovuttamaan verta omalla ajallaan. Kompleksi järjesti 

hyväntekeväisyyskeräyksen keväällä sekä syksyllä ympäristövastaavan toimesta. Kevään 

alussa ympäristövastaava kyseli jäsenistöltä toiveita hyväntekeväisyyskohteiden suhteen. 

Keväällä 2020 Kompleksi osallistui Mielinauha-keräykseen, joka on MIELI Suomen 

Mielenterveys ry:n jokakeväinen kampanja. Kompleksi loi oman nettikeräyksen, johon 

jäsenistö sai lahjoittaa. Lahjoittaneita oli 35 ja kerätty summa 380 €. Syksyllä 2020 

hyväntekeväisyyskeräys järjestettiin Facebookissa Suomen luonnonsuojeluliitolle: keräykseen 

lahjoitti 27 henkilöä, ja kerätty summa oli 265€. Kompleksi osallistui syksyllä HYY:n 

Ympäristövaliokunnan innoittamana Zero Waste -syyskuuhun, jonka ideana oli miettiä, miten 

olemassa olevaa voisi käyttää uudelleen. Syksyllä ympäristövastaava ja hyvinvointitiimi 

järjestivät ympäristöahdistustyöpajan yhdessä Tunne ry:n kanssa. Tapahtumassa pohdittiin, 

miten ympäristötunteita voisi kohdata ja käsitellä psykologin työssä. Tämän lisäksi 

ympäristövastaava kannusti jäsenistöä osallistumaan ympäristöaiheisiin tapahtumiin 

Facebookissa ja Instagramissa, esimerkiksi HYY:n Ympristövaliokunnan järjestämään 

Ilmastoruokaviikkoon sekä Earth Houriin.  

  

2.3 Vastuullisuus yhdenvertaisuuden näkökulmasta  

Kompleksin yhdenvertaisuusvastaava seurasi yhdenvertaisuuden toteutumista järjestön 

toiminnassa Kompleksin vuoden 2020 yhdenvertaisuusohjelman pohjalta. Suurimpana 

uudistuksena yhdenvertaisuusohjelmassa oli turvallisemman tilan periaatteiden 

sisällyttäminen ohjelmaan. Havaittuaan häirintää, syrjintää tai muita yhdenvertaisuuteen 

liittyviä ongelmatilanteita sai jäsen yhdenvertaisuusvastaavaan yhteyden sekä anonyymin 

yhteydenottolomakkeen kautta että sähköpostitse. Yhteydenottoja tuli lomakkeen kautta 

kaksi ja sähköpostitse kolme, ja yhdenvertaisuusvastaava reagoi niihin tilanteen 

edellyttämällä tavalla. Yhteydenottotavoista sekä turvallisemman tilan periaatteista 

tiedotettiin jäsenistölle Kompleksin sähköpostilistalla, Facebookissa ja Instagramissa sekä 

syksyn alussa fuksien orientaatiotilaisuudessa yhdenvertaisuusvastaavan tekemän 

videotervehdyksen muodossa.  

Vuoden 2020 hallituskauden alussa yhdenvertaisuusvastaava ohjeisti muita hallitustoimijoita 

yhdenvertaisuusohjelman sisällöstä sekä tapahtumanjärjestäjän checklististä, joiden avulla 

toiminnasta pyrittiin luomaan mahdollisimman turvallista ja yhdenvertaista koko jäsenistölle. 

Lisäksi yhdenvertaisuusvastaava toteutti loppukeväästä 2020 Kompleksin jäsenistölle 

yhdenvertaisuuskyselyn. Kyselyyn vastasi 51 henkilöä (vrt. 2019 43 hlö, 2018 55 hlö). Yleisesti 

ottaen vastaajat kokivat Kompleksin yhdenvertaisuustilanteen hyvänä sekä olevansa 

tervetulleita ainejärjestöön. Kuitenkin vastaajista kolme oli havainnut syrjintää Kompleksin 

toiminnassa viimeisen vuoden aikana kyselyn toteuttamishetkestä ja kaksi oli kokenut 

syrjintää opiskeluympäristössä. Opiskeluympäristö kattoi tässä yhteydessä myös muut kuin 

Kompleksin järjestämät tapahtumat. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
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yhdenvertaisuuden sekä sukupuolten välisen tasa-arvon katsottiin lähes kaikissa vastauksissa 

toteutuvan erittäin hyvin ja eri-ikäisten sekä eri opiskeluvaiheessa olevien opiskelijoiden tasa-

arvon joko erittäin hyvin tai melko hyvin. Yhdenvertaisuuskyselyn tuloksista keskusteltiin 

hallituksen kokouksessa ja pohdittiin, miten kyselyissä esiin nousseisiin haasteisiin, kuten 

ulkopuolisuuden kokemuksiin, voidaan vaikuttaa. Lisäksi yhdenvertaisuuskyselyn tuloksista 

tiedotettiin psykologian koulutusohjelman henkilökuntaa niiden haasteiden osalta, jotka 

koskettivat myös opetusta.  

Koronavuosi vaikutti yhdenvertaisuusohjelman tavoitteiden toteutumiseen siltä osin, että 

vuoden alussa alustavassa keskustelussa ollutta vaihto-opiskelijoille suunnattua, 

englanninkielistä tiedotusuudistusta ei toteutettu. Lisäksi sitsilaulujen mahdollisesta 

loukkaavuudesta käytiin kestelua hallituksen kokouksissa alkuvuodesta, mutta koska sitseistä 

peruttiin fuksisitsejä lukuun ottamatta lähes kaikki, keskustelu siirtyy vuoteen 2021, jolloin 

Kompleksin laulukirjasta tehdään uusi painos. Fuksisitsien ilmoittautumisen yhteydessä 

osallistujan oli kuitenkin mahdollista ilmoittaa anonyymilla lomakkeella lauluista, joita ei 

halunnut laulettavan sitseillä (ks. lisätietoja luvusta 6.1). Kaikissa tapahtumissa ei ollut vuonna 

2020 nimettyä turvahenkilöä yhdenvertaisuusohjelman tavoitteiden mukaisesti, mikä johtui 

pitkälti tapahtumien muuttumisesta etämuotoon. Toisaalta yhdenvertaisuus näkyi uusissa 

paikoissa, sillä Kompleksin uudella Discord-kanavalla noudatetaan myös turvallisemman tilan 

periaatteita. Muuten yhdenvertaisuusohjelman tavoitteet toteutuivat vuoden 2020 aikana.  

  

3 Viestintä  

3.1 Tiedotus  

Vuoden 2020 aikana Kompleksin tiedottaja julkaisi yhteensä viisi jäsentiedotetta, kaksi 

kevätlukukauden ja kolme syyslukukauden aikana. Keväällä julkaistiin vain kaksi tiedotetta 

siksi, että koronatilanteen vuoksi tiedotettavan sisällön määrä tilapäisesti vähentyi. 

Jäsentiedotteissa oli edunvalvontajaoston kokoama tiivistelmä yliopiston ajankohtaisista 

asioista sekä tapahtumakalenteri, joka sisälsi Kompleksin järjestämiä ja Kompleksin jäsenistöä 

mahdollisesti muuten kiinnostavia tapahtumia. Vuonna 2020 jäsentiedotteissa korostuivat 

edunvalvontajaoston tekstit ja Kompleksin lukuisat etätapahtumat. Lisäksi Kompleksin 

yhdenvertaisuusvastaava kirjoitti osaan tiedotteista oman osion yhdenvertaisuuteen liittyen. 

Jäsentiedotteet julkaistiin Kompleksin sähköpostilistalla, nettisivuilla ja julkisella Facebook-

sivulla.  

Vuoden 2020 alussa tiedottaja piti muille hallitustoimijoille pienimuotoisen 

tiedotuskoulutuksen. Tämän tavoitteena oli yhtenäistää ja selkeyttää koko hallituksen 

viestintää. Koulutuksessa tiedottaja kävi läpi Tiedottamisen hyvät käytännöt, jotka oli 

päivittänyt hallituskauden alussa. Tämän lisäksi tiedottaja avusti muita hallitustoimijoita 

tiedottamiseen liittyvissä asioissa läpi hallituskauden. Koronarajoitusten alettua tiedottaja 

laati yhdessä puheenjohtajiston kanssa hallitukselle ohjeet siitä, millä tavalla tapahtumien 

perumisesta ja muuttamisesta koronan vuoksi tiedotetaan.  
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Jäsentiedotteiden lisäksi hallituksen jäsenet tiedottivat ajankohtaisista asioista jäsenistölle 

Kompleksin suljetussa Facebook-ryhmässä ja sähköpostilistalla. Myös Instagramissa 

tiedottaminen lisääntyi. Instagramissa tiedotus keskittyi paljon tapahtumiin ja muuten 

jäsenistöä mahdollisesti kiinnostavaan sisältöön.  

  

Vuonna 2020 Kompleksin hallituksen sisäisenä viestintäkanavana toimi Slack. Kyseinen 

viestintäalusta mahdollistaa sen, että hallitustoiminnan ja vapaa-ajan välille voi tehdä 

selkeämpää rajanvetoa. Slackista voi muun muassa mykistää ilmoitukset ja määrittää, milloin 

on tavoitettavissa. Tämä oli hyvin linjassa sen kanssa, että vuonna 2020 puheenjohtajiston 

tavoitteena oli tukea hallitustoimijoiden jaksamista. Lisäksi hallituksella oli oma 

sähköpostilista, jota käytettiin ensisijaisesti sähköpostipäätösten tekemiseen ja johon 

ohjattiin esimerkiksi HYY:n järjestötoimintaa koskevat tiedotteet.  

It-vastaava loi Kompleksille vuoden 2020 alussa GDPR-asetuksen mukaisen päivitetyn 

tietosuojapolitiikan, ja dokumentit, joilla kerättiin henkilötietoja, päivitettiin 

tietosuojapolitiikan mukaisiksi. Toimintavuonna kiinnitettiin erityistä huomiota tietojen 

hallintaan, säilyvyyteen ja hallituslaisten informointiin tietosuoja-asioista esimerkiksi 

muistuttamalla tapahtumien ilmoittautumislomakkeiden tietojen poistamisesta 

säännöllisesti.  

Kompleksin nettisivuille luotiin pääasiassa kevätlukukaudella toiminut ainejärjestön oma 

koronatiedotussivu, jonne koostettiin ajaintasaista tietoa pandemiatilanteen vaikutuksista 

järjestötoimintaan. Nettisivuille luotiin myös tuleville fukseille omat sivut, jonne koostettiin 

fukseille tärkeitä tietoja kuten fuksikirje.  

  

3.2 Kompleksi-lehti  

Vuonna 2020 Kompleksi-lehti julkaistiin aiempien vuosien tapaan neljä kertaa. Lehtien teemat 

olivat ympäristö, aika, teknologia ja onnellisuus.  

Toimituksen omia suunnittelukokouksia järjestettin kaksi ja lehtikokouksia koko jäsenistölle 

jokaisen lehden yhteydessä eli neljä kappaletta. Lehden toimitus viesti aktiivisesti kokouksista 

eri kanavissa ja kokouksissa oli yhteensä noin 40 osallistujaa. Lehden tekemiseen osallistui 

vuonna 2020 suuri määrä psykologian opiskelijoita, henkilökuntaa sekä vierailevia kirjoittajia 

ja kuvittajia: kirjoittajien kokonaismäärä oli melkein kuusikymmentä. Lehti sai positiivista 

palautetta siitä, että osallistuminen oli tehty jäsenille helpoksi. Toimitukselle järjestettiin 

ryhmäytymistapahtumia yhteensä neljä kappaletta: Kompleksi testaa -palstan juttujen 

yhteydessä kolme sekä etäpikkujoulut toimituskunnalle.  

Lehteä jaettiin tavalliseen tapaan Meilahden ja keskustan kampuksen jakelupisteissä sekä 

Kompleksin nettisivuilla. Lehtien ilmestymisestä tiedotettiin sosiaalisessa mediassa ja 

sähköpostilistoilla.  

Yhteisöllisyys oli paljon pinnalla vuonna 2020. Lehti onnistui omalta osaltaan pitämään yllä 

jäsenistön yhteisöllisyyttä aktivoimalla jäsenistöä osallistumaan lehden tekemiseen, myös 

pienimuotoisemmin esimerkiksi Kuultua-palstalle hauskoja lausahduksia lähettämällä. 

Vuonna 2020 Kuultua-palstalle tuli suuri määrä osallistujia päätoimittajan aktiivisen 

muistuttelun ansiosta. Lehti vahvisti yhteisöllisyyttä esimerkiksi yhteisöllisyysaiheisilla jutuilla 

ja viestimällä myös lehdessä etäyhteisöllisyyden mahdollisuuksista (esimerkiksi juttu 
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Kompleksin Discord-kanavasta sekä osallistumisesta seuraavana vuonna toimintansa 

aloittavaan podcastiin). Lisäksi toimitus järjesti lehdille 2/2020 sekä 4/2020 postituksen 

halukkaille jäsenille kotiin kampusten ollessa suljettuina, ja lehtiä postitettiinkin yhteensä yli 

100 kpl. Vuoden viimeisen lehden väliin tulostettiin myös joulukirje.  

Lehdessä käsiteltiin yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja, kuten ympäristökriisiä, 

teknologian eettisiä ja psykologisia ongelmia, mutta myös hauskempia aiheita. 

Henkilökunnan kirjanurkka, tarjoilutiimin puuhanurkka, sarjakuvat sekä Kysy Kompleksilta -

palsta tuottivat lukijoille iloa poikkeusolojen keskellä.  

Lehti piti yllä suhteita muihin ainejärjestöihin onnistuneesti. Kolmessa lehdessä julkaistiin 

“Medisiinarin vastaanotolla” -palsta, jossa Lääketieteenkandidaattiseuran edustaja kirjoitti 

jostakin lehden teemaan sopivasta aiheesta. Kompleksi-lehden toimitus kirjoitti vuorostaan 

neljään LKS:n lehteen eli Q-kautiseen “Psykon vastaanotolla” -palstaa. Lehdessä vieraili myös 

translationaalisen lääketieteen ainejärjestön Impactuksen edustaja sekä Turun yliopiston 

psykologian opiskelijoiden edustaja.  

Kompleksi-lehti osallistui HYY:n Vuoden järjestölehti -kilpailuun vuonna 2020, mutta tällä 

kertaa palkintoa ei voitettu.  

  

3.3 Kompleksin podcast  

Syksyllä muutamien hallituslaisten aloitteesta päätettiin perustaa Kompleksille oma podcast. 

Hanketta pilotoitiin syksyllä 2020: podcastista tehtiin pilottijakso, josta kerättiin jäsenistöltä 

palautetta ja kehitysehdotuksia. Loppuvuodesta tehtiin vielä saadun palautteen avulla toinen 

jakso ja suunniteltiin podcastin toimintaa, jotta se voitaisiin käynnistää täysimittaisesti 

vuoden 2021 alussa.  

Vuoden 2021 hallitukseen perustettiin oma podcast-tiimi. Podcastiin valittiin yhdistyksen 

syyskokouksessa kaksi päätoimittajaa ja nelihenkinen tiimi. Tarkoituksena on myös, että 

lehden tapaan kuka tahansa jäsenistöstä voi osallistua podcastin tekemiseen matalalla 

kynnyksellä tulevalla kaudella. Lisäksi podcastiin osallistuu koulutusohjelman henkilökunnan 

edustaja, joka auttaa aiheiden valintojen ohjaamisessa koulutusohjelman näkökulmasta. 

Podcastin tarkoituksena on tarjota Kompleksilaisille asiantunijahaastatteluja, joissa jaetaan 

tietoa psykologien uravaihtoehdoista, laajennetaan käsitystä psykologin asiantuntijuudesta, 

viestitään mielenkiintoisesti tutkimuksen suunnista, avataan moniammatillista yhteistyötä 

sekä pohditaan psykologian opiskelijoiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia.  

  

4 Yhteistyö yliopistomaailmassa  

4.1 Valtakunnallinen toiminta (SPOL ry)  

  

Kompleksi jatkoi vuonna 2020 aktiivista yhteistyötä Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton 

(SPOL ry) kanssa. Kompleksin edustajat SPOL:n hallituksessa toimivat tapahtumavastaavana 
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ja kansainvälisyysvastaavana. Vuonna 2020 SPOL:n tapahtumista yksi, KosmoSPOLiitti, 

järjestettiin Helsingissä. Tammi- ja toukokuussa Kompleksin hallituslaisia osallistui 

ainejärjestötapaamisiin, joissa keskusteltiin ajankohtaisista koulutuspoliittisista aiheista, 

tutustuttiin muiden ainejärjestöjen edustajiin ja jaettiin järjestötoimintaan liittyviä ideoita ja 

kokemuksia. Kompleksin lehden päätoimittaja kirjoitti lisäksi blogipostauksen SPOL:n blogiin 

toukokuussa. Fuksien innostamiseksi mukaan SPOL:n tapahtumiin ja toimintaan Kompleksin 

SPOL-vastaavat esittelivät SPOL:ia orientaatioviikkojen ensimmäisenä päivänä 

esittelyluennolla sekä Psykologiliiton saunaillassa Zoomissa lokakuussa.  

  

Kompleksi osallistui SPOL:n järjestämään Vuoden psykologian opiskelija -kisaan, jonka 

teemana oli yhteisöllisyys. Kompleksi valitsi jäsenten ehdotusten perusteella yhden 

kompleksilaisen ehdokkaaksi kisaan, jonka hakemus lähetettiin SPOL:n hallitukselle. 

Palkinnon saaja julkistetaan vuoden 2021 alussa SPOL:n järjestämässä seminaarissa.  

  

Perinteisesti SPOL on jakanut vuosittain jonkin toisen psykologian opiskelijoiden ainejärjestön 

yhteistyöjärjestöksi, jonka kanssa järjestetään yhteistapahtuma toimintakauden aikana. 

Vuonna 2020 yhteistyöjärjestöjä ei lopulta päätetty tai jaettu koronatilanteen vuoksi.  

  

Myös edunvalvontajaosto piti yhteyttä muiden kaupunkien psykologian ainejärjestöjen 

koulutuspoliittisten vastaavien kanssa SPOLin koulutuspoliittisen vastaavan ylläpitämässä 

Telegram-ryhmässä. Ryhmässä käytiin keskusteluja esimerkiksi harjoittelupaikoista, koronan 

vaikutuksesta psykologian pääsykokeiden toteutukseen ja sisäänpääsyväyliin sekä Oulun 

yliopistoon suunnitellusta psykologian koulutusohjelmasta.  

  

Samoin puheenjohtajisto piti yhteyttä SPOL:n ja muiden psykologian ainejärjestöjen 

puheenjohtajiin yhteisessä Telegram-ryhmässä. Ryhmässä keskusteltiin erityisesti 

koronatilanteen vaikutuksesta järjestötoimintaan, hallitusten aktivoimisesta etäaikana sekä 

uusien opiskelijoiden integroinnista ainejärjestöihin. Puheenjohtajaryhmä tapasi 

ainejärjestötapaamisen lisäksi syksyllä kerran keskenään etänä: tapaamisessa jaettiin 

kokemuksia korona-ajan järjestötoiminnasta ja tarjottiin vertaistukea.  

  

4.2 Yhteistyö muiden opiskelijajärjestöjen sekä ylioppilaskunnan kanssa  

Vuonna 2020 pyrittiin ylläpitämään ja tiivistämään yhteistyötä muiden lääketieteellisen 

tiedekunnan ainejärjestöjen Fonin, LKS:n, HLKS:n ja Thoraxin kanssa. Syksyllä 2020 

yhteistyöhön tuli mukaan myös translationaalisen lääketieteen uusi ainejärjestö Impactus ry. 

Ainejärjestöjen puheenjohtajat tapasivat kuusi kertaa vuoden aikana ja keskustelivat lisäksi 

aktiivisesti yhteisen viestintäkanavan kautta ainejärjestöjä koskevista asioista. Erityisesti 

korona-aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä, tarjottiin vertaistukea ja pohdittiin yhdessä keinoja 

edistää tiedekunnan opiskelijoiden hyvinvointia poikkeustilassa. Kevään lopussa Kompleksin 

hallitus osallistui Thoraxin järjestämille Meilahden ainejärjestöjen hallitusten yhteisille 

Trigeminus-etäsitseille.  

Vuonna 2020 ylläpidettiin edellisenä vuonna tiedekuntasopimukseen kirjattuja käytäntöjä, 

joiden tarkoituksena oli selkeyttää ainejärjestöjen ja tiedekunnan tehtäviä muun muassa 

tuutoroinnin, opiskelijoille viestinnän ja Mocoman kahvitarjoilujen osalta. Koska 

ainejärjestöillä on vastuullaan tiedekunnalle kuuluvia tehtäviä, sopimuksen kautta 

lääketieteellinen tiedekunta maksaa kaikille ainejärjestöille yhteisen rahallisen palkkion, joka 
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käytetään opiskelijatila Mocoman viihtyvyyden parantamiseen sekä yhteisen kahvi- ja 

teetarjoilun ylläpitämiseen Mocomassa.   

Myös edunvalvontajaosto teki yhteistyötä tiedekunnan muiden ainejärjestöjen edunvalvonta- 

ja opintovastaavien kanssa. Yhteisiä keskustelunaiheita olivat muun muassa Vuoden opettaja 

-tilaisuus, tiedekunnan opiskelijoiden kuulemistilaisuudet, opiskelijamäärien lisääminen 

koulutusohjelmiin ja pandemia. Uusien johtoryhmien opiskelijaedustajien 

valintatoimikuntaan kuului opiskelijoita psykologian, suomen- ja ruotsinkielisen lääketieteen 

ja hammaslääketieteen koulutusohjelmista. Edunvalvontajaosto viesti myös HYY:n kanssa 

aktiivisesti: HYY:n suuntaan annettiin tietoa koulutusohjelman ja Kompleksin toiminnasta ja 

edunvalvontajaosto tiedotti jäsenistöä koulutuspolitiikan ajankohtaisista asioista.  

Muita yhteistyötahoja, joihin Kompleksi piti yhteyttä vuoden 2020 aikana, oli muun muassa 

Condus. Koronatilanteen takia perinteiset yhteistyötapahtumat kognitiotieteen ainejärjestön 

Intelligenzian kanssa eivät järjestyneet. Kompleksi ja Condus käyttävät yhteisesti 

ainejärjestötila Gustavus Rexiä, ja siksi oli tärkeää tarvittaessa olla yhteydessä Rexiin liittyvissä 

asioissa. Puheenjohtajat olivat myös Conduksen keskusteluryhmässä vuoden 2020 aikana ja 

osallistuivat erityisesti keskusteluun koskien järjestötoimintaa korona-aikana. Kompleksilla oli 

myös edustaja Conduksen tilajaostossa, jonka tehtävänä on johtaa Gustavus Rexiä koskevaa 

päätöksentekoa.  

Meilahden järjestöjen hyvinvointivastaavat tekivät tiivistä yhteistyötä, järjestivät yhdessä 

tapahtumia ja perustivat yhteisen Instagram-tilin (ks. kohta 6.2). Tuutoritoiminnassa taas 

tehtiin tiedekunnan muiden järjestöjen kanssa yhteistyötä tuutorivalintojen, koulutusten ja 

tuutorintiin liittyvän palautteen keräämisen suhteen. Tiedekunnan yhteinen rastiseikkailu 

Meikun Mestaruus järjestettiin hajautettuina päivinä ja sekajoukkueittain. Kompleksi järjesti 

myös rastin lääketieteen ja hammaslääketieteen uusien opiskelijoiden 

Alfajaiset-rastikierroksella. ABC-illassa fukseille esiteltiin Meilahden kampuksen muiden 

ainejärjestöjen ja tiedekunnassa toimivien kerhojen toimintaa.  

Ylioppilaskuntaan pidettiin yhteyttä läpi vuoden osallistumalla HYY:n järjestämiin koulutuksiin 

ja esimerkiksi puheenjohtajaseminaariin vuoden alussa. Lisäksi Kompleksi osallistui HYY:n 

Järjestökilpailuun kolmessa eri kategoriassa ja kannusti jäseniään osallistumaan HYY:n 152-

vuotisjuhlalähetykseen, jossa esitettiin myös Kompleksin videotervehdys HYY:lle. Kompleksi 

voitti vuonna 2020 Vuoden yhteisöteko -palkinnon kaikella koronakevään etätoiminallaan. 

Hallitus seurasi aktiivisesti HYY:n päivittyviä linjauksia järjestötoiminnasta koronatilanteessa 

ja päivitti omia ohjeitaan niiden mukaan.  

  

4.3 Yhteistyö koulutusohjelman ja tiedekunnan henkilökunnan kanssa  

Vuoden alussa puheenjohtajisto tapasi erikseen koulutusohjelman johtajaa, osaston johtajaa, 

dekaania sekä opintotoimiston edustajia ja keskusteli vuoden suunnitelmista sekä 

yhteistyöstä koulutusohjelman, tiedekunnan ja ainejärjestön välillä.  

Kompleksin puheenjohtajisto on perinteisesti tavannut tiedekunnan dekaania yhdessä 

muiden ainejärjestöjen kanssa keväällä lounaalla sekä vuoden lopuksi dekaanin kotona 
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pikkujouluissa, mutta koronatilanteen takia nämä tapaamiset siirtyivät Zoomiin. Tapaamisissa 

keskusteltiin erityisesti pandemiatilanteesta, sen vaikutuksesta järjestötoimintaan ja 

valintakokeisiin keväällä sekä tiedekunnan ja ainejärjestöjen yhteistyöstä. Näiden 

perinnetapaamisten lisäksi syksyllä järjestettiin ainejärjestöjen toiveesta ylimääräinen 

tapaaminen dekaanin ja opetusvaradekaanin kanssa: tässä tapaamisessa keskusteltiin 

erityisesti opiskelijoiden jaksamisesta ja mielenterveydestä korona-aikana. Puheenjohtaja 

osallistui myös syksyllä kerran tiedekunnan koronatilannekeskuksen kokoukseen.  

Läpi koronapandemian koulutusohjelman henkilökuntaan pidettiin tiivistä yhteyttä 

järjestämällä kliinisten opettajien, opintotoimiston ja koulutusohjelman johdon sekä 

Kompleksista puheenjohtajiston ja edunvalvonnan kanssa yhteisiä kahvihetkiä yhteensä viisi 

kertaa vuoden aikana. Kahvihetkissä vaihdettiin kuulumisia koulutusohjelman ja 

opiskelijoiden välillä matalalla kynnyksellä ja keskusteltiin esimerkiksi etäopetuksen 

järjestelyistä. Keväällä tarjoiluvastaavien järjestivät myös koko henkilökunnan ja 

opiskelijoiden yhteisen perinteisen kevätjuhlan etänä. Syksyllä järjestettyyn koko Kompleksin 

etäkahvitteluun osallistui myös henkilökunnan edustajia.  

Syksyllä koulutusohjelman johtajan järjestämässä kahvihetkessä palkittiin opintovastaavien 

johdolla Vuoden opettajat, joita palkittiin ensimmäistä kertaa kaksi. Vuonna 2020 vuoden 

graduohjaajana palkittiin Aino Saarinen ja erityisfokuksella opiskelijalähtöisyys Annamari 

Tuulio-Henriksson. Palkittavia oli vuonna 2020 ensimmäistä kertaa kaksi, koska tavoitteena 

oli järjestää yhteinen palkitsemistilaisuus tiedekunnan muiden ainejärjestöjen kanssa, jotka 

ovat perinteisesti palkinneet useamman kuin yhden opettajan. Yhteinen tilaisuus ei 

kuitenkaan toteutunut koronatilanteesta johtuen, mutta vuoden opettajia palkittiin silti 

suunniteltu määrä.  

Kompleksin hallituksen jäseniä, erityisesti edunvalvontajaosto, kävi vuoden aikana lukuisissa 

henkilökunnan kokouksissa ja tiivistä yhteistyötä ylläpidettiin myös sähköpostitse. Lisäksi 

vuoden aikana tavattiin Meilahden opintopsykologeja. Helsinki Think Companyn edustajia 

tavattiin yhdessä muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa alkuvuodesta ja heihin pidettiin 

yhteyttä tarvittaessa esimerkiksi kokoustilojen varaamiseen liittyen.  

  

5 Edunvalvonta ja opinnot  

5.1 Edunvalvonta- ja opintotoiminta  

Vuonna 2020 Kompleksin edunvalvonnasta ja opintotoiminnasta vastasi nelihenkinen 

edunvalvontajaosto, johon kuului kaksi edunvalvontavastaavaa ja kaksi opintovastaavaa. 

Jaosto tapasi alkuvuodesta säännöllisesti ja loppuvuodesta oli jatkuvassa etäyhteydessä. 

Lisäksi jaosto teki tiivistä yhteistyötä Kompleksin puheenjohtajiston, muiden lääketieteellisen 

tiedekunnan edunvalvonta- ja opintovastaavien sekä hallinnon opiskelijaedustajien kanssa.  

Opiskelijaedustajia toimi tiedekunnan tärkeissä päättävissä elimissä ja työryhmissä: neljä 

psykologian koulutusohjelman johtoryhmässä, kaksi tiedekuntaneuvostossa, yksi Medicumin 

johtoryhmässä, yksi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen työvaliokunnassa, kaksi 

koulutusohjelman portfoliotyöryhmässä ja yksi varhaisen välittämisen mallin työryhmässä. 

Lisäksi vuonna 2020 rekrytoitiin uusia opiskelijaedustajia tiedekunnan toisiolakityöryhmään 

ja kirjastoneuvottelukuntaan sekä mainostettiin useita edustuspaikkoja jäsenistölle eri 
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tiedotuskanavien kautta (opettajien akatemian haun työryhmä, tieteenalarahastojen 

hoitokunnat, opetuksen digitalisaation ohjausryhmä).  

Edunvalvontajaosto piti yhteyttä Meilahden muiden järjestöjen opinto- ja 

edunvalvontavastaaviin yhteisessä Whatsapp-ryhmässä läpi vuoden. Lisäksi vuonna 2020 

järjestettävää kaikkien tiedekunnan järjestöjen yhteistä Vuoden opettaja -tilaisuutta 

suunniteltiin yhdessä järjestöjen edustajien ja dekaanin kanssa. Loppujen lopuksi yhteinen 

tilaisuus ei vielä 2020 järjestynyt, vaan ainejärjestöt palkitsivat omat vuoden opettajansa 

tahoillaan.  

Edunvalvontajaosto teki vuoden aikana tiiviisti yhteistyötä psykologian koulutusohjelman 

henkilökunnan kanssa, ja opinto- sekä edunvalvontavastaavat edustivat psykologian 

opiskelijoita ahkerasti koulutusohjelman opetuskokouksissa, tiedekunnan opiskelijoiden 

kuulemistilaisuuksissa, tiedekunnan opintopsykologitapaamisissa, opettajien aamukahveilla 

ja erilaisissa ajankohtaisiin aiheisiin liittyvissä keskustelu- ja kehittämistilaisuuksissa.  

Opintoasioista tiedotettiin hyvässä yhteistyössä opetushenkilökunnan ja erityisesti 

psykologian koulutussuunnittelijan kanssa. Pandemiavuodesta johtuen edunvalvontajaosto 

oli puheenjohtajiston kanssa entistä tiiviimmässä yhteydessä koulutusohjelman 

henkilökuntaan ja opintopsykologeihin. Edunvalvonta teki vuoden aikana myös 

valtakunnallista yhteistyötä muiden psykologian ainejärjestöjen kanssa: esimerkiksi Oulun 

uudesta koulutusohjelmasta pyydettiin opiskelijajärjestöiltä konsulaatiota liittyen toimiviin 

käytäntöihin ja opintosisältöihin eri yliopistoissa, ja näitä vinkkejä koottiin yhdessä.  

Edunvalvontajaosto laati puheenjohtajiston kanssa tammikuussa kannanoton liittyen opetus- 

ja kulttuuriministeriön tavoitteeseen lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja vuodesta 2021 

lähtien. Kyseinen kannanotto lähetettiin koulutusohjelman johtoryhmälle, lääketieteellisen 

tiedekunnan dekaanille, opetusvaradekaanille, opintoasiainpäällikölle, Medicumin johtajalle, 

Helsingin yliopiston rehtorille, vararehtorille sekä Psykonetin puheenjohtajalle ja 

Psykologiliiton järjestökoordinaattorille.  

Kompleksi oli myös mukana edistämässä tiedekunnan yhteistä opetusta tiedekunnan 

kehittämisiltapäivässä (muun muassa toukokuun moniammatilliset valinnaiskurssit) sekä 

aktiivisesti ajoi psykologian opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua tiedekunnan 

poikkitieteelliseen opetukseen. Tämän työn ansiosta esimerkiksi psykologian opiskelijoille 

luotiin kiintiöpaikkoja kevään 2020 tartuntajäljityskurssille, mikä mahdollisti myös 

psykologian opiskelijoiden työllistymisen tartuntajäljityksen parissa. Varhaisen välittämisen 

mallin kehittämiseen perustettiin työryhmä syksyllä 2019 ja työryhmän toiminta päättyi 

keväällä 2020. Työryhmä koosti tiedekunnalle yhteisen varhaisen välittämisen mallin, joka 

tukee sekä opiskelijoita että henkilökuntaa tilanteissa, joissa herää huoli yksittäisen 

opiskelijan opintojen etenemisestä tai yleisestä voinnista. Varhaisen välittämisen mallissa ei 

ole kyse kurinpitotoimenpiteistä, vaan tarkoituksena oli tarjota ohjeita siihen, miten 

herännyttä huolta voidaan käsitellä ja tarvittaessa viedä eteenpäin. Mallia esiteltiin myös 

psykologian koulutusohjelman johtoryhmän kokouksessa ja siitä tiedotettiin Kompleksin 

jäsenistöä sen julkaisun yhteydessä syksyllä 2020.  
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Edunvalvontajaosto tapasi sekä keväällä että syksyllä Meilahden opintopsykologia, ja 

tapaamisissa keskusteltiin tavoista tukea tiedekunnan opiskelijoiden hyvinvointia entistä 

paremmin. Opintopsykologit kävivät vuoden 2019 edunvalvontajaoston idean mukaisesti 

esittäytymässä elokuussa 2020 ensimmäisen vuoden opiskelijoille tietoisuuden 

kasvattamiseksi opintopsykologipalveluista. Lisäksi opintopsykologipalveluita mainostettiin 

edunvalvonnan toimesta myös sosiaalisen median eri kanavissa ja ensimmäisen vuoden 

opiskelijoille suunnatussa ABC-illassa. Opintopsykologit olivat esillä myös ensimmäisen 

vuoden opiskelijoille tarkoitetussa Fuksiaapisessa, jossa mainostettiin myös muita 

opiskelijoita palvelevia apukanavia. Lisäksi Kompleksi osallistui opintopsykologien toiminnan 

kehittämiseen koko tiedekunnassa ehdottamalla tiedekunnan opiskelijoille suunnattuja 

opiskeluun ja hyvinvointiin keskittyneitä tapahtumia ja ryhmämuotoista toimintaa. 

Yhteistyön pohjalta opintopsykologit järjestivät etäopiskelu-webinaarin syksyllä 2020 ja 

suunnittelivat vuonna 2021 alkavia vertaistukiryhmiä tiedekunnan opiskelijoille.  

Edunvalvontavastaavat keräsivät jäsenistöltä kevään aikana tietoa opintohyvinvoinnista ja 

etäopiskelusta poikkeusaikana. Kyselyn tuloksia esiteltiin psykologian koulutusohjelman 

johtoryhmässä ja tiedekunnan hyvinvointitapaamisessa, jossa pohdittiin yhdessä ratkaisuja 

opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Edunvalvontavastaavien kyselyllä kerättiin tietoa 

myös opiskelijoiden koetusta ammatti-identiteetistä ja työelämävalmiuksista ja näitä tietoja 

hyödynnettiin erityisesti portfoliokurssin kehitystyössä.  

Vuonna 2020 edunvalvontajaosto kiinnitti erityistä huomiota opiskelijoiden jaksamiseen 

koronapandemian aikana. Erityisesti etäopiskelu puhutti opiskelijoita ja palautetta saatiin 

runsaasti. Poikkeusaikana myös toimiva yhteistyö koulutusohjelman kanssa korostui. 

Edunvalvontajaosto toi aktiivisesti esiin opiskelijoiden ääntä erityisesti opetuksen 

poikkeusjärjestelyjen suunnittelussa. Lisäksi kevään lockdown-aikana edunvalvontajaosto 

osallistui Kompleksin yhteisöllisyyttä ylläpitävään toimintaan esimerkiksi järjestämällä 

pomodoro-opiskeluhetkiä Instagram-livessä ja tuottamalla muuta opintoihin liittyvää sisältöä 

Kompleksin sosiaaliseen mediaan.  

Opintovastaavat keräsivät opintopalautetta koko vuoden ajan. Keväällä järjestettiin Viini & 

valitus -palautetilaisuus korona-aikaan siirtymisen takia vain kerran, ja syksyllä pidettiin yksi 

Kahvi & valitus ja kaksi Zoom & valitus -etäpalautetapahtumaa. Palautetta kerättiin jatkuvasti 

myös palautelomakkeella ja sähköpostitse ja näistä mahdollisuuksista tiedotettiin 

säännöllisesti. Opintopalautteet käsiteltiin henkilökunnan kanssa opintotyöryhmässä (OTR), 

jonka opintovastaavat kutsuivat kokoon kolmesti vuoden aikana. Käsitellyissä palautteissa oli 

yksittäisiä kursseja ja yleisempää opintojen järjestelyjä koskevaa palautetta sekä konkreettisia 

kehitysehdotuksia.  

Marraskuussa  opintovastaavat  järjestivät  yhteistyössä 

 koulutussuunnittelijan kanssa erityisesti fukseille ja toisen vuosikurssin opiskelijoille 

suunnatun sivuaineinfon, jossa kerrottiin  muun  aineen 

 opintokokonaisuuksien  suorittamisesta.  Tilaisuudessa  eri 

opintokokonaisuuksia  suorittaneet  psykologian  opiskelijat  kertoivat  omista 

sivuainekokemuksistaan. Infotilaisuus järjestettiin koronatilanteen vuoksi etänä Zoomissa, ja 

siihen osallistui noin 70 opiskelijaa.  
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5.2 Syömishäiriöseminaari  

  

Kompleksilaisista koottu kahdeksan hengen työryhmä järjesti yhteistyössä psykologian 

koulutusohjelman kanssa seminaarimuotoisen kurssin syömishäiriöistä. Koronatilanteesta 

johtuen seminaari järjestettiin täysin etänä Zoomin välityksellä, mikä mahdollisti myös 

suuremman osallistujamäärän sekä luentojen videoinnin. Aikaisempien vuosien vastaavalla 

teemakurssilla on käsitelty muun muassa kriisejä ja traumoja, monikulttuurisuutta ja 

kehollisuutta. Kolmipäiväinen seminaari koostui yhdeksästä luennosta ja kahdestatoista 

työpajasta, joista opiskelija valitsi kaksi, joihin halusi osallistua. Luennoilla käsiteltiin muun 

muassa syömishäiriöiden etiologiaa, yhteiskunnallista näkökulmaa syömishäiriöihin, 

potilaiden kohtaamista sekä syömishäiriöitä eri potilasryhmissä. Seminaarissa kuultiin myös 

kokemusasiantuntijan puheenvuoro. Työpajoissa saatiin työkaluja esimerkiksi 

moniammatilliseen työskentelyyn syömishäiriöiden hoidossa, persoonallisuushäiriöihin ja 

syömishäiröihin, urheilijoiden, miesten ja lasten syömishäiriöihin sekä psykoterapeuttiseen ja 

ryhmämuotoiseen työskentelyyn syömishäiriöpotilaiden kanssa.  

  

Seminaarin tavoitteena oli lisätä tulevien psykologien tietämystä syömishäiriöistä ja tarjota 

sekä tieteellistä tutkimustietoa että käytännön ammattitaitoa tämän potilasryhmän 

kohtaamiseen kliinisessä työssä. Lisäksi seminaarissa pyrittiin antamaan syömishäiriöistä 

mahdollisimman realistinen ja monipuolinen kuva ja rikkomaan aiheeseen liittyviä 

stereotypioita ja ennakkoluuloja. Ennen seminaaria Kompleksin Instagramissa esiteltiin kaikki 

seminaarin puhujat ja jaettiin syömishäiriöteemaan liittyviä mediavinkkejä, jotta osallistujilla 

olisi mahdollisuus tutustua aiheeseen syvällisesti. Seminaaripäivien aikana Kompleksin 

Instagramissa aktivoitiin osallistujia esimerkiksi kannustamalla heitä jakamaan kuva omasta 

etäkatsomostaan ja kysymällä jokaisen päivän jälkeen, mitä opituista asioista jäi mieleen.  

  

Kurssista sai kaksi opintopistettä, kun vastasi kirjallisesti kurssin vastuuopettajalle kolmeen 

oppimiskysymykseen, joiden perusteella kurssi arvosteltiin hyväksytyksi tai hylätyksi. 

Seminaarin luentodiat jaettiin osallistujille Moodleen, jotta seminaarista saisi pysyviä 

työkaluja myös työelämään psykologina. Seminaari varten saatiin HYY:n innovatiivisten 

oppimismuotojen tukea, jonka lisäksi rahoitusta saatiin Helsingin ja Uudenmaan 

psykologiyhdistyksiltä sekä Psykologiliitolta. Seminaarin etätoteutukseen saatiin apua 

koulutussuunnittelijalta, ja kurssin vastuuopettajana toimi oppiaineen opettaja. Kurssille 

ilmoittautui 215 opiskelijaa ja 223 valmistunutta psykologia, joista mukaan reaaliaikaiseen 

toteutukseen otettiin rahoitusosuuksiin suhteutettuna 57 Helsingin psykologiyhdistyksen 

jäsentä ja 15 Uudenmaan psykologiyhdistyksen jäsentä. Lopuille valmistuneille ja kaikille 

ilmoittautuneille opiskelijoille tarjottiin katsottavaksi tallenteet luennoista. Kurssi sai paljon 

kehuja ja kiitosta niin osallistujilta kuin puhujiltakin. Seminaarin järjestelyistä kirjoitettiin 

kattavat ohjeet, jotta vastaavanlaisia seminaareja voidaan järjestää tulevinakin vuosina.   
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6 Jäsentilaisuudet, tilat ja järjestön tavarat  

6.1 Juhlatapahtumat  

Koronarajoitukset osuivat erityisesti juhlatapahtumiin rajusti: suuri osa perinteisistä 

juhlatapahtumista jouduttiin perumaan tai jättämään järjestämättä. Vuoden alussa bile- ja 

tarjoilutiimit ehtivät edellisen vuoden tiimien avustuksella olla vastuussa 

vallanvaihtokaronkan järjestelyistä. Lisäksi biletiimi ehti osallistua jo psykologian 

opiskelijoillekin perinteeksi muodostuneen Lääkisten superristeilyn ohjelman järjestämiseen. 

Kevään alussa pidettiin tapahtumavastaavien kesken kokouksia lääketieteellisen tiedekunnan 

muiden ainejärjestöjen kanssa. Kokouksissa suunniteltiin yhteisiä tapahtumia ja pyrittiin 

miettimään keinoja lisätä tiedekunnan sisäistä yhteishenkeä. Suunniteltuja tapahtumia ei 

valitettavasti voitu järjestää, mutta ainejärjestöjen keskeisen kommunikaation ja 

tapahtumien integrointi otettiin vahvasti esille tulevia vuosia varten.   

Kevään perinteiset poikkitieteelliset Rajatilabileet oli tarkoitus pitää raitiovaunussa ja juhlia 

jatkoja Maxinessa, mutta tapahtuma jouduttiin peruuttamaan viikon varoitusajalla 

koronarajoitusten vuoksi. Liput oli jo loppuunmyyty kampusmyynneissä sekä Kide.appissa, 

mutta maksujen palautus onnistui. Biletiimi oli hankkinut myös yhteislähtölippuja esimerkiksi 

Helsinginkadun approille. Syksyltä jouduttiin perumaan ulos suunnitellut Tutkimusbileet, 

joissa on perinteisesti pidetty juomapeliturnauksia.  

Muutamia perinteisiä tapahtumia pyrittiin järjestämään etänä Zoomissa, jotta jäsenistö saisi 

mahdollisuuden virkistäytyä yhdessä. Vapun aatonaattona järjestettiin etänä perinteisiä 

vappuaaton leikkejä ja pelejä ja aattona osallistuttiin yhdessä LKS:n, HLKS:n ja Thoraxin kanssa 

etä-Vappuriehaan, jossa Kompleksin biletiimi oli vastuussa yhdestä rastista. Fukseille 

järjestettiin yhdessä tuutoreiden kanssa etäkalsarikänni-tapahtuma, jossa fukseille opetettiin 

perinteisten juomapelien etäversioita ja keksittiin yhdessä uusia pelejä. Lisäksi biletiimi 

järjesti osana toimintaansa ja joulukalenteria pikkujoulut, joita varten järjestettiin muun 

muassa Instagramissa piparkakkugaala, johon jäsenistö sai osallistua lähettämällä kuvia 

hienoimmista tekemistään pipareista.  

Syksyllä bile- ja tarjoilutiimit järjestivät fuksisitsit teemalla afterski, jotta fuksit saisivat 

tutustua rajoitusten puitteissa autenttiseen sitsikulttuuriin. Sitsit olivat ulkona ja kahdessa 

osassa, jotta sitseillä toteutuisi koronaturvallisuus. Myös järjestäjät jakautuivat kahteen 

osaan, joten kukaan ei ollut mukana kahdesti. Tapahtumassa huolehdittiin 

koronaturvallisuudesta myös siten, että osallistujat toivat omat astiansa, käsidesiä oli tarjolla 

paljon ja kaikille oli puolentoista metrin välein asetettu paikka. Sitsien lisäksi biletiimi järjesti 

yhdessä tuutoreiden ja hyvinvointivastaavien kanssa perinteisen Pussikalja-appron, josta 

tarkempi kuvaus löytyy hyvinvointitapahtumien osiosta.  

Kompleksin sitsikäytäntöihin lisättiin anonyymi lomake, jonka avulla voi toivoa, että joitakin 

tiettyjä esimerkiksi loukkaaviksi koettuja lauluja ei laulettaisi sitseillä. Lomake lähetetään 

osallistujille aina sitsi-ilmoittautumisen yhteydessä. Lomakkeessa mainitut laulut ilmoitetaan 

ennen sitsien alkua, ja niitä ei lauleta kyseisillä sitseillä. Käytännön koettiin parantavan sitsien 

yhdenvertaisuutta ja osallistujien turvallisuuden tunnetta.  
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6.2 Hyvinvointitapahtumat  

  

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä noin 20 hyvinvointitapahtumaa. Alkuvuodesta kyseltiin 

toiveita kevään tapahtumista jäsenistöltä sekä suunniteltiin uusia konsepteja. Yksi tälläinen, 

Hyvän Elämän Maanantai (HEM), suunniteltiin pidettäväksi joka kuukauden ensimmäinen 

maanantai ja sen tarkoituksena oli järjestää hyvin matalan kynnyksen yhteistoimintaa (esim. 

leffa- tai sushi-iltoja). Suurin osa suunnitelluista tapahtumista jouduttiin perumaan 

koronatilanteen vuoksi, mutta niiden sijaan hyvinvointitiimi järjesti loppukeväästä erilaisia 

etätapahtumia.  

  

Kevään tapahtumista livenä ehdittiin järjestää muun muassa avantouinti, haalarimerkkipaja 

ja hyvinvointi-ilta. Speksien yhteislähdöt järjestettiin Penkereen speksiin ja 

Humanistispeksiin. Lisäksi yhteislähtö yritettiin järjestää Lääketieteellisen speksiin, mutta 

näytökset peruuntuivat.  

  

Syksy mahdollisti osittain fyysisten tapahtumien järjestämisen. Lukuvuoden alussa 

hyvinvointitiimi kyseli taas tapahtumaehdotuksia ja näitä onnistuttiin osittain 

järjestämäänkin. Perinteiset Pussikalja-approt järjestettiin alkusyksyllä koronaturvatoimin, ja 

tapahtuma toimi samanaikaisesti fuksien ja vanhempien opiskelijoiden 

tutustumistapahtumana. Appro järjestettiin poikkeuksellisesti vain Kompleksin kesken, jotta 

osallistujamäärä ei olisi ollut liian suuri. Hyvinvointitiimi järjesti myös tuutoreiden kanssa 

metsäretken Nuuksioon, johon osallistui fuksien lisäksi muutamia vanhempia opiskelijoita. 

Tämän lisäksi syksyllä järjestettiin parkour-tunti, yhteislenkki, kaupunkikävelyitä sekä fukseille 

että koko jäsenistölle, fukseille suunnattu hyvinvointi- ja yhteisöllisyysilta. Osana Kompleksin 

joulukalenteria hyvinvointitiimi järjesti jo perinteeksi muodostuneen joulukorttityöpajan, 

tällä kertaa etänä.  

  

Näiden lisäksi Kompleksin hyvinvointitiimi teki keväällä aloitteen muille Meilahden 

ainejärjestöille ainejärjestöjen yhteisen hyvinvointitiimin perustamisesta erityisesti 

opiskelijoiden mielenterveyspäivää varten. Yhteistyön pohjalta Meilahden 

hyvinvointivastaaville perustettiin yhteinen Instagram-tili nimellä Meikun hyvikset. Tiimiin 

kuului kaksi Kompleksin edustajaa sekä yhdet edustajat LKS:ltä, Fonilta ja HLKS:ltä. 

Tarkoituksena oli järjestää alun perin erilaista ohjelmaa Terkossa opiskelijoiden 

mielenterveyspäivänä, mutta koronarajoitusten takia tämä päädyttiin pitämään etänä 

ryhmän Instagram-tilillä sekä Zoomissa järjestetyllä luenolla perfektionismista. Meikun 

hyvikset -tili osallistui syksyllä myös maailman mielenterveyspäivään.   

  

6.3 Etätoiminta  

Kompleksin hallitus voitti HYY:n Järjestökilpailussa Vuoden yhteisöteko -palkinnon kevään 

monipuolisesta ja innovatiivisesta etätoiminnasta. Koronapandemian vuoksi hallitus pyrki 

huolehtimaan kompleksilaisten yhteisöllisyyden kokemuksesta etätapahtumien lisäksi 

aktivoimalla erilaisia sosiaalisen median kanavia. Uusien toimintatapojen innovointi aloitettiin 

koko hallituksen kesken välittömästi koronarajoitusten tultua ja yhteistä ideointia jatkettiin 

läpi vuoden. Etätoiminnalla pyrittiin tarjoamaan monipuolista mahdollisuutta pysyä 
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yhteydessä muihin kompleksilaisiin ja pitämään huolta virkistäytymisestä ja hyvinvoinnista 

myös etänä. Esimerkiksi puheenjohtajisto järjesti syksyllä koko Kompleksin yhteisen 

etäkahvihetken, johon osallistui opiskelijoita eri vuosikursseilta ja lisäksi muutama 

henkilökunnan edustaja.  

Koko hallitus osallistui aktiivisesti Instagramin päivittämiseen. Keväällä hallitukselle 

muodostettiin yhdessä julkaisuaikataulu, ja jokainen tiimi julkaisi vähintään kahdesti kevään 

aikana. Syksylläkin Instagramia pidettiin aktiivisena, mutta aikatauluja postauksille ei tehty 

muuten kuin maailman mielenterveysviikkoa varten.  

Kompleksin  Instagramissa  jaettiin  muun  muassa paljon tietoa 

mielenterveydestä, jaksamisesta  ja  hyvinvoinnista 

 etäopinnoissa.  Lisäksi  Instagramissa  esiteltiin hyvinvointi-

ideoita,  psykologia-aiheisia  kulttuurivinkkejä,  ympäristövinkkejä 

 sekä puuhaideoita bileiden ja kansainvälisyystoiminnan korvikkeiksi. Erityisesti 

etätapahtumia mainostettiin entistä enemmän myös Instagramissa ja tapahtumiin liittyviä 

kuvia jaettiin ahkerasti.  

Lokakuussa  2020  Kompleksi  osallistui  maailman  mielenterveyspäivään 

 tuottamalla Instagramiin mielenterveyteen liittyvää sisältöä neljän päivän ajan. 

Instagramissa jaettiin tietoa muun muassa Mieli ry:n mielenterveyspäivän kampanjaan 

osallistumisesta, vuoden teemasta  eli  kuuntelemisesta, 

 terapiatakuusta,  psykologian  opiskelijoille  sopivista vapaaehtoistöistä sekä 

itsemyötätunnosta. Kompleksi myös haastoi omat jäsenensä sekä Meilahden muut 

ainejärjestöt osallistumaan mielenterveyspäivän kampanjaan.  

   

Instagram-livessä järjestettiin sekä syksyllä että keväällä seurattavia tapahtumia. Tarjoilutiimi 

piti Instagramissa #kompleksikokkaa-lähetyksiä, joissa esiteltiin joko livevideon tai kuvasarjan 

välityksellä jonkin reseptin valmistusvaiheet, jolloin osallistujat pystyivät valmistamaan 

saman annoksen kotona. Jälkikäteen osallistujia kannustettiin postaamaan Instagramiin kuva 

omasta annoksesta hashtagilla #kompleksikokkaa, ja näitä kuvia jaettiin Kompleksin 

Instagram-tarinoissa. #kompleksikokkaa-lähetyksiä pidettiin keväällä kolme ja syksyllä yksi. 

Hyvinvointitiimi järjesti sekä keväällä että syksyllä Ig-liveissä livetreenejä, joogaa ja 

meditaatiota. Biletiimi järjesti muun muassa coctaileja ja mocktaileja -liven, jossa opetettiin 

uusien cocktailien tekemistä, sekä Get Ready With Me -liven, jossa juteltiin osallistujien 

kanssa chatin kautta, annettiin valmistautumisvinkkejä juhliin sekä opetettiin bileiden go-to-

tanssiliikkeitä.  

   

Joulukuussa Kompleksin Instagramia aktivoitiin 1.12.-24.12 Kompleksin joulukalenterilla. 

Joulukalenteria tekemään perustettiin marraskuun kokouksessa epävirallinen Tonttutiimi, 

joka tapasi marraskuussa suunnitellakseen joulukalenterin sisältöä. Joulukalenteri koostui 

muun muassa Instagram-livestä (Glögimaistelu), Zoom-kokoontumisista (korttipaja ja 

pikkujoulut), joululeffasta Discordissa ja erinäisistä jouluvinkeistä sekä kyselyistä (muun 

muassa ekologiset joululahjat, Kompleksin oma joululaulusoittolista, joulu-askarteluohjeita ja 

kirja-arvonta). Luukun takaa löytyi joka päivä jotain hauskaa, interaktiivista tai informatiivista. 

Päivittäin luukkuja avasi yli puolet Kompleksin instagram seuraajista, ja monet kommentoivat 

ja kiittivät joulukalenteria.  
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Discord-työryhmän suunnittelema Discord-kanava pääsi keväällä käyttöön ja sitä aktivoitiin 

monin tavoin. Discordissa järjestettiin eri hallituslaisten toimesta esimerkiksi leffailtoja ja 

pubivisa sekä aamukahvitilaisuuksia. Tapahtumat lisäsivät yhteisöllisyyden kokemusta ja 

mahdollistivat kampukselta tutun rennon yhdessä oleskelun. Discord-kanavalla keskusteltiin 

myös opinnoista ja sovittiin esimerkiksi opintopiirejä: näin Kompleksin toiminta toi myös 

etäopiskeluun yhteisöllisyyttä. Syksyllä erityisesti fuksit järjestivät alustalla yhteisiä 

pelailuhetkiä.  

  

6.4 Opiskelija- ja opiskelutilat  

Kompleksi järjesti Domus Gaudiumin Gustavus Rexillä vuoden 2020 aikana muutamia 

tapahtumia, kuten kokouksia ja haalaribileet. Gustavus Rex on tilava, esteetön ja hyvällä 

sijainnilla, joten se soveltuu monenlaisten tapahtumien järjestämiseen. Kompleksin Rex-

vastaava piti hallituslaisille tilakoulutuksen kulkulupien saamiseksi. Kompleksin viikkosiivous 

Gustavus Rexillä järjestettiin tammikuussa. Rex-vastaava osallistui aktiivisesti Conduksen 

tilajaoston toimintaan ja tiedotti hallitusta ajankohtaisista Rexiin liittyvistä asioista. 

Koronapandemian vuoksi Rexin käyttö oli huomattavasti vähäisempää verrattuna 

aikaisempiin vuosiin.   

Lisäksi Kompleksi hyödynsi HYY:n tiloista erilaisia kokoustiloja ja Alina-salia ennen pandemian 

alkua. Kahvitus- ja luentotapahtumia järjestettiin myös Meilahden kampuksen tiloissa ennen 

koronatilannetta. Helsinki Think Company antoi Terkosta tiloja käyttöön esimerkiksi 

kokouksiin ja tapahtumiin.  

Kompleksi käytti yhdessä muiden Meilahden järjestöjen kanssa tiedekunnan yhteistä 

opiskelijatila Mocomaa. Vuoden 2019 tiedekuntasopimuksen myötä Kompleksi siirtyi muiden 

kampuslaisten kanssa yhteiseen kahvijärjestelmään, jota tiedekunta tukee rahallisesti. 

Meilahden tilavastaavat sopivat yhdessä muiden järjestöjen edustajien kanssa 

kahvijärjestelmän pyörittämisestä vuoden alussa. Vuonna 2020 saatettiin myös loppuun 

pitkään kehitteillä ollut Mocoman uudistus. Tilaan saatiin uusia huonekaluja ja lisää 

kaappitilaa Kompleksille. Lisäksi tilasta karsittiin ylimääräistä tavaraa. Vuoden 2020 hallitus ja 

uudet fuksit osallistuivat myös Mocoman viikkosiivouksiin keväällä ja syksyllä. Syksyllä 

Mocomaan laadittiin uudet säännöt yhdessä muiden tilavastaavien kanssa. Säännöistä 

tiedotettiin jäsenistöä ja tilaan hankittiin säännöt myös julisteina. Mocoma jouduttiin 

sulkemaan opiskelijoilta molempien lukukausien päätteeksi pahentuneen koronatilanteen 

vuoksi.  

  

6.5 Astiat, laulukirjat, Kompleksi-vaatteet ja haalarimerkit  

  

Vuonna 2020 jatkettiin laulukirjojen ja haalarimerkkien myyntiä. Koska Avajaiskarnevaaleja 

tai Meilahden Merkkimarkkinoita ei voitu järjestää koronatilanteen takia, myyntivastaavat 

järjestetivät haalarimerkkien ja kangaskassien myyntiä varten erillisiä, pienempiä tapahtumia 

ja käytiin fuksien tapahtumissa myymässä tuotteita. Lisäksi jäsenistölle järjestettiin merkkien 

suunnittelukilpailu, johon kuka tahansa pystyi ehdottamaan valmista merkkiluonnosta tai 

merkki-ideaa ja kilpailun perusteella valittiin yksi uusi haalarimerkki.  
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Myös  nettimyyntiä  jatkettiin,  ja  tehtiin  syksyllä  ilmoitus  Facebookin  

Haalarimerkkitori-ryhmään.  

  

Kompleksin Gustavus Rexillä sijaitsevaa astiastoa ei vuokrattu kertaakaan. Kangaskasseja ja 

haalarimerkkejä tilattiin syksyllä lisää normaalisti. Lisäksi myyntivastaavat tekivät Kompleksin 

vaatetilauksen ja tilasivat t-paitoja, huppareita ja collegepaitoja. Tilauksia tuli kaiken kaikkiaan 

71 kappaletta. Myyntivastaavat aloittivat myös toivottujen Kompleksi-kahvimukien 

suunnittelun ja pääsivät jo erilaisten takeaway-mukien testausvaiheeseen. Koronatilanteen 

takia projekti jäi kuitenkin toistaiseksi kesken, eikä jäsenistön kiinnostusta kahvimukeihin 

kartoitettu vielä.  

  

7 Fuksi- ja tuutoritoiminta  

Kompleksissa pyrittiin panostamaan tuutorointiin ja fuksitoimintaan erityisesti vuonna 2020, 

sillä uusien opiskelijoiden opintojen aloitus oli koronapandemian takia poikkeuksellisen 

haastava. Jo keväällä koko hallitus keskusteli siitä, miten uudet fuksit voitaisiin 

mahdollisimman hyvin toivottaa tervetulleiksi ainejärjestöön. Hallitus myös tuki tuutoreita 

syksyn alussa, ja esimerkiksi fuksitapahtumien järjestämisestä koronatilanteessa sovittiin 

koko hallituksen kanssa yhteinen linja.  

Kompleksin supertuutori (tuutoreiden tuutori) toteutti yhdessä muiden lääketieteellisen 

tiedekunnan supertuutoreiden kanssa kansainvälisten ja tutkinto-opiskelijoiden tuutoreiden 

valinnat. Lisäksi supertuutorit järjestivät tutkinto-opiskelijoiden tuutoreiden koulutukset ja 

tekivät yhteistyötä tiedekunnan tuutoroinnista vastaavan henkilön kanssa. Tuutorit kysyivät 

supertuutorilta tarvittaessa neuvoa syksyn järjestelyihin liittyen. Syksyn loppupuolella 

supertuutorit keräsivät toiminnasta palautteen fukseilta ja tuutoreilta. Palautekyselyn 

tuloksia käytiin läpi vuoden lopussa kaikkien tiedekunnan tuutoreiden kanssa.  

Kompleksin tuutorivastaava ja tuutorit järjestivät syksyn fuksitapahtumia noin 15 kappaletta. 

Tapahtumissa keskityttiin opiskelijayhteisöön tutustumiseen, ryhmäytymiseen ja etenkin 

siihen, että kukaan ei tuntisi oloansa yksinäiseksi Kompleksissa. Fukseille pyrittiin tarjoamaan 

mahdollisuus päästä osaksi mahdollisimman monia orientaatioviikkojen perinteitä. 

Orientaatioviikkojen tapahtumat olivat käytännössä kaikki ulkotiloissa ja loppusyksyn 

tapahtumat etänä koronatilanteesta johtuen. Yhteistyö muiden järjestöjen ja vaihto-

opiskelijoiden kanssa sekä mahdollisuudet tutustua vanhempiin opiskelijoihin jäivät koronan 

vuoksi tavallista vähäisemmiksi, mutta tuutorit pyrkivät panostamaan erityisen paljon fuksien 

omaan ryhmäytymiseen.   

Kompleksille valittiin kaksi kansainvälisten opiskelijoiden tuutoria. Kv-tuutorit järjestivät 

vaihto-opiskelijoille sekä etä- että lähiohjelmaa, kuten kansainvälisen illallisen ja heidän 

kanssaan osallistuttiin muutamiin Kompleksin tapahtumiin, joihin osallistuminen oli 

mahdollista.  

Koska vallitseva koronatilanne asetti uudenlaisia haasteita fuksien integroitumiselle 

Kompleksiin ja yhteisöllisyyden ylläpitämiselle, yhden fukseista aloitteesta 

yhdenvertaisuusvastaava järjesti loppusyksystä yhdessä tutoreiden ja puheenjohtajiston 

kanssa fukseille Zoom-tapahtuman hyvinvoinnista, yhdenvertaisuudesta ja yhteisöllisyydestä. 

Tapahtumaa varten kerättiin kyselytietoa fuksien hyvinvoinnista ja yhteisöllisyyden 
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kokemuksesta ja tapahtumassa käytiin koottuna vastauksia läpi ja mietittiin ongelmakohtiin 

puuttumista yhdessä fuksien kanssa sitä kautta, mitä kukin voisi tehdä yhteisöllisyyden 

kokemuksen lisäämiseksi. Tapahtuma täytti tavoitteensa fuksien integraation tunteen 

kasvattamisessa.  

  

8 Kansainvälinen toiminta  
  

Kansainvälisyystiimi järjesti vuoden 2020 syyslukukaudella etäyhteyksien välityksellä 

vaihtoinfoillan, johon osallistui yhteensä 27 kompleksilaista. Illan aikana vaihdossa olleet 

opiskelijat kertoivat omista kokemuksistaan sekä vastasivat yleisön esittämiin vaihtoa 

koskeviin kysymyksiin, ja vastausten pohjalta kerättiin koko jäsenistölle jaettu tiivistelmä. 

Keväällä tiimi toteutti Instagramissa kansainvälisyysteemaisen tietovisan sekä jakoi vinkkejä 

siihen, miten tutustua maailmaan, kulttuureihin ja kieliin poikkeusoloissakin, esimerkiksi 

erilaisten pelien tai kirjojen kautta.  

  

Vaihto-opiskelijoille kansainvälisyystiimi järjesti syksyllä kaupunkisuunnistusta ja saunomista, 

joihin ei koronarajoitusten vuoksi ollut suunnitelmista poiketen mahdollista kutsua muita 

kompleksilaisia mukaan. Lisäksi tiimi osallistui kv-tuutoreiden vaihto-opiskelijoita varten 

järjestämälle illalliselle.  

  

Vaihtotyöryhmän ja Alankomaiden Groningenin yliopiston yhteistyössä järjestämät 

vaihtoviikot saatiin pidettyä Groningenissa suunnitelman mukaisesti keväällä, mutta 

esijärjestelty Helsingin viikko peruuntui koronavirustilanteen vuoksi. Vaihtoviikkojen 

ohjelmaan sisältyi sekä akateemisia että vapaa-ajan tapahtumia. Vaihtoviikoille osallistui 13 

kompleksilaista.  

  

Yhdessä yhdenvertaisuusvastaavan kanssa kansainvälisyystiimi pohti ja suunnitteli myös, 

miten tapahtumatiedotusta vaihto-opiskelijoille voisi parantaa ja tehdä tapahtumista heille 

helpommin lähestyttäviä. Erilaisista vaihtoehdoista käytiin koko hallituksen kesken 

keskustelua, mutta koronatilanteen vuoksi uusia malleja ei päästy suunnitellusti syksyllä 

testaamaan, joten selvitykset kirjoitettiin tulevia kansainvälisyystiimejä varten muistiin. 

Muista psykologian alaan liittyvistä kansainvälisistä mahdollisuuksista tiedotti jäsenistölle 

vuonna 2020 SPOL-vastaava.  

  

9 Työelämä, ammatilliset valmiudet ja ammatti-identiteetti  

9.1 Ekskursiot  

Vuoden 2020 aikana ekskursiovastaavat järjestivät yhteensä 18 tutustumismahdollisuutta 

valmistuneiden psykologien erilaisiin työnkuviin. Pandemiatilanteen vuoksi suurin osa 

ekskursioista järjestettiin tänä vuonna etänä videoyhteyden avulla. Ekskursioiden kohteet 

valittiin monipuolisesti psykologian eri osa-alueilta, ja kohteiden valinnassa huomioitiin 

jäsenistön toiveet, joita oli kerätty alkuvuodesta yritysyhteistyövastaavien ja 
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ekskursiovastaavien yhteisellä työelämäkyselyllä. Järjestetyt etäekskursiot olivat erittäin 

suosittuja ja parhaimmillaan ekskursioille osallistui yli 50 osallistujaa. Aiemmista vuosista 

poiketen opiskelijoita ei tarvinnut arpoa ekskursioille, sillä etänä järjestettävät ekskursiot 

mahdollistivat suuremman osallistujamäärän, joten kaikki halukkaat pääsivät osallistumaan.   

  

Alkuvuodesta 2020 ekskursioita järjestettiin paikan päälle Työ- ja elinkeinoministeriöön sekä 

HUS Kulttuuripsykiatrian poliklinikalle. Maaliskuusta lähtien ekskursiot järjestettiin 

etäyhteyksien avulla seuraaviin kohteisiin: Terveystalo, HUS Kipuklinikka, Syömishäiriökeskus, 

HUS Pienten lasten psykiatria, HUS Seri-tukikeskus, HUS Lasten yleissairaalapsykiatrian 

yksikkö, HUS Neurokeskus, IBM, HUS Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka, SOS-kriisikeskus, 

HUS Oikeuspsykiatrian poliklinikka, Malmin lastenkoti ja MPS. Näiden lisäksi ekskursiotiimi 

järjesti tapaamisia seuraavien psykologian asiantuntijoiden kanssa: Suomen 

mielenterveysseuran asiantuntijapsykologi Juho Mertanen, urheilupsykologi ja kirjailija Paula 

Thesleff, sekä psykoterapeutti ja kirjailija Satu Pihlaja.  

  

9.2 Alumnitoiminta  

  

Vuoden 2020 alumnitoiminnassa pyrittiin jatkamaan aiemmin hyväksi havaittua tasaisempaa 

tapahtumalinjaa vaihtelevalla menestyksellä. Alumnien kuukausittaisista afterworkeista 

pidettiin kiinni alkuvuodesta, mutta koronarajoitusten tullessa niistä luovuttiin. Sen sijaan 

järjestettiin yksi etä-afterwork-tapahtuma. Kesällä pyrittiin järjestämään alumnipiknik, mutta 

osallistujat joutuivat perumaan viime hetkellä, joten tapahtuma jäi toteuttamatta. Syksyllä 

järjestettiin alumnien perinteinen metsäretki  

Nuuksioon ja yksittäinen afterwork baarissa, johon ei kuitenkaan valitettavasti ollut 

osallistujia. Perinteiset alumnien omat K:lla on väliä -sitsit jouduttiin perumaan rajoitusten 

vuoksi, samoin kuin alumniristeily PSYKOpaatti. Alumnitoiminta pyritään palauttamaan 

vanhoille raiteilleen vuonna 2021.  

  

Kompleksin kannatusjäseneksi ilmoittautumista mainostettiin vuoden aikana ja Kompleksiin 

liittyi muutama uusi kannatusjäsen. Kaikille kannatusjäsenille postitettiin Kompleksi-lehti.  

  

9.3 Paikallisyhdistykset ja Psykologiliitto  

  

Yhteistyötä Psykologiliiton (Psyli) ja sen paikallisyhdistysten Helsingin (Hepsy) ja Uudenmaan 

psykologiyhdistyksen (Upsy) kanssa tehtiin pääasiassa johtokuntien opiskelijaedustajien 

välityksellä. Yhteistyösuhteita ylläpidettiin myös Hepsyn, Upsyn ja Kompleksin 

puheenjohtajien yhteisellä tapaamisella vuoden alussa. Kompleksin puheenjohtaja kirjoitti 

lisäksi kolumnin Psykologiliiton lehden numeroon, jonka teemana oli työhyvinvointi.  

  

Hepsy- ja Upsy-edustajat järjestivät keväällä yhden työelämätapahtuman, joka oli 

työelämäilta työterveysteemalla. Tilaisuudessa oli kaksi valmistunutta psykologia kertomassa 

omasta urastaan ja kokemuksistaan, ja osallistujia oli yhteensä 53. Loppuvuodesta 

järjestettiin yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa Social selling ja henkilöbrändäys -

koulutus, jossa kouluttajana oli aiheeseen perehtynyt psykologi. Koulutukseen osallistui 

opiskelijoiden lisäksi myös paljon paikallisyhdistysten jäseniä, yhteensä 96 osallistujaa. Lisäksi 
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Hepsy- ja Upsy-edustajat osallistuivat syksyllä ns. Psyli-infoon, jossa fukseille esiteltiin mm. 

Psykologiliiton ja paikallisyhdistysten toimintaa sekä kannustettiin heitä liittymään 

Psykologiliittoon.  

  

Hepsy ja Upsy tukivat opiskelijatoimintaa perinteiden mukaisesti myös sponsoroimalla syksyn 

Syömishäiriöseminaaria sekä opiskelijahaalareita. Lisäksi yhteistyössä Psylin, Hepsyn ja 

Kompleksin kanssa suunniteltiin ja käynnistettiin pilottivaihe mentorointiohjelmasta, jossa 

valmistuneita psykologeja pyydettiin mentoroimaan opintojen loppuvaiheessa olevia 

opiskelijoita. Ohjelma kestää noin puoli vuotta, ja sen tarkoituksena on valmistaa opiskelijoita 

työelämän alkuun sekä auttaa ammatti-identiteetin rakentamisessa.  

  

  

9.4 Yritysyhteistyö  

  

Vuonna 2020 jatkettiin jo edellisenä vuonna aloitettua projektia, rekrytointitapahtuma 

Uratreffien järjestämistä. Uratreffit pidettiin helmikuussa Terkko Health Hubissa. 

Tapahtuman työryhmään kuuluivat vuoden 2020 yritysyhteistyötiimi ja kaksi muuta 

toimihenkilöä. Työryhmä kommunikoi aktiivisesti muiden järjestäjätahojen (Terkko ja Foni ry) 

kanssa. Tapahtumaa varten kerättiin myös sponsoreita, joiden avulla tapahtumaan 

järjestettiin ilmainen ruokatarjoilu osallistujille. Uratreffejä mainostettiin ahkerasti 

Kompleksin sähköpostilistalla, Facebook-sivulla ja Instagramissa. Lisäksi tapahtumasta 

tiedotettiin SPOL ry:n Facebook-sivulla. Tapahtumaviikolla sekä Instagramissa että 

tapahtuman Facebook-sivulla aloitettiin lähtölaskenta tapahtumaan ja esiteltiin samalla 

sponsoroivat tahot. Tapahtumaan osallistui 30 toimijaa ja yli 200 opiskelijaa, ja tapahtuma sai 

paljon kiitosta osallistujilta. Uratreffien jälkeen yritysyhteistyötiimi julkaisi myös päivitetyn 

työnhakupaketin.  

Vuoden alussa julkaistiin ekskursiotiimin kyselyn yhteydessä kysely, jossa kartoitettiin 

jäsenistön ajatuksia ja toiveita yritysyhteistyön toiminnan suhteen. Keväällä oli tarkoitus 

järjestää työelämäorientoitunut pienempi tapahtuma, mutta suunnitelmia jouduttiin 

lykkäämään maaliskuussa alkaneen koronaviruspandemian vuoksi. Yritysyhteistyötiimi tuotti 

kuitenkin materiaalia Kompleksi ry:n instagramiin, mutta julkaisut eivät liittyneet suoraan 

tiimin toimenkuvaan.  

Syksyllä tiimi suunnitteli ja toteutti kaksi tapahtumaa: Kompleksin Yrittäjyysillan sekä 

Kompleksi x MPS Lifeworks: Työnhakuworkshopin. Lisäksi tiimi oli mukana järjestämässä Aon 

Assessmentin menetelmäkoulutusta, johon pääsi mukaan 5 loppuvaiheen psykologian 

opiskelijaa. Koulutukseen osallistui myös opiskelijoita yleisestä- ja aikuiskasvatustieteistä sekä 

kauppatieteistä. Koulutuksissa Aon tarjosi loppuvaiheen opiskelijoille ilmaiseksi 

mahdollisuuden suorittaa tavallisesti maksullisen koulutuksen, joka oikeuttaa käyttämään 

Aon:in menetelmiä. Lisäksi tiimi perusti Kompleksille oman LinkedIn -sivuston, jotta 

Kompleksin ainejärjestössä aktivoituneet hallituslaiset/toimihenkilöt voivat merkitä 

järjestökokemuksensa profiiliinsa.   

Kompleksin Yrittäjyysilta järjestettiin 11.11. Zoomissa ja puhujavieraiksi saapuivat uransa 

alkupuolella oleva psykologiyrittäjä Sini-Sofia Savola, psykologiliiton yrittäjien 
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edunvalvonnasta vastaava järjestökoordinaattori Katja Vähäkangas sekä Helsinki Think 

Companyn (HTC) Varpu Savolainen. Osallistujia tapahtumassa oli enimmillään 43. Sini-Sofia 

kertoi ammatinharjoittajuudesta omakohtaisen kokemuksensa pohjalta, Katja Vähäkangas 

taas jakoi käytännön tietoa yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi ryhtymisestä ja lopuksi HTC 

aktivoi osallistujia miettimään psykologian kentän ongelmia, ratkaisuja niihin sekä omia 

kompetensseja yrittäjähenkisesti. Zoomin chatissa saadun palautteen perusteella tapahtuma 

koettiin hyödylliseksi ja inspiroivaksi.  

Työnhakuworkshop järjestettiin yhteistyössä MPS Lifeworksin kanssa. Lifeworksin Suvi 

Poikela ja Erno Heino saapuivat 7.12. kertomaan kompleksilaisille zoomin välityksellä CV:n 

kokoamisesta sekä piilotyöpaikkojen löytämisestä. Osallistujia oli enimmillään noin 47 ja 

tapahtuma sai runsaasti kiittävää palautetta ja sille toivottiin jatkoa sekä väljempää 

aikataulutusta.  

Vuoden viimeiseen Kompleksi-lehteen kirjoitettiin artikkeli yritysyhteistyötiimin toiminnasta 

ja historiasta. Artikkelissa korostettiin yritysyhteistyötoiminnan painopisteitä ja 

tulevaisuuden mahdollisuuksia.   

Koko vuoden ajan yritysyhteistyötiimillä on ollut opiskelijaedustaja TOP ry:n hallituksessa. 

TOP ry:n tapahtumista on tiedotettu Kompleksin sähköpostilistalla. Vuoden mittaan on myös 

vastattu Kompleksille osoitettuihin yritysyhteistyöyhteydenottoihin, jotka tulivat Kompleksin 

nettisivuilla ilmoitettujen sähköpostiosoitetietojen perusteella. Näitä yhteydenottoja tuli 

useita vuoden loppupuolella.   

Lisäksi vuoden lopuksi tiimi otti hallituksessa esille tarpeen Kompleksin arvojen 

määrittelemiselle. Vuoden mittaan koettiin, että yritysyhteistyötoiminnassa olisi hyötyä 

Kompleksin toimintaa ohjaavista arvoista. Tästä syntyneen keskustelun pohjalta asia siirtyy 

seuraavan vuoden hallitukselle.  
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Kompleksin toimintakalenteri 2020 

* Kursiivilla yhteistyöjärjestöjen tapahtumat, joiden järjestäjä ei 
ole Kompleksi 

Milloin ja missä tapahtumasta tiedotetaan (esim. kuukautta 
ennen FB-ryhmä ja sähköpostilista, viikkoa ennen muistutus 
FBryhmä, päivämäärin) 

HUOM! Osallistujamäärät ja yhteistyötahot on 
merkitty vain Kompleksin järjestämistä tapahtumista 
(ei esim SPOL, LKS). 

Kaikkia tiimien sisäisiä kokouksia ja hallitustoimijoiden välisiä 
tapaamisia ei ole merkitty kalenteriin. 

  

 

Päivämäärä Tapahtuma Tiedotus Osallistujia Yhteistyötahot 

TAMMIKUU     

15.1.2020 Haalaribileet  71  

20.1.2020 1. Lehtikokous Säpo-lista (10.1)  11  

21.1.2020 Hallituksen kokous Kokouskutsu viikkoa ennen 25  

21.1.2020 Rexin viikkosiivous Fb-tapahtuma ja säpölistalle kk aiemmin ja edellisenä päivänä muistutus 8  

25.1.2020 Hallituksen vallanvaihtokaronkka  58  

26.1.2020 Psykologiliiton opiskelijayhteistyön seminaari  -  

27.1.2020 Edunvalvontajaoston ja puheenjohtajiston kopokaljat  6  

28.1.2020 Kv-tiimin tapaaminen  2  

HELMIKUU     

3.2.2020 Hyvän Elämän Maanantai: Haalariompeluilta Rexillä 
Fb-tapahtuma 2 vkoa aiemmin, myös viesti sähköpostilistalle. Muistutus pe 
31.1. 17 

 

4.2.2020 Hepsy- ja Upsy-edustajien kokous  4  

5.2.2020 Hallituksen orientaatioilta  19  

10.2.2020 Hallituksen kokous Kokouskutsu viikkoa ennen 22  

17.2.2020 Avantouinti aamulla 
FB-tapahtuma + säpo-lista noin 2,5vk ennen, edellisenä viikonloppuna 
instassa ja tapahtumassa muistutus 8 

 

17.2.2020 Yhdistyksen kevätkokous Kokouskutsu viikkoa ennen 32  

19.2.2020 Ekskursio Kulttuuripsykiatrian poliklinikalle klo 14:30-15:30  20  

20.2.2020 Psykan ja Logon Uratreffit - rekrytointitapahtuma 

Facebook -tapahtuma 1kk aikaisemmin, sähköposti-infoa 1,5kk aikaisemmin 
ja näillä näkymin pari kertaa helmikuun aikana. Instagram-postaus 1,5kk 
aikaisemmin, instagram story pari kertaa helmikuussa ja varsinaisena 
päivänä. 200+ Terkko, Helsinki Thiknk Company, Foni 

21.2.2020 Alumnien afterworkit FB-ilmoitus kevätkauden alussa, uudelleen viikkoa ja päivää ennen 15  

21.2.2020 Humanistispeksin yhteislähtö  13  

24.2.2020-
1.3.202 

0Vaihtoviikko Hollantiin  13  

26.2.2020 HYY:n virityspäivä  -  

MAALISKUU     

2.3.2020 Hyvän Elämän Maanantai: Hyvinvointi-ilta + lautapelit 2 vko ennen FB + meili, 3pv ennen uudestaan ja samana pv FB 10  

11.3.2020 Penkereen speksi yhteislähtö  6  

11.3.2020 Viini & Valitus 1 kk aiemmin FB+meili, 2 vkoo aiemmin samat, 1 pv aiemmin fb 17  

12.3.2020 
Eksku työ- ja elinkeinoministeriöön, TE-toimistoon ja  
Ohjaamoon  Ilmoittautumislomake (sposti ja FB) 26.2., ilmoittautuneet 4.3. 15 

 

13.3.2020 2. Lehtikokous (etä) 
Kokouskutsu viikkoa aikaisemmin maililistalle ja instaan, fb pari päivää 
aikaisemmin 12 

 

16.3.2020 Hallituksen kokous etänä Kokouskutsu viikkoa aiemmin 23  

22.3.2020 Kompleksin IG-livessä ohjattu meditaatio  Mainostus IG-stoorissa 21.3. 25  

30.3. Työelämäilta (etäyhteys)  53  

31.3.2020 Tuutorikoulutus etänä klo 15->  37 LKS, HLKS, Thorax, Foni 

HUHTIKUU     

2.4.2020 Kahvit hallitukselle zoomissa  15  

7.4.2020 #kompleksikokkaa ig-live  8  

10.4.2020 Kahvit hallitukselle zoomissa  10  

    



13.-27.4.2020 
Opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanjaviikot 
Instagramissa  

177 Nyyti ry, LKS, HLKS, Foni, Thorax 
14.4.2020 Hallituksen kokous etäyhteydellä klo 17:00 Kokouskutsu viikkoa ennen 25  

15.4.2020 Kompleksin Mielinauha-keräys 15.4.-13.5. Facebook-tapahtuma, muistutus joka toinen viikko 35  

16.4.2020 Hyvisten Instagram-treeni Mainostus viikon alussa FB ja IG 39  

18.4.2020 SPOL:n ainejärjestötapaaminen Discordissa 

 

- 

 SPOL, Psykologiliitto, Stimulus,  
Kompleksi, Impuls, Cortex, Oidipus ja 
Fobia 

19.4.2020 IG-live: aamumeditaatio ja -jooga Facebook-tapahtuma, mainostus edellisenä päivänä IG-stoorissa 25  

        21-28.4.2020 Aamukahvittelua joka päivä klo 9-11 Discordissa Mainostettu FB:ssä alkamisesta, muu viestintä discord 8  

22.4.2020 Dragmeikkilive Instagramissa  60  

22.4.2020 Etäeksku: Kipuklinikka klo 12-14  33  

23.4.2020 Etäeksku: Satu Pihlaja klo 13-14  28  

23.4.2020 Meikunhyvikset: Luento Teamsissa perfektionismista Mainostettu muutamaa päivää ennen IG-sivulla, samana pv: FB                   25 25 Nyyti ry, LKS, HLKS, Foni, Thorax 

27.4.2020 Etäeksku: Syömishäiriökeskus 12-13.30  49  

28.4.2020 ig-livepomodorot klo 13-14 viikkoa ennen FB ja meili 70  

28.4.2020 Kahvit hallitukselle zoomissa  8  

29.4.2020 Bilisten VAPPU aaton aatto, zoomissa Mainostettu viikko etukäteen FB,  27  

30.4.2020 
VAPPUAATTO, bilisten munajahtirasti LKS:n etäWappu 
hulabaloossa Mainostus FB ja ig 45 

 

TOUKOKUU     

1.5.2020 ig-live vappumunkkien paistoa  10  

2.5.2020 Etäpubivisa Discrodissa Mainostettu 2 vk ennen FB 15  

5.5.-15.5.2020 Aamukahvittelut Discordissa Mainostettu FB:ssä ja säpös jatkumisesta, muu viestintä disco 6  

8.5.2020 Alumnien etäkaljat Zoomissa Ehdotettu 2vk ennen, mainostettu 1vk 6  

8.5.2020 Trigeminus-sitsit  16 (joista 7 Kompleksista)  

13.5.2020 #kompleksikokkaa Ig-live klo 17->  6  

14.5.2020 IG-treeni  20  

15.5.2020 Etäeksku Seri-tukikeskukseen klo 13-14  45  

15.5.2020 Hallituksen kokous Kokouskutsu viikkoa ennen 29  

16.5.2020 SPOS-discord  -  

20.5.2020 Kevätjuhla Kutsu 2 viikkoa ennen 60  

22.5.2020 Kompleksi-lehden ig-live Mainostus somessa paria päivää ennen ja samana päivänä 30  

29.5.2020 Bilisten ig-live cocktaileja ja mocktaileja Mainostus somessa pari päivää ennen ja Facebook-tapahtuma 66  

KESÄKUU     

HEINÄKUU     

ELOKUU     

1.8.2020 Puheenjohtajiston ja tuutortiimin kokous  5  

12.8.2020 Hallituksen epävirallinen kokous klo 17:00  17  

13.8.2020 Tuutorikoulutus klo 18:00  26 LKS, HLKS, Thorax, Foni 

17.8.2020 Tuutor-iltakoulu 17:00  16  

21.8.2020 Fuksien Ensimmäinen tapaaminen  73  

23.8.2020 Fuksipiknik  59  

24.8.2020 Fuksien keskustakampuskierros  61  

24.8.2020 Fuksisuokki  94  

24.8.2020 Vaihtareiden ensimmäinen tapaaminen  6  

25.8.2020 Vaihtareiden Welcome fair ja Meikun kampuskierros  6  

26.8.2020 Vaihtareiden Helsinki-kieros  4  

 

 26.8.2020 Varjospeksi  47  

27.8.2020 Vaihtareiden infotilaisuus ja Seurasaari-kävely  6  

27.8.2020 Paniikkizoom fukseille  30  

27.8.2020 Pubivisa  14  

27.8.2020 Maisterifuksi-ilta  21  

28.8.2020 (Not so) Running dinner  80  

SYYSKUU     

5.9.2020 Etäkalsarikännit  30  

6.9.2020 Hallituksen piknik Mainostus hallitukselle Slackissa heti, kun päivä on sovittu 7  

8.9.2020 Hallituksen kokous klo 17:00 Kokouskutsu sähköpostilistalle ja Facebookiin viikkoa ennen 33  

9.9.2020 Mielenrauha-zoom fukseille fb-ryhmä ja wa-ryhmä, 1 viikko ennen 25  

10.9.2020 Lenkki + treeni  10  

11.9.2020 Puisto-appro  60  



13.9.2020 Fuksikaste 

Fukseille tapahtumista annettu aikataulua facebookiin, pelottelijat saaneet 
YV:llä aikataulun muutoksesta infoa. Tapahtuman oma postaus vielä 
tekemättä säävarauksen takia 60 

 

15.9.2020  3. lehtikokous Säpolista 2 viikkoa ennen tapahtumaa, IG ja FB edellisenä päivänä 18  

16.9.2020 Kompleksi-parkour  9  

17.9.2020 Kompleksin Zoom-kahvit klo 13-14 Tiedotus 8.9. sähköpostilistalla, Facebookissa ja Instagramissa 10  

18.-19.9.2020 Metsäretki/telttailu   43  

23.9.2020 ABC-ilta fukseille Fb ja WA-ryhmä, 4 viikkoa ennen; muistutus 1 viikkoa ja 1 päivä ennen 50  

24.9.2020 BCG excursio 18-21.30 Sähköposti listalle syyskuun ensimmäisellä viikolla - BCG 

25.9.2020 Fuksihaaste Fuksien facebookryhmään tehty postaus 4.9.2020 50  

26.9.2020 Fuksisitsit ; Afterski Tietotus 1.5 viikkoa etukäteen 46  

27.9.2020 Fuksisitsit ; Afterski Tietotus 1.5 viikkoa etukäteen 48  

29.9.2020 Finnish Cultural Dinner  11  

LOKAKUU     

1.10.2020 Etäeksku: Lasten yleissairaalapsykiatrian yksikkö klo 12:00 Tiedotus viim. 2 vko ennen, osallistumislinkki samalla viikolla 53  

6.10.2020 Maisterifuksizoomailu Maisterifuksien WA-ryhmä, 4 viikkoa ennen, 1 viikko ennen 10  

7.10.2020 Kahvi ja valitus 12-15 fbtapahtuma+meili to 10.9., ke 23.9. samat, ma 7. muistutus 13  

8.10.2020 Etäeksku: HUS Neuro klo 13-14 Tiedotus viim. 2 vko ennen, osallistumislinkki samalla viikolla 50  

8.10.2020 Hallituksen kokous klo 17:00 Kokouskutsu sähköpostilistalle viikkoa ennen 20  

10.10.2020 Maailman mielenterveyspäivä  300  

14.10.2020 Etäeksku: IBM klo 15-16 Tiedotus 2 vko ennen, linkki samalla viikolla 22  

15.10.2020 
Hallituksen iltakoulu: seuraavan vuoden hallituksen 
rakenne klo 17:00  

13 
 

20.10.2020 Teetä, tenttihajoilua ja empatiaa, Fukseille suunnattu FB, WA-ryhmä, 1 viikkoa ennen 15  

17.-18.10.2020 SPOLskis  30  

21.-23.10.2020 Kompleksin syömishäiriöseminaari 
Seminaarin ohjelmasta ja aikataulusta tiedotus heinäkuussa, uusi viesti 
ilmoittautumisen avauduttua (6.8.2020) 

220 (lisäksi 
videotallenteiden 
välityksellä 170) Psykologiliitto, Hepsy, Upsy, HYY 

26.10.2020 Kallio-kävelykierros Fukseille Fb-event, fuksien WA-ryhmä, 1.5 viikkoa ennen 12  

27.10.2020 Etäeksku Mieli ry:n asiantuntijapsykologille 13-14.30 Tiedotus 2 vko ennen, linkki n. viikkoa ennen 37  

27.10.2020 Zoom ja valitus klo 18:00  7  

28.10.2020 Etäeksku MPS:lle klo 14-15 Tiedotus 2 vko ennen, linkki noin viikkoa ennen 28  

28.10.2020 Psylin fuksi-info klo 18:00  30  

29.10.2020 Hallituksen hyvinvointikahvit klo 17:00  6  

MARRASKUU     

2.11.2020 Etäeksku SOS-kriisikeskukseen klo 12-13 Kutsu kaksi viikkoa ennen, osallistumislinkki samalla viikolla 25  

2.11.2020 4. lehtikokous  Kutsu säpolistalle viikkoa ennen, ig-postaus mutamaa päivää ennen 15  

4.11.2020 Hallituksen kokous klo 17:00 Kokouskutsu sähköpostilistalle viikkoa ennen 20  

9.11.2020 Hallituksen meet & greet klo 18 
Facebook-tapahtuma kuukautta aiemmin, mainostus lisäksi 
sähköpostilistalla silloin ja Instagramissa + Facebookissa viikkoa aiemmin 47 

 

10.11.2020 Kv-tiimin kokous  2  

11.11.2020 Kompleksin yrittäjyysilta klo 18-20.30  43 Helsinki Think Company 

11.11.2020 Aon henkilöarviointikoiulutus   5 Aon 

16.11.2020 Urheilupsykologia-ekskursio klo 13 Kutsu tulee kaksi viikkoa ennen Facebookiin ja spostiin 25  

16.11.2020 Tunne ry:n ympäristöahdistustyöpaja 
Facebookissa ja sähköpostilistalla 2vko aikaisemmin. Instagramissa 
lähempänä 17 Tunne ry 

17.11.2020 
Hyvinvointi-ilta fukseille: yhteisöllisyyttä, ystävyyttä ja 
toistemme auttamista  

25 
 

19.11.2020 Etäeksku työterveyspsykologia klo 14-15:30 Tiedotus viim. 2 vko ennen, osallistumislinkki samalla viikolla 32  

21.-22.11.2020 Gradukonffa + sitsit (SPOL)  -  

23.11.2020 Liljan ja Suvin jooga- ja meditaatiolive 9.00 @IG Tiedotus noin 1vk ennen fb ja sähköposti, IG:ssä edellisenä päivänä 10  

24.11.2020 Hallituksen yhteinen Unicafe-lounas klo 12:30-14:30  6  

24.11.2020 Kv-tiimin ja vaihtareiden kaupunkisuunnistus + sauna  4  

24.11.2020 
Kallio-kävely 2 fukseille ja vanhemmille opiskelijoille 
(hyvistapahtuma) Fuksien WA-ryhmä + Kompleksin fb 3 viikkoa ennen tapahtumaa 8 

 

24.11.2020 
Kallio-kävely 3 fukseille ja vanhemmille opiskelijoille 
(hyvistapahtuma) Fuksien WA-ryhmä + Kompleksin fb 3 viikkoa ennen tapahtumaa 6 

 

25.11.2020 Sivuaineinfo klo 10-12  73  

26.11.2020 Etäeksku oikeuspsykiatrian poliklinikka, klo 13 Tiedotus viim. 2 vko ennen, osallistumislinkki samalla viikolla 42  

26.11.2020 Yhdistyksen syyskokous klo 17:00 
Facebook-tapahtuma 1 kk ennen + tiedotus säpo-listalla, muistutukset 
ainakin 2 viikkoa, viikko ja muutama päivä ennen 76 

 

JOULUKUU     

2.12.2020 Etä-korttipaja Mainostettu noin viikko ennen IG, samana päivänä FB. 6  

2.12.2020 Tuutoreiden palauteilta etänä klo 18:30  35 LKS, HLKS, Thorax, Foni 

3.12.2020 Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka -etäekskursio klo 14 Kutsu tulee kaksi viikkoa ennen Facebookiin ja spostiin 40  



3.12.2020 Zoom&valitus klo 17:30-19:30  15  

4.12.2020 Kuumajoumalive Joulukalenteri 23  

7.12.2020 Työnhakutapahtuma klo 15 Tiedotus 2 vko ennen, linkki n. 2 pv ennen 46 MPS Lifeworks 

7.12.2020 
Testamentti- ja toimintakertomustyöpaja hallitukselle klo 
12-14  

4 
 

8.12.2020 Vaihtoinfoilta Tiedotus 2 vko ennen, linkki n. 4-5 pv ennen  27  

8.12.2020 Aon henkilöarviointikoiulutus 2. päivä  5  
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Kompleksi r.y. on Helsingin Yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestön 

tarkoituksena on toimia psykologian opiskelijoiden etujärjestönä, edistää psykologian opetusta, 

tutkimusta ja psykologien ammattikäytäntöä sekä tukea opiskelijoiden sosiaalista 

kanssakäymistä. Vuosi 2021 on Kompleksin 74. toimintavuosi ja psykologian koulutusohjelman 

viides vuosi lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tänä toimintavuonna korostuu psykologian 

opiskelijoiden ja ainejärjestötoimijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen erityisesti pandemia-ajan 

poikkeuksellisissa oloissa. Muita painopisteitä Kompleksin perustehtävän lisäksi ovat 

lääketieteellisen tiedekunnan järjestöjen yhteistyön ylläpito ja kehittäminen sekä tiedotuksen ja 

hallitustoiminnan läpinäkyvyys ja saavutettavuus jäsenistölle.  

  

1 Hallitustoiminta ja talous   

1.1 Hallitustoiminta  

  

- Kompleksin toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt ja toimintaohjesääntö.  

- Hallitus tekee tärkeät päätökset pääasiassa hallituksen kokouksissa, mutta tarvittaessa 

voidaan järjestää aamu- tai iltakouluja ja ylimääräisiä suunnittelutapaamisia. Erilaisiin 

projekteihin ja valmisteluun voidaan myös perustaa työryhmiä, jotka ovat avoimia 

jäsenistölle.  

- Puheenjohtajisto järjestää hallitukselle kaksi ryhmäytymistapahtumaa, yhden vuoden 

alussa ja toisen syksyn alussa. Kiitoksena hallitustoiminnasta hallintojaosto järjestää 

pandemiatilanteen salliessa muulle hallitukselle myös mökkeilyn kevään lopuksi ja 

hallitussitsit vuoden lopussa.  

- Puheenjohtajisto pyrkii toiminnassaan huolehtimaan sekä ainejärjestön jäsenien että 

hallitustoimijoiden hyvinvoinnista vuonna 2021. Aihetta pidetään esillä Kompleksin ja 

hallituksen toiminnassa ja keskusteluissa sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa läpi 

vuoden.  

- Kalenterivuoden lopulla kukin tiimi tai toimihenkilö laatii toimintansa pohjalta 

testamentiksi kutsutun kirjallisen dokumentin, jonka tarkoituksena on ohjeistaa tulevia 

toimijoita kyseisessä pestissä toimimiseen. Testamentti auttaa myös ylläpitämään 

toiminnan jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta poikkeustilan yli.   

- Hallitusten välistä yhteistyötä lääketieteellisen tiedekunnan sisällä jatketaan tiiviisti. 

Vuoden alussa otetaan yhteyttä muihin lääketieteellisessä tiedekunnassa toimiviin 

opiskelijajärjestöihin yhteisen järjestökoulutus- ja tutustumispäivän järjestämiseksi. 

Ainejärjestöjen puheenjohtajat tapaavat vuoden aikana noin kerran kuussa, ja yhteyttä 

pidetään myös jaetun viestintäkanavan kautta.  

- Hallituksen toiminnan laadun tarkkailemiseksi kerätään jäsenistöltä palautetta hallituksen 

toiminnasta jäsenkyselyllä, joka tehdään vähintään kahdesti vuodessa: kerran keväällä 

ja kerran syksyllä. Jäsenkyselyt pyritään rytmittämään muiden kyselyiden (esim. 

tiedekunnan ainejärjestöjen yhteinen hyvinvointikysely) kanssa siten, että niihin 

vastaaminen pysyy mielekkäänä.  
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- Jäsenet voivat lisäksi jättää nimellä tai nimettömästi palautetta hallituksen 

palautelomakkeen kautta ympäri vuoden.  

- Hallituksen kokoukset ovat avoimia koko jäsenistölle, ja niiden pöytäkirjat jaetaan 

ainejärjestön sähköpostilistalla ja nettisivuilla.  

- Hallituksen toiminnan läpinäkyvyyttä ylläpidetään julkaisemalla tiivistelmiä hallituksen 

kokouksista Kompleksin Facebook-ryhmässä ja pyritään tiedottamaan keskeisistä 

päätöksistä jo niiden valmisteluaikana. Lisäksi hallitus laatii vuoden 2021 aikana 

jäsenistöä kuullen Kompleksin omat arvot, joiden pohjalta toimintaa, päätöksiä ja 

yhteistyötä muiden tahojen kanssa rakennetaan.  

- Uusi hallitus esittäytyy Kompleksin Instagramissa vuoden alussa ja esittelee samalla 

tulevan vuoden toimintaa.  

1.2 IT-asiat  

  

- IT-vastaava hallinnoi Kompleksin ylläpitämää jäsenrekisteriä. Rekisteriin kerätään tiedot 

uusista jäsenistä ja valmistuneet jäsenet poistetaan rekisteristä vuosittain. Lisäksi 

Kompleksin nettisivuilla näkyvää jäsenrekisteriselostetta päivitetään. Kannattajajäsenille 

ylläpidetään omaa jäsenrekisteriä.  

- IT-vastaava käy läpi hallituksen kanssa yhdistyksen virallisen tietosuojaselosteen, joka 

julkaistaan Kompleksin nettisivuilla.  

- Kompleksin nettisivut muokataan selkeämpään ja ajantasaiseen muotoon.  

- IT-vastaava toimii yhteistyössä tiedottajan kanssa. Työvastuiden jako ja tiedotuksen 

hyvät periaatteet käydään läpi IT-vastaavan ja tiedottajan välillä hallituskauden alussa.  

- IT-vastaava tiedottaa hallitukselle ja tarvittaessa jäsenistölle mahdollisista muutoksista 

tietosuojamenettelyissä sekä sähköisissä toimintaympäristöissä.  

- Kompleksin Instagram-tilin hallinnointi tapahtuu IG-julkaisukalenterin avulla.  

- IT-vastaava hallinnoi sekä Kompleksin yleistä että hallituksen sähköpostilistaa.  

- IT-vastaava pitää huolen nettisivujen lisenssin uudistamisesta sekä sähköpostien ja 

yhteystietojen ajantasaisuuden tarkistamisesta ja päivityksestä.  

1.3 Talous   

  

- Kompleksin toiminta on voittoa tavoittelematonta eikä kilpaile elinkeinotoiminnan kanssa. 

   

- Kompleksi rahoittaa toimintaansa tapahtumien osallistumismaksuilla, myymällä 

haalarimerkkejä, laulukirjoja, Kompleksi-tuotteita (kuten kangaskasseja ja vaatteita), 

vuokraamalla astiastoaan muille ja perimällä uusilta jäseniltä liittymismaksun. 

Valmistuneet voivat myös liittyä Kompleksin kannattajajäseniksi, jolloin heiltä peritään 

25€ arvoinen kannattajajäsenmaksu. Kannattajajäsenmaksu on vuosikohtainen.  



5  

- Kirjanpito hoidetaan sähköisesti. Jatketaan edellisten vuosien tapaan sähköisten  

tilityslomakkeiden käyttöä.  

- Toiminnan rahoittamiseksi haetaan myös toiminta-avustusta Helsingin yliopiston 

ylioppilaskunnalta (HYY).  

- Suurempiin projekteihin voidaan hakea myös hankekohtaisia avustuksia 

yhteistyöjärjestöiltä ja yrityksiltä. Lisäksi vuonna 2021 määritetään Kompleksille arvot, 

joiden perusteella yleistoiminnan sponsorointia harkitaan.  

- Psykologian uudet opiskelijat, fuksit, keräävät vuosittain rahaa opiskelijahaalareitaan 

varten myymällä mainospaikkoja haalareihinsa. Sponsorirahat kerätään Kompleksin 

rinnakkaistilille.  

- Vuonna 2021 kerätään sponsorirahaa vuoden 2022 vuosijuhliin. Vuosijuhliin kerättävät 

avustukset kerätään Kompleksin toiselle rinnakkaistilille.   

- Lisäksi vuonna 2021 hankitaan uusi painos laulukirjoja. Laulukirjat rahoitetaan 

Kompleksin varoilla ja sponsoroinnilla.  

  

2 Vastuullisuus  
  

- Ympäristövastaavat päivittävät Kompleksin ympäristöohjelman vuosittain, perehdyttävät 

hallituksen siihen ja seuraavat ympäristöohjelman toteutumista. Tavoitteena on lisätä 

opiskelijoiden ympäristötietoisuutta ja vähentää Kompleksin toiminnasta aiheutuvaa 

ympäristökuormitusta. Ympäristöohjelma on tämän asiakirjan liitteenä.  

- Ympäristövastaavat järjestävät yhteislähdön verenluovutukseen keväällä ja syksyllä 

osana HYYtymättömät-kampanjaa. Lisäksi Kompleksi tukee valitsemiaan kahta 

hyväntekeväisyyskohdetta vuoden aikana. Toinen keräys järjestetään keväällä ja toinen 

syksyllä, ja niissä käytetään mahdollisuuksien mukaan eri keräystapoja. Ainejärjestön 

jäsenten toiveet otetaan huomioon lahjoituksien kohteita ja keräystapoja valittaessa.   

- Kompleksi pyrkii suosimaan tavaralahjoituksia hyväntekeväisyystoiminnassa. Vuodesta 

2019 lähtien on käytetty myös nettikeräyksiä, jotka on koettu toimiviksi.  

- Kompleksilla on vuosittain päivitettävä yhdenvertaisuusohjelma, jonka toteutumista 

seuraa yhdenvertaisuusvastaava. Yhdenvertaisuusohjelman tavoitteena on varmistaa, 

että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua Kompleksin toimintaan ja tervetullut 

olo ainejärjestössä. Yhdenvertaisuusohjelma on tämän asiakirjan liitteenä.  

- Yhdenvertaisuuden, syrjinnän, häirinnän ja järjestön yleisen ilmapiirin kartoittamiseksi 

yhdenvertaisuusvastaava toteuttaa kevään aikana kyselyn jäsenistölle. Toimintaa 

kehitetään ja mahdollisiin ongelmakohtiin puututaan kyselyn tulosten pohjalta.   

- Yhdenvertaisuusvastaava toimii häirintäyhdyshenkilönä, jolle häirintä- ja 

syrjintätapauksista voi ilmoittaa yhteydenottolomakkeen kautta tai suoraan sähköpostilla. 

Yhteydenottolomakkeen kautta on mahdollista halutessaan ottaa yhteyttä myös 

anonyymisti.  

- Tapahtumien järjestäjät huolehtivat, että tapahtumissa noudatetaan 

yhdenvertaisuusohjelmaa. Tähän liittyen yhdenvertaisuusvastaava on laatinut 
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tapahtumien järjestämisen tarkistuslistan, joka löytyy sekä yhdenvertaisuusohjelmasta 

(liitteenä) että lyhennettynä versiona hallituksen slackista.  

- Tapahtumien järjestäjät huolehtivat, että ainakin suuremmissa tapahtumissa on 

osallistujien tiedossa oleva nimetty turvahenkilö, jolta osallistujat saavat apua 

ongelmatilanteissa. Turvahenkilöt toimivat Conduksen turvahenkilöohjeistuksen mukaan.  

  

3 Viestintä   

3.1 Tiedotus  

  

- Kompleksin tiedotuksen pääkanavat jäsenilleen ovat sähköpostilista ja Facebook-ryhmä, 

johon kuuluu jäseniä, alumneja sekä yliopiston henkilökuntaa. Facebook-ryhmä on 

matalamman kynnyksen kanava ja jäsenet saavat julkaista siellä vapaasti, mutta 

sähköpostilistan avulla tavoitetaan myös jäsenet, jotka eivät käytä Facebookia. 

Facebook-ryhmään tehdään tarvittaessa tiedotteita myös virallisen Kompleksi-profiilin 

kautta, jolloin jäsenet pystytään tavoittamaan tehokkaammin.  

- Kompleksilla on myös julkinen Facebook-profiili, joka on osa järjestömme julkisivua. 

Julkisella Facebook-profiililla tiedotetaan asioista, jotka voivat kiinnostaa ulkopuolisia 

tahoja ja jotka eivät sisällä vain jäsenille tarkoitettua informaatiota. Tällaisia tiedotteita 

ovat esimerkiksi Kompleksi-lehden uudet numerot sekä jäsentiedotteet. Tiedottaminen 

tällä väylällä on vähäisempää. Sivua hallinnoi tiedottaja, joka tekee päivityksiä 

itsenäisesti tai pyydettäessä.  

- Kompleksin julkinen Instagram-sivu on koko hallituksen käytössä ja sivun tarkoituksena 

on tehdä hallituksen toimintaa näkyvämmäksi jäsenistölle, mainostaa tapahtumista, 

tiedottaa muista ajankohtaisista asioista lähestyttävällä tavalla sekä toimia alustana 

kaikille avoimille etätapahtumille. IT-vastaava hallinnoi Kompleksin Instagram-sivua.  

- Vuonna 2021 jatketaan edellisenä vuonna pilotoidun Discord-kanavan käyttöä, joka 

toimii alustana erilaiseen kanssakäymiseen mm. hallituksen ja jäsenistön välillä.  

- Jäsentiedote julkaistaan vuonna 2021 kuusi kertaa. Tiedotteeseen kootaan ajankohtaiset 

kuulumiset ja tapahtumat, jotta ne ovat koko jäsenistön tiedossa. Tiedote julkaistaan 

Facebookissa, Kompleksin jäsenten sähköpostilistalla sekä Kompleksin nettisivuilla.  

- Tiedottaja päivittää viestintää ohjaavat tiedottamisen hyvät käytännöt vuoden alussa. 

Tiedottamisen hyvät käytännöt edesauttavat viestinnän yhtenäisyydessä, selkeydessä ja 

asiallisuudessa. Tiedottaja myös tarvittaessa opastaa muuta hallitusta tiedotuksessa.  

- Tiedottaja pitää Kompleksin hallitustoimijoille tiedottamiskoulutuksen ensimmäisessä 

hallituksen kokouksessa, jossa hän käy läpi tiedottamisen hyvien käytäntöjen sisältämiä 

tärkeimpiä teemoja. Näitä ovat esimerkiksi milloin ja miten tiedottamisen tulisi tapahtua 

eri kanavissa, miten tiedottaa asiallisesti ja mitä asioita huomioida tiedotusta 

kirjoittaessa.  

- Lääketieteellisen tiedekunnan yhteisistä tapahtumista tiedotetaan sitä varten luodussa  

Facebook-ryhmässä. Muihin järjestöihin on tarvittaessa mahdollista saada yhteys  
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tiedottajan kautta. Vuonna 2021 tiedottaja kerää myös muiden lääketieteellisen 

tiedekunnan järjestöjen yhteystietoja talteen hallituksen Slack-ryhmään, jotta myös 

muilla hallitustoimijoilla on mahdollisuus löytää ne. Tiedottaja kerää myös Kompleksin 

hallituksen yhteystiedot ja välittää ne eteenpäin muille lääketieteellisen tiedekunnan 

järjestöille ja osalle tiedekunnan henkilöstöä.  

- Hallituksen sisäiseen viestintään käytetään pääasiallisesti Slack-sovellusta, mutta myös 

hallituksen sähköpostilista on käytössä. Slackin käyttöä viestintäkanavana jatketaan, 

koska se ollaan todettu hyväksi ja se helpottaa vapaa-ajan ja ainejärjestötyöskentelyn 

erottamista toisistaan.  

- Hallituksen asiakirjoja säilytetään ja muokataan yhteisen Google Driven avulla. Tarpeen 

mukaan asiakirjoja jaetaan myös hallituksen Slackissa.  

- Kompleksi kannustaa opiskelijoitaan esittelemään psykologian opintoja erilaisissa 

tilaisuuksissa sekä käymään Helsingin yliopiston tarjoaman esittelijäkoulutuksen.  

- Kompleksilaisia esittelijöitä osallistuu tiedekunnan ja yliopiston järjestämiin 

esittelytilaisuuksiin.  

3.2 Kompleksi-lehti   

  

- Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, aina jokaisen periodin päätteeksi.   

- Toimituksen omia kokouksia järjestetään vähintään kaksi: kevätlukukauden ja 

syyslukukauden alussa.  

- Kaikille jäsenille avoimia lehtikokouksia järjestetään jokaisen lehden suunnittelun 

yhteydessä, yhteensä neljä kappaletta.  

- Lehden toimitukselle järjestetään ryhmäytymistä tukevia tapahtumia ainakin kerran 

vuodessa.  

- Lehti pyrkii pitämään yllä perinteitä ja järjestön yhteishenkeä erilaisilla perinteisillä 

palstoilla kuten “Kuultua” ja “Kysy Kompleksilta”.   

- Tavoitteena on, että lehti on helposti lähestyttävä ja jokaisella Kompleksin jäsenellä on 

mahdollisuus osallistua lehden tekoon matalalla kynnyksellä.  

- Lehden tulevista kokouksista tiedotetaan Facebookissa, sähköpostilistalla ja lehden 

Instagramissa.  

- Lehden Instagramissa jaetaan lehden kuulumisia tarinoiden ja postausten muodossa.  

- Lehteä jaetaan Terkko-kampuskirjaston, Haartman-instituutin ja Mocoma-taukotilan 

lehtitelineisiin ja lehden julkaisua netissä jatketaan.  

- Kompleksi-lehti pyrkii pitämään yllä tärkeitä teemoja ja vaikuttamaan siihen, mistä 

järjestössä puhutaan. Sisältö suunnitellaan siten, että se on psykologian opiskelijoita 

kiinnostavaa, ajatuksia herättävää ja/tai iloa tuovaa.   

- Kompleksi-lehti pitää yllä suhteita muihin ainejärjestöihin esimerkiksi vieraskynäpalstojen 

avulla. Yhteistyötä lääketieteen opiskelijoiden lehden kanssa jatketaan “Medisiinarin 

vastaanotolla”-palstan muodossa. Mahdollisuutta tehdä yhteistyötä muiden kaupunkien 

psykologian opiskelijoiden kanssa pohditaan myös.  
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3.3 Kompleksi-podcast  

  

- Vuonna 2021 aloitetaan Kompleksi-podcastin virallinen toiminta. Podcast ilmestyy noin 

yhdeksän kertaa vuodessa (kerran kuussa, poislukien kesäkuukaudet).  

- Podcastin tarkoitus on tarjota jäsenistölle tietoa mahdollisista uravaihtoehdoista sekä 

siitä, miten psykologin koulutuksella voi ajaa yhteiskunnallista muutosta, tukea 

jäsenistön ammatillisen identiteetin rakentumista, laajentaa yleistä käsitystä siitä, mitä 

kaikkea psykologin asiantuntemus sisältää, kuvata psykologiatiedettä, tuoda esiin uusia 

tutkimuslöydöksiä ja niiden yhteiskunnallisia merkityksiä sekä edesauttaa monitieteistä ja 

moniammatillista yhteistyötä tiedekunnan eri opiskelija- ja henkilöstöryhmien välillä.  

- Podcast-sarjan runko koostuu asiantuntijahaastatteluista, joissa keskustellaan eri alalla 

toimivien psykologien kanssa. Podcastin bonus-jaksoissa on kuitenkin tilaa myös 

vapaammalle aiheeseen liittyvälle ilmaisulle, kuten radioesseille sekä 

seminaari/tapahtumaraporteille. Sisällön nivoo yhteen johdonmukainen musiikin, sekä 

“tunnareiden” käyttö.  

- Podcastin jakelu tapahtuu ainakin Spotifyn kautta ja sitä pyritään laajentamaan myös 

muihin jakelukanaviin.  

- Podcastin jaksojen toteuttamiseen osallistuminen on mahdollista koko jäsenistölle ja 

psykologian henkilökunnalle.  

- Podcastia tekemään pyydetään vuosittain laitoksen henkilökunnasta edustaja, joka toimii 

linkkinä siihen, mitä kiinnostavaa psykologiatieteen alalla tapahtuu juuri nyt.  

- Podcast viestii jäsenistölle Kompleksin sähköpostilistalla ja podcastin omassa  

Instagramissa jäsenistön tavoittamisen ja heidän osallistumisensa podcastin tekemiseen 

helpottamiseksi. Palautelomaketta jaetaan sähköpostissa ja Instagramissa.   

- Toimituksen teknistä osaamista kehitetään omatoimisen opettelun, yliopiston 

viestintäresurssien, sekä mahdollisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla.   

4 Yhteistyö yliopistomaailmassa   

4.1 Valtakunnallinen toiminta (Suomen psykologian opiskelijain liitto, SPOL r.y.)   

  

- Kompleksin SPOL-edustajat mainostavat aktiivisesti Kompleksille SPOLin 

tapahtumia, jotta Helsingin kävijämäärä niissä saadaan nousemaan. 

Kannustetaan kompleksilaisia yleisesti aktiivisuuteen SPOL-yhteistyöhön liittyen.   

- SPOL-edustajat lisäävät SPOLin hallituksen toiminnan läpinäkyvyyttä Kompleksin 

hallitukselle ja jäsenistölle. Vastavuoroisesti SPOL-edustajat raportoivat 

Kompleksin kuulumisia mahdollisimman kattavasti ja usein SPOLin hallitukselle.  

- Toteutetaan fuksien perehdytys SPOLiin syksyn alussa. Tähän liittyen tehdään 

yhteistyötä vuoden 2021 tuutoreiden kanssa. Tämä toiminta sisältää esim. 

SPOLista ja sen järjestämistä tapahtumista kertomista erilaisissa fuksi-infoissa. 
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Toinen tilaisuus on fukseille suunnattu rento tapahtuma SPOLuet, joka vietetään 

baari-illan muodossa tai muuna vastaavana tapahtumana.  

- Syksyllä 2021 pyritään järjestämään yhteistapahtuma jonkin SPOLin määrittämän 

kaveriainejärjestön kanssa.  

- SPOL-edustajat osallistuvat yhdessä puheenjohtajiston ja edunvalvontavastaavien 

kanssa Psykologiliiton opiskelijayhteistyöseminaariin helmikuussa 2021.  

- Kompleksin edunvalvontajaosto toimii osana SPOLin koulutuspoliittista ryhmää, 

koporinkiä.  

- Yhteistyötä tehdään myös muilla hallitustoiminnan osa-alueilla SPOLin muiden 

jäsenjärjestöjen kanssa (esim. yritysyhteistyö ja tiedottaminen).   

  

4.2 Yhteistyö muiden opiskelijajärjestöjen sekä ylioppilaskunnan kanssa   

- Ylläpidetään yhteistyötä lääketieteellisessä tiedekunnassa toimivien opiskelijajärjestöjen 

(LKS, HLKS, Thorax, Foni ja Impactus) kanssa. Käytännön yhteistyömuotoja ovat 

ainakin eri toimintasektoreiden yhteiset tapaamiset, aktiivinen yhteydenpito 

viestintäkanavien avulla sekä puheenjohtajiston että muiden hallitustoimijoiden välillä, 

tapahtumien avaaminen muiden järjestöjen opiskelijoille ja yhteistyössä järjestetyt 

tapahtumat.  

- Vuonna 2021 järjestetään Vuoden opettaja -tilaisuus ensimmäistä kertaa yhdessä 

muiden Meilahden ainejärjestöjen kanssa.  

- Alkuvuodesta puheenjohtajisto järjestää avainhenkilötapaamisen yhdessä muiden 

Meilahden ainejärjestöjen kanssa. Tapaamisessa eri hallitusten toimijat pääsevät 

tutustumaan vastaavien pestien haltijoihin ja suunnittelemaan vuoden toimintaa 

yhdessä.  

- Tuutoritoiminnassa tehdään myös yhteistyötä muiden lääketieteellisen tiedekunnan 

ainejärjestöjen kanssa: tuutorikoulutukset järjestetään yhdessä kaikkien järjestöjen 

tutoreille, supertuutorit tekevät tiivistä yhteistyötä, ja kaikkien alojen fukseille järjestetään 

yhteisiä tapahtumia.  

- Tilavastaavat jatkavat yhteistyötä muiden Gustavus Rexiä käyttävien järjestöjen kanssa 

Conduksen tilajaoston toiminnan ja kokousten kautta.  

- Puheenjohtajisto on yhteydessä Conduksen ja sen järjestöjen puheenjohtajistoihin ja 

ylläpitävät yhteistyötä Condukseen tätä kautta.  

- Kompleksi järjestää Pussikalja-appro-tapahtuman mikäli tilanne sallii, ja sen 

mainostamisen puolesta ollaan yhteydessä  kognitiotieteen ainejärjestöön 

Intelligenziaan, logopedian ainejärjestöön Foniin ja Lääketieteenkandidaattiseuraan 

(LKS), jotta näiden ainejärjestöjen opiskelijat osaavat tulla tapahtumaan.  
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- Pyritään järjestämään syksyllä vähintään yksi tapahtuma Intelligenzian ja Fonin kanssa.  

Fuksien ja alfojen pesäpallo-ottelu järjestetään syksyllä LKS:n kanssa.  

- Kompleksi-lehdessä ylläpidetään Medisiinarin vastaanotolla -palstaa, jossa kirjoittaa 

lääketieteen opiskelija, ja Q-kautisessa vastaavasti ylläpidetään Psykon vastaanotolla -

palstaa, jossa julkaistaan psykologian opiskelijoiden tekstejä.  

4.3 Yhteistyö koulutusohjelman ja tiedekunnan henkilökunnan kanssa   

  

- Kompleksi tekee yhteistyötä tiedekunnan henkilökunnan kanssa vuonna 2019 solmitun 

tiedekuntasopimuksen mukaisesti. Sopimukseen kuuluu pääasiassa, että Kompleksi 

yhteistyössä muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa vastaa uusien opiskelijoiden 

tuutoroinnista, hankkii tarvittavat opiskelijaedustajat tiedekunnan tilaisuuksiin ja 

työryhmiin sekä ylläpitää oppimiskeskus Mocoman taukotilaa. Tiedekunta puolestaan 

sitoutuu muun muassa tarjoamaan tilat tuutorikoulutuksiin, neuvomaan opiskelijoita 

sähköisten järjestelmien käytössä ja opintoasioissa, myöntämään opintopisteitä 

tutoroinnista ja antamaan ainejärjestöjen tekemästä työstä pienen palkkion, jonka 

järjestöt käyttävät yhdessä Mocoman ylläpitoon.  

- Henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen kahvihetki järjestetään syksyllä ja kevätjuhla 

keväällä. Tarvittaessa kevätjuhla pidetään etätapahtumana.  

- Psykologian koulutusohjelman henkilökuntaan pidetään yllä avointa keskusteluyhteyttä.  

- Järjestetään Tiedefestarit, joiden aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan lähemmin 

psykologian alalla toimiviin tutkimusryhmiin. Vastuuhenkilöt valitaan keväällä hallituksen 

kokouksessa.  

- Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja käyvät vuoden aluksi tutustumassa psykologian 

koulutusohjelman avainhenkilöihin, kuten psykologian koulutussuunnittelijoihin, 

koulutusohjelman johtajaan ja osaston johtajaan, sekä tiedekunnan avainhenkilöihin, 

kuten Medicumin johtajaan ja tiedekunnan dekaaniin.  

- Alumnivastaava mainostaa koulutusohjelman henkilökunnalle K:lla on väliä -sitsejä.  

5 Edunvalvonta ja opintotoiminta   
  

- Opiskelijoilta kerätään jatkuvasti palautetta opintovastaavien sähköisen 

palautelomakkeen avulla. Opiskelijoita kannustetaan myös ottamaan opintovastaaviin 

yhteyttä henkilökohtaisesti sähköpostilla tai tilanteen salliessa kasvotusten opintoihin 

liittyvissä ongelmissa.   

- Opintovastaavat järjestävät säännöllisiä palautetilaisuuksia (tavallisesti Viini & valitus) 

neljä kertaa vuodessa - kahdesti sekä keväällä, että syksyllä. Koronatilanteen ajan 

tapahtumat järjestetään etätapahtumina Zoom & valitus -nimellä.  
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Tilaisuuksien järjestämisessä kiinnitetään huomiota siihen, että mahdollisimman moni 

kompleksilainen ehtisi osallistua niihin ja kynnys tulla antamaan palautetta olisi matala.  

Illalla järjestettävän Zoom/Viinin & valituksen lisäksi osa palautetilaisuuksista 

järjestetään päivällä (Kahvi & valitus), jotta myös opiskelijat, joille ilta-ajat eivät sovi, 

voidaan tavoittaa. Kahvi & valitus siirtyy kampukselle, kun koronatilanne sallii. Kutsu 

palautetilaisuuksiin laitetaan jäsenistölle sekä Facebookin että Kompleksin 

sähköpostilistan kautta.  

- Edunvalvontavastaavat keräävät systemaattisesti palautetta opiskelijoiden 

hyvinvoinnista opinnoissa mm. hyvinvointikyselyllä. Keväällä 2021 hyvinvointikysely 

toteutetaan yhteistyössä tiedekunnan muiden ainejärjestöjen kanssa.   

- Edunvalvontavastaavat myös käsittelevät palautetta kokoustamalla asianmukaisten 

tahojen kanssa (hyvinvointitiimi, puheenjohtajisto, tiedekunnan opintopsykologit, 

koulutusohjelman henkilökunta, jne.).  

- Tiivistä yhteistyötä tiedekunnan opetus- ja hallintohenkilökunnan kanssa pidetään yllä 

osallistumalla psykologian opetuksen kokouksiin ja muihin henkilökunnan kokouksiin. 

Lisäksi opintovastaavat järjestävät ainakin kaksi kertaa vuodessa opintotyöryhmän 

kokouksia, joissa puretaan henkilökunnan kanssa opiskelijoilta kerättyä palautetta. 

Opintotyöryhmän kokoustettua yksittäiset kurssipalautteet lähetetään kirjallisina kurssien 

vastuuopettajille ja lisäksi opintotyöryhmän osallistujille lähetetään tiivistelmä kaikesta 

käsitellystä palautteesta.  

- Edunvalvontajaosto järjestää tarpeen mukaan sisäisiä palavereja (kopokaljat), joissa 

keskustellaan ajankohtaisista asioista ja huolehditaan toimijoiden jaksamisesta. Paikalle 

kutsutaan myös puheenjohtajisto.  

- Tiedekunnan muiden järjestöjen edunvalvojiin ja opintovastaaviin sekä tiedekunnan eri 

elimissä toimiviin opiskelijaedustajiin pidetään yhteyttä Meilahden edunvalvonnan 

WhatsApp-ryhmässä. Lisäksi muiden kaupunkien koulutuspoliittisiin vastaaviin pidetään 

yhteyttä SPOL:in koulutuspoliittisessa Telegram-ryhmässä.  

- Opintovastaavat järjestävät syksyllä muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa 

yhteisen Vuoden opettaja -tilaisuuden, jossa Kompleksi palkitsee kaksi opettajaa. 

Jäsenistöltä pyydetään ehdotuksia vuoden opettajista.  

- Edunvalvontajaosto tiedottaa jäsenistöä säännöllisesti ajankohtaisista edunvalvontaan 

ja koulutuspolitiikkaan liittyvistä asioista mm. sähköpostilistalla, Facebook-ryhmässä ja 

nettisivuilla julkaistavassa jäsentiedotteessa. Ajankohtaisten asioiden lisäksi 

tiedotteessa mainostetaan säännöllisesti edunvalvontajaoston yhteydenottokanavia 

(henk. koht. sähköpostiosoitteet ja palautelomake). Tiedottamisen lisäksi 

edunvalvontajaosto seuraa aktiivisesti yliopistolla tapahtuvia muutoksia ja valmistautuu 

tarvittaessa reagoimaan niihin esimerkiksi kannanottojen muodossa.  
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6 Jäsentilaisuudet, tilat ja 

järjestön tavarat   

6.1 Biletapahtumat   

  

- Jäsenistölle lähetetään alkukeväästä lyhyt kysely, jolla kartoitetaan kompleksilaisten 

toiveita tulevista tapahtumista. Kyselyn ideoiden pohjalta voidaan myös järjestää 

uudenlaisia etätapahtumia, sekä myöhemmin esimerkiksi ulkoilmatapahtumia.  

- Keväällä monet perinteiset tapahtumat, kuten sitsit ja vappu, on valmistauduttu 

järjestämään etätapahtumina zoomissa ja/tai Kompleksin instagramissa, mutta 

olosuhteiden salliessa ne voidaan muuttaa ulkoilmatapahtumiksi.  

- Syksyn tapahtumien suhteen tilannetta seurataan ja toiminta mukautetaan aina 

vallitsevien olosuhteiden mukaiseksi.  

- Biletiimi järjestää tai on mukana järjestämässä seuraavia tapahtumia: hallituksen 

vallanvaihtokaronkka, rajatilabileet syksyllä, kahdet sitsit ja kevätjuhla yhdessä 

tarjoiluvastaavien kanssa, vappu ja vapunpäivä, kesämökkeily, sekä pikkujoulut.   

- Kaikki kompleksilaiset ovat tervetulleita tapahtumiin ja bilevastaavat pitävät huolta 

tämän toteutumisesta. Biletiimi pitää tapahtumissaan myös huolen siitä, että jokaisella 

osallistujalla on turvallinen olo ja valvovat mahdollisia häiriöitä sekä puuttuvat niihin 

tarvittaessa.  

- Biletiimi huolehtii, että tapahtumissa noudatetaan yhdenvertaisuusohjelmaa ja 

ympäristöohjelmaa.  

- Ainakin suuremmissa live-tapahtumissa tiimistä nimetään turvahenkilö tai turvahenkilöt, 

joilta osallistujat saavat apua ongelmatilanteissa. Kulloisenkin tapahtuman turvahenkilöt 

esitellään tapahtuman alussa ja heidän tunnistamisestaan tehdään helppoa erottuvilla 

asusteilla.  

- Tapahtumia mainostetaan kaikille kompleksilaisille avoimilla foorumeilla (sähköpostilista, 

suljettu Facebook-ryhmä) ja huolehditaan, että jokainen voi osallistua tapahtumiin 

omana itsenään (esim. tarkkailemalla mainosten korrektiutta).  

6.2 Hyvinvointitapahtumat  

  

- Hyvinvointitiimi järjestää erilaisia tapahtumia, joiden tarkoitus on lisätä opiskelijoiden 

hyvinvointia ja tuoda yhteenkuuluvuuden tunnetta yli vuosikurssien. Osa tapahtumista 

ovat liikunta- tai kulttuuriaiheisia, osa vain yleistä hengailua ja yhdessäoloa.  

Kompleksilaisille lähetetään kysely toimintaan liittyen alkuvuodesta ja alkusyksystä, jotta 

toimintaa voi kehittää.  

- Tapahtumien alustavat sisällöt ja päivämäärät tiedotetaan kevät- ja syyskauden alussa.  
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- Keväällä järjestetään yhteensä 25 erilaista tapahtumaa (joista 16 ovat jokaviikkoisia 

aamukahveja/iltameditaatioita). Syksylle on luvassa mahdollisesti vähemmän 

tapahtumia, mutta enemmän live-tapahtumia, jos tilanne sallii.  

- Kevään tapahtumat painottuvat etänä järjestettäviin tapahtumiin, joiden alustana 

toimivat mm. Zoom ja Discord. Esimerkkejä tapahtumista on Discord iltameditaatio, 

Zoom Viini ja maalaus -ilta ja IG Live joogatunnit. Loppukeväästä järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan myös ulkotapahtumia, kuten plogging ja Pussikalja-appro. 

Syksyn tapahtumia suunnitellaan tarkemmin myöhemmin koronatilannetta seuraten.  

- Hyvinvointitiimi pyrkii varsinkin keväällä järjestämään viikottaisia, matalan kynnyksen 

tapahtumia, joiden avulla opiskelijat voivat tuntea saavansa rutiinia elämään. 

Discordissa järjestettävät aamukahvittelut ja iltameditaatiot järjestetään joka viikko 

helmi- ja maaliskuussa.  

- Pussikalja-appro järjestetään edellisten vuosien tapaan, mikäli mahdollista.  

- Ympäristövastaavan kanssa järjestetään huhtikuussa tapahtuma ympäristöteemalla, 

mahdollisesti ympäristöaiheinen luento ja plogging, eli roskien keräily/lenkkitapahtuma.  

- Tapahtumista muistutetaan aina viimeistään paria viikkoa ennen sekä Facebookin 

kautta että Kompleksin sähköpostilistalla.   

- Tapahtumat ovat vegaanisia ja pussikalja-approa ja viini&maalaus-iltaa lukuunottamatta 

alkoholittomia.  

6.3 Tarjoilutiimin tapahtumat  

  

- Vuonna 2021 järjestetään kuukausittain poikkeusoloista johtuen myös ruokaan liittyviä 

etätapahtumia, kuten “Kompleksi kokkaa” -livejä Instagramissa ja reseptivinkkejä.  

- Laskiaisena järjestetään laskiaispullavisailu Instagramissa.  

- Vappuna pyritään järjestämään vappupiknik.  

- Tarvittaessa perinteiset tapahtumat, kuten kevään sitsit, järjestetään etänä tai ulkona.  

- Syksyllä koronatilanteen salliessa tarjoilutiimi järjestää vähintään yhdet sitsit yhdessä 

biletiimin kanssa sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisen kahvihetken.   

- Hallituksen siirtyessä lähikokouksiin tarjoilutiimi valmistaa niihin tarjoilut.  

6.4 Opiskelijatilat  

  

- Gustavus Rex on Kompleksin käytössä, kunhan HYY:n suositukset ja Kompleksin linja 

sallivat sen käytön opiskelijatapahtumien järjestämiseen. Tilavastaavat työskentelevät 

yhteistyössä Conduksen tilajaoston kanssa ja pitävät huolen tilan kunnosta, 

käytännöistä ja kehityksestä, sekä järjestävät asianmukaiset siivousvuorot.  
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- Kaikille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille haetaan HYY:ltä Gustavus Rexin 

ympärivuorokautiset kulkuluvat, ja tilavastaavat pitävät huolen Rexin tilakoulutuksista 

tiedottamisesta.  

- Tarjoiluvastaavat siivoavat Gustavus Rexillä sijaitsevan astiakaapin, Kompleksin kaapin 

ja Mocomassa sijaitsevan kaapin ja päivittävät hallituksen Driveen inventaarion 

kaappien sisällöstä heti, kun tiloihin pääsee.   

- Viime vuonna uudistuneen Mocoman eli Mocsun käyttö jatkuu sen avautuessa yhdessä 

lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen ja opiskelijoiden kanssa. Vuoden alussa 

Mocsu on suljettuna koronatilanteen vuoksi. Tilavastaavat toimivat yhteistyössä muiden 

lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tilavastaavien kanssa.  

- Mocsun hygieniasta ja koronaturvallisuudesta pidetään huoli mm. maskisuosituksella, 

takaamalla tilasta löytyvä käsidesi ja huolehtimalla siitä, etteivät tilalle asetetut 

henkilörajoitukset ylity.  

- Kompleksi huolehtii Mocsun siivoamisesta tiedekuntasopimuksen mukaisesti 

seitsemänä viikkona lukuvuodessa, kunhan tila avautuu yleisölle.  

- Opiskelijoille jaetaan asianmukaista tietoa Mocsun turvaohjeistuksesta sekä kahvi- ja 

teetarjoilusta. Mocsusta tulee löytyä ilmaista reilun kaupan kahvia ja teetä myös 

Kompleksin opiskelijoille.   

- Mocsua mainostetaan ja esitellään erityisesti uusille opiskelijoille.  

- Tilavastaavat tuovat esille opiskelijoiden ja ainejärjestön näkökulmaa tiedekunnan 

rakennustoimikunnan kokouksissa.   

- Mocoman tiloissa on Kompleksille oma varastohuone ensimmäisen ryhmätyötilan 

perällä ja Taitopajassa lukittava kaappi. Varastohuoneessa säilytetään järjestön 

tavaroita, kuten Kompleksin arkistoja ja muuta irtaimistoa. Kaapissa säilytetään mm. 

haalarimerkkejä ja laulukirjoja. 

6.5 Astiat, laulukirjat, haalarimerkit ja vaatteet  

  

- Kompleksilla on oma laulukirja, jota myydään sitsien ja vuosijuhlien yhteydessä. Vuonna 

2021 tilataan laulukirjasta uusi painos.  

- Kompleksi jatkaa vuonna 2017 aloitettua haalarimerkkien nettimyyntiä.  

Merkkitilauslomake löytyy Kompleksin nettisivuilta ja Facebookin  

Haalarimerkkitori-ryhmään jaetaan merkkitilausmainos vähintään kaksi kertaa 

vuodessa. Syksyllä 2021 pyritään järjestämään yhteiset merkkimarkkinat muiden 

lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen kanssa, mikäli koronatilanne sen sallii.  

- Jäsenistölle järjestetään haalarimerkkisuunnittelukilpailu.  

- Kompleksin kangaskasseja myydään kaikissa tapahtumissa, joissa myydään 

haalarimerkkejä.  

- Kompleksin vaatetilaus tehdään syksyllä uusien fuksien saavuttua.  
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- Kaikki Kompleksin myytävät ja vuokrattavat tuotteet inventoidaan perusteellisesti 

vuoden alussa, niiden riittävyyttä seurataan pitkin vuotta ja täydennetään tarvittaessa.  

- Vaihtoehtoja uuden Kompleksi-tuotteen, kuten kahvimukin, tilaukseen selvitetään. 

Kompleksin Gustavus Rexillä sijaitsevaa astiastoa vuokrataan järjestöille ja 

yksityishenkilöille.   

7 Fuksi- ja tuutoritoiminta   

- Supertuutori tiedottaa tuutorihausta ja vastaa tuutorihaastatteluista ja -valinnoista 

yhdessä muiden tiedekunnan supertuutoreiden kanssa. Heidän vastuullaan on myös 

tuutorikoulutusten järjestäminen.  

- Tuutorivastaava ja supertuutori kutsuvat koolle tuutoritapaamiset ja huolehtivat 

tuutoritiimin ryhmäytymisestä. Tuutorivastaava jakaa tuutorit pareiksi mahdollisimman 

sopivalla tavalla.  

- Tuutoritiimi järjestää tapahtumia, joissa uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa 

ja vanhempiin opiskelijoihin. Fukseille pyritään luomaan tervetullut olo ainejärjestössä.  

- Fukseja tuetaan opintojen aloittamisessa, ohjataan tarvittaessa oikean tahon luokse ja 

tarjotaan vertaistukea opintojen suorittamiseen liittyen.  

- Erilaisista fukseille suunnatuista infotilaisuuksista tiedotetaan.  

- Tuutoritiimi esittelee fukseille Meilahden ja keskustan kampuksia sekä niiden palveluita.  

- Fukseja kannustetaan integroitumaan osaksi lääketieteellistä tiedekuntaa. Tätä tuetaan 

järjestämällä poikkitieteellisiä tapahtumia ja yhteislähtöjä muiden lääketieteellisen 

tiedekunnan järjestöjen tapahtumiin. Lisäksi järjestetään yhteisiä tapahtumia 

tiedekunnan muiden ainejärjestöjen kanssa.  

- Kevään ja kesän aikana tehdään tuutorointisuunnitelma syksyä varten. Huomioidaan 

suunnittelussa olosuhteiden mahdolliset muutokset valmistelemalla sekä etä- että 

lähitapahtumia.  

- Fuksit tutustutetaan Suomen Psykologian Opiskelijain liiton, Psykologiliiton ja 

paikallisjärjestöjen toimintaan.  

- Tuutoritiimi pyrkii varmistamaan, että fuksitapahtumiin osallistumiseen on matala kynnys 

ja että kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi. Kaikissa tapahtumissa noudatetaan 

turvallisen tilan periaatteita.  

- Tuutoritiimi pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään tapahtumia, joissa fukseilla on 

mahdollisuus viettää aikaa kansainvälisten opiskelijoiden kanssa matalalla kynnyksellä.  

8 Kansainvälinen toiminta   
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- Kv-tiimi järjestää yhteistyössä Kompleksin ja mahdollisesti muiden lääketieteellisen 

tiedekunnan kv-tutoreiden kanssa yksi tapahtuma, esimerkiksi sitsit, kansainvälisille 

opiskelijoille. Alustava suunnitelma on pitää sitsit syyslukukaudella.  

- Mikäli syyslukukaudella saamme vaihto-opiskelijoita, pyritään heidän osallistumistaan 

Kompleksin toimintaan edistämään parantamalla englanninkielistä tiedotusta 

tapahtumien yhteydessä.  

- Kv-tiimi tekee yhteistyötä kv-tuutoreiden kanssa syyslukukaudella tilanteen salliessa, 

joko live- tai etäyhteyksin.  

- Kompleksin nettisivujen englanninkielinen sivusto päivitetään.  

- Kv-tiimi tekee keväällä IG-päivityksen “Kompleksilaiset maailmalla”-tyyppisesti, jossa 

vaihdossa olevat kompleksilaiset esittelevät vaihtokohteitaan.  

- Kv-tiimi tekee yhteistyötä muun tapahtumajaoston kanssa mahdollisuuksien mukaan 

yhteisten (etä)tapahtumien muodossa.  

- Kv-tiimi järjestää syksyllä kansainvälisen kulttuuri-illan tai ekskursion, jonne ovat 

tervetulleita kompleksilaiset sekä vaihto-opiskelijat.  

- Syksyllä järjestetään myös vaihtoinfo, jossa aiemmin vaihdossa olleet kompleksilaiset 

kertovat kokemuksistaan.  

9 Työelämä, ammatilliset 

valmiudet ja ammatti-identiteetti   

9.1 Ekskursiot   

- Ekskursiotiimi järjestää jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua psykologin 

työmahdollisuuksiin ja työelämässä keskeisiin teemoihin mahdollisimman laaja-alaisesti.  

- Tavoitteena on järjestää n. 24 ekskursiota lukuvuodessa niin, että niiden järjestäminen 

jakautuu tasaisesti pitkin vuotta ja ekskursiovastaavien kesken.  

- Hallituskauden alussa ekskursiotiimi kartoittaa jäsenistön toiveita toiminnasta tulevaa 

vuotta varten kyselyllä yhdessä yritysyhteistyövastaavien kanssa. Jäsenistön mielipiteet 

huomioidaan toiminnan suunnittelussa, ja toiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.   

- Ekskursioita järjestetään keväällä etänä, mutta syksyllä pyritään tilanteen mukaan 

järjestämään ainakin osa niistä myös vierailuina paikan päällä.  

- Ekskursioita voidaan järjestää myös asiantuntijaluentoina, erityisesti aiheista, jotka 

todennäköisesti kiinnostavat useampia opiskelijoita.  

- Etäekskursioiden osallistujamäärää ei ole rajattu, eikä niille tarvitse ilmoittautua 

etukäteen. Mahdollisille lähiekskursioille ilmoittaudutaan etukäteen ja osallistujamäärä 

riippuu vierailun tiloista. Tiloina voidaan halutessa käyttää myös esim. Gustavus Rexiä 

tai Terkkoa.  

- Ekskursiovastaavat huolehtivat järjestämiensä ekskursioiden tiedotuksesta, sekä 

teknisestä toteutuksesta tai vierailun ohjaamisesta.  
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- Yritysyhteistyötiimin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, suunnitellaan työelämätoimintaa 

ja järjestetään mahdollisesti yhteisiä tapahtumia.  

9.2 Alumnitoiminta   

  

- Alumneihin pidetään yhteyttä sekä siihen tarkoitetussa Facebook-ryhmässä että oman 

sähköpostilistan kautta.   

- Alumneille pyritään järjestämään joka kuukausi ainakin yksi tapahtuma, kuten afterworkit 

tilanteen salliessa. Korona-aikana pyritään järjestämään ulkotapahtumia.  

- Kannattajajäseneksi liittymisen mahdollisuudesta muistutetaan kevään ja syksyn alussa 

alumnien kanavilla, ja Kompleksin yleisillä kanavilla kevään ja syksyn lopussa.  

- Vuonna 2019 kuukausittaiseksi muuttunutta afterwork-toimintaa jatketaan samalla 

konseptilla, kunhan korona sen sallii. Aikaisemmat tapahtumat ovat osoittautuneet 

mukavaksi ja tärkeäksi toiminnaksi alumneille. Afterworkeja ei järjestetä kesällä.  

- K:lla on väliä -sitsit järjestetään syksyllä ensisijaisesti alumneille ja koulutusohjelman 

henkilökunnalle. Jos paikkoja jää, kutsutaan myös muita opiskelijoita akateemisen iän 

mukaan vanhimmista aloittaen. Sitseille osallistuvat kannatusjäsenet ja 

koulutusohjelman henkilökunta saavat VIP-passit, jotka antavat heille erilaisia etuuksia, 

joihin on aikaisempana vuonna kuulunut mm. lisäjuomatarjoilu.  

- PSYKOPaatti eli alumnien Viron päiväristeily järjestetään syksyllä.  

- Kesällä järjestetään uusi konsepti, alumnipiknik (nimi vielä suunnitteilla). Tarkoituksena 

on mennä johonkin keskustan puistoon nauttimaan ja viettämään aikaa.  

- Alkuvuodesta ja syksyllä pidetään metsäretket.  

- Vähän normaalia afterworkia suurempi tapahtuma, ”vuoden päättäjäiset”, suunnitellaan 

ja toteutetaan marras-joulukuussa.  

- Alumnivastaava jatkaa Suomen psykologiliiton mentorointiohjelman opiskelijavastaavan 

roolissa, ja pyrkii toimimaan ainejärjestön linkkinä aktoreita ja mentoreita valittaessa.  

9.3 Paikallisyhdistykset ja Psykologiliitto   

- Helsingin ja Uudenmaan psykologiyhdistyksissä (Hepsy ja Upsy) on vuonna 2021 

kummassakin kaksi opiskelijaedustajaa, joista toinen on varsinainen edustaja ja toinen 

varaedustaja.  

- Opiskelijaedustajat osallistuvat paikallisyhdistysten johtokuntien kokouksiin ja 

päätöksentekoon sekä välittävät tietoa Kompleksin ja yhdistysten välillä.  

- Tavoitteena on myös Psykologiliiton ja sen paikallisyhdistysten tekeminen tunnetuiksi 

psykologian opiskelijoille. Edustajat esittelevät liittoa ja yhdistyksiä opiskelijoille 

esimerkiksi osallistumalla fukseille suunnattuun esittelytilaisuuteen sekä mainostamalla 

opiskelijoille soveltuvia koulutus- ja virkistystapahtumia.  

- Opiskelijoille järjestetään Psykologiliiton paikallisyhdistysten tukema työelämäilta.  
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Perinteisesti tilaisuudessa on esitelty erilaisia psykologin uramahdollisuuksia ja  

työnkuvia. Tapahtumakonseptin uudistamista kuitenkin harkitaan työelämää erilaisesta 

näkökulmasta käsitteleväksi, sillä se on nykyisellään todettu melko päällekkäiseksi 

ekskursioiden kanssa.  

- Lisäksi pidetään yhteistyössä Psykologiliiton kanssa vuorovuosin järjestettävä 

palkkaneuvotteluilta, jossa opastetaan opiskelijoita sekä mahdollisesti tuoreita alumneja 

työsuhteen solmimiseen liittyvissä teemoissa.  

- Kompleksin, Hepsyn ja Upsyn puheenjohtajistot tapaavat alkuvuodesta.  

  

9.4 Yritysyhteistyö  

  

- Alkuvuodesta julkaistaan ekskursiotiimin kanssa kysely, jolla kartoitetaan Kompleksin 

jäsenistön työelämään liittyviä toiveita.  

- Yritystyhteistyötiimi järjestää teemailtatyyppisen tapahtuman työnhakuun, osaamisen 

viestimiseen tai muuhun työllistymisen teemaan liittyen.  

- Alkuvuodesta julkaistaan työnhakupaketti kesätöitä hakevien tueksi ja yleishyödylliseksi 

tietopankiksi.  

- Helmikuussa järjestetään rekrytointimessut yhdessä Fonin ja Terkon kanssa.  

- Yritysyhteistyötiimi ylläpitää Kompleksin Linkedin-käyttäjää.  

- Yritysyhteistyötiimi lähtee kartoittamaan psykologian opiskelijoiden ja 

vastavalmistuneiden osaamisen tarvetta liike-elämässä.  

- Yritysyhteistyötiimille tehdään oma sähköposti ja reagoidaan yritysyhteistyön 

mahdollisuuksiin, joita Kompleksin suuntaan ehdotetaan.  



 

 

Kompleksi r.y. 

Ympäristöohjelma 2021  

Toimintasuunnitelman liite 1.  

 

1. Johdanto 

 

Kompleksin ympäristöohjelma luotiin vuonna 2007, jolloin perustettiin myös 

ympäristövastaavan pesti. Ympäristöohjelma tarkastetaan ja päivitetään vuosittain. 

Hyväksi havaittuja käytäntöjä voidaan siirtää eteenpäin ja uusia toimintatapoja voidaan 

keksiä. Ympäristöohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietämystä 

ympäristöasioista sekä toimia esimerkkinä sille, miten ympäristönäkökulma voidaan 

ottaa konkreettisesti huomioon ainejärjestön toiminnassa. Ympäristöohjelma on 

tarkoitettu hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden käyttöön. Ympäristövastaavat jakavat 

ohjelman jäsenistölle ja järjestävät myös perehdytyksen, jotta hallituksen jäsenet ja 

toimihenkilöt voivat ottaa huomioon ympäristönäkökulman toiminnassaan. 

Ympäristöohjelma jaetaan myös koko Kompleksin jäsenistölle, jotta jokainen 

Kompleksin opiskelija voi kehittää halutessaan omaa ympäristötietouttaan. On 

toivottavaa, että ympäristöohjelma herättäisi keskustelua siitä, miten me ainejärjestönä 

sekä opiskelijoina voimme vaikuttaa yksilö-ja järjestötasolla. Ympäristöohjelma on 

kaikkien luettavissa Kompleksin nettisivuilla.  
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YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti huomioimme ympäristön lisäksi myös 

sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat. Pyrimme siis toiminnallamme suojelemaan 

luonnon monimuotoisuutta, mutta myös vähentämään sosiaalista eriarvoisuutta ja 

tukemaan kestäviä kulutus- ja tuotantotapoja. Konkreettisia tekoja, joilla voimme 

ainejärjestönä vaikuttaa, ovat esimerkiksi hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen, 

ruokahävikin vähentäminen sekä hankintojen ympäristöystävällisyyden ja eettisyyden 

huomioiminen. Pyrimme myös jakamaan tietoa ympäristöasioista sekä kannustamaan 

opiskelijoita yhteisvastuulliseen toimintaan. Ympäristövastaavat järjestävät kyselyn 

kompleksin hallitukselle, jotta voidaan tarkastella ympäristöohjelman noudattamista ja 

mahdollisia kehityskohtia.  

 

2. Mocoma  

Yliopiston kirjaston Terkon alakerrassa sijaitseva lääketieteellisen tiedekunnan 

opiskelijoiden kahvihuone on keskeinen osa Meilahden opiskelijaelämää. Mocomassa 

eli Mocsussa on saatavilla tiedekunnan kustantamaa Reilun kaupan kahvia ja teetä. 

Reilun kaupan tuotteita suosimalla tuemme tuottajien ja työntekijöiden parempaa 

palkkausta, työoloja ja koulutusmahdollisuuksia. Kahvimaitona käytetään 

lehmänmaidon lisäksi kaura- tai soijamaitoa, sillä kasvimaitojen hiilijalanjälki on 

lehmänmaitoa pienempi. 

Mocsussa jätteen määrä pyritään pitämään vähäisenä. Syntynyt jäte lajitellaan 

biojätteeseen, energiajakeeseen, kartonkiin ja paperiin. Lajittelun helpottamiseksi 

jäteastioiden läheisyydessä on mahdollisimman näkyvät ja selkeät lajitteluohjeet. Tutorit 

kannustavat uusia opiskelijoita kierrätykseen. Mocsussa ei käytetä lainkaan 

kertakäyttöastioita, vaan omia ja yhteiskäytössä olevia mukeja. Itse Terkossa ei tällä 

hetkellä ole mahdollista kierrättää, mutta ympärstövastaavat yrittävät saada 

kierrätysmahdollisuuden sinnekin vuoden 2021 aikana.  

3.  Tarjoilutiimi 

Tarjoilutiimi huolehtii kokousten ja erilaisten tapahtumien kuten sitsien, opiskelijoiden ja 

henkilökunnan kahvihetkien sekä kevätjuhlan ruokatarjoiluista. Tarjoilutiimi järjestää 

myös poikkeusaikoina esimerkiksi ig-livejä ja jakaa reseptejä jäsenistölle. Tarjoilutiimi 

toimii ruoanlaitossa vastuullisesti huomioimalla raaka-aineiden ympäristöystävällisyyden 

ja alkuperän. Eläinperäisten tuotteiden ympäristökuormitus on lähes aina kasvisruokaa 

suurempaa, ja niihin liittyy eettisiä ongelmia. Tämän takia tarjoiluvastaavat tarjoavat 

aina vegaanista ruokaa. Tämä tulee huomioida myös esimerkiksi instagramissa 

jaettujen reseptien kohdalla, joiden tulisi olla myös vegaanisia. Ruoanlaitossa suositaan 

sesonkituotteita. Lisäksi pyritään käyttämään Reilun kaupan tuotteita, joskin 

kustannussyistä tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Tarjoilutiimi pystyy 
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vähentämään ruokahävikkiä esimerkiksi jakamalla sitseistä jäädyt ruoat jäsenistön tai 

tiimin kesken. Lisäksi Gustavus Rexin kaapissa on ruokatarvikkeita, joista tulisi pitää 

kirjaa, jotta niitä voidaan käyttää ensisijaisesti ennen uuden samanlaisen tuotteen 

ostamista ja ennen kuin ne menevät vanhaksi.  

4.  Tapahtumat ja hankinnat 

 

Järjestön toiminnassa pyritään siihen, ettei kertakäyttöastioita tarvitsisi käyttää 

ollenkaan. Etenkin muovisten kertakäyttöastioiden ostaminen lopetetaan kokonaan. 

Vuodesta 2007 Kompleksi on käyttänyt sitseillä omaa astiastoaan, jota säilytetään 

Gustavus Rexillä Kompleksin astiakaapissa. Rexillä järjestettävissä tapahtumissa 

käytetään Rexin astiastoa. Poikkeustilanteen aikana sitsejä saatetaan järjestää ulkona, 

jolloin tämän ohjeen noudattaminen on hieman hankalampaa. Kuitenkin osallistujia voi 

pyytää tuomaan mukanaan omat aterimet, mukit sekä lautasen. Kompleksilla on 

vanhoista tapahtumista jääneitä ja jäsenistöltä saatuja kertakäyttöastioita, joita voi jakaa 

tarvittaessa, mutta olisi toivottavaa, että uusia kertakäyttöastioita ei ostettaisi.  

 

Kompleksilla on Rexillä kolme violettia käsipyyhettä, joita käytetään tapahtumissa 

paperiroskan minimoimiseksi. Pyyhkeitä pesevät vuorollaan niitä käyttäneet jaostot. 

Tarjoilutiimin jäsenten on myös suotavaa tuoda kokkailuihin omia astiapyyhkeitä, sillä 

niitä tarvitaan. Kaikissa tapahtumissa huomioidaan jätteiden asianmukainen lajittelu. 

Tämä koskee myös ulkotapahtumia eli esimerkiksi ulkona järjestettävillä sitseillä tulisi 

olla myös mahdollisuus kierrättää. Lisäksi roskien viemisestä etenkin ulkotapahtumissa 

on syytä sopia etukäteen, ettei tapahtumasta jää sotkua. Hankinnoista voi tehdä 

kestävämpiä esimerkiksi ostamalla sitseille pöytäliinat, joita voi käyttää uudelleen. 

Kierrätyksen lisäksi olisi tärkeää pyrkiä vähentämään kertyvän roskan määrää 

esimerkiksi ostamalla tuotteita irtona omiin pusseihin tai valitsemalla tuotteita, joissa on 

mahdollisimman vähän pakkausmateriaalia. Tavarahankinnoissa otetaan huomioon 

hankintojen tarpeellisuus, käytettävyys ja kestävyys. Tavaroita voidaan usein myös 

lainata, esimerkiksi liikuntatapahtumiin Unisportilta ja juhlapaikkojen koristeluihin 

opiskelijoiden keskuudesta. Kompleksilla on olemassa koristelutarvikkeita Rexin 

kaapissa, joita voidaan käyttää aina uudestaan. Tavaroiden kierrätystä voidaan tukea: 

Kompleksi on esimerkiksi järjestänyt silloin tällöin kaikille jäsenilleen avoimen 

kirpputorin. 

 

5.  Matkustaminen 

 

Kompleksin opiskelijat käyttävät koulutusohjelman tiloihin matkustaessaan 

pääsääntöisesti julkisia kulkuvälineitä. Meilahden kampukselle on hyvät julkiset 

liikenneyhteydet ja lähes aina Kompleksin tapahtumat järjestetään 
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pääkaupunkiseudulla, mikä mahdollistaa julkisen liikenteen käytön. Kauempana oleviin 

tapahtumiin matkustettaessa suositaan yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä. 

 

Lentokoneella matkustetaan lähinnä kansainvälisiin tapahtumiin, joihin osa opiskelijoista 

osallistuu. Kompleksissa on syytä lisätä tietoisuutta lentomatkustamisen päästöistä, 

vaihtoehtoisista matkustustavoista sekä vapaaehtoisista päästöjen hyvitysmaksuista. 

 

 

6.  Opiskelumateriaalit 

 

Liiallista paperinkulutusta vältetään esimerkiksi hyödyntämällä tietokoneelta luettavia 

materiaaleja ja tulostamalla siten, että paperi hyödynnetään tehokkaammin. Osa 

Kompleksin opiskelijoista kierrättää kirjoja ja tekee niistä tiivistelmiä opinto- ja 

lukupiireissä, mikä välttää kirjojen kopioimisesta syntyvää paperijätettä. Paperinkeräystä 

yliopistolla voidaan tehostaa entisestään, vaikka se toimiikin hyvin.  

 

 

7.  Sosiaalinen vastuu 

 

Oikeudenmukaiset, ihmis- ja eläinoikeuksia kunnioittavat toimintatavat kuuluvat 

sosiaaliseen vastuuseen. Miettimällä hankintojen eettisyyttä ja osallistumalla erilaisiin 

tapahtumiin sosiaalinen näkökulma voidaan ottaa ainejärjestössä huomioon. Vuonna 

2021 on myös mahdollisesti edessä yhteistyötä Psykologien Sosiaalinen Vastuu Ry:n 

kanssa. 

 

Kompleksi on tehnyt lahjoituksen valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteelle vuodesta 

2014 lähtien. Perinnettä jatketaan, ja vuonna 2021 on tavoitteena järjestää keräys sekä 

syksyllä että keväällä. Vuoden 2020 hyväntekeväisyyskeräykset järjestettiin 

nettikeräyksinä, jonne sai lahjoittaa valitsemansa summan. Aiempina vuosina 

Kompleksin osallistumalle UNICEFin Janopäiväkeräykselle harkitaan korvaavia 

toimintatapoja, sillä lipaskeräys ei ole kerännyt kovinkaan paljon osallistujia. Lisäksi 

Kompleksilla on oma Veriryhmä SPR:n Veripalvelussa, jossa Kompleksin jäsenet ovat 

käyneet luovuttamassa verta kaksi kertaa vuodessa ympäristövastaavan johdolla. Jos 

yhteistä verenluovutusta ei voida koronavirustilanteen takia järjestää, 

ympäristövastaavat kannustavat jäsenistöä verenluovutukseen omalla ajalla. 

 

Myös ympäristö- ja hyvinvointitapahtumista tiedottaminen kuuluu ympäristövastaavien 

tehtäviin. Tapahtumia, joista tiedottamista tulisi lisätä voivat olla muiden muassa Earth 

Hour, Vegaanihaaste, Lihaton lokakuu, HYY:n ympäristövaliokunnan tapahtumat ja 

mielenosoitukset.  
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8. Ympäristövastaavat 

 

Ympäristövastaavien on huolehdittava, että Kompleksin jäsenistö noudattaa 

ympäristöohjelmaa. Ympäristötavoitteiden toteutumisesta voi huolehtia esimerkiksi 

tiedottamalla ympäristöasioista, valvomalla toteutumista käytännössä, olemalla 

yhteydessä muihin tiedekunnan ja yliopiston ympäristövastaaviin ja huolehtimalla 

Kompleksin osallistumisesta yhteisvastuullisiin tapahtumiin. Kommunikaatio muiden 

Kompleksin hallituksen jäsenten kanssa on myös tärkeää, etenkin tapahtumajaoston, 

joka järjestää eniten käytännön ohjelmaa. 

 

Vuonna 2021 Kompleksin ympäristövastaavia on ensimmäisen kerran yhden sijasta 

kaksi. Ympäristövastaavien lisääminen tulee toivottavasti tehostamaan 

ympäristötavoitteiden valvontaa entisestään sekä lisäämään järjestettävien tapahtumien 

määrää. Vanhoja käytänteitä ylläpidetään ja päivitetään tarpeen mukaan. 

Toimintatapoja voi aina kehittää. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain, esitellään 

hallituksen kokouksessa ja siirretään eteenpäin seuraaville ympäristövastaaville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompleksin yhdenvertaisuussuunnitelma 2021 

Toimintasuunnitelman liite 2. 
 
1. Yhdenvertaisuusohjelman tarkoitus   

Tämän ohjelman tavoitteena on edistää Kompleksin yhdenvertaisuutta. Ohjelma lisää 

tietoisuutta järjestötoiminnan yhdenvertaisuusnäkökohdista. Siinä tuodaan esille tapoja, 

joilla hallitus voi tehdä voitavansa varmistaakseen, että kaikilla jäsenillä on yhtäläinen 

mahdollisuus olla mukana Kompleksin toiminnassa.  

Yhdenvertaisuus toteutuu silloin, kun kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi toimintaan ja 

osaksi Kompleksin yhteisöä. Tällöin kaikki hyväksytään sellaisina kuin he ovat, eikä 

kenenkään tarvitse pelätä syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Tapahtumat 

ovat helposti saavutettavia, ja niissä huomioidaan osallistujien erityistarpeet. Lisäksi 

tapahtumatarjonta vastaa moniin kiinnostuksen kohteisiin ja huomioi eri-ikäiset ja eri 

elämäntilanteissa olevat jäsenemme. Myöskään hallitukseen jäseneksi tai toimihenkilöksi 

pääsemiseen eivät vaikuta tehtävän kannalta epäolennaiset henkilösyyt. Mahdollisista 

häirintätapauksista ilmoitetaan, eivätkä ne jää ilman jatkotoimenpiteitä.  

Kompleksin yhdenvertaisuusohjelman tukena on käytetty sisäasianministeriön 

Yhdenvertaisuussuunnittelun opasta (2010), HYY:n vuosien 2013–2016 ja Conduksen 

vuoden 2015 yhdenvertaisuussuunnitelmia sekä HYY:n vuoden 2020 

yhdenvertaisuuskoulutuksen materiaaleja.   

2. Yhdenvertaisuus, syrjintä ja häirintä   

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän 

sukupuolestaan, iästään, seksuaalisesta suuntautumisestaan, alkuperästään, 

kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, 

vammastaan, terveydentilastaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Muodollisen 

syrjintäkiellon lisäksi yhdenvertaisuuden edistäminen on eriarvoistavien toimintatapojen 

kitkemistä ja kaikkien rohkaisemista osallistumiseen – tällöin ei ole kyse pelkästä 

muodollisesta, vaan myös tosiasiallisesta yhdenvertaisuudesta.   

Kompleksissa on voimassa syrjinnän kielto. Ihmistä syrjitään, kun häntä kohdellaan 

epäsuotuisammin kuin muita kohdeltaisiin samassa tai vertailukelpoisessa tilanteessa 

(välitön syrjintä) tai asetetaan muihin nähden huomattavan epäedulliseen asemaan 

säännöksellä tai toimintatavalla, joka on vain näennäisesti puolueeton (välillinen syrjintä). 

Syrjinnästä on kyse myös, kun ihmisen arvoa ja koskemattomuutta loukataan tavalla, joka 

luo uhkaavan, vihamielisen tai halventavan ilmapiirin häntä kohtaan. Tämä voi olla 

esimerkiksi fyysistä, sanallista tai seksuaalista häirintää tai väkivaltaa. Viime kädessä 

kuitenkin kaikki ihmisen arvoa ja koskemattomuutta loukkaavat teot estävät 

yhdenvertaisuuden toteutumisen, vaikka ne eivät selkeästi näyttäytyisikään 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvana syrjintänä.   



3. Yhdenvertaisuus tapahtumissa   

Kompleksin tarjoilut ovat lähtökohtaisesti vegaanisia, ellei erityisen painavaa syytä ei-

vegaanisille tarjottaville ole. Lisäksi tapahtumaa järjestettäessä kartoitetaan 

ilmoittautumislomakkeen yhteydessä muut erikoisruokavaliot ja rajoitukset, kuten 

esimerkiksi allergiat, ja tarjotaan jokaiselle osallistujalle sopiva vaihtoehto. Tapahtumissa, 

joissa on noutopöytä, allergeenit ja muut huomioitavat seikat merkitään tarjottavien 

yhteyteen. Kun tapahtumaan ei ole ilmoittautumista tai tarjoilut eivät ole olennainen osa 

tapahtumaa, voidaan tapahtuman koon ja luonteen mukaan harkita, mitä ruokavaihtoehtoja 

on tarkoituksenmukaista hankkia.  

Tapahtumatarjonnassa on otettava huomioon myös alkoholia käyttämättömät jäsenet 

järjestämällä riittävästi muitakin kuin biletapahtumia, ja biletapahtumissa on oltava tarkkana, 

ettei ketään painosteta juomaan. Jos juhlissa tarjotaan alkoholia, on oltava mahdollisuus 

laadukkaaseen alkoholittomaan vaihtoehtoon. Kenenkään ei pidä joutua erikseen 

perustelemaan sitä, että ei käytä alkoholia. Tapahtumien ohjelmanumeroissa, joissa 

nostetaan yhdessä malja, eikä juomavaihtoehtoa valita etukäteen esimerkiksi 

ilmoittautumislomakkeella, alkoholittoman vaihtoehdon valitsemisen täytyy olla helppoa, 

eikä sitä pidä joutua erikseen pyytämään.  

Vaikka sekasaunominen on opiskelijapiireissä suosittua, saunailloissa (ja muissa, missä 

saunominen on pääasiallinen ohjelma) on suotavaa järjestää tapahtuman alussa 

kohtuumittainen naisten ja miesten vuoro ennen sekasaunaan siirtymistä. Toki 

sekasaunaan voidaan siirtyä aiemmin, jos kaikki osallistujat hyväksyvät sen; tätä ei 

kuitenkaan ole hyvä tehdä kysymällä heti tilaisuuden alussa asiasta niin, että sekasaunaan 

haluamaton joutuu ilmoittamaan sen kaikkien edessä. Kaikissa vuoroissa saunojat voivat 

halutessaan käyttää pyyhettä tai uima-asua.   

Jos jossain yhteydessä on tarpeen tiedustella sukupuolta, on kysymys hyvä jättää avoimeksi 

tai laitettava vaihtoehdoiksi naisen (woman) ja miehen (man) lisäksi vähintäänkin myös muu 

(other). On myös muistettava, että kaikki eivät halua kertoa virallista nimeään muiden 

kuullen, koska tällöin voi joutua tahtomattaan paljastamaan, että oman sukupuolen ilmaisu 

ei vastaa syntymässä määritettyä sukupuolta, joka käy usein ilmi nimestä.   

Sukupuolittuneiden juhlaperinteiden suhteen on käytettävä harkintaa ja oltava 

hienotunteinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Jäsenkunnan epätasaisen 

sukupuolijakauman vuoksi esimerkiksi pöytäjuhlien istumapaikkoja ei nytkään jaeta 

sukupuolen mukaan. Myös muilta osin on suotavaa joustaa pöytäjuhlien (myös vuosijuhlien) 

sukupuolinormatiivisuudesta, esimerkiksi pukukoodien suhteen.   

Valittaessa lauluja esimerkiksi sitseille tai vuosijuhliin tulee kiinnittää erityistä huomiota 

siihen, etteivät laulut ole rasistisia, muuten loukkaavia tai tapahtuman luonteeseen 

sopimattomia. Vaikka juomalauluperinteeseen kuuluu keskeisesti satiirinen ja ronski 

huumori, täytyy tapahtumanjärjestäjien huolehtia siitä, että lauluvalinnat pysyvät hyvän 

maun rajoissa. Tapahtuman osallistujilla on aina mahdollisuus ilmoittaa  

yhdenvertaisuusvastaavalle, jos he kokevat laulujen olevan loukkaavia, jolloin kyseisten 

laulujen sopivuus tapahtumakäyttöön arvioidaan uudelleen. Yhdenvertaisuusvastaava 

pohtii yhdessä tapahtumanjärjestäjien kanssa, olisiko sitsejä varten mahdollista aina 



ilmoittautumislomakkeen yhteydessä kartoittaa osallistujilta, mitä lauluja he eivät toivo 

laulettavan kyseisillä sitseillä Kompleksin laulukirjasta. Tällöin osallistujien ei tarvitse pelätä, 

että heille mahdollisesti hyvinkin epämukavaa sitsilaulua ei lauleta, vaan tunnelma säilyy 

kepeänä kaikille.  

Tapahtumille valitaan mahdollisimman helposti saavutettavat tilat. Saavutettavuuden 

kannalta huomioitavia asioita ovat muiden muassa hissit ja rampit vaihtoehtoina portaille ja 

kynnyksille, hissien painikkeiden tunnusteltavuus, induktiosilmukan käyttömahdollisuus, 

oviaukkojen tilavuus, esteettömät wc tilat, sekä sukupuolineutraalit wc tilat. Tavallisimmalle 

tapahtumapaikalle, Gustavus Rexille, pääsee pyörätuolilla, ja siellä on inva-wc, sekä kaksi 

sukupuolineutraalia wc:tä. Tapahtumapaikalla on kiinnitettävä huomiota melutasoon, 

valaistuksen sopivuuteen ja riittävään opastukseen. Tapahtumien tiedotuksen yhteydessä 

mainitaan tärkeimmät seikat tapahtumatilan esteettömyyteen liittyen ja kerrotaan henkilö, 

johon on mahdollista olla yhteydessä lisäkysymysten ja -järjestelyjen osalta. 

Tapahtumanjärjestäjien harkinnassa on rajata, kuinka yksityiskohtaisesti kussakin 

tapahtumassa tilan esteellisyydestä ilmoitetaan, sillä tarkkaa selontekoa 

tapahtumaviesteissä ei usein ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista antaa. Lisäksi 

ilmoittautumislomakkeessa on hyvä olla erikseen kohta, jossa osallistujan on mahdollista 

ilmoittaa tapahtumanjärjestäjille erityistarpeensa ja -toiveensa tapahtuman järjestämisen 

suhteen. Eri vaihtoehdoista tiedottaminen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on tehdä 

järjestäjien lähestyminen helpoksi, jotta muita mahdollisia erityisjärjestelyjä osataan kysyä 

ja voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa.  

Epäasialliseen käytökseen ja asenteelliseen puheeseen puututaan välittömästi, vaikka se 

vaatisi tilaisuuden keskeyttämisen. On huolehdittava sellaisesta ilmapiiristä, että tarvittavien 

ilmoitusten tekemistä ei epäröidä hetkeäkään.  

Kompleksin tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joista kerrotaan 

aina tiedotuksen yhteydessä, jotta yhteiset pelisäännöt ovat kaikille osallistujille selvät. 

Turvallisemman tilan periaatteet kirjataan myös Kompleksin nettisivuille. Lisäksi 

tapahtumanjärjestäjille on koottu tapahtumanjärjestämisen ”check-list”, josta tiedotetaan 

uudelle hallitukselle toimikauden alussa. Turvallisemman tilan periaatteet ja 

tapahtumanjärjestämisen ”check-list” on eritelty yhdenvertaisuusohjelmassa kohdissa 6 ja 

7.  

4. Yhdenvertaisuus viestinnässä   

Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin ja selkeästi yhteisten viestintäkanavien  

(sähköpostilista, sosiaalinen media) kautta, jotta kaikki jäsenet saavat niistä tiedon. 

Kompleksin hallituksen kokousten pöytäkirjat lähetetään liitteenä Kompleksin 

sähköpostilistalle jäsenistölle luettavaksi, tavallisesti seuraavan kokouskutsun yhteydessä. 

Vaihto-opiskelijoille sopivista tapahtumista tiedotetaan englanniksi; suotavaa on laittaa 

tapahtumaviesteihin ainakin olennaisen sisältävä yhteenveto. Lisäksi vaihto-opiskelijoiden 

tutorit välittävät tapahtumatietoa eteenpäin.   

Kaikessa järjestön viestinnässä käytetään asiallista ja kunnioittavaa kieltä. Moniin ryhmiin 

kuten mielenterveyskuntoutujiin tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin viitataan useinkin 

epähienolla tai virheellisellä tavalla, ja psykologian opiskelijoina meidän tuleekin näyttää 



esimerkkiä kunnioittavassa puhetavassa. Viestinnässä kuten kaikessa muussakin 

toiminnassa on myös aina syytä miettiä kriittisesti, mitä normeja, odotuksia ja stereotypioita 

saattaa sanoillaan vahvistaa.   

5. Yhdenvertaisuusvastaava ja yhdenvertaisuustoiminnan toteuttaminen   

Kompleksi valitsee hallitukseensa vuosittain toimihenkilöksi yhdenvertaisuusvastaavan, 

joka  seuraa  tämän  ohjelman  periaatteiden  noudattamista  ja  kehittää  

yhdenvertaisuustoimintaa edelleen. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on   

1) Edistää Kompleksin toiminnan yhdenvertaisuutta    

a) seuraamalla yhdenvertaisuusohjelman toteutumista Kompleksin toiminnassa    

b) tiedottamalla hallitusta ja jäsenkuntaa yhdenvertaisuusasioista    

c) olemalla jäsenkunnan tavoitettavissa yhdenvertaisuusasioissa    

d) tekemällä tarvittaessa ehdotuksia toimintatapojen parantamiseksi    

2) Tukea opintovastaavia opiskeluun liittyvissä yhdenvertaisuuskysymyksissä    

3) Toimia Kompleksin häirintäyhdyshenkilönä    

a) ottaen vastaan jäsenkunnan ilmoituksia mahdollisesta epäasiallisesta kohtelusta ja

  tuoden niissä ilmenneitä epäkohtia hallituksen tietoon (tätä varten on käytössä 

anonyymi yhdenvertaisuusvastaavan yhteydenottolomake)   

b) ohjaten yhteyttä ottaneet oikeiden tahojen puoleen jatkoselvittelyä varten (esim.

  ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö, yliopiston tasa-arvovastaava, 

yhdenvertaisuusvaltuutettu, viranomaiset)   

4) Päivittää yhdenvertaisuusohjelma toimikauden alussa  toimintasuunnitelman teon 

yhteydessä ja lopussa ohjeistaa uutta yhdenvertaisuusvastaavaa kuluneen toimikauden 

pohjalta seuraavan vuoden yhdenvertaisuusohjelmaa varten.  

6. Tapahtumien järjestämisen tarkistuslista   

Tämän listan tarkoitus on auttaa tapahtumajärjestäjää ottamaan huomioon kaikki 

osallistujat ja heidän tarpeensa jo järjestelyvaiheessa. Lista pohjautuu Helsingin yliopiston 

ylioppilaskunnan  tapahtumien  järjestämisen  checklistiin 

 (2012),  Kompleksin yhdenvertaisuussuunnitelmaan  (2020)  ja 

 HYY:n  yhdenvertaisuuskoulutuksen materiaaleihin (2020).   

1. Tilaisuudelle  pyritään valitsemaan esteetön tila. Esteettömyys 

tarkoittaa mm. mahdollisuutta päästä paikalle ja liikkua tiloissa pyörätuolilla, inva- ja 

sukupuolineutraalia wc:tä ja induktiosilmukkaa (kuulovammaisten apuväline). Gustavus 

Rex on esteetön tila. HYYn kokous- ja juhlatilojen esteettömyydestä kerrotaan HYYn 



nettisivuilla. (Esim. Uuden ylioppilastalon tilat ovat hyvin esteellisiä). Tiedotuksen 

yhteydessä kerrotaan tilan esteellisyydestä/esteettömyydestä ja sen henkilön yhteystiedot, 

johon on mahdollista olla yhteydessä tilan esteellisyyteen liittyen tapahtuman osalta.  

2. Tilajärjestelyissä  esteettömyyttä ovat myös hyvät kuulemis- ja 

näkemisolosuhteet. Tähän kuuluu taustahälinän ja äänentason huomioiminen sekä sopiva 

valaistus. Voimakkaita valoja ja strobo-valoja on juhlissakin syytä välttää. Allergioiden 

vuoksi tiloissa tulee välttää voimakkaita hajusteita, eikä kotieläimiä saa tuoda tiloihin.   

3. Mikäli tilaisuudessa on tarjoiluja, ovat nämä vegaanisia. Tämän lisäksi 

huolehditaan,  että tarjolla on yleisimmät erityisruokavalio-vaihtoehdot, sikäli kun 

erikoisruokaa tarvitsevia on osallistumassa. Tarjoilujen yhteyteen merkitään tarvittaessa 

allergeenit.  

4. Jos tilaisuudessa tarjotaan alkoholia, tulee tarjolla olla myös alkoholiton 

vaihtoehto, joka on muuta kuin vettä. Kenenkään ei pidä joutua missään tilanteessa joutua 

perustelemaan sitä, ettei juo alkoholia, tai joutua eriarvoiseen asemaan sen takia. 

Alkoholitonta vaihtoehtoa tulee tarjota myös tapahtumanjärjestäjien toimesta, jottei 

osallistuja joudu erikseen pyytämään sitä.  

5. Jos tilaisuudessa on saunomismahdollisuus, pidetään erikseen myös miesten 

ja naisten saunavuorot, vaikka suurin osa olisikin tyytyväinen sekasaunaan. Vuorojen 

jälkeen pidetään sukupuolineutraali sekavuoro. Kaikissa vuoroissa saunojat voivat 

halutessaan käyttää pyyhettä tai uima-asua.   

6. Pöytäjuhlien istumajärjestystä ei ole syytä laatia sukupuolen mukaan. Myös 

muilta osin on suotavaa joustaa pöytäjuhlien sukupuolinormatiivisuudesta. Juomalauluja 

valittaessa tulee välttää rasistisia, muuten loukkaavia tai tapahtuman luonteeseen 

sopimattomia lauluja. Vaikka juomalauluperinteeseen kuuluu keskeisesti satiirinen ja ronski 

huumori, täytyy tapahtumanjärjestäjien huolehtia siitä, että lauluvalinnat pysyvät hyvän 

maun rajoissa. On suotavaa tiedustella osallistujilta etukäteen esimerkiksi 

ilmoittautumislomakkeessaa, toivovatko he, että jokin sitsilaulu jätetään laulamatta.  

7. Epäasialliseen käytökseen puututaan heti, jos sitä ilmenee. Epäasiallista on 

esimerkiksi syrjintä, häirintä, asenteellinen puhe, juomaan painostaminen tai halventavat 

vitsit. Tärkeää on huolehtia ilmapiiristä, jossa epäasiallista käytöstä ei suvaita.   

8. Järjestäjä on vastuussa ja ratkaisevassa roolissa siinä, että kaikki viihtyvät

  tilaisuudessa, kaikki pääsevät osallistumaan ja että kukaan ei jää ulkopuolelle.  

  

9. Tilaisuuksilla tulisi olla nimettynä vähintään yksi, mielellään kaksi, 

turvahenkilöä, joiden  puoleen osallistujat voivat ongelmatilanteissa kääntyä. 

Turvahenkilöiden tulisi olla selvästi erotettavissa muista jonkin tunnuksen (nauha, liivi, 

ilmapallo tms.) avulla. Turvahenkilöt tulisi esitellä tilaisuuden aluksi ja olisi hyvä tiedottaa 



heidän nimensä ja mahdollisesti puhelinnumeronsa jo tapahtumakuvauksen yhteydessä. 

Turvahenkilöohjeistus löytyy Conduksen sivuilta.   

  

10. Kompleksin tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joista 

tulee  tiedottaa tapahtumakuvauksen yhteydessä.  

  

7. Turvallisemman tilan periaatteet  

  

Kompleksi on tapahtumissaan sitoutunut noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita, 

jotka on koottu HYY:n yhdenvertaisuuskoulutuksen (2020) materiaaleja ja Conduksen 

turvallisemman tilan periaatteita (2017) apuna käyttäen.  

Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on auttaa rakentamaan tilaa ja ilmapiiriä, 

jossa jokainen kokee olonsa turvalliseksi, hyväksytyksi ja tervetulleeksi sekä madaltaa 

kynnystä puuttua epäasialliseen käytökseen. Turvallisemman tilan luominen tapahtumissa 

on jokaisen osallistujan vastuulla, minkä vuoksi myös kukin osallistuja sitoutuu näihin 

periaatteisiin osallistuessaan Kompleksin tapahtumiin.  

  

  

1. Kunnioita toisen omaa tilaa ja koskemattomuutta. Jokaisella on oikeus olla 

joutumatta häirinnän, pilkan tai syrjinnän kohteeksi ja tuntea olonsa turvalliseksi ja 

tervetulleeksi. Älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla.   

  

2. Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistia, seksistiä, homo- tai 

transfobisia stereotypioita. Älä käyttäydy tai puhu loukkaavasti tai väkivaltaisesti.  

  

  

3. Vältä oletusten tekemistä toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta 

suuntautumisesta, terveydentilasta, taustasta tai muusta henkilöön liittyvästä 

ominaisuudesta ulkoisen olemuksen tai puheen perusteella. Koska oletuksia 

kuitenkin välttämättä syntyy, pyri olemaan niistä tietoinen ja ymmärrä, että ne eivät 

välttämättä vastaa todellisuutta. Älä määrittele toisen kokemusta tai identiteettiä 

hänen puolestaan.  

  

4. Kunnioita toisen henkilökohtaisia rajoja ja huomioi, että ne saattavat poiketa 

paljonkin omistasi. Tämä liittyy sekä fyysisiin rajoihin esimerkiksi kosketuksen osalta 

että henkisiin rajoihin esimerkiksi huumorin suhteen.  

  

5. Välitä ja pidä huolta. Mikäli huomaat epäasiallista käytöstä tai toisen tarvitsevan 

apua, esimerkiksi humalatilan vuoksi, auta kykyjesi mukaan. Mikäli et itse voi/halua 

puuttua tai auttaa suoraan, kerro tilanteesta tapahtuman turvahenkilölle.  



  

6. Ole avoin, kuuntele ja kommunikoi. Pyri ymmärtämään erilaisuutta ja suhtautumaan 

myös mahdolliseen kritiikkiin omaa käytöstäsi kohtaan oppimisen mahdollisuutena. 

Käytöksestäsi huomauttavat eivät loukkaa sinua ihmisenä, vaan auttavat sinua 

kehittymään. Muista että omasta mielestäsi viaton ja hauskaksi tarkoitettu puhe tai 

käytös voi toisesta tuntua loukkaavalta.  
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Kompleksi r.y.  

Talousarvio 2021  
  

  

 Varsinainen toiminta  Arvio vuodelle  
2021   

      -Jäsentilaisuudet  

  Tuotot  

  

7 450,00 € 

  Hyvinvointitoiminnan kulut  400,00 € 

  Yritysyhteistyötoiminnan kulut                   75,00 € 

Muut jäsentilaisuuksien kulut  6 975,00 € 

     -Tiedotustoiminta  
  

Lehden tuotot  

  

0,00 € 

    Lehden kulut  1 200,00 € 

   Podcastin kulut  140,00€ 

    Muut tiedotustoiminnan kulut (internet)      40,00 € 

      -Yleistoiminta  

  Edunvalvonta- ja yhdenvertaisuustoiminnan kulut  

  

430,00 € 

Tuutor-toiminnan kulut  350,00 € 
   Kansainvälisentuutor-toiminnan kulut  100,00 € 

Kansainvälisyystoiminnan kulut  150,00 € 

    Pankki- ja palvelumaksut  250,00 € 

   Kokouskulut  250,00 € 

    



   Hallintojaostokulut  340,00 € 

    Merkkikulut              1 500,00 € 

    Muistaminen ja edustus  550,00 € 

    SPOL-jäsenmaksu  65,00 € 

    Conduksen tilankäyttömaksu  80,00 € 

   Teosto-maksu  60,00 € 

   Vaatteiden hankintakulut  2 400,00 € 

   Laulukirjojen hankintakulut  1 500,00 € 

   Haalarikulut  4 500,00 € 

    Muut kulut  415,00 € 

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä  21 770,00 € 

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä    7 450,00 € 

 Varsinaisen toiminnan kulujäämä    -14 320,00 € 

Varainhankinta  
    Jäsenmaksutuotot  

  

500,00 € 

     Merkkimyynti  2 700,00 € 

  Laulukirjamyynti  430,00 € 

  Vaatemyynti  2 800,00 € 

Haalarisponsorit  4 500,00 € 

  Vuosijuhlien sponsorointi  5 000,00 € 

   Varainhankinta yhteensä  15 930,00 €  

  Avustukset     
     HYY:n tuki  1 560,00 €  
    HYY:n lehtituki  450,00 €  

 
 TILIKAUDEN TULOS  3 620,00 €  
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LIITE 2: EHDOTETUT MUUTOKSET KOMPLEKSIN SÄÄNTÖIHIN   

   

Hallituksen jäsenmäärä   

   

Kompleksin säännöissä (kohta 9) lukee tällä hetkellä, että syyskokouksessa valitaan  

“hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä 4-11 muuta 

hallituksen jäsentä”.  Tällä hetkellä Kompleksilla on kuitenkin näiden neljän erikseen mainitun 

lisäksi 13 varsinaista jäsentä, koska tiedottajasta ja yritysyhteistyötiimin vetäjästä tehtiin 

hallituksen varsinaisia jäseniä vuoden 2020 syyskokouksessa.   

  

Ehdotetaan, että sääntö muutetaan joko muotoon ”puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 

taloudenhoitaja sekä vähintään neljä (4) muuta hallituksen jäsentä” tai päätetään joku sopiva 

maksimimäärä edellisen yhdentoista (11) tilalle. Pyritään löytämään ratkaisu, joka sopii 

mahdollisimman pitkälle aikavälille, jotta sääntöjä ei jouduttaisi muokkaamaan usein. 

Keskustelun perusteella parempana vaihtoehtona pidetään sitä, että ei ilmaista hallituksen 

jäsenten maksimimäärää, vaan kirjataan sääntöön hallitukseen puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan ja sihteerin lisäksi valittavien henkilöiden vähimmäismääräksi neljä (4).   

  

Ehdotettu sääntömuutos esitetään yhdistyksen syyskokouksessa yhdistyksen sääntöjen 14§ 

mukaisesti.   

   

Sääntömuutos koskisi yhdistyksen sääntöä 9 § Varsinaiset kokoukset     

 

Nykyinen muotoilu: valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

sihteeri, taloudenhoitaja sekä 4-11 muuta hallituksen jäsentä  

Ehdotettu muotoilu: valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 

taloudenhoitaja sekä vähintään neljä (4) muuta hallituksen jäsentä  
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Läsnäolijat 

Salla Skön 

Kaisa Krabbe 

Eetu Vilminko 

Anniina Koutonen 

Laila Ketvel 

Saara Silakoski 

Ellen Saikku 

Kamos Rehn 

Lauri Uuskallio 

Sylvia Talikka 

Alma Suutari 

Jyri Kallela 

Iiris Vanhala 

Siiri Piha 

Hanna Kero 

    


