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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.
Kirjanpito hoidetaan sähköisesti. Jatketaan edellisten vuosien tapaan sähköisten
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-

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
5

-

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
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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.
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.
Tilaisuuksien järjestämisessä kiinnitetään huomiota siihen, että mahdollisimman moni
kompleksilainen ehtisi osallistua niihin ja kynnys tulla antamaan palautetta olisi matala.
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-

-

-

-

-

-

-

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.
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-

-

-

-

Tapahtumien alustavat sisällöt ja päivämäärät tiedotetaan kevät- ja syyskauden alussa.
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.
Kaikille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille haetaan HYY:ltä Gustavus Rexin
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-

-

-

-

-

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.
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
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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
-

-

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
15

-

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.
Yritysyhteistyötiimin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, suunnitellaan työelämätoimintaa
ja järjestetään mahdollisesti yhteisiä tapahtumia.
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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.
Perinteisesti tilaisuudessa on esitelty erilaisia psykologin uramahdollisuuksia ja
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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.
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