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1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 17.05. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Lauri Uuskallio. 

2.2 Kokouksen sihteerin valitseminen 

Valitaan kokouksen sihteeriksi Kira Schalin. 

2.3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eetu Vilminko ja Siiri Piha. 

2.4 Kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen 

Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Saara Silakoski ja Iiris Mankki. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista. 

5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen, tuloslaskelma ja tase sekä 

toiminnantarkastajien lausunto 

Käydään läpi toiminnantarkastajien lausunto (liite 1) läpi pääpiirteissään.  

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2021 tilinpäätös (liite 2). 

 Hyväksytään esitys. 

 

  



6. Vuoden 2021 toimintakertomus ja -kalenteri 

Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus ja -kalenteri (liitteet 3 ja 4). 

 Hyväksytään esitys. 

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle 

Esitys: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle.  

 Hyväksytään esitys. 

Emma Hakonen ja Laila Ketvel poistuvat klo 17.47. 

8. Toimintasuunnitelma 2022 

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2022 (liite 5). 

 Hyväksytään esitys. 

9. Talousarvio 2022 

Esitys: Hyväksytään talousarvio 2022 (liite 6). 

 Hyväksytään esitys. 

10.  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 17.51. 

 

Vakuudeksi, 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Lauri Uuskallio, kokouksen puheenjohtaja     Kira Schalin, kokouksen sihteeri 
  

_____________________________________              _____________________________________ 
Eetu Vilminko, pöytäkirjantarkastaja     Siiri Piha, pöytäkirjantarkastaja 
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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 ammattikäytäntöä sekä tukea opiskelijoiden sosiaalista 
kanssakäymistä. Vuosi 2021 oli Kompleksin 74. toimintavuosi. 

Toimintavuoden keskeisimpiä tavoitteita oli ainejärjestön toiminnan palauttaminen takaisin 
koronaviruspandemiaa edeltäneeseen lähimalliin. Lisäksi painotettiin lääketieteellisen 
tiedekunnan järjestöjen välisen yhteistyön ylläpitoa ja tiivistämistä poikkeustilanteen 
tuomista haasteista huolimatta. Myös hallitustoiminnan ja viestinnän sujuvuudesta ja 
läpinäkyvyydestä pyrittiin huolehtimaan. Viime vuosina tärkeäksi nostettua toimijoiden 
hyvinvoinnista huolehtimista jatkettiin. Kompleksiin liittyi vuoden 2021 aikana 61 jäsentä. 
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 471. 

 

1 Hallitustoiminta ja talous 

1.1 Hallitustoiminta 

Vuonna 2021 Kompleksin hallituksessa toimi 63 jäsentä, joista 17 oli hallituksen virallisia 
jäseniä ja loput toimihenkilöitä. Hallitus rakentui viidestä jaostosta: hallintojaosto, 
edunvalvontajaosto, tapahtumajaosto, sidosryhmäjaosto ja mediajaosto. Tapahtuma-, 
sidosryhmä- ja mediajaostojen sisällä oli useita eri tiimejä, joilla oli omat tehtävänsä ja 
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tiiminvetäjänsä. Vuoden aikana hallitus perusti myös kuusi työryhmää: Discord-työryhmän, 
Lähisuhdeväkivaltaseminaarin työryhmän, haalaritiimin, ansionauhatyöryhmät vuosille 2021 
ja 2022, sekä laulukirjatyöryhmän laulukirjan uuden painoksen suunnittelua varten. Myös 
viime vuonna perustetut vuosijuhlatiimi ja vuoden 2020 haalaritiimi jatkoivat toimintaansa 
tällä kaudella.  

Hallitus kokousti vuoden aikana 9 kertaa. Ensimmäiset viisi kokousta, jotka järjestettiin 
kevätkaudella, pidettiin etäyhteyksien välityksellä. Loput neljä järjestettiin syyskaudella 
lähikokouksina kokoontumisrajoitusten lievennyttyä, mutta mahdollisuus myös 
etäosallistumiseen säilytettiin. Kokoukset olivat koko jäsenistölle avoimia ja niistä tiedotettiin 
järjestön sähköpostilistalla viikkoa ennen kokousta. Elokuussa hallitus piti epävirallisen 
tulevaan syksyyn orientoivan kokouksen. Hallitus järjesti myös neljä iltakoulua, joista kaksi oli 
koko jäsenistölle avoimia. Avoimista iltakouluista ensimmäisessä keskusteltiin ja määriteltiin 
ainejärjestön arvot ja toisessa keskusteltiin ympäristö- ja ilmastonmuutosasioihin liittyvän 
opetuksen määrästä ja riittävyydestä.  

Kokousten pöytäkirjat lähetettiin sähköpostilistalle ja pyrittiin julkaisemaan yhdistyksen 
nettisivuilla, kun ne oli hyväksytty seuraavassa kokouksessa. Lisäksi hallituksen kokouksista 
tehtiin erillisiä kokouskohtaisia koonteja Kompleksin Facebook-ryhmään. Jäsenistöä 
tiedotettiin myös koronaan liittyvistä muutoksista ainejärjestötoiminnassa, kuten 
koronapassin tarpeenmukaisesta käyttöönotosta. 

Jäsenrekisteriä päivitettiin uusien jäsenten liittyessä ja valmistuneita jäseniä erotettaessa. 
Vuoden alussa hallitus loi toimintasuunnitelman ja päivitti talousarvion, jotka hyväksyttiin 
yhdistyksen kevätkokouksessa. Vuonna 2021 päivitettiin yhdistyksen sääntöjä kerran 
yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kevätkokouksessa päivitettiin hallituksen varsinaisten 
jäsenten määrä nykytilannetta vastaavaksi siten, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä 4-17 muuta hallituksen jäsentä. 
Syyskokouksessa hyväksyttiin päivitetty yhdistyslain edellyttämä äänestys- ja vaalijärjestys 
etäosallistumista varten siten, että myös paikan päällä osallistuminen oli järjestyksen 
sanavalintojen muutoksen jälkeen mahdollista. 

Vuonna 2021 puheenjohtajisto teetti koko ainejärjestön jäsenistölle laajan jäsenkyselyn 
vuoden lopussa. Kyselyn tulosten perusteella pyritään kehittämään hallituksen toimintaa. 
Tarkoituksena oli kerätä jäsenkyselyllä palautetta myös keväällä, mutta useiden kyselyiden 
samanaikaisuudesta johtuen päätettiin priorisoida muita kyselyitä vastaamisväsymyksen 
välttämisesksi. Myös Kompleksin hallituksen palautelomake oli näkyvillä Kompleksin 
Facebook-ryhmässä ja nettisivuilla koko vuoden. Palautelomakkeesta muistutettiin kevään ja 
syksyn alussa jäsenistöä. Lomakkeen kautta saadut palautteet käsiteltiin hallituksen 
kokouksissa ja niiden pohjalta kehitettiin hallituksen ja ainejärjestön toimintaa varsinkin 
viestinnän suhteen. 
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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 2021 puheenjohtajisto jatkoi hallitustoimijoiden 
hyvinvoinnista huolehtimista esimerkiksi keväällä säännöllisesti järjestettyjen kahvihetkien 
avulla. Kevään alussa puheenjohtajisto järjesti myös orientaatiotapahtuman uusille 
hallitustoimijoille, jossa pohdittiin yhdessä vuoden kuvioita ja ryhmäydyttiin. Osallistujia oli 
20 ja tapahtuma sai paljon kiitosta ja positiivista palautetta. 

Maaliskuussa järjestettiin avainhenkilöilta yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan muiden 
ainejärjestöjen kanssa. Tapahtumassa toimijat tutustuivat toisiinsa, jakoivat 
järjestötoimintavinkkejä ja ideoivat yhteistä toimintaa. Lisäksi lokakuussa yhdessä 
tiedekunnan muiden järjestöjen kanssa pidettiin hallitusten yhteiset Trigeminus-sitsit 
virkistäytymistä ja tutustumista ajatellen. Kompleksin hallituksesta sitseille osallistui 13 
henkilöä. 

Syksyllä hallitukselle järjestettiin kaksi erillistä iltakoulua, joista ensimmäisessä käytiin 
yhdessä läpi täytettäviä dokumentteja, kuten pestitestamentteja ja talousarviota. Toisessa 
iltakoulussa käytiin läpi hallitusrakennetta ja siihen toivottuja muutoksia. Iltakoulussa tehty 
hallitusrakenne hyväksyttiin marraskuun kokouksessa. 

Alkuvuodesta järjestettiin perinteinen Vallanvaihtokaronkka, jossa uusi ja vanha hallitus 
sitsasivat yhdessä. Koronatilanteen takia karonkka järjestettiin etäyhteyksin siten, että 
halutessaan tiimit saattoivat kokoontua yhteen pienillä kokoonpanoilla. Hallituksen 
perinteistä hallitusmökkiä ei koronatilanteen takia voitu pitää kevään päätteeksi, mutta 
kiitokseksi hallitustoiminnasta järjestettiin toukokuun kokouksen päätteeksi etänä 
hallitussitsit. Syyskauden lopussa koronarajoitusten salliessa ja koronapasseja hyödyntäen 
voitiin toiset hallitussitsit järjestää joulukuun kokouksen päätteeksi paikan päällä. 

 
1.3 Talous 

Vuonna 2021 Kompleksin toimintaa rahoitettiin aiempien vuosien tapaan muun muassa 
HYY:n toiminta-avustuksella, Kompleksin vuosikohtaisilla kannatusjäsenmaksuilla ja 
kertaluontoisilla jäsenmaksuilla, varainhankinnalla kuten haalarimerkki-, vaate- ja 
laulukirjamyynnillä ja astiastovuokralla 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 rahallista avustusta haettiin vuonna 2021 kahteen tapahtumaan. Lokakuussa 
järjestettyyn Lähisuhdeväkivaltaseminaariin kerättiin avustuksia, joilla katettiin 
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luennoitsijoiden puhujapalkkioita ja kiitoslahjoja. Vuonna 2021 kerättiin  varoja myös 
Kompleksin 75-vuotisjuhliin, jotka järjestetään helmikuussa 2022. Sponsorointisopimukset 
vuosijuhlille solmittiin pääasiassa kevään 2021 aikana. Loppuvuodesta 2021 sovittiin myös 
sponsorointeja helmikuussa 2022 järjestettäville Uratreffeille, mutta varoja ei kerätty vielä 
2021 vuoden aikana. 

Kompleksilla oli vuonna 2021 käytössä Nordealla kolme pankkitiliä: päätili, merkkitili sekä 
haalaritili. Päätililtä hoidettiin vuoden aikana suurin osa maksuista. Merkkitili otettiin 
vuosijuhlakäyttöön keväällä 2021 vuosijuhlien rahaliikenteen hoitamiseen. 

Haalaritiliä käytettiin uusien haalarisponsorien keräämiseen ja haalaribileiden järjestämiseen. 
Vuoden 2020 fuksit järjestivät haalaribileet poikkeuksellisesti tammikuun 2021 sijasta vasta 
marraskuussa 2021. Puolestaan fuksit 2021 keräsivät syksyn mittaan haalaritilille rahaa 
haalareiden hankintaa sekä tammikuussa 2022 järjestettäviin haalaribileisiin. Rahaa kerättiin 
myymällä sponsoreille mainospaikkoja haalareista. Kompleksin periaatteena on ollut usean 
vuoden ajan, etteivät opiskelijat joutuisi itse maksamaan haalareistaan, ja tätä perinnettä 
jatkettiin. 

Kompleksin rahaliikenteestä ollaan pyritty tekemään entistä läpinäkyvämpää, minkä 
seurauksena Kompleksille luotiin vuoden 2020 lopussa oma MobilePay MyShop, jonka käyttö 
aktivoitui alkuvuodesta 2021. Kuluneena vuonna 2021 kerättiin paljon maksuja suoraan 
Kompleksin MobilePay-käyttäjän kautta tilille, kun aikaisempina vuosina osallistumismaksuja 
kerättiin yksittäisten toimijoiden kautta Kompleksille. 

Talouden suhteen vuosi 2021 oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen. Kompleksin 
talous painottui vuonna 2021 varainhankintaan jäsentilaisuuksien jäädessä vähiin. Vuoden 
2021 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 2021 suunnitellusti ylijäämäiseksi. Selityksenä tälle on pitkälti se, että 
koronan seurauksena arvioidut kulut jäivät vähäisiksi varainhankinnan ja avustusten pysyessä 
lähes entisellään. Lisäksi vuoden 2021 talousarvio oltiin suunniteltu ylijäämäiseksi ennalta 
kerättävien vuosijuhlien sponsorointien vuoksi. 

Vuonna 2021 kirjanpitoa pyrittiin pitämään yhdenmukaisena vuosiin 2018, 2019 ja 2020 
nähden, jotta Kompleksin talouden pitkäaikainen hahmottaminen olisi selkeämpää ja 
talousarviot olisivat lähempänä todellista tilannetta. 
 

2 Vastuullisuus 
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2.1. Vastuullisuus koronaturvallisuuden näkökulmasta 

Vuonna 2021 Kompleksi jatkoi toiminnassaan koronapandemian tuomien erityishaasteiden 
huomioimista. Tapahtumien järjestämisessä noudatettiin HYY:n, Helsingin yliopiston, THL:n ja 
Suomen hallituksen ohjeistuksia ja linjauksia. Syyskauden loppupuolella otettiin tapahtumissa 
käyttöön koronapassi, jolloin sisätapahtumien järjestäminen pysyi mahdollisena myös 
isommille osallistujamäärille. 

 

2.2. Vastuullisuus ympäristön näkökulmasta 

Kompleksin ympäristövastaavat seurasivat järjestön ympäristöohjelman toteutumista. 
Kompleksin tapahtumissa tarjoiltava ruoka oli aina vegaanista. Kompleksin omaa astiastoa 
käytettiin sisällä järjestetyillä sitseillä, mutta ulkona järjestetyillä fuksisitseillä jouduttiin 
käyttämään poikkeuksellisesti kertakäyttöastioita. Osallistujia pyydettiin tuomaan omia 
astioita kyseisille sitseille, mikä auttoi jätteen määrän minimoinnissa. Syntynyt jäte 
kierrätettiin asianmukaisesti silloin, kun kierrättäminen oli mahdollista. Ulkotapahtumissa 
kierrättäminen oli hankalaa, sillä kaupungin jäteastiat ovat vain sekajätteelle. Ruokahävikkiä 
minimoitiin valmistamalla sen verran ruokaa, mitä tarvittiin kuhunkin tapahtumaan. 
Ylijäämäruoka jaettiin halukkaille tapahtuman järjestäjille tai osallistujille, ja ylijääneet ruoka-
ainekset pyrittiin säilyttämään tulevia tapahtumia varten. 

Tänä vuonna perinteisiä yhteislähtöjä verenluovutukseen keväällä ja syksyllä ei voitu järjestää 
koronatilanteen vuoksi. Ympäristövastaavat kannustivat kuitenkin jäsenistöä luovuttamaan 
verta omalla ajalla. Ympäristövastaavat järjestivät sekä keväällä että syksyllä 
hyväntekeväisyyskeräyksen. Hyväntekeväisyyskeräysten kohteet valittiin jäsenistölle 
lähetetyn kyselyn perusteella. Kevään 2021 hyväntekeväisyyskohde oli Seta ry, jolle kerättiin 
290 euroa Facebook-keräyksellä 23 lahjoittajan toimesta. Syksyn hyväntekeväisyyskeräys 
järjestettiin SOS-lapsikylän nettikeräyksen kautta SOS-lapsikylän Joulukeräykselle, jolle 
kerättiin 310 euroa 28 lahjoittajan toimesta.  

Keväällä 2021 ympäristövastaavat ja hyvinvointitiimi järjestivät Psykologit ja ympäristökriisi -
tapahtuman. Tapahtuma järjestettiin etänä Zoomin kautta. Tapahtumassa neljä 
ympäristöasioiden asiantuntijaa pitivät luentoja muun muassa seuraavista teemoista: miten 
psykologit voivat toimia ympäristön hyväksi, ympäristöahdistus ilmiönä ja työkalut 
ympäristötunteiden käsittelyyn. Syksyllä 2021 ympäristövastaavat järjestivät myös 
yhteislähdön Ilmastolakko -mielenosoitukseen. Lisäksi ympäristövastaavat mainostivat läpi 
vuoden Facebookissa, sähköpostilistalla ja Instagramissa erilaisia ympäristöaiheisia 
tapahtumia, kuten HYY:n Ympäristövaliokunnan toimintaa, Earth Houria ja lihatonta 
lokakuuta. Vuoden lopuksi ympäristövastaavat lähettivät hallitustoimijoille kyselyn, jolla 
kartoitettiin sitä, kuinka hyvin ympäristöohjelmaa noudatettiin vuoden aikana. 
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2.3. Vastuullisuus yhdenvertaisuuden näkökulmasta 

Kompleksin yhdenvertaisuusvastaava seurasi yhdenvertaisuuden toteutumista järjestön 
toiminnassa Kompleksin vuoden 2021 yhdenvertaisuusohjelman pohjalta. Havaittuaan 
häirintää, syrjintää tai muita yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmatilanteita sai jäsen 
yhdenvertaisuusvastaavaan yhteyden sekä anonyymin yhteydenottolomakkeen kautta että 
sähköpostitse. Yhteydenottoja tuli lomakkeen kautta yksi ja sähköpostitse yksi, ja 
yhdenvertaisuusvastaava reagoi niihin tilanteen edellyttämällä tavalla. Yhteydenottotavoista 
sekä turvallisemman tilan periaatteista tiedotettiin jäsenistölle Kompleksin sähköpostilistalla, 
Facebookissa ja Instagramissa sekä syksyn alussa fuksien orientaatiotilaisuudessa. 
Turvallisemman tilan periaatteista muistutettiin myös pitkin syksyä tapahtumien yhteydessä. 

Vuoden 2021 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 2021 Kompleksin jäsenistölle 
yhdenvertaisuuskyselyn. Kyselyyn vastasi 23 henkilöä (vrt. 2020 51 hlö, 2019 43 hlö, 2018 55 
hlö). Yleisesti ottaen vastaajat kokivat Kompleksin yhdenvertaisuustilanteen hyvänä sekä 
olevansa tervetulleita ainejärjestöön. Etätapahtumiin liittyen raportoitiin kuitenkin jonkin 
verran ulkopuolisuuden tunnetta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden 
sekä sukupuolten välisen tasa-arvon katsottiin lähes kaikissa vastauksissa toteutuvan erittäin 
hyvin ja eri-ikäisten sekä eri opiskeluvaiheessa olevien opiskelijoiden tasa-arvon melko hyvin 
tai erittäin hyvin. Yhdenvertaisuuskyselyn tuloksista keskusteltiin hallituksen kokouksessa ja 
pohdittiin, miten kyselyissä esiin nousseisiin haasteisiin, kuten ulkopuolisuuden kokemuksiin, 
voidaan vaikuttaa. Lisäksi yhdenvertaisuusvastaava otti kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, kuten 
etäopiskeluun ja Kompleksin arvojen laatimiseen. 

 

3 Viestintä 

3.1 Tiedotus 
 
Vuonna 2021 Kompleksin tiedottaja julkaisi kolme jäsentiedotetta, kaksi kevätlukukautena ja 
yhden syyslukukautena. Jäsentiedotteita julkaistiin suunniteltua vähemmän, sillä tiedottajan 
oma elämäntilanne johti aikahaasteisiin ja asioiden priorisoimiseen, jolloin 
vapaaehtoistoiminnasta täytyi karsia. Myös koronatilanne vaikutti asiaan. Jäsentiedotteet 
sisälsivät edunvalvontajaoston alkuvuodesta kokoaman tiivistelmän ajankohtaisista asioista, 
ympäristövastaavien sekä yhdenvertaisuusvastaavan toimintaa, työryhmien muistutuksia, 
SPOL:n ajankohtaisia tapahtumia ja hakemuksia sekä puheenjohtajiston terveisiä. Vuonna 
2021 jäsentiedotteissa korostuivat erityisesti SPOL:n tiedotukset sekä Kompleksin lukuisat 
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tapahtumat, joita järjestettiin sekä etänä että livenä. Jäsentiedotteet julkaistiin aina 
Kompleksin sähköpostilistalla, nettisivulla ja julkisella Facebook-sivulla. 
 
Tiedottaja järjesti vuoden 2021 alussa muille hallitustoimijoille pienimuotoisen 
tiedotuskoulutuksen, joka pohjautui Kompleksin tiedottamisen hyviin käytänteisiin. 
Koulutuksen tavoitteena oli yhtenäistää ja selkeyttää koko Kompleksin viestintää. 
Tiedottamisen hyvät käytänteet, johon koulutus perustui, tiedottaja oli päivittänyt vuoden 
alussa. Lisäksi tiedottaja toimi läpi hallituskauden apuna muille toimijoille tiedottamiseen 
liittyvissä asioissa, kuten jäsentiedotteeseen lähetettävien kuulumisien muotoilussa. 
 
Jäsentiedotteiden lisäksi hallituksen toimijat tiedottivat ajankohtaisista tapahtumista ja 
muusta toiminnasta jäsenistölle Kompleksin suljetussa Facebook-ryhmässä ja 
sähköpostilistalla. Myös Instagramin kautta tiedottaminen lisääntyi selkeästi vuonna 2021, 
missä tiedottaminen oli monipuolisesti tapahtumiin sekä muuhun toimintaan liittyvää.  

Kompleksin hallituksen sisäisenä viestintäkanavana vuonna 2021 toimi Slack. 
Hallitustoiminnalle omistettu viestintäkanava mahdollisti selkeämmin vapaa-ajan ja 
hallitustoiminnan rajaamisen, joka erityisesti korona-aikana on voinut olla haastavaa. Slackin 
lisäksi hallituksella oli oma sähköpostilista, jota käytettiin ensisijaisesti sähköpostipäätösten 
tekemiseen ja jonne ohjattiin esimerkiksi HYY:n järjestötoimintaa koskevat tiedotteet. 

IT-vastaava esitteli vuoden 2021 alussa GDPR-asetuksen mukaisen tietosuojapolitiikan, jonka 
mukaan jäsenistöä ohjattiin toimivan henkilötietoja käsiteltäessä varsinkin tapahtumien 
ilmoittautumislomakkeiden tietojen poistamisesta. Toimintavuonna päivitettiin 
jäsenrekisteriä ja suodatettiin sähköpostilistan tilaajista pois vanhat jäsenet. 

Kompleksin nettisivujen ulkoasua päivitettiin ja selkeyttä varten aihealueita jaoteltiin 
uudelleen. Nettisivuille päivitettiin hallituksen kokousten pöytäkirjoja sekä Kompleksi-lehteä. 
Vuonna 2021 Kompleksin nettisivuille kirjoitettiin yhdessä kansainvälisyys-tiimin kanssa 
englanninkielinen osio, jonka tavoitteena oli lisätä yhdenvertaisuutta ja selkeyttä tulevien 
vaihto-oppilaille nettisivujen käytössä ja Kompleksin toiminnasta. Kompleksin nettisivujen 
URL:n hallinnoinnissa on esiintynyt ongelmia vuonna 2021. Kompleksi uusi järjestön 
käyttäjätunnuksen vuoden alussa, mutta käyttäjätunnus pääsi Helsingin yliopiston nimissä 
jostain syystä kuitenkin vanhentumaan, eikä sitä saatu palautettua. Tästä syystä alkuperäinen 
URL-osoite, josta ollaan maksettu (kompleksi.org) ohjaa edelleen vanhaan järjestötunnuksen 
omaavaan blogiin, joka ei valitettavasti avaudu. Nykyiset nettisivut löytyvät kuitenkin heti 
Google-haulla ‘Kompleksi ry’ ja uusi linkki on välitetty opiskelijoille. Yhdessä HelpDeskin 
kanssa Kompleksin nettisivujen käyttäjätunnukset ja omistus muutettiin aiemmista vain 
järjestön käyttäjätunnuksella sisäänkirjautuvasta formaatista useamman käyttäjän blogiksi, 
jossa sisäänkirjautumiseen käytetään opiskelijan omia Helsingin yliopiston tunnuksia. 
Blogs.helsinki.fi- osoitettakin muutettiin neutraalimpaan muotoon ; blogs.helsinki.fi/jrj_komp 
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→ blogs.helsinki.fi/kompleksi-ry. Nettisivuille pääsy on nykyään jaettavissa eri hallituksen 
toimijoiden kanssa ja siellä tehtyjä päivityksiä voidaan moderoita paremmin. 

 

3.2 Kompleksi-lehti 
 
Vuonna 2021 Kompleksi-lehti julkaistiin neljä kertaa, mutta vuoden viimeinen lehti ei ehtinyt 
tulla perille ennen joululoman alkamista. Lehti julkaistiin kuitenkin netissä. Lehtien teemat 
olivat rakkaus, regressio, moraali ja työ. Kaksi ensimmäistä lehteä postitettiin halukkaille 
kampuksen ollessa koronan takia suljettuna. 
 
Toimituksen omia suunnittelukokouksia järjestettiin kaksi ja kaikille avoimia lehtikokouksia 
neljä. Kokouksista viestitettiin jäsenistölle Facebookin, lehden ja Kompleksin Instagramin ja 
sähköpostin kautta. Erityisesti fukseja yritettiin houkutella mukaan toimintaan, ja syksyn 
kokouksissa olikin käymässä useampia fukseja. Lehden tekemiseen osallistui vuoden aikana 
noin 20 eri kirjoittajaa ja kuvittajaa.   
 
Lehden teossa keskeisimpänä periaatteena oli yhteisöllisyyden vahvistaminen. Erityisesti 
vuoden ensimmäisessä lehdessä käsiteltiin yhteisöllisyyttä ja rakkautta ainejärjestöä kohtaan. 
Vuoden aikana toteutettiin myös kolme kyselyä jäsenistölle (seurustelunormit, arvot ja 
moraalikäsitykset sekä ammatilliset kiinnostuksenkohteet). Lisäksi jäsenistöä pyrittiin 
osallistamaan lehden tekemiseen hyvin matalalla kynnyksellä. Rakkaus-lehdessä julkaistiin 
kompleksilaisten rakkaustarinoita, regressio-lehdessä megamokia, ja jokaisessa lehdessä oli 
käytössä Kuultua-palsta sekä Kompleksi vastaa -palsta, jolla toimitus vastaa opiskelijoiden 
lähettämiin anonyymeihin kysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä tuli vuoden aikana useita, liittyen 
esimerkiksi ihmissuhdeongelmiin, huijarisyndroomaan ja korona-ajan ahdistukseen ja syrjään 
jäämiseen. Myös toimituksen sisäistä ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä tuettiin, ja jokaiseen 
lehteen tehtiin jokin yhdessä kirjoitettava juttu (esimerkiksi rakkaushoroskoopit, Mantan 
patsaan muovailu sekä Kompleksi testaa -jutut). Joulukuussa järjestettiin myös pikkujoulut, 
joihin kutsuttiin kaikki vuoden aikana lehden tekemiseen osallistuneet.  
 
Yhteydenpito Meilahden muihin ainejärjestöihin onnistui heikosti, koska syksyn aikana Q-
kautiseen ei saatu yhteyttä lukuisista yrityksistä huolimatta. Keväällä lehdet tekivät 
yhteistyötä onnistuneesti: Kompleksi-lehdessä julkaistiin lääketieteen opiskelijoiden 
kirjoituksia Medisiinarin vastaanotolla -palstalla, ja Q-kautisessa puolestaan julkaistiin kaksi 
kirjoitusta Psykon vastaanotolla -palstalla.  
 
Marraskuussa tietoon tuli HYY:n ehdotus lehtitukien lakkauttamisesta vuodesta 2022 alkaen. 
Kompleksi-lehti osallistui muiden ainejärjestölehtien kanssa tukien lakkautta vastustavan 
kannanoton kirjoittamiseen. Kannanotossa painotettiin ainejärjestölehtien merkitystä 
yhteisöllisyyden, ammattillisen identiteetin, Yliopiston historian ja luovan itseilmaisun 
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kannalta. Lopulta lehtitukia päätettiin leikata 7000 euroa ja ottaa käyttöön uusi pisteytysmalli 
lehtitukien jakamiseen.  
 
Vuonna 2021 HYY ei järjestänyt Vuoden ainejärjestölehti -kilpailua. Rakkaus-teemainen lehti 
asetettiin kuitenkin ehdolle Vuoden yhteisöteko -kategoriaan, mutta palkintoa ei tällä kertaa 
voitettu.  

 

3.3. Kompleksin podcast 

Syksyllä 2020 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 oli myös, että 
lehden tapaan kuka tahansa jäsenistöstä voi osallistua podcastin tekemiseen matalalla 
kynnyksellä tulevalla kaudella, mikä toteutuikin hienosti. Podcast-tiimiin kuului myös 
henkilökunnan edustaja, joka toimi toimituksen jäsenenä ja osallistui itsenäisesti jaksoja 
tekemällä, edustamalla oppiaineen näkökulmaa sekä tuki tarvittaessa myös muuta 
toimitusta.  

Podcastin tarkoituksena oli tarjota Kompleksilaisille asiantuntijahaastatteluja, joissa jaetaan 
tietoa psykologien uravaihtoehdoista, laajennetaan käsitystä psykologin asiantuntijuudesta, 
viestitään mielenkiintoisesti tutkimuksen suunnista, avataan moniammatillista yhteistyötä 
sekä pohditaan psykologian opiskelijoiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia.  

Yhteensä julkaisimme vuoden 2021 aikana 13 jaksoa. Kuuntelukertoja oli 
toimintakertomuksen kirjoittamisen hetkellä yhteensä 3406kpl. Podcast oli vuoden 2021 
aikana saatavilla 7 eri jakelualustalla; Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, 
Breaker, Castbox, Pocket Cast, Radio Public ja Stitcher. Jakeluun käytettiin Anchor.fm 
palvelua, joka oli täysin ilmainen. Koko vuoden suosituimmat jaksot olivat jakso 1. Mihin 
psykologi tarvitsee tilastotiedettä? sekä jakso 7. Tulisiko minusta terapeutti? Syksyllä 
Kompleksi podcastia alettiin jaella myös Helsingin yliopiston podcast-sivulla 
(https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/podcastit). 

Haastateltavat asiantuntijat valikoituivat jaksoihin toimituksen oman mielenkiinnon 
perusteella ja jaksosta vetovastuun otti aina se, joka jaksoidean oli saanut. Päätoimittajat ja 
muu tiimi olivat kuitenkin tukena jaksojen suunnittelussa, sekä teknisessä toteutuksessa. 
Tiimissä oli toimiva työnjako, jonka johdosta yhdelle ihmiselle ei kaatunut liikaa vastuuta 
jakson tekemisestä. Yksi tiimiläinen hoiti editoinnin, muutama muu sosiaalisen median 

https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/podcastit
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viestinnän, kolmas viesti sähköpostilistamme kautta, neljäs piti Google Drive -kansiot ja Trello 
boardin järjestyksessä. Päätoimittajat kantoivat lopullisen vastuun jakson sisällöistä ja 
julkaisivat jaksot. Muita päätoimittajien velvollisuuksia olivat delegointi, kokousten 
järjestäminen, tilojen varaaminen, Kompleksin hallituksen kokouksiin osallistuminen sekä 
toimituksen perehdyttäminen, ylimääräisten tapahtumien suunnittelu sekä 
jaksoaikatauluista huolehtiminen. Usein toinen päätoimittajista oli jakson tekijän kanssa 
studiolla henkisenä ja/tai teknisenä tukena.  

Podcast järjesti tiimin kesken 6 kokousta, joissa suunniteltiin tulevia jaksoja ja käytiin läpi 
julkaisuaikatauluun sekä muuhun käytännön toimintaan liittyviä kysymyksiä. Kokouksissa 
pidimme myös huolta tiimin jaksamisesta yhteisillä fiilisringeillä. Lisäksi järjestimme  useita 
nauhoitusstudioon suunnanneita tutustumiskäyntejä, joissa Yliopiston 
opetusteknologiapalveluiden edustaja opasti laitteiston käytössä. 

Koko jäsenistölle järjestimme koulutustilaisuuden, jossa Psykopodiaa -podcastin Nina 
Lyytinen tuli puhumaan meille siitä, millaista psykologina on tehdä podcastia. Lisäksi 
järjestimme syksyllä koko jäsenistölle avoimen podcast-kokouksen sekä mainostimme 
podcastin toimintaa fuksien virallisessa tervetulotilaisuudessa sekä ABC-illassa. Lisäksi 
olimme kertomassa podcastin toiminnasta uusille opiskelijoille Kompleksin hallituspestien 
esittelyiltamassa. Lisäksi viestimme aktiivisesti osallistumismahdollisuuksista niin podcastin 
omassa, kuin Kompleksin instagramissakin, sekä Kompleksin sähköpostilistalla. Iloksemme 
saimme podcastin tekemiseen mukaan myös tiimin ulkopuolisia kompleksilaisia. Yksi tapa 
osallistua podcastin tekoon oli jaksoideointi niin Instagramin kuin sähköpostinkin kautta.  

Vuoden lopussa vietimme podcast-tiimin kanssa pikkujouluja käyden läpi vuoden tapahtumia. 
Iloksemme voimme todeta, että podcast saa jatkoa myös vuodelle 2022.  

 

4 Yhteistyö yliopistomaailmassa 

4.1 Valtakunnallinen toiminta (SPOL ry) 
 
Kompleksi jatkoi vuonna 2021 aktiivisena jäsenenä Suomen Psykologian Opiskelijain Liitossa 
(SPOL ry). Kompleksin edustajat toimivat SPOL:n hallituksessa sihteerinä ja 
koulutuspoliittisena vastaavana. Heidän lisäpestejään olivat Nuorten Psykologien Verkosto -
yhteyshenkilö ja Psykonet-edustaja. Kompleksin hallituslaisia osallistui Psykologiliiton 
opiskelijayhteistyön seminaariin sekä SPOL:n ainejärjestötapaamiseen. Tapaamisissa 
keskusteltiin ajankohtaisista koulutuspoliittisista aiheista, tutustuttiin muiden ainejärjestöjen 
edustajiin sekä jaettiin järjestötoimintaan liittyviä ideoita ja kokemuksia. Kompleksin 
puheenjohtaja kirjoitti blogipostauksen SPOL:n blogiin, joka julkaistiin syyskuussa. Fukseille 
esiteltiin SPOL:ia sekä syyslukukauden ensimmäisenä päivänä että SPOhveLeilla. 
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Kompleksi osallistui SPOL:n järjestämään Vuoden psykologian opiskelija -kisaan, jonka 
teemana oli mielenrauhanturvaaja. Kompleksi valitsi jäsenten ehdotuksen perusteella yhden 
kompleksilaisen ehdokkaaksi kisaan, jonka hakemus lähetettiin SPOL:n hallitukselle. 
Palkinnon saaja julkistetaan fuksitapahtuma SPOLskiksen yhteydessä tammikuussa 2022. 
 
Edunvalvontajaosto piti yhteyttä muiden kaupunkien psykologian ainejärjestöjen 
koulutuspoliittisten vastaavien kanssa SPOLin koulutuspoliittisen vastaavan ylläpitämässä 
Telegram-ryhmässä. Ryhmässä käytiin keskusteluja esimerkiksi eri yliopistojen tarjoamista 
harjoittelutuista. Myös puheenjohtajisto piti yhteyttä SPOL:n ja muiden psykologian 
ainejärjestöjen puheenjohtajiin yhteisessä Telegram-ryhmässä. Ryhmässä jaettiin mm. 
ainejärjestöjen hyviä käytäntöjä uutta Oulun psykologian ainejärjestöä ajatellen. 
 

4.2 Yhteistyö muiden opiskelijajärjestöjen sekä ylioppilaskunnan kanssa 

Vuonna 2021 pyrittiin ylläpitämään ja tiivistämään yhteistyötä muiden lääketieteellisen 
tiedekunnan ainejärjestöjen Fonin, LKS:n, HLKS:n, Thoraxin ja Impactuksen kanssa. 
Ainejärjestöjen puheenjohtajat tapasivat noin kerran kuukaudessa 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 ja ainejärjestötoimijoiden hyvinvointia poikkeustilassa.  

Vuonna 2021 ylläpidettiin 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 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, opiskelijamäärien lisääminen koulutusohjelmiin, pandemian 
vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin, tiedekuntaan perustettava erityisesti psykologian 
opiskelijoille sopiva uusi tohtoriohjelma. Uusien tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien 
valintatoimikuntaan kuului opiskelijoita psykologian, suomenkielisen 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 2021 aikana, oli muun muassa 
Condus. Koronatilanteen takia perinteiset yhteistyötapahtumat kognitiotieteen ainejärjestön 
Intelligenzian kanssa eivät järjestyneet. Kompleksi ja Condus käyttävät yhteisesti 
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ainejärjestötila Gustavus Rexiä, ja siksi oli tärkeää tarvittaessa olla yhteydessä Rexiin liittyvissä 
asioissa. Kompleksilla oli myös edustaja Conduksen tilajaostossa, jonka tehtävänä on johtaa 
Gustavus Rexiä koskevaa päätöksentekoa. 

Kompleksi järjesti yhteistyössä Pykälä ry:n kanssa Oikeuspsykologian seminaarin 
etätapahtumana, joka sisälsi asiantuntijaluennon ja keskustelua. Seminaariin osallistui 
runsaasti opiskelijoita molemmista ainejärjestöistä. 

Vuonna 2021 jatkettiin hyvinvointitiimin viime vuonna perustaman Meikun hyvikset -ryhmän 
toimintaa. Meikun hyvikset koostuvat Kompleksin, Fonin, LKS:n, HLKS:n ja Impactuksen 
hyvinvointi- ja edunvalvontatiimin edustajista ja tarkoituksena on harjoittaa 
tiedekunnanlaajuista hyvinvointitoimintaa. Vuonna 2021 Meikun hyvikset järjestivät 
opiskelijoiden mielenterveyspäivänä 22.4. webinaarin, jossa keskityttiin opiskelijoiden 
mielenterveyttä haastaviin tekijöihin ja oman ammatti-identiteetin tasapainoistamiseen. 
Tiedekunnan ainejärjestöjen hyvinvointi- ja edunvalvontaedustajista koostunut työryhmä 
(osallistujat osin päällekkäin Meikun hyvisten kanssa) tuotti myös tiedekunnan sisäisen 
hyvinvointikyselyn yhdessä tiedekunnan henkilökunnan kanssa, jossa kartoitettiin 
opiskelijoiden jaksamista lukuvuoden aikana. 

Tuutoritoiminnassa taas tehtiin tiedekunnan muiden järjestöjen kanssa yhteistyötä 
tuutorivalintojen, koulutusten ja tuutorointiin liittyvän palautteen keräämisen suhteen. 
Tiedekunnan yhteinen rastiseikkailu Meikun Mestaruus järjestettiin sekajoukkueittain. Syksyn 
lopussa järjestettiin myös kaikille tiedekunnan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden 
yhteinen Meikun Minuuttibisse. 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.  Kompleksi voitti vuonna 2021 Vuoden 
opintoteko -palkinnon osallisuudestaan uuden ihmisen käyttäytymisen tohtoriohjelman 
perustamisessa, jonka toiminta käynnistyy virallisesti 1.1.2022. 

 

4.3 Yhteistyö koulutusohjelman ja tiedekunnan henkilökunnan kanssa 

Vuoden alussa puheenjohtajisto tapasi erikseen etänä psykologian koulutusohjelman 
johtajaa, psykologian ja logopedian osaston johtajaa, Medicumin johtajaa, dekaania sekä 
psykologian koulutussuunnittelijaa. Tapaamisissa esittäydyttiin ja keskusteltiin 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 
pikkujouluissa, mutta koronatilanteen takia tapaamiset peruttiin. Dekaania ja 
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opetusvaradekaania tavattiin kuitenkin yhdessä muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa 
kahteen otteeseen kevään aikana. Tapaamisissa keskusteltiin erityisesti pandemiatilanteen 
vaikutuksista hyvinvointiin, lisääntyvistä opiskelijamääristä sekä yhteistyön toimivuudesta. 
Puheenjohtajisto osallistui kevään aikana myös koronatilannekeskuksen kokoukseen 
muutamaan otteeseen. 

Keväällä tarjoiluvastaavat järjestivät koko henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisen 
perinteisen kevätjuhlan etänä. 

Syksyn lääketieteellisen tiedekunnan yhteisessä  Vuoden opettaja -tilaisuudessa palkittiin 
kaksi opettajaa. Teemoina olivat vuoden kandiohjaaja ja koronapandemian aiheuttamaan 
etäopiskeluun adaptoituminen. Vuoden kandiohjaajaksi palkittiin Eino Partanen ja vuoden 
etäadaptoitujaksi Jari Lipsanen. Tilaisuus saatiin parin vuoden yrityksen jälkeen ensimmäistä 
kertaa järjestettyä yhdessä muiden Meilahden ainejärjestöjen kanssa. 

Kompleksin hallituksen jäseniä, erityisesti edunvalvontajaosto, kävi vuoden aikana lukuisissa 
henkilökunnan kokouksissa ja tiivistä yhteistyötä ylläpidettiin myös sähköpostitse. Lisäksi 
vuoden aikana oltiin yhteydessä opintopsykologeihin muun muassa kutsumalla heidät 
mukaan opiskelijoiden mielenterveyspäivän paneelikeskusteluun, joka järjestettiin 
onnistuneesti.  

 

5 Edunvalvonta ja opinnot 

5.1 Edunvalvonta- ja opintotoiminta 

Vuonna 2021 Kompleksin edunvalvonnasta ja opintotoiminnasta vastasi nelihenkinen 
edunvalvontajaosto, johon kuului kaksi edunvalvontavastaavaa ja kaksi opintovastaavaa. 
Jaosto tapasi alkuvuodesta säännöllisesti lähinnä etäyhteyksien välityksellä ja loppuvuodesta 
oli myös lähitapaamisia. 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 
integraatiotyöryhmässä, kaksi HUS:in monialaisessa raadissa, yksi Medicumin johtoryhmässä 
ja yksi kirjastoneuvottelukunnassa. Lisäksi mainostettiin useita edustuspaikkoja jäsenistölle 
eri tiedotuskanavien kautta (esim. tieteenalarahastojen hoitokunnat, kielikeskuksen 
opetuksen kehittämisen työryhmä). 

Edunvalvontajaosto piti yhteyttä Meilahden muiden järjestöjen opinto- ja 
edunvalvontavastaaviin yhteisessä Whatsapp-ryhmässä läpi vuoden. Edunvalvontajaoston 
edustajat osallistuivat myös Meikun hyvikset -tiimin omaan whatsapp-ryhmään, joka koostui 
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tiedekunnan eri ainejärjestöjen hyvinvointi- ja edunvalvonta-edustajista. Vuonna 2021 saatiin 
pidettyä lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen Vuoden opettaja -tilaisuus livenä. 

Edunvalvontajaosto teki vuoden aikana tiiviisti yhteistyötä psykologian koulutusohjelman 
henkilökunnan kanssa, ja opinto- sekä edunvalvontavastaavat edustivat psykologian 
opiskelijoita ahkerasti koulutusohjelman opetuskokouksissa, tiedekunnan opiskelijoiden 
kuulemistilaisuuksissa, opettajien aamukahveilla, koulutusohjelmien johtajien kokouksessa ja 
erilaisissa ajankohtaisiin aiheisiin liittyvissä keskustelu- ja kehittämistilaisuuksissa. 
Opintoasioista tiedotettiin hyvässä yhteistyössä opetushenkilökunnan ja erityisesti 
psykologian koulutussuunnittelijan kanssa. Pandemiasta johtuen edunvalvontajaosto oli 
puheenjohtajiston kanssa entistä tiiviimmässä yhteydessä koulutusohjelman henkilökuntaan 
erityisesti keväällä 2021. Edunvalvonta teki vuoden aikana myös valtakunnallista yhteistyötä 
muiden psykologian ainejärjestöjen kanssa. 

Edunvalvontajaosto oli yhteistyössä puheenjohtajiston kanssa tukemassa koulutusohjelman 
henkilökunnan aloitetta uuden erityisesti psykologian opiskelijoille sopivan tohtoriohjelman 
perustamisesta lääketieteelliseen tiedekuntaan. Edunvalvontajaosto tiedotti tiedekunnan 
opskelijaedustajia asiasta ja pyysi tukea muilta tiedekunnan opiskelijajärjestöiltä, muilta 
psykologian opiskelijajärjestöiltä ja HYY:ltä. Aloite oli menestyksekäs ja uusi tohtoriohjelma 
perustettiin. 

Edunvalvontajaosto oli yhteydessä sähköpostitse opintopsykologin kanssa ja hänen kanssaan 
keskusteltiin tavoista tukea tiedekunnan opiskelijoiden hyvinvointia entistä paremmin 
koronan aikana. Tämä konkretisoitui mm. opiskelijoiden mielenterveyspäivän webinaarina, 
johon opintopsykologi osallistui yhtenä panelisteista. Opintopsykologit kävivät aikaisempien 
vuosien mukaisesti esittäytymässä syyskuussa 2021 ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
tietoisuuden kasvattamiseksi opintopsykologipalveluista. Lisäksi opintopsykologipalveluita 
mainostettiin edunvalvonnan toimesta myös sosiaalisen median eri kanavissa ja ensimmäisen 
vuoden opiskelijoille suunnatussa ABC-illassa.  

Edunvalvontavastaavat keräsivät jäsenistöltä kevään aikana tietoa opintohyvinvoinnista ja 
etäopiskelusta poikkeusaikana yhteistyössä tiedekunnan muiden järjestöjen ja 
opetusvaradekaanin kanssa. 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. 

Vuonna 2021 edunvalvontajaosto kiinnitti erityistä huomiota opiskelijoiden jaksamiseen 
koronapandemian aikana. Etäopiskelu puhutti opiskelijoita ja palautetta saatiin runsaasti 
erityisesti keväällä 2021. Ratkaisuja opiskelijoiden hyvinvoinnin laskuun pyrittiin keksimään 
yhdessä koulutusohjelman henkilökunnan kanssa, ja käyttöön otettiin mm. koulutusohjelman 
johtajan ja koulutussuunnittelijan pitämät Zoom-palautetilaisuudet, jossa opiskelijat pääsivät 
kertomaan huoliaan anonyymisti. Lisäksi otettiin käyttöön keskustelupraktikum-kurssi, jonka 
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tarkoituksena oli lisätä vuosikurssien välistä yhteistyötä opiskelijoiden keskuudessa. 
Edunvalvontavastaavat olivat myös yhdessä puheenjohtajiston kanssa järjestämässä 
fuksikummiohjelmaa, jossa fukseja ja vanhempia opiskelijoita yhdistettiin pareiksi, jotta 
vuosikurssien yhteistyö lisääntyisi ja koronan luoma yksinäisyys vähentyisi. 

Opintovastaavat keräsivät opintopalautetta koko vuoden ajan. Kevään ajan perinteiset 
valitustapahtumat olivat Zoom & valitus muodossa, näitä järjestettiin kaksi. Syksyllä saatiin 
järjestettyä Viini & valitus livenä rexillä, järjestettiin kerran. Palautetta kerättiin myös 
jatkuvasti palautelomakkeella ja sähköpostilla ja näistä mahdollisuuksista tiedotettiin sekä 
keväällä että syksyllä. Palautteet käsiteltiin opintotyöryhmässä (OTR), johon kutsuttiin mm. 
koulutusohjelman johto ja koulutussuunnittelija. OTR kutsuttiin kokoon kolmesti vuoden 
aikana. Palautteet koskivat mm. yksittäisten kurssien järjestelyä, SISUn käyttöönottoa sekä 
yleisempää palautetta. 

Marraskuussa opintovastaavat järjestivät ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille 
kohdennetun sivuaineinfon. Tapahtumassa vanhemmat opiskelijat jakoivat tietoa ja 
kokemuksiaan omista sivuainekokonaisuuksista. Tapahtumaan osallistui aktiivisesti myös 
koulutussuunnittelija. Tapahtuma järjestettiin Haartman instituutin salissa 2. 

 

5.2 Lähisuhdeväkivaltaseminaari 
 
Kompleksilaisista koottu kuuden hengen työryhmä järjesti yhteistyössä psykologian 
koulutusohjelman kanssa seminaarimuotoisen kurssin lähisuhdeväkivallasta. 
Poikkeustilanteesta johtuen seminaari järjestettiin täysin etänä Zoomin välityksellä, mikä 
mahdollisti myös suuremman osallistujamäärän sekä luentojen tallentamisen. Aikaisempien 
vuosien vastaavalla teemakurssilla on käsitelty muun muassa kriisejä ja traumoja, 
monikulttuurisuutta ja kehollisuutta sekä syömishäiriöitä. Kolmipäiväinen seminaari koostui 
kahdeksasta luennosta ja 12 työpajasta, joista opiskelija sai valita itselleen kaksi mielekkäintä. 
Luennoilla käsiteltiin muun muassa lähisuhdeväkivaltaa ilmiönä, sen tunnistamista ja 
ammatillista kohtaamista, ilmenemistä eri kulttuureissa ja ihmisryhmissä sekä väkivallan 
tekijöiden parissa työskentelyä. Seminaarissa kuultiin myös kahden kokemusasiantuntijan 
puheenvuoro. Työpajoissa saatiin tietoa ja työkaluja eri ihmisryhmien kohtaamaan 
lähisuhdeväkivaltaan sekä oikeuspsykologinen, vainoamisen, narsismin ja vertaistuellinen 
sekä turvapaikanhakijoiden näkökulma lähisuhdeväkivaltaan. 

Kurssin oppimistehtävän hyväksytystä suorituksesta sai kaksi opintopistettä, jotka voidaan 
lukea psykologian valinnaiseen opintokokonaisuuteen. Kurssille osallistui psykologian 
opiskelijoita kaikilta eri vuosikursseilta, joten se edisti myös yhteisöllisyyden tunnetta koko 
koulutusohjelmassa. Lisäksi mukana oli 141 valmistunutta psykologia sekä ensimmäistä 
kertaa muiden Suomen yliopistojen psykologian opiskelijoita - joita oli yhteensä 58 kaikista 
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yliopistoista. Seminaarilla oli tämänkin vuoksi voimakas yhteisöllisyyttä ja kollegiaalisuutta 
edistävä vaikutus. 

Seminaarin luentodiat ja -tallenteet jaettiin osallistujille Moodleen, jotta seminaarista saisi 
pysyviä työkaluja myös työelämään psykologina. Tallenteet jaettiin myös valmistuneille 
psykologeille ja muiden yliopistojen opiskelijoille myöhempää katselua varten kuukaudeksi. 
Seminaaria varten saatiin HYY:n innovatiivisten oppimismuotojen tukea sekä Helsingin ja 
Uudenmaan psykologiyhdistyksiltä sekä Psykologiliitolta sponsorirahaa. Seminaarin 
etätoteutukseen saatiin apua koulutussuunnittelijalta ja kurssin vastuuopettajana toimi 
oppiaineen opettaja. Kurssi sai paljon positiivista palautetta niin osallistujilta kuin puhujiltakin 
ja järjestelyistä kirjoitettiin kattavat ohjeet, jotta vastaavanlaisia seminaareja voidaan 
järjestää tulevinakin vuosina. 

Seminaarin tavoitteena oli parantaa opiskelijoiden tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta ja siihen 
liittyvistä ilmiöistä sekä antaa ammatillisia valmiuksia lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden 
asiakkaiden kohtaamiseen. Seminaarin tavoitteena oli myös parantaa tulevien psykologien 
valmiuksia tunnistaa lähisuhdeväkivallan eri muotoja, sen psykososiaalisia vaikutuksia, 
käsitellä väkivaltakokemuksia ja niiden seurauksia sekä tehdä monialaista yhteistyötä. 
Tavoitteeseen pyrittiin myös nostamalla esiin ilmiön monimuotoisuutta, ehkäisevää työtä ja 
erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisryhmiä. Psykologian perusopetuksessa 
käsitellään valitettavan vähän väkivaltaa ja erityisesti lähisuhdekontekstissa tapahtuvaa 
väkivaltaa, vaikka ilmiö on yleinen ja sen kokonaisvaltaiset haittavaikutukset yksilön ja 
läheisten hyvinvointiin varsin tunnettuja. Vasta viime vuosikymmeninä lähisuhdeväkivaltaan 
erikoistuneet järjestöt ja toimijat ovat tulleet näkyviin – joten on hyvin oleellista, että 
psykologian opiskelijat ja psykologit saavat etulinjassa osaamista ja tietoa näinkin keskeisestä 
aiheesta. 

 
 

6 Jäsentilaisuudet, tilat ja järjestön tavarat 

6.1 Juhlatapahtumat 
 
Kevään ajan juhlatapahtumat jouduttiin järjestämään yhä kokonaan etänä koronarajoituksien 
vuoksi, mutta syksyllä juhlatapahtumia pystyttiin jo järjestämään perinteisemmällä tavalla 
livenä. Osa perinteisistä tapahtumista, kuten Rajatilabileet ja kahvihetki henkilökunnan 
kanssa, jouduttiin rajoitusten takia perumaan kokonaan. Bile- ja tarjoilutiimi järjestivät 
yhdessä tammikuun vallanvaihtokaronkan sekä huhtikuun huhtisitsit etäversioina Zoomissa. 
Lisäksi kevään etätapahtumiin kuului drinkkilive, laskiaisvisa ja vappuna koko Meilahden 
yhteinen vapputapahtuma, jossa biletiimin tehtävä oli osallistua kahoot-visan 
toteuttamiseen. Vappuna järjestettiin Instagramin kautta myös Wapun Waltias -kisa, jossa 
osallistujat keräsivät pisteitä suorittamalla erilaisia tehtäviä yksin tai ryhmässä.  
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Syksyn alussa bile- ja tarjoilutiimi järjestivät fuksisitsit teemalla ”Pukeudu itseäsi 
vanhemmaksi tai nuoremmaksi”. Sitsit järjestettiin edellisen vuoden tapaan ulkona kahdessa 
osassa, jotta mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan koronarajoituksien puitteissa. Sitsit 
olivat toimiva tapahtuma myös ulkona järjestettynä ja näin saimme tutustutettua myös fuksit 
sitsikulttuuriimme. Lokakuussa järjestettiin kahdet REX-bileet, joista toiset olivat perinteiset 
juomapeliturnauksia sisältävät Tutkimusbileet ja toiset taas jäsenistön toivomat 
Halloweenbileet. Halloweenbileisiin kutsuttiin mukaan myös logopedian ainejärjestö Foni ry. 
Lisäksi marraskuussa päästiin vihdoin järjestämään sitsit Alinalla bile- ja tarjoilutiimin voimin 
ja teemaksi valikoitui käänteinen TISTIS -teema.  
  
Biletiimi myös mainosti jäsenistölle mm. Limeksen approja sekä seuraavana keväänä 
järjestettävää Lääkisten superristeilyä. Lisäksi biletiimi osallistui seuraavan kevään 
Pikkulaskiaisen ryhmälipunmyyntiin. Loppusyksystä kyseltiin lääketieteellisen tiedekunnan 
muiden ainejärjestöjen kiinnostusta yhteisten pikkujoulujen järjestämiseksi, mutta muiden 
järjestöjen osalta ei ollut enää resursseja lähteä toteuttamaan kyseistä tapahtumaa. Koko 
vuoden aikana yhteistyö tiedekunnan muiden ainejärjestöjen kanssa jäi tavoitetta 
vähäisemmäksi juhlatapahtumien osalta. 

Vuonna 2021 lähdettiin myös suunnittelemaan ja järjestämään Kompleksin 75-vuotisjuhlia. 
Kompleksi juhlii vuosijuhlia perinteisesti vain viiden vuoden välein, ja sen vuoksi juhlien 
järjestämiseen perustettiin vuoden 2020 lopulla oma tiimi. Tiimi on vuoden aika kerännyt 
sponsoreita tapahtumaan, laatinut mainosmateriaaleja, hoitanut lipunmyyntiä sekä 
suunnitellut vuosijuhlia edeltävän viikon ohjelmaa. Vuosijuhlia edeltävälle viikolle on 
suunniteltu viisi tapahtumaa ja itse juhlallisuudet huipentuvat juhlalliseen akateemiseen 
pöytäjuhlaan, jatkoihin sekä silliaamiaiseen. Koska vuosijuhlat järjestetään jo helmikuussa 
2022, suuri osa tapahtuman valmisteluista on tehty jo vuoden 2021 aikana. Vuosijuhlat on 
tarkoitus järjestää 19.2.2022 Wanhassa Satamassa. 

 

6.2 Hyvinvointitapahtumat 
 
Vuoden aikana järjestettiin yhteensä noin 35 hyvinvointitapahtumaa. Jäsenistölle lähetettiin 
kevät- ja syyslukukausien alussa kyselylomakkeet, joissa kartoitettiin toiveita ja ideoita 
tapahtumien suhteen. Kaikki kevään tapahtumat järjestettiin etänä, syksyllä taas 
lähitapahtumina. Keväällä järjestettiin enemmän tapahtumia, esimerkiksi viikottaisia 
aamukahvitteluita ja meditaatiohetkiä oli yhteensä noin 15. Viikottaisten matalan kynnyksen 
tapahtumien tarkoituksena oli pitää etäopiskelijoita mukana opiskelijayhteisössä, mikä oli 
erityisen tärkeää ensimmäisen vuoden opiskelijoille. 
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Keväällä järjestettiin aamukahvitteluiden ja meditaatiohetkien lisäksi monia liikunta- ja 
kulttuuritapahtumia, kuten joogaa, kasarijumppaa ja Viini&maalaus-ilta. Loppukeväästä 
hyvinvointitiimi järjesti ympäristövastaavien kanssa Psykologit ja ympäristökriisi -webinaarin, 
jossa lähestyttiin ilmastokriisiä ja ilmastoahdistusta psykologian näkökulmasta. 
 
Alkusyksyn tapahtumat olivat ulkopainoitteisia. Heti lukuvuoden alkuun järjestettiin 
yhteislähtö Helsinki Biennaliin, Nuuksio-retki sekä avantouinti- ja saunailta. Kun rajoitukset 
mahdollistivat sisätapahtumat laajemmin, järjestettiin lautapeli-ilta ja teemapäivä, jossa 
katsottiin ja analysoiden purettiin yhteisesti valittu elokuva. Lisäksi kevään suosittu 
Viini&maalaus-ilta toistettiin lähiversiona. Lähes kaikki tapahtumat syntyivät kyselystä 
tulleiden ehdotusten ja toiveiden pohjalta. Lukukauden loppussa hyvinvointitiimi järjesti 
Kompleksin pikkujoulut. 
 
Tarjoilutiimi julkaisi vuoden aikana Instagramissa reseptit ohjekuvineen pääsiäisen alla 
mämmin tekemiseen ja vallanvaihtokaronkan aikaan kolmen ruokalajin illalliseen sekä 
toteutti Kompleksin Kouluruokaviikon, jolloin joka arkipäivä julkaistiin helppo resepti 
arkilounaaksi. 
  

6.3 Opiskelija- ja opiskelutilat 
 
Kevään koronapandemiatilanteesta johtuen Domus Gaudiumin Gustavus Rexillä ei 
alkuvuodesta järjestetty tapahtumia, mutta syksyllä 2021 Rexillä järjestettiin taas toimintaa, 
kuten kokouksia, bileitä ja hyvinvointitapahtumia. Alkuvuodesta Condus piti Rex-kulkuluvat 
haluaville hallituslaisille Rex-koulutuksia, joista Kompleksin tilavastaavat tiedottivat 
hallitukselle. Tilavastaavat osallistuivat myös ympäri vuoden Conduksen tilajaoston 
kokouksiin ja päätöksiin, ja hoitivat kommunikaatiota tilajaoston ja Kompleksin välillä. 
Kokouksissa käsiteltiin mm. sääntömuutoksia sekä -rikkomuksia ja ajankohtaisia hankintoja 
Rexille. Kompleksin Rexin viikkosiivous järjestettiin marraskuussa, ja joulukuussa osallistuttiin 
myös korvaavaan yhteissiivoukseen. 
 
Vuoden aikana Kompleksi hyödynsi myös HYY:n kokoustiloja ja Alina-salia, sekä Meilahden 
kampuksen tiloja. Meilahden ainejärjestöjen jakama oleskelutila Mocoma oli alkuvuoden 
2021 suljettu opiskelijoilta, mutta se avautui taas syksyllä pandemiajärjestelyt (käsidesi, 
turvavälit) huomioonottaen. Mocoman yhteisistä opiskelijakahveista päästiin nauttimaan 
taas vuoden loppupuolella. Kompleksin tilavastaavat olivat myös yhteyksissä muihin 
Meilahden tilavastaaviin, ja tapasivat etänä järjestetyssä avainhenkilötapaamisessa 
maaliskuussa. 
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6.4 Astiat, laulukirjat, Kompleksi-vaatteet ja haalarimerkit 
 
Vuonna 2021 jatkettiin laulukirjojen ja haalarimerkkien myyntiä. Avajaiskarnevaaleja tai 
Meilahden Merkkimarkkinoita ei järjestetty vuonna 2021 koronatilanteen takia, mutta 
haalarimerkkejä ja kangaskasseja myytiin esimerkiksi fuksien orientaatioviikolla ja Kompleksi-
vaatteiden sovituksen yhteydessä. Keväällä jäsenistölle järjestettiin merkkien 
suunnittelukilpailu, johon kuka tahansa pystyi ehdottamaan luonnosta haalarimerkistä tai 
merkki-ideaa ja kilpailun perusteella valittiin yksi uusi haalarimerkki. Myös nettimyyntiä 
jatkettiin, ja tehtiin sekä keväällä että syksyllä myynti-ilmoitus Facebookin Haalarimerkkitori-
ryhmään. 
 
Kompleksin Gustavus Rexillä sijaitsevaa astiastoa vuokrattiin vuoden aikana kerran. 
Haalarimerkkejä tilattiin keväällä lisää normaalisti. Lisäksi myyntivastaavat tekivät Kompleksin 
vaatetilauksen ja tilasivat t-paitoja, huppareita ja collegepaitoja, perinteisten vaatteiden 
lisäksi tilattiin poikkeuksellisesti myös huppareita vuosijuhlalogolla. Tilauksia tuli kaiken 
kaikkiaan 80 kappaletta.  

 

7 Fuksi- ja tuutoritoiminta 
 
Koronapandemia varjosti toiminnan järjestämistä vielä vuonna 2021 ja muuttuvat rajoitukset 
aiheuttivat epävarmuutta, jota pyrittiin ratkaisemaan suunnittelemalla hyvissä ajoin 
mahdollisia toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin. Tuutorit tekivät linjauksia koronaan liittyvistä 
varotoimista ja ohjeistuksista yhteistyössä puheenjohtajiston kanssa. Haluttiin, että 
koronatilanteesta huolimatta fuksit pääsevät mahdollisimman hyvin osaksi Kompleksi-
yhteisöä.   
 
Kompleksin supertuutori toteutti yhdessä muiden lääketieteellisen tiedekunnan 
supertuutoreiden kanssa tutkinto-opiskelijoiden tuutoreiden valinnat. Lisäksi supertuutorit 
järjestivät tutkinto-opiskelijoiden tuutoreille koulutuksia ja tekivät yhteistyötä tiedekunnan 
tuutoroinnista vastaavan henkilön kanssa. Supertuutori osallistui tuutoroinnin suunnitteluun 
ja oli tuutoreiden tukena orientaation järjestämisessä. Syksyn loppupuolella supertuutorit 
keräsivät toiminnasta palautetta fukseilta ja tuutoreilta ja kävivät palautteen tuloksia läpi 
vuoden lopussa kaikkien tiedekunnan tuutoreiden kanssa.  
 
Kompleksin tuutoritiimi järjesti syksyn aikana fuksitapahtumia 18 kappaletta. Tapahtumissa 
keskityttiin opiskelijayhteisöön tutustumiseen, ryhmäytymiseen ja etenkin siihen, ettei 
kukaan tuntisi oloaan yksinäiseksi Kompleksissa. Jotta tuutoritoiminta vastaisi 
mahdollisimman hyvin myös fuksien toiveisiin kerättiin orientaatioviikkojen puolessa välissä 
fukseilta palautetta orientaatiosta. Palautteen perusteella järjestettiin fukseille pienemmissä 
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ryhmissä lautapeli-iltoja. Lisäksi syksyllä tuutorit järjestivät fuksikahvitteluja, joissa fuksien oli 
mahdollista päästä tutustumaan toisiinsa rennoissa merkeissä pienemmissä ryhmissä.  
 
Fukseille pyrittiin myös tarjoamaan mahdollisuus päästä osaksi mahdollisimman monia 
orientaatioviikkojen perinteitä. Orientaation aikana järjestettiin muun muassa perinteisistä 
tapahtumista Fuksisuokki, tutustumisbileet ja fuksikaste. Tutustumisbileisiin sekä 
Fuksisuokkiin kutsuttiin mukaan myös vanhemmat opiskelijat. Lisäksi fukseille järjestettiin 
useita informaatiotapahtumia kuten HOPS-työpaja sekä abc-ilta. Maisterifukseille järjestettiin 
maisterifuksi-ilta jossa heidän oli mahdollista tutustua paremmin toisiinsa sekä muihin 
maisteriopiskelijoihin. Kompleksin bile- ja tarjoilutiimi myös järjestivät fukseille fuksisitsit. 
Suurin osa orientaatioviikkojen tapahtumista järjestettiin koronatilanteen takia ulkotiloissa, 
mutta pienemmissä ryhmissä tapahtuvat tapaamiset järjestettiin sisätiloissa 
koronarajoitusten mukaisesti. 
 
Koronatilanteesta johtuen yhteistyö muiden järjestöjen kanssa jäi tavallista vähäisemmäksi, 
mutta sitäkin saatiin toteutettua loppusyksystä. Foni ry:n kanssa yhteistyössä järjestettiin 
sekä hengailuilta Zoomissa että Helsinki-seikkailu. Lisäksi loppusyksystä Kompleksin tuutorit 
olivat muiden lääketieteellisen tiedekunnan tuutoreiden kanssa mukana järjestämässä 
Meikun mestaruutta sekä minuuttibisseä. 

 

8 Kansainvälinen toiminta 
 

Kansainvälisyystoimintaa ei voitu vuonna 2021 koronan vuoksi järjestää täydessä 
mittakaavassa, ja esimerkiksi vaihtoviikot ja vaihto-opiskelijoihin liittyvät tapahtumat jäivät 
tänä vuonna puuttumaan. Keväällä toimittiin pääasiassa somesisältöjä tuottaen: 
alkukeväästä kansainvälisyystiimi loi Kompleksin nettisivuille pääkohdat sisältävän 
englanninkielisen version, joista tulevaisuuden vaihto-oppilaat voivat lukea ja tutustua 
Kompleksin hallitukseen sekä psykologian opiskeluelämään englanniksi. Lisäksi 
loppukeväästä järjestettiin mahdollisuus somematkailuun, kun kaksi kompleksilaista vaihto-
opiskelijaa esitteli päivän ajan vaihtokohdettaan Instagram-storyissa ja kertoi vaihto-
opinnoista Virossa ja Ruotsissa.  

 

Syyslukukaudella kansainvälisyystiimi järjesti vaihtoinfoillan, jossa vaihto-opiskelusta ja 
vaihtomahdollisuuksista olivat puhumassa psykologian koulutussuunnittelija, 
kansainvälisyyspalveluiden työntekijä sekä kolme kokemusasiantuntijaa. 
Kokemusasiantuntijat esittelivät sekä kandi- että maisterivaihtoa ERASMUS-ohjelman 
kautta.  
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9 Työelämä, ammatilliset valmiudet ja ammatti-identiteetti 

9.1 Ekskursiot 

Vuonna 2021 ekskursiovastaavat järjestivät yhteensä 20 ekskursiota, joilla tutustuttiin 
erilaisiin psykologien työpaikkoihin ja työnkuviin. Suurin osa ekskursioista järjestettiin etänä 
videoyhteydellä pandemiatilanteen vuoksi, mutta syksyllä joihinkin kohteisiin päästiin myös 
paikan päälle. Ekskursioille valittiin kohteiksi monipuolisesti eri sovellusaloja ja 
työmahdollisuuksia, ja kohteissa huomioitiin myös jäsenistön toiveet alkuvuoden 
työelämäkyselyn kautta. Ekskursiot olivat suosittuja, ja osallistujamäärä vaihteli 10-48 välillä, 
keskimäärin n. 25 osallistujaa. 

Vuonna 2021 ekskursioita järjestettiin seuraaville psykologien työpaikoille: Itsemurhien 
ehkäisykeskus, henkilöstöjohtaminen ABB:lla, Helsingin vankila, HUS Nuorisopsykiatrian 
osastot, raiskauskriisikeskus Tukinainen, Helsingin kaupungin psykiatrian osastot, 
Paperittomien klinikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Helsingin Diakonissalaitoksen 
lastensuojelun intensiivihoito, Mieppi, HUS Naistenklinikan perinataalipsykologia, terapiatalo 
Verven psykoterapiapalvelut, Terapiat etulinjaan -hanke, ja HUS Sukupuoli-identiteetin 
tutkimuspoliklinikka.  Lisäksi työtään esittelivät psykologian asiantuntijat seuraavilta osa-
alueilta: eläinavusteinen terapia, ulkomailla työskentelevät psykologit, psykologian merkitys 
teknologian suunnittelussa ja psykologi tosi-tv:n tuotannossa. Ekskursion kaltaisia tapahtumia 
järjestettiin myös Helsingin Turvakoti ry:n lähisuhdeväkivaltatyöhön, sekä kevyempänä 
vuoden lopetuksena Fazerin vierailukeskukseen. Lisäksi vuoden 2021 ekskursiovastaavat 
aikovat toteuttaa vuoden 2022 puolella (aikarajoituksista johtuen) ekskursiot 
seksuaaliterapeutille sekä Vanhan Vaasan sairaalaan oikeuspsykiatrian pariin. 

 

9.2 Alumnitoiminta 
 
Vuoden 2021 alumnitoiminnassa pyrittiin jatkamaan aiemmin hyväksi havaittua tasaisempaa 
tapahtumalinjaa vaihtelevalla menestyksellä. Alumnien kuukausittaisista afterworkeista 
muotoutui satunnaiset etä-afterworkit koronarajoitusten takia. Alkukesästä järjestettiin 
alumnien metsäretki Luukkiin muutaman alumnin voimin. Syksyn alumnitoiminta jäi 
olemattomaksi alumnivastaavan uupumuksen takia. 
 
Kompleksin kannatusjäseneksi ilmoittautumista mainostettiin alkuvuodesta, mutta uusia 
ilmoittautuneita ei saatu ja muutama jätti kannatusjäsenmaksut maksamatta. Kaikille 
kannatusjäsenille postitettiin Kompleksi-lehti. 

 

9.3 Paikallisyhdistykset ja Psykologiliitto 
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Yhteistyötä Psykologiliiton (Psyli) ja sen paikallisyhdistysten Helsingin (Hepsy) ja Uudenmaan 
psykologiyhdistyksen (Upsy) kanssa tehtiin pääasiassa opiskelijaedustajien välityksellä. 
Opiskelijaedustajat osallistuivat paikallisyhdistysten johtokuntien sekä Kompleksin 
hallituksen toimintaan ja päätöksentekoon, ja välittivät myös tietoa yhdistysten välillä. 
Yhteistyösuhteita ylläpidettiin myös Hepsyn, Upsyn ja Kompleksin puheenjohtajien yhteisellä 
etätapaamisella vuoden alussa sekä puheenjohtajistojen yhteisessä Facebook-ryhmässä. 
 
Hepsy- ja Upsy-edustajat järjestivät keväällä työelämään liittyvänä tapahtumana 
palkkaneuvotteluillan. Tilaisuudessa Psykologiliiton järjestökoordinaattori kertoi opiskelijoille 
psykologien palkkaukseen, työsuhdeasioihin ja palkkaneuvotteluun liittyvistä teemoista.  
Tapahtumassa oli noin 30 osallistujaa. Lisäksi toinen Upsy-edustajista osallistui syksyllä 
tuutorien järjestämään Psylin saunailtaan, jossa esiteltiin uusille opiskelijoille  Psykologiliittoa 
ja sen piirissä toimivia yhdistyksiä. Tilaisuuteen osallistui myös Hepsyn ja Upsyn 
puheenjohtajistoa, jotka kertoivat omista paikallisyhdistyksistään. Suunniteltua työelämäiltaa 
ei tänä vuonna järjestetty, koska vastaavia työelämään liittyviä tapahtumia, kuten 
ekskursioita, oli muutenkin runsaasti tarjolla. Tapahtumakonseptin uudistamista 
työstettiinkin alustavasti, erityisesti pohdittiin keinoja eriyttää tapahtuma 
ekskursiotoiminnasta sekä tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymistä yhä 
monipuolisemmin. 
 
Hepsy ja Upsy tukivat opiskelijatoimintaa myös sponsoroimalla opiskelijahaalareita, 
Lähisuhdeväkivaltaseminaaria sekä alkuvuodesta 2022 juhlittavien vuosijuhlien järjestämistä. 
 
 
9.4 Yritysyhteistyö 
 
Vuoden alussa julkaistiin ekskursiotiimin kyselyn yhteydessä kysely, jossa kartoitettiin 
jäsenistön ajatuksia ja toiveita yritysyhteistyön toiminnan suhteen. Lisäksi tammikuussa 
julkaistiin työnhakupaketti Kompleksin Facebookissa ja sähköpostilistalla. Työnhakupaketti 
sisälsi hyödyllisiä resursseja ja muuta materiaalia kesätyö- ja muun työnhaun tukemiseksi. 

Yritysyhteistyötiimille luotiin yhteinen sähköposti, joka lisättiin myös Kompleksin nettisivuille. 
Sähköpostin kautta Kompleksiin oltiin yhteydessä erilaisten yhteistyömahdollisuuksien 
merkeissä. Yritykset esimerkiksi tarjosivat alennuksia tuotteistaan tai palveluistaan 
näkyvyyttä vastaan. Lisäksi tiimi ylläpiti Kompleksin Linkedin-profiilia. 

Yritysyhteistyötiimi suunnitteli ja toteutti kaksi työelämäaiheista tapahtumaa: keväällä 
järjestettiin case-työpajailta ja syksyllä työelämäilta. Case-työpajailta järjestettiin yhteistyössä 
Achievelyn Samu Hannukkalan, Kasperi Mikkosen ja Elmeri Laitisen kanssa. Achievelyn 
puhujat olivat suunnitelleet kolme psykologian kenttään liittyvää case-tehtävää, joita 
osallistujat pääsivät ratkomaan pienryhmissä. Työelämäillassa puhujina olivat Jaakko Sahimaa 
ja MPS:n Lotta Moisala-Julkunen. Jaakko Sahimaa kertoi merkityksellisyyden ja ns. “oman 
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jutun” löytämisestä työelämässä ja Lotta Moisala-Julkunen kertoi käytännön vinkkejä CV:n 
luontiin ja oman osaamisen sanoittamiseen. Ennen työelämäiltaa Facebookissa ja 
sähköpostilistalla julkaistiin MPS:n tekemä työelämäaiheinen kysely. Kyselyyn vastanneiden 
kesken arvottiin Onnistuja Urapalvelu -käyttöoikeutta 3 kuukautta, jonka arvo on 99 euroa. 

Syksyllä järjestettiin myös menetelmäkoulutus yhteistyössä Aon Assessmentin, 
Aikuiskasvatuksen Killan ja Aalto-yliopiston Kauppatieteiden Ylioppilaiden kanssa. 
Koulutukseen pääsi viisi loppuvaiheen psykologian opiskelijaa. Koulutuksissa Aon tarjosi 
opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa ilmaiseksi tavallisesti maksullisen koulutuksen, joka 
oikeuttaa käyttämään Aon:in menetelmiä. 

Syksyllä aloitettiin rekrytointitapahtuma Uratreffien suunnittelu. Tapahtumaa varten luotiin 
erillinen työryhmä Kompleksin hallitukseen, ja tapahtuma järjestetään yhteistyössä Fonin ja 
Helsinki Think Companyn kanssa. Tapahtumaa varten kerätään myös sponsoreita, joiden 
avulla tapahtumaan järjestetään ilmainen ruokatarjoilu osallistujille. Uratreffit järjestetään 
Kompleksin vuosijuhlaviikolla, helmikuussa 2022. 
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Kompleksi r.y. on Helsingin Yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestön tarkoitus on 
toimia psykologian opiskelijoiden etujärjestönä, edistää psykologian opetusta, tutkimusta ja psykologien 
ammattikäytäntöä sekä tukea opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä. Vuosi 2022 on Kompleksin 75. 
toimintavuosi ja psykologian koulutusohjelman kuudes vuosi lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tänä 
toimintavuonna korostuu siirtymä pandemian jälkeiseen aikaan, ellei tilanne sen suhteen jälleen huonone. 
Muita painopisteitä Kompleksin perustehtävän lisäksi ovat lääketieteellisen tiedekunnan järjestöjen 
yhteistyön lujittaminen ja kehittäminen sekä tiedotuksen ja hallitustoiminnan läpinäkyvyys ja 
saavutettavuus jäsenistölle. 
 

1 Hallitustoiminta ja talous  

1.1 Hallitustoiminta 
 

- Kompleksin toimintaa ohjaavat yhdistyksen arvot, säännöt ja toimintaohjesääntö. 
- Hallitus tekee tärkeät päätökset pääasiassa hallituksen kokouksissa. Tarvittaessa voidaan järjestää 

aamu- tai iltakouluja sekä ylimääräisiä suunnittelutapaamisia. Erilaisiin projekteihin ja 
valmisteluun voidaan myös perustaa koko jäsenistölle avoimia työryhmiä. 

- Puheenjohtajisto järjestää hallitukselle kaksi ryhmäytymistapahtumaa, yhden kevät- ja toisen 
syyslukukaudella. Kiitoksena hallitustoiminnasta hallintojaosto järjestää koko hallitukselle myös 
mökkeilyn kevään lopuksi ja hallitussitsit vuoden lopussa, mikäli pandemiatilanne sen sallii. 

- Tänä vuonna puheenjohtajisto on päättänyt kiinnittää erityistä huomiota perinteiden ja hyvien 
käytäntöjen eteenpäin siirtymiseen  pandemian jälkeen. 

- Kalenterivuoden lopulla kukin tiimi tai toimihenkilö laatii toimintansa pohjalta testamentiksi 
kutsutun kirjallisen dokumentin. Tämän tarkoituksena on ohjeistaa tulevia toimijoita kyseisessä 
pestissä toimimiseen. Testamentti auttaa myös ylläpitämään toiminnan jatkuvuutta ja 
suunnitelmallisuutta poikkeustilan yli, joka on myös yksi vuoden tavoitteista. 

- Hallitusten välistä yhteistyötä lääketieteellisen tiedekunnan sisällä pyritään rakentamaan 
uudelleen. Tiedekunnan puheenjohtajilla ja edunvalvontatoimijoilla on muun muassa omat 
yhteydenpitokanavat. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös järjestämään yhteinen 
järjestökoulutus- ja tutustumispäivä. Pyrimme myös herättämään henkiin perinteen, että 
tiedekunnan järjestöjen puheenjohtajat tapaisivat toisiaan säännöllisesti. 

- Hallituksen toiminnan laadun tarkkailemiseksi kerätään jäsenistöltä palautetta hallituksen 
toiminnasta jäsenkyselyllä. Tämä 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. 

- Jäsenet voivat lisäksi jättää nimellä tai nimettömästi palautetta hallituksen palautelomakkeen 
kautta ympäri vuoden. Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämiseksi. 

- Hallituksen kokoukset ovat avoimia koko jäsenistölle. Kokousten pöytäkirjat jaetaan ainejärjestön 
sähköpostilistalla ja nettisivuilla. 

- Hallituksen toiminnan läpinäkyvyyttä ylläpidetään julkaisemalla tiivistelmiä hallituksen 
kokouksista Kompleksin Facebook-ryhmässä ja pyritään tiedottamaan keskeisistä päätöksistä jo 
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niiden valmisteluaikana. Vuonna 2021 laadittiin jäsenistöä kuullen Kompleksin omat arvot, 
joiden pohjalta toimintaa, päätöksiä ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa rakennetaan. 

- Vuoden alussa uusi hallitus esittelee Kompleksin Instagramissa itsensä ja tulevan vuoden 
toimintaa. Syksyllä esitellään hallituspestejä. Tämän funktio on tuoda hallitustoimintaa näkyväksi 
jäsenistölle ja rohkaista jäseniä liittymään hallitukseen. 

1.2 IT-asiat 
 

- IT-vastaava hallinnoi Kompleksin ylläpitämää jäsenrekisteriä. Rekisteriin kerätään tiedot uusista 
jäsenistä ja valmistuneet jäsenet poistetaan rekisteristä vuosittain. Kannatusjäsenrekisterin 
ylläpito on pääsääntöisesti Alumnivastaavan vastuulla. 

- Kartoitetaan jäsenrekisterin osalta mahdollisuutta siirtyä uudelle alustalle, jonka ylläpito olisi 
vaivattomampaa. Esimerkiksi lääketieteellisessä tiedekunnassa on nähty onnistunut siirtymä 
Kide-appin puolelle. 

- IT-vastaava vastaa Kompleksin yleisen sähköpostilistan sekä hallituksen sähköpostilistojen 
tilaajien päivittämisestä. 

- IT-vastaava on vastuussa hallituksen GDPR:n eli yhdistyksen virallisen tietosuojaselosteen 
tiedottamisesta hallitukselle ja sen toteutumisen valvonnassa. 

- Kompleksin nettisivuja päivitetään ja sen ulkoasua muokataan tällä hallituskaudella. 
Muokkausehdotuksia tullaan ottamaan jäsenistöltä vastaan. 

- IT-vastaava toimii tiiviissä yhteistyössä Tiedottajan sekä Somevastaavan kanssa. Kyseisten 
toimijoiden uudistunut työnjako käydään läpi vuoden alussa. 

- Mikäli tietosuojamenettelyissä tai sähköisissä ympäristöissä tapahtuu muutoksia. IT-vastaava 
tiedottaa niistä hallitukselle. Isoimmissa muutoksissa IT-vastaava tulee olemaan hallitukseen 
yhteydessä ennen muutoksen toteutumista. 

- IT-vastaava selvittää nettisivujen lisenssiin liittyviä ongelmia ja mahdollisia uusia käytäntöjä 
nettisivun hallinnoimiseen. IT-vastaava voi tarvittaessa antaa muokkausoikeudet nettisivuille 
myös muille Kompleksin hallituksen jäsenille, kuten tiedottajalle jäsentiedotetta varten. 

- IT-vastaava päivittää ajantasalle nettisivuilla näkyvät hallituksen yhteystiedot. 

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. Lisäksi valmistuneet voivat liittyä 
Kompleksin kannattajajäseniksi, jolloin heiltä peritään 25€ arvoinen kannattajajäsenmaksu. 
Kannattajajäsenmaksu on vuosikohtainen. 

- Kirjanpito hoidetaan sähköisesti. Jatketaan edellisten vuosien tapaan sähköisten 
tilityslomakkeiden käyttöä. 
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- Toiminnan rahoittamiseksi haetaan myös toiminta-avustusta Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnalta (HYY). 

- Suurempiin projekteihin voidaan hakea myös hankekohtaisia avustuksia yhteistyöjärjestöiltä ja 
yrityksiltä.  

- Psykologian uudet opiskelijat, fuksit, keräävät vuosittain rahaa opiskelijahaalareitaan varten 
myymällä mainospaikkoja haalareihinsa. Sponsorirahat kerätään Kompleksin rinnakkaistilille. 

- Vuonna 2022 järjestettävät vuosijuhlat rahoitetaan sekä osallistumismaksuilla että yritysten ja 
yhdistysten kanssa solmituilla sponsorointisopimuksilla. Varainkeruu vuosijuhlaa varten on 
aloitettu jo edellisenä vuonna. Vuosijuhlia varten on käytössä erillinen rinnakkaistili, jonka kautta 
hoidetaan vuosijuhliin liittyviä kuluja.  

- Lisäksi vuonna 2022 tilataan uusi painos laulukirjoja, joiden hankkiminen aloitettiin vuonna 
2021. Laulukirjat rahoitetaan Kompleksin varoilla ja sponsoroinnilla. 

4.1 Virallisten asiakirjojen säilytys  
 

- Kompleksin viralliset asiakirjat ovat aikaisemmin säilytetty paperisena ainejärjestön 
tiloissa. Vuonna 2021 päätettiin, että jatkossa esimerkiksi hallituksen kokousten 
pöytäkirjoja ei enää tulostettaisi allekirjoitettavaksi, vaan käsiteltäisiin ainoastaan 
sähköisesti. Näin ollen vuonna 2022 kaikki ainejärjestön asiakirjat ovat sähköisiä. 

- Asiakirjojen sähköistä tallentamista varten sekä menneiden asiakirjojen skannaamista 
varten hankitaan ainejärjestölle ulkoinen kovalevy. Kovalevylle voidaan tallentaa 
asiakirjat tietoturvallisesti. 

2 Vastuullisuus 
 

- Ympäristövastaavat päivittävät Kompleksin ympäristöohjelman vuosittain, perehdyttävät 
hallituksen siihen ja seuraavat ympäristöohjelman toteutumista. Tavoitteena on lisätä 
opiskelijoiden ympäristötietoisuutta, kannustaa opiskelijoita toimimaan 
ympäristöystävällisemmin, sekä vähentää Kompleksin toiminnasta aiheutuvaa 
ympäristökuormitusta. Ympäristöohjelma on tämän asiakirjan liitteenä. 

- Ympäristövastaavat järjestävät yhteislähdön verenluovutukseen keväällä ja syksyllä. Mikäli 
yhteislähtö ei onnistu koronatilanteen vuoksi, ympäristövastaavat kannustavat opiskelijoita 
luovuttamaan verta yksin tai pienemmissä porukoissa. Mahdollisuuksien mukaan 
ympäristövastaavat järjestävät myös muita tapahtumia, esimerkiksi “plogging”- eli 
roskajuoksutapahtuman. Lisäksi ympäristövastaavat julkaisevat kuukausittain ympäristövinkkejä 
Kompleksin Instagram-tilin kautta. 

- Kompleksi järjestää lisäksi kaksi hyväntekeväisyyskeräystä, yhden keväällä ja toisen syksyllä. 
Korona-aikana keräykset on järjestetty nettikeräyksinä, ja tätä käytäntöä aiotaan jatkaa. 
Ainejärjestön jäsenten toiveet otetaan huomioon lahjoitusten kohteita ja keräystapoja valittaessa.   

- Kompleksin yhdenvertaisuusohjelma päivitetään vuoden alusta, ja yhdenvertaisuusvastaava 
valvoo sen toteutumista järjestön toiminnassa. Yhdenvertaisuusohjelman tavoite on, että kaikilla 
on yhtäläinen mahdollisuus osallistua Kompleksin toimintaan. Syrjintä on Kompleksissa kielletty, 
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ja jäsenistöä kutsutaan aktiivisesti osallistumaan syrjinnän vastaiseen toimintaan.  
- Yhdenvertaisuusvastaava on Kompleksin virallinen häirintäyhdyshenkilö, joka auttaa 

luottamuksellisesti häirintä- ja syrjintätapausten käsittelyssä. Yhdenvertaisuusvastaavaan saa 
yhteyden sähköpostilla ja yhteydenottolomakkeella. Lomakkeella voi lähettää joko anonyymin 
viestin tai jättää yhteydenottopyynnön. Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii, että yhteydenottotavat 
ovat jäsenistöllä tiedossa. 

- Keväällä julkaistaan vuosittainen yhdenvertaisuuskysely, jolla kartoitetaan yhdenvertaisuuden 
toteutumista sekä mahdollista syrjinnän ja häirinnän ilmenemistä Kompleksissa. 
Yhdenvertaisuusvastaava tekee kyselyn tuloksista koosteen hallitukselle, ja järjestön toimintaa 
kehitetään sen pohjalta. Yhdenvertaisuusvastaava ottaa palautetta vastaan myös kyselyn 
ulkopuolella koko hallituskauden ajan. 

- Yhdenvertaisuuden toteutuminen yksittäisissä tapahtumissa on järjestäjien vastuulla. 
Tapahtumanjärjestäjille on laadittu nopealukuinen tarkistuslista olennaisista asioista 
yhdenvertaisuusohjelman pohjalta ja yhdenvertaisuusvastaavaa voi konsultoida tarvittaessa. Myös 
Kompleksin turvallisemman tilan periaatteet on jaettu tapahtumajärjestäjille. Molemmat 
dokumentit on koko hallituksen nähtävillä viestintäkanava Slackissa sekä hallituksen Google 
Drivessa. 

- Suuriin juhlatapahtumiin nimetään turvahenkilöt, jotka huolehtivat osallistujien turvallisuudesta 
ja hyvinvoinnista. Tapahtumajärjestäjille on jaettu Conduksen turvahenkilöohjeistus, joka löytyy 
niinikään Slackista ja hallituksen Google Drivesta. Tapahtuman järjestäjä valitsee turvahenkilöt ja 
varmistaa, että nämä toimivat ohjeistuksen mukaan. 

 

3 Viestintä  

3.1 Tiedotus 
 

- Kompleksin tärkeimmät tiedotuskanavat jäsenille ovat sähköpostilista ja suljettu Facebook-
ryhmä, johon kuuluu jäsenten lisäksi alumneja ja yliopiston henkilökuntaa. Facebook-ryhmään 
voivat julkaista vapaasti kaikki sen jäsenet. Tiedotus on tärkeää laittaa myös sähköpostilistalle, 
jotta se tavoittaa myös ne jäsenet, jotka eivät käytä Facebookia. 

- Muita Kompleksin tiedotuskanavia ovat julkinen Facebook-sivu, nettisivut ja Instagram. Vuonna 
2022 jatketaan aktiivisesti myös Discord-kanavan käyttöä, joka toimii alustana erilaiseen 
kanssakäymiseen mm. hallituksen ja jäsenistön välillä. Selvennetään myös Discord-kanavan 
roolia suhteessaan Kompleksin muihin tiedotuskanaviin, tätä varten on nimitetty Discord-
vastaavat. 

- Tiedottaja hallinnoi Kompleksin sähköpostilistaa, sekä välittää tiedottajan kautta tulevia 
ulkopuolisten tahojen yhteydenottoja jäsenistölle. 

- Jäsentiedote julkaistaan vuonna 2022 viisi 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 opastaa tarvittaessa muuta hallitusta tiedotuksessa ja valvoo hyvien 
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käytäntöjen mukaisen tiedottamisen toteutumisesta. 
- Tiedottaja pitää hallitustoimijoille koulutuksen tiedottamisen hyvien käytäntöjen tärkeimmistä 

teemoista. Näitä ovat esimerkiksi milloin ja miten tiedottamisen tulisi tapahtua eri kanavissa sekä 
miten tiedottaa asiallisesti ja vastuullisesti. Vuonna 2022 koulutus pidetään osana vuoden alussa 
järjestettävää Vastuullisuusinfoa, jossa ohjeistetaan myös muista hallitustoiminnan vastuullisista 
käytännöistä. 

- Lääketieteellisen tiedekunnan yhteisistä tapahtumista tiedotetaan sitä varten luodussa Facebook-
ryhmässä. Muihin järjestöihin saa tarvittaessa yhteyden myös tiedottajan kautta. Vuonna 2022 
tiedottaja kerää muiden lääketieteellisen tiedekunnan ja psykologian opiskelijoiden järjestöjen 
yhteystietoja talteen hallituksen Slackiin, josta ne löytyvät helposti yhteydenpitoa varten. 
Tiedottaja kerää myös Kompleksin hallituksen avainhenkilöiden yhteystiedoista listan, jonka 
välittää samoille järjestöille. 

- Hallituksen sisäiseen viestintään käytetään pääasiallisesti Slack-sovellusta, mutta myös 
hallituksen sähköpostilista on käytössä tarvittaessa. Slackin käyttöä viestintäkanavana jatketaan, 
koska se on 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 läpi vuoden. 

 
 
3.2 Sosiaalinen media 

- Kompleksin sosiaalinen media koostuu Instagram-tilistä @kompleksi_ry sekä Facebookin 
julkisesta sivusta @kompleksiry ja sen yhteydessä olevasta suljetusta Kompleksi RY -ryhmästä. 

- Kompleksin julkinen Instagram-sivu on koko hallituksen käytössä. Sivun tarkoituksena on tehdä 
hallituksen toimintaa näkyvämmäksi jäsenistölle, mainostaa tapahtumia, tiedottaa muista 
ajankohtaisista asioista lähestyttävällä tavalla sekä auttaa antamaan Kompleksista kaikin puolin 
aktiivinen, positiivinen ja lähestyttävä kuva. 

- Somevastaava hallinnoi Kompleksin Instagramia ja opastaa muita hallituksen jäseniä sen 
käytössä. Instagram-julkaisujen koordinointi tapahtuu IG-julkaisukalenterin avulla. 

- Somevastaava koordinoi vuoden alussa Instagramissa toteutettavat hallitusesittelyt, joissa uuden 
hallituksen jäsenet tehdään tutuiksi seuraajille, sekä loppuvuodesta syyskokousta edeltävät 
hallituspestiesittelyt, joissa mainostetaan hallituksen eri tehtäviä ja houkutellaan Kompleksin 
jäseniä liittymään seuraavan vuoden hallitukseen. 

- Kompleksin julkinen Facebook-sivu muodostaa toisen osan Kompleksin sosiaalisesta mediasta. 
Somevastaavan vastuulla on Facebook-sivun hallinnoiminen ja sen kautta tehtävä tiedottaminen. 
Sivulla tiedotetaan asioista, jotka voivat kiinnostaa ulkopuolisia tahoja, eikä se sisällä pelkästään 
jäsenistölle tarkoitettua tietoa. Sivun kautta voidaan tiedottaa esimerkiksi jäsentiedotteista, 
Kompleksi-lehden uusista numeroista ja yhteistyötapahtumista muiden järjestöjen kanssa. 

- Somevastaava ohjeistaa ja kannustaa hallitusta käyttämään sosiaalisen median alustoja 
monipuolisesti, vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti perehdyttäen hallituksen näihin 
käytäntöihin. 
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3.3 Kompleksi-lehti  

- Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, jokaisessa periodissa ilmestyy yksi lehti. 
- Toimitus kokoontuu ainakin kerran yhteen aina uutta lehteä suunnitellessa, eli toimitus järjestää 

neljä kokousta vuodessa. Kokoukset ovat kaikille Kompleksin jäsenille avoimia. 
- Lehti järjestää toimituksen jäsenille myös virkistystapahtumia, kuten pikkujoulut. Pikkujouluihin 

on kuitenkin tervetulleita kaikki, jotka ovat vuoden aikana osallistuneet lehden tekoon. 
- Kompleksi-lehti ylläpitää perinteitä esimerkiksi “Kuultua” ja “Kysy Kompleksilta” -palstoilla. 

Näiden palstojen avulla saadaan laajemmin jäsenistöä mukaan lehden tekoon. 
- Osallistumiskynnys lehteen pidetään tarkoituksellisesti matalana, ja jäseniä kannustetaan 

osallistumaan toimituksen kokouksiin. 
- Lehden kokouksista tiedotetaan Facebookissa, sähköpostilistalla ja tarvittaessa Instagramissa. 

Tiedotuksen yhteydessä julkaistaan kyseisen numeron teema. 
- Lehden teemat valitaan sopimaan ajan henkeen ja Kompleksia kiinnostaviin aiheisiin. 
- Kompleksi-lehdellä on oma Instagram-tili (@kompleksi_lehti). Instagramiin päivitetään 

toimituksen kuulumisia julkaisujen muodossa. 
- Lehteä jaetaan Meilahden kampuskirjaston, Haartman-instituutin ja Mocoma-taukotilan 

lehtitelineisiin ja lehti julkaistaan myös verkossa. Verkkoversioon pääsee helposti Kompleksin 
nettisivujen kautta. 

- Kompleksi-lehti ylläpitää suhteita myös toisiin ainejärjestöihin esim. Vieraskynäpalstojen avulla. 

3.4 Kompleksi-podcast 
 

- Vuonna 2021 aloitettiin Kompleksi-podcastin virallinen toiminta. Podcast ilmestyy noin 
yhdeksän kertaa vuodessa (kerran kuussa, poislukien kesäkuukaudet). 

- Podcastin tarkoitus on tarjota jäsenistölle tietoa heille mielekkäistä aiheista. Näitä aiheita ovat 
mahdolliset uravaihtoehdot, psykologin koulutuksella yhteiskunnallisen muutoksen ajaminen, 
jäsenistön ammatillisen identiteetin rakentumisen tukeminen, psykologian asiantuntemuksen 
yleisen käsityksen laajentaminen, psykologiatieteen kuvaaminen, uusien tutkimuslöydösten ja 
niiden yhteiskunnallisten merkitysten esille tuominen sekä monitieteistä ja moniammatillista 
yhteistyön edesauttaminen 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 Anchorin kautta, josta jaksot jaetaan useille eri alustoille, kuten 
Spotifyyn ja Apple Podcastiin. 

- Podcastin jaksojen toteuttamiseen osallistuminen on mahdollista koko jäsenistölle ja psykologian 
henkilökunnalle. 

- Podcastin tekoon pyydetään vuosittain laitoksen henkilökunnasta edustaja, joka toimii linkkinä 
siihen, mitä kiinnostavaa psykologiatieteen alalla tapahtuu juuri nyt. 
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- Podcast viestii jäsenistölle Kompleksin sähköpostilistalla ja laajemmalle yleisölle podcastin 
omassa Instagramissa (@kompleksipodcast). Viestinnän pyrkimys on tavoittaa laajasti jäsenistöä 
ja madaltaa heidän kynnystä osallistua podcastin tekemiseen. Podcastin palautelomaketta jaetaan 
sähköpostilistan ja Instagramin kautta. 

- 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 SPOL:n tapahtumia, 
jotta Helsingin kävijämäärä niissä saadaan nousemaan. Kannustetaan kompleksilaisia 
yleisesti aktiivisuuteen SPOL-yhteistyöhön liittyen. 

- SPOL-edustajat lisäävät SPOL:n hallituksen toiminnan läpinäkyvyyttä Kompleksin 
hallitukselle ja jäsenistölle. Vastavuoroisesti SPOL-edustajat raportoivat Kompleksin 
kuulumisia SPOL:n hallitukselle. 

- Toteutetaan fuksien perehdytys SPOL:on syksyn alussa. Tähän liittyen tehdään 
yhteistyötä vuoden 2022 tuutoreiden kanssa. Tämä toiminta sisältää esim. SPOL:sta ja 
sen järjestämistä tapahtumista kertomista yleisissä fuksi-infoissa ja vohveli-illassa. 

- Vuonna 2022 pyritään järjestämään yhteistapahtuma jonkin SPOL:n määrittämän 
kaveriainejärjestön (jokin toinen Suomen psykologian opiskelijoiden ainejärjestö) 
kanssa. 

- SPOL-edustajat osallistuvat yhdessä puheenjohtajiston ja edunvalvontavastaavien 
kanssa Psykologiliiton opiskelijayhteistyöseminaariin alkuvuodesta 2022. 

 

4.2 Yhteistyö muiden opiskelijajärjestöjen sekä ylioppilaskunnan kanssa  

- Pyritään Koronan jäljiltä herättelemään yhteistyötä lääketieteellisessä tiedekunnassa toimivien 
opiskelijajärjestöjen (LKS, HLKS, Thorax, Foni ja Impactus) kanssa. Käytännön 
yhteistyömuotoja ovat ainakin tapaamiset eri järjestöjen toimijoiden kesken, yhteiset 
viestintäkanavat sekä puheenjohtajiston että muiden hallitustoimijoiden välillä, tapahtumien 
avaaminen mahdollisuuksien mukaan muiden järjestöjen opiskelijoille ja yhteistyötapahtumat. 

- Vuonna 2022 jatketaan Vuoden opettaja -tilaisuuden järjestämistä yhdessä Meilahden muiden 
ainejärjestöjen kanssa. Tilaisuus on tarkoitus järjestää maaliskuussa. 

- Alkuvuodesta puheenjohtajisto pyrkii järjestämään avainhenkilötapaamisen yhdessä muiden 
lääketieeteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. Tapaamisessa eri hallitusten toimijat 
pääsevät tutustumaan vastaavien pestien haltijoihin muista järjestöistä ja suunnittelemaan yhdessä 
tämän vuoden toimintaa. 

- Myös tuutoritoiminnan osalta tehdään yhteistyötä muiden lääketieteellisen tiedekunnan 
ainejärjestöjen kanssa: tuutorikoulutukset järjestetään yhdessä kaikkien järjestöjen tuutoreille, 
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supertuutorit tekevät tiivistä yhteistyötä, ja kaikkien alojen fukseille pyritään järjestämään 
yhteisiä tapahtumia. 

- Tilavastaavat jatkavat yhteistyötä muiden Gustavus Rexiä käyttävien järjestöjen kanssa 
osallistumalla Conduksen tilajaoston toimintaan ja kokouksiin. 

- Puheenjohtajisto on yhteydessä Conduksen ja sen järjestöjen puheenjohtajistoihin ylläpitääkseen 
yhteistyötä Conduksen kanssa tätä kautta. 

- Kompleksi järjestää Pussikalja-appro-tapahtuman mikäli tilanne sallii, ja sen mainostamisen 
puolesta ollaan yhteydessä muihin lääketieteellisen tiedekunnan järjestöihin, jotta näiden 
ainejärjestöjen opiskelijat osaavat tulla tapahtumaan. Aikaisemmin mukana ovat olleet 
logopedian ainejärjestö Foni ja Lääketieteenkandidaattiseura (LKS) 

- Yritetään järjestää syksyllä vähintään yksi tapahtuma Fonin kanssa. Fuksien ja alfojen pesäpallo-
ottelu pyritään järjestämään 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. Mocoman ylläpidon helpottamiseksi toinen 
tilavastaavistamme on nimitetty Mocoma-vastaavaksi. Tiedekunta puolestaan sitoutuu muun 
muassa tarjoamaan tilat tuutorikoulutuksiin, neuvomaan opiskelijoita sähköisten järjestelmien 
käytössä ja opintoasioissa, myöntämään opintopisteitä tuutoroinnista ja antamaan ainejärjestöjen 
tekemästä työstä pienen palkkion, jonka järjestöt käyttävät yhdessä Mocoman ylläpitoon. 

- Henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen kahvihetki järjestetään syksyllä ja kevätjuhla keväällä, 
mikäli sen hetkinen tilanne sallii. Jos koronatilanne jälleen kiristyy, kevätjuhla pidetään 
etätapahtumana. 

- Psykologian koulutusohjelman henkilökuntaan pidetään yllä avointa keskusteluyhteyttä läpi 
vuoden.  

- Ennen koronavuosia on perinteisesti järjestetty Tiedefestarit, joiden aikana opiskelijat pääsevät 
tutustumaan lähemmin psykologian alalla toimiviin tutkimusryhmiin. Kompleksi kartoittaa 
kiinnostusta tähän tapahtumaan ja tapahtuma järjestetään, jos kiinnostusta löytyy. 

- 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. 

- Koko vuoden ajan Kompleksin opiskelijaedustajat osallistuvat erinäisiin psykologian 
koulutusohjelman henkilökunnan kokouksiin, sekä tiedekuntayhteistyötä ylläpitäviin tapaamisiin. 

- Alumnivastaava mainostaa koulutusohjelman henkilökunnalle K:lla on väliä -sitsejä, mikäli ne on 
mahdollista järjestää. 
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5 Edunvalvonta ja opintotoiminta  
 

- Opiskelijoilla on jatkuva palautteenantomahdollisuus. Palautetta voi antaa suoraan sähköisen, 
haluttaessa anonyymin, palautelomakkeen kautta sekä suoraan sähköpostitse opintovastaaville. 

- Keväällä ja syksyllä opintovastaavat järjestävät opiskelijoille opintopalautetilaisuuksia. Keväällä 
järjestetään Viini ja valitus tilastopainotuksella, Kahvi ja valitus sekä Zoom ja valitus. Myös 
syksyllä järjestetään tapahtumia lähitoteutuksena, ellei koronatilanne pahene. 

- Tilaisuuksia järjestettäessä huomioidaan se, että palautetta saataisiin kerättyä mahdollisimman 
laajasti eri opintojen vaiheissa olevilta opiskelijoilta, ja että palautteen antaminen olisi 
mahdollisimman helppoa ja turvallista. Tämän vuoksi Viini ja valitus järjestetään illalla ja Kahvi 
ja valitus päivällä. Lisäksi järjestetään Zoom ja valitus, jotta koronatilanne ei vaikeuta kenenkään 
osallistumista palautteen antamiseen. Jäsenistö kutsutaan palautetilaisuuksiin sähköpostin, 
Instagramin ja Facebookin välityksellä. 

- Edunvalvontavastaavat keräävät systemaattisesti palautetta opiskelijoiden hyvinvoinnista 
opinnoissa muun muassa hyvinvointikyselyllä kevään 2022 aikana. Tiedustellaan muiden 
Meilahden ainejärjestöjen halukkuutta yhteistyöhön kyselyn suhteen. 

- Edunvalvontavastaavat myös käsittelevät palautetta kokoustamalla asianmukaisten tahojen kanssa 
(esim. hyvinvointitiimi, puheenjohtajisto, tiedekunnan opintopsykologit ja koulutusohjelman 
henkilökunta). 

- Tiedekunnan opetus- ja hallintohenkilökunnan kanssa luotua yhteistyötoimintaa vaalitaan 
osallistumalla muun muassa opetuksen kokouksiin. Opintovastaavat kutsuvat koolle 
opintotyöryhmän kokouksen vähintään kerran lukukauden aikana. Näissä kokouksissa käydään 
läpi opiskelijoilta saatua palautetta. Kokousten yhteydessä kurssikohtaiset palautteet lähetetään 
kurssien vastuuopettajille ja tiivistelmä kaikesta käsitellystä palautteesta lähetetään 
opintotyöryhmään kutsutuille. 

- Edunvalvontajaosto järjestää myös jaoston sisäisiä kokoontumisia, joissa käsitellään ajankohtaisia 
teemoja ja toimijoiden kuulumisia sekä jaksamista. Tapaamisiin kutsutaan myös puheenjohtajisto. 

- Tiedekunnan muiden järjestöjen edunvalvojiin ja opintovastaaviin pidetään yhteyttä Meilahden 
edunvalvonnan WhatsApp-ryhmässä. Lisäksi muiden psykologian ainejärjestöjen 
koulutuspoliittisiin vastaaviin pidetään yhteyttä SPOL:in koulutuspoliittisessa Telegram-
ryhmässä. 

- Edunvalvontavastaavat luovat vuoden aikana uuden kanavan, jonka tarkoituksena on helpottaa 
yhteydenpitoa eri yliopiston ja tiedekunnan toimielimissä toimivien opiskelijaedustajien kesken. 

- Opintovastaavat järjestävät 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 sähköpostilistalla, Facebook-ryhmässä, Instagramissa ja 
jäsentiedotteessa. Tiedotteissa käsitellään ajankohtaisia asioita sekä mainostetaan 
edunvalvontajaoston yhteydenottokanavia (henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ja 
palautelomake). Edunvalvontajaosto seuraa myös 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  
 

- Biletiimi aloittaa lähitapahtumien järjestämisen viimeistään vallanvaihtokaronkassa yhdessä 
viime vuoden tarjoilu- ja biletiimin kanssa. Lisäksi Gustavus Rexillä järjestään bileet, sen jälkeen 
kun tiimin jäsenet ovat suorittaneet Conduksen järjestämän tilakoulutuksen. 

- Biletiimin jäsenet laativat alkukeväästä kyselyn kompleksilaisille kartoittaakseen jäsenistön 
toiveita tuleviin tapahtumiin liittyen. 

- Biletiimi seuraa ajankohtaisia Koronaan liittyviä rajoituksia ja valmistautuu  järjestämään  
esimerkiksi huhtisitsit ja vapun etänä (Zoomissa ja/tai Instagramissa). Sitsit ja vappu 
valmistaudutaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan myös ulkoilmatapahtumina. 

- Jos koronatilanne sallii, biletiimi pyrkii toteuttamaan tapahtumia yli ainejärjestörajojen. Tiimin 
tavoitteena on toteuttaa ainakin sitsit/sitsejä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

- Biletiimi järjestää yhteislippujen hankkimisen ainakin seuraaviin tapahtumiin: Suursitsit (jos 
biletiimi saa toivomansa paikat Suursitseiltä), Pikkulaskiainen, Goom-risteily ja eri approt (esim. 
Limeksen appro). Biletiimi osallistuu myös Suursitsien järjestämiseen niille, jotka saavat paikan 
tapahtumasta. 

- Biletiimin järjestää lääketieteellisen tiedekunnan yhteiset rajatilabileet syksyllä, sitsejä (ainakin 
yhdet keväällä ja yhdet syksyllä) sekä laitoksen kevätjuhlan yhdessä tarjoiluvastaavien kanssa. 
Biletiimi on myös mukana järjestämässä hallituksen vallanvaihtokaronkkaa. Lisäksi biletiimi 
suunnittelee ja toteuttaa vappuaaton ja vappupäivän ohjelman, kesämökkeilyn ja pikkujoulut.  

- Biletiimi jäsenet pitävät säännöllisesti yhteyttä toisiinsa suunnitellakseen tapahtumia 
mahdollisimman huolellisesti ja järjestelmällisesti. 

- Biletiimin vastuulla on varmistaa, että jokainen tapahtuman osallistuja tuntee olonsa 
tervetulleeksi. Tilojen esteellisyys huomioidaan tapahtumia suunniteltaessa ja järjestäessä. 

- Biletiimin jäsenten vastuulla on huolehtia, että kiusaamiseen, syrjintään ja häirintään 
tapahtumissa puututaan aktiivisesti ja välittömästi. 

- Biletiimin tehtävänä on noudattaa toiminnassaan sekä yhdenvertaisuus- että ympäristöohjelmaa. 
- Jokaisessa tapahtumassa nimetään vähintään yksi turvahenkilö (mahdollisuuksien mukaan kaksi), 

jolle epäasiallisesta, loukkaavasta ja häiritsevästä toiminnasta voi aina ilmoittaa. Turvahenkilöt 
kerrotaan selkeästi tapahtuman alussa, jotta tapahtuman osallistujat tietävät, keitä lähestyä. 
Turvahenkilöille varataan myös asusteet, jotta he erottuvat muista tapahtuman osallistujista. 

- Tapahtumia mainostetaan sekä Facebookissa että Kompleksin sähköpostilistalla. 

6.2 Hyvinvointitapahtumat 
 

- Hyvinvointitiimi järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia, joiden tarkoitus on lisätä 
opiskelijoiden hyvinvointia ja luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta yli vuosikurssien. Osa 
tapahtumista ovat liikunta- tai kulttuuriaiheisia, osa vain yleistä hengailua ja yhdessäoloa.  
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- Liikunta- ja kulttuuritapahtumia pyritään järjestämään samassa suhteessa. 
- Kompleksilaisille annetaan mahdollisuus vaikuttaa tuleviin tapahtumiin. Jäsenistölle lähetetään 

kysely alkuvuodesta ja alkusyksystä, jossa kysellään jäsenistön toiveita ja kiinnostusta osallistua 
tiettyihin tapahtumiin. 

- Keväälle on suunniteltu reilu kymmenen tapahtumaa, joista osan on tarkoitus tapahtua 
säännöllisesti (esim. Kompleksin Käsityökerho, yhteiset kävelyt). Syksyn tapahtumat määrittyvät 
tarkemmin syksyn alussa. 

- Hyvinvointitiimi pyrkii keväällä järjestämään säännöllisiä matalan kynnyksen tapahtumia, joiden 
avulla opiskelijat voivat saada rutiinia elämään. Tiimi suunnitteli esimerkiksi yhteisten 
kävelyiden järjestämistä. 

- Hyvinvointitiimin tapahtumat ovat alkoholittomia Pussikalja-approa ja Viini & maalaus -iltaa 
lukuunottamatta. 

6.3 Tarjoilutiimin tapahtumat 
 

- Vuonna 2022 järjestetään säännöllisesti ”Kompleksi kokkaa”-Instagram-livejä sekä jaetaan 
Instagramissa ruokaohjeita ja reseptejä. 

- Tarjoilutiimi hoitaa kevään ja syksyn tarjoilut Kompleksin kokouksiin - mukaanlukien kevät- ja 
syyskokouksiin. 

- Tarjoilutiimi järjestää vallanvaihtokaronkan yhdessä biletiimin kanssa keväällä. 
- Mikäli on olosuhteiden kannalta mahdollista, järjestetään myös opiskelijoiden ja henkilökunnan 

yhteinen kahvihetki sekä kevätjuhla. Kevätjuhla siirretään verkkoon, mikäli tilanne sitä vaatii. 
- Vappuna järjestetään vappupiknik, mikäli tilanne keväällä sen sallii. 
- Sitsejä pyritään järjestämään vähintään yhdet keväällä ja syksyllä yhteistyössä biletiimin kanssa. 
- Pyrimme järjestämään Fonin kanssa yhteiset sitsit. 
- Jos koronaolosuhteet muuttuvat, tapahtumat järjestetään etänä tai ulkona, mikäli tapahtuman 

luonne sallii 

6.4 Vuosijuhlat 
 

- Kompleksin vuosijuhlatiimi järjestää keväällä 2022 järjestön 75. merkkivuoden kunniaksi koko 
jäsenistölle avointa ohjelmaa. 

- Merkkivuoden kunniaksi järjestetään akateeminen 3 ruokalajin iltajuhla, johon osallistuu 
jäsenistöä, yhteistyötahoja, alumneja sekä kunniajäseniä. 

- Itse vuosijuhlan lisäksi järjestetään useampi matalan kynnyksen tapahtuma jäsenistölle 
vuosijuhlia edeltävällä vuosijuhlaviikolla. Vuosijuhlaviikolla järjestetään ainakin 
tanssiharjoitukset, urheilutapahtuma, kulttuuri-ilta ja psykologiaan liittyvää ohjelmaa. 
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6.5 Opiskelijatilat 
 

- Kompleksi käyttää tapahtumiinsa Gustavus Rexin tiloja, 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. Siivousvuorot jaetaan 
tasaisesti hallituslaisten kesken. 

- Kaikille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille haetaan HYY:ltä Gustavus Rexin 
ympärivuorokautiset kulkuluvat, ja tilavastaavat pitävät huolen Rexin tilakoulutuksista 
tiedottamisesta. 

- Tarjoilutiimi tekee inventarion Gustavus Rexillä sijaitsevaan Kompleksin kaapiin ja he 
päivittävät kaapin sisällön hallituksen Driveen. 

- Myyntivastaavat huolehtivat vuoden mittaan Gustavus Rexillä sijaitsevasta astiakaapista. 
- Mocoman eli Mocsun käyttö jatkuu yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen ja 

opiskelijoiden kanssa. Tilavastaavat toimivat yhteistyössä muiden lääketieteellisen tiedekunnan 
ainejärjestöjen tilavastaavien kanssa. 

- Mocoman koronaturvallisuudesta pidetään huoli noudattamalla HUS:n koronaohjeita. 
- Kompleksi huolehtii Mocoman siivoamisesta tiedekuntasopimuksen mukaisesti seitsemänä 

viikkona lukuvuodessa. Siivouksesta huolehtii keväisin Kompleksin hallitus ja syksyllä uudet 
fuksit tuutorryhmissään.  

- Opiskelijoille jaetaan asianmukaista tietoa Mocoman turvaohjeistuksesta sekä kahvi- ja 
teetarjoilusta. Mocoman tulee löytyä ilmaista reilun kaupan kahvia ja teetä myös Kompleksin 
opiskelijoille.  

- Mocomaa 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. 

- Tilavastaavat huolehtivat kampuksella Mocomassa sijaitsevasta Kompleksin varastotilasta. 

6.6 Astiat, laulukirjat, haalarimerkit ja vaatteet 
 

- Kompleksilla on oma laulukirja, jota myydään sitsien ja vuosijuhlien yhteydessä. Laulukirjaa 
ollaan paraikaa uusimassa, ja uuden painoksen on määrä ilmestyä vielä tämän vuoden aikana. 

- Kompleksi jatkaa vuonna 2017 aloitettua haalarimerkkien nettimyyntiä. Merkkitilauslomake 
löytyy Kompleksin nettisivuilta ja Facebookin Haalarimerkkitori-ryhmään jaetaan 
merkkitilausmainos vähintään kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä 2022 on ajatuksena myydä 
haalarimerkkejä Avajaiskarnevaaleilla sekä mahdollisesti muiden lääketieteellisen tiedekunnan 
opiskelijajärjestöjen kanssa järjestettävillä merkkimarkkinoilla. 

- Kompleksin kangaskasseja myydään kaikissa tapahtumissa, joissa myydään haalarimerkkejä. 
- Haalarimerkeistä ja kangaskasseista tehdään vuoden alussa inventaario, ja riittävyyden 

seuraamisen helpottamiseksi inventaarion tuloksista laaditaan Excel-taulukko jota päivitetään 
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aina, kun tuotteita myydään. Myös myyntimääriä seurataan, jotta suosionsa menettäneitä 
merkkejä ei tilattaisi uudestaan. Lisäksi astioista ja laulukirjoista tehdään inventaario. 

- Jäsenistölle järjestetään kerran vuodessa haalarimerkkisuunnittelukilpailu. 
- Kompleksin vaatetilaus tehdään syksyllä uusien fuksien saavuttua. Keväällä 2022 on 

poikkeuksellisesti suunnitteilla ylimääräinen vaatetilaus vuosijuhlavaatteita varten. 
- Uusille vaatteiden väriyhdistelmille on herännyt kysyntää, joten sekä siihen että uuteen 

Kompleksi-tuotteeseen, kuten mukiin tai sukkiin, liittyen kilpailutetaan tarjouksia. 
- Kompleksin Gustavus Rexillä sijaitsevaa astiastoa vuokrataan pyydettäessä järjestöille ja 

yksityishenkilöille.  

7 Fuksi- ja tuutoritoiminta  

- Supertuutori tiedottaa tuutorihausta ja vastaa tuutorihaastatteluista ja -valinnoista yhdessä muiden 
tiedekunnan supertuutoreiden kanssa. He järjestävät myös yhteensä kolme koulutusta valituille 
tuutoreille. 

- Supertuutori tiedottaa hausta ja valitsee myös kansainväliset tuutorit, eli kv-tuutorit. 
- Supertuutori toimii linkkinä tiedekunnan ja Kompleksin välillä eli vastaa viestimisestä 

tiedekunnan kanssa. 
- Tuutorivastaava ja supertuutori kutsuvat koolle tuutorikokouset ja huolehtivat tuutoritiimin 

ryhmäytymisestä. Tuutorivastaava jakaa tuutorit pareiksi parhaaksi katsomallaan 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. 
- Tiedotetaan erilaisista fukseille suunnatuista infotilaisuuksista. 
- Tuutoritiimi esittelee fukseille Meilahden ja keskustan kampuksia sekä niiden palveluita. 
- Fukseja tuetaan lääketieteelliseen tiedekuntaan integroitumisessa, esimerkiksi järjestämällä 

poikkitieteellisiä tapahtumia ja yhteislähtöjä muiden lääketieteellisen tiedekunnan järjestöjen 
tapahtumiin. 

- Tuutorointia suunnitellaan kevään ja kesän aikana. Ohjelmaan suunnitellaan lähtökohtaisesti 
lähitapahtumia, mutta säilytetään valmius siirtyä etätapahtumiin. 

- Fuksit tutustutetaan Suomen Psykologian Opiskelijain liiton, Psykologiliiton ja 
paikallisjärjestöjen (Hepsy ja Upsy) 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. 

- Orientaatioviikoilla supertuutori tukee tarpeen mukaan tuutoritiimiä ja osallistuu ainakin 
tärkeimpiin tapahtumiin. 
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8 Kansainvälinen toiminta  
 

- Kansainvälisyystiimi, eli kv-tiimi, järjestää yhteistyössä Kompleksin ja mahdollisesti muiden 
lääketieteellisen tiedekunnan kv-tuutoreiden kanssa yhden tapahtuman, esimerkiksi sitsit, 
kansainvälisille opiskelijoille. Tapahtuma järjestetään syksyllä, mikäli vaihto-opiskelijoita 
saapuu.  

- Mikäli syyslukukaudella saamme vaihto-opiskelijoita, pyritään heidän osallistumistaan 
Kompleksin toimintaan edistämään lisäämällä englanninkielistä tiedotusta tapahtumien 
yhteydessä. 

- Kompleksin nettisivujen englanninkielinen sivusto päivitetään syksyn aikana. 
- Kv-tiimi suunnittelee keväälle IG-päivityksen “Kompleksilaiset maailmalla”-tyyppisesti, jossa 

vaihdossa olevat kompleksilaiset esittelevät vaihtokohteitaan IG-stooreissa “My day”-henkisesti. 
- Kv-tiimi tekee yhteistyötä muun tapahtumajaoston kanssa mahdollisuuksien mukaan yhteisten 

tapahtumien muodossa, esimerkiksi kv-teemaiset nyyttärit/ruokailta. 
- Kv-tiimi seuraa psykologian opiskelijoiden kansainvälisistä mahdollisuuksista tiedottamista. 
- Syksyllä järjestetään vaihtoinfo, jossa aiemmin vaihdossa olleet kompleksilaiset kertovat 

kokemuksistaan. 

9 Työelämä, ammatilliset valmiudet 
ja ammatti-identiteetti  

9.1 Ekskursiot  
 

- Ekskursiotiimi järjestää jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua laaja-alaisesti psykologien erilaisiin 
työmahdollisuuksiin ja työelämän keskeisiin teemoihin. 

- Tavoitteena on järjestää noin 24 ekskursiota lukuvuodessa niin, että niiden järjestäminen jakautuu 
tasaisesti pitkin vuotta ja ekskursiotiimiläisten kesken. 

- Hallituskauden alussa ekskursiotiimi tekee kyselyn, jolla kartoitetaan jäsenistön toiveita 
toiminnasta tulevaa vuotta varten. Mielipiteet ja toiveet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. 

- Ekskursioita järjestetään tasapuolisesti sekä etänä että mahdollisuuksien mukaan vierailuina 
paikan päällä. 

- Etäekskursioiden osallistujamäärää ei ole rajattu, eikä niille tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Mahdollisille lähiekskursioille ilmoittaudutaan etukäteen ja osallistujamäärä riippuu vierailun 
tiloista. Tiloina voidaan halutessa käyttää myös esimerkiksi Gustavus Rexiä tai Terkkoa. 

- Ekskursiovastaavat huolehtivat järjestämiensä ekskursioiden tiedotuksesta sekä teknisestä 
toteutuksesta tai vierailun ohjaamisesta. 
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9.2 Alumnitoiminta  
 

- Alumnitoiminnasta tiedotetaan sekä alumnien Facebook-ryhmässä että alumnien sähköpostilistan 
kautta.  

- Kevään alussa muistutetaan opiskelijoita ja valmistuneita mahdollisuudesta osallistua 
alumnitoimintaan sekä liittyä alumnien tiedotuskanaville. Muistutus julkaistaan Kompleksin 
Facebook-ryhmässä ja sähköpostilistalla. 

- Kannatusjäseneksi liittymisen mahdollisuudesta muistutetaan vuoden alussa alumnien 
tiedotuskanavilla sekä Kompleksin yleisellä sähköpostilistalla. 

- Alumneille pyritään järjestämään syys- ja kevätlukukauden aikana kuukausittain ainakin yksi 
tapahtuma, esimerkiksi afterworkit. 

- Säännöllisten afterworkien perinnettä pyritään jatkamaan. Mikäli rajoitukset estävät ravintolassa 
kokoontumisen, tilalle voidaan järjestää esimerkiksi etä- tai ulkotapahtuma. 

- K:lla on väliä -sitsit järjestetään lähtökohtaisesti kesän alussa tai syksyllä, mikäli koronatilanne 
sen sallii. Sitsit on suunnattu ensisijaisesti alumneille ja koulutusohjelman henkilökunnalle, mutta 
mikäli tilaa riittää, kutsutaan mukaan myös opiskelijoita akateemisesti vanhimpia priorisoiden. 
Kannatusjäsenille annetaan sitseillä jokin etuus, joka voi olla esimerkiksi VIP-passi tai alennettu 
osallistumismaksu. 

- Koronatilanteen salliessa järjestetään kesällä tai syksyllä PsykoPaatti eli alumnien päiväristeily 
Viroon. 

- Ainakin kerran vuoden aikana järjestetään luontoretki esimerkiksi Nuuksioon. 
- Kannatusjäsenille postitetaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Kompleksi-lehti. 
- Mikäli Suomen Psykologiliitto päättää jatkaa mentorointiohjelmaansa, alumnivastaava toimii 

Kompleksin puolesta vastuuhenkilönä ja huolehtii osaltaan muun muassa tiedotuksesta. 

9.3 Paikallisyhdistykset ja Psykologiliitto  

- Helsingin ja Uudenmaan psykologiyhdistyksissä (Hepsy ja Upsy) on vuonna 2022 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. 

- Pohditaan myös jonkin työelämää käsittelevän tapahtuman järjestämistä opiskelijoille vuoden 
aikana, esimerkiksi tapahtuma, jossa perehdytään psykologin uramahdollisuuksiin ja työnkuvaan 
joko tietyllä sovellusalueella tai laajemmin 

- Kompleksin, Hepsyn ja Upsyn puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat tapaavat alkuvuodesta. 
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9.4 Uratreffit 
 

- Keväällä 2022 järjestetään Uratreffit. Tapahtuma on edellisen kerran järjestetty vuonna 2020, ja 
se oli tuolloin hyvin suosittu. 

- Uratreffeille tulee eri yrityksiä esittelemään uramahdollisuuksia. Lisäksi tapahtumassa tulee 
olemaan yksittäisiä puhujia ja kahvitarjoilu. 
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