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9/2022  KOMPLEKSI R.Y.  

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS  

 

Aika: 9.12.2022 klo 18 

Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki 

kokouskutsussa. 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.03. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti  

Kompleksi on saanut kaksi vuosijuhlakutsua, joissa juhlat sijoittuvat ensi vuoden 

puolelle. Kopeda 72 järjestetään 28.1.2023 Hotel Arthurissa Kaisaniemessä 

(kutsuvierasilmo päättyy 26.12.22) ja HLKS 78 24.2.23 Vanhalla Ylioppilastalolla 

(kutsuvierasilmo päättyy 12.12.22). Valitaan ensisijaisesti edustajat, jotka ovat 

hallituksessa mukana myös ensi vuonna, mutta tarvittaessa myös hallituksen 

jäsenet, jotka eivät jatka hallituksessa voivat mennä edustamaan Kompleksia. 

Lisätiedot näistä tulevat Slackiin. 

Sihteeri ilmoittaa, että Hepsyn viimeinen vuosijuhlalahja Kompleksille eli 

bilekaiutin on saapunut. HUS:ilta on saatu kirje sote-uudistuksesta johtuvista 

laskutustietojen muutoksista. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

 

  



6. Talous 

Vuosijuhlatilin loppusaldo on siirretty päätilille ja osa käteiskassasta on talletettu. 

On maksettu seminaarin puhujapalkkioita ja muita tapahtumakuluja. 

Taloudenhoitajalle maksettiin korvaus vuosijuhlaedustuksesta.  

Esitys: Hyväksytään liitteen 1 kuluyhteenveto. 

Hyväksytään esitys. 

7. Jaostojen kuulumiset 

Hallintojaosto 

Puheenjohtajisto: Syyskokous järjestettiin 24.11. ja ensi vuodelle saatiin hyvin uusia 

toimijoita. Tiedottajan pesti on vielä täyttämättä. Puheenjohtaja osallistui HYY:n 

vuosijuhlille ja puheenjohtajisto osallistui itsenäisyyspäivänä opiskelijoiden 

soihtukulkueeseen. 

Tämän kokouksen jälkeen puheenjohtajisto tulee vielä osallistumaan 16.12. Jussi 

Saarisen läksiäisiin. Vuoden viimeiset hommat viedään pakettiin yhdessä muun 

hallituksen kanssa. Puheenjohtajisto kiittää kaikkia vuodesta tässä vaiheessa! 

Sihteeri: Perehdytystä aloitetaan tänään. Digitointia tehty. 

Taloudenhoitaja: Taloudenhoitaja oli Cortexin vuosijuhlasitseillä edustamassa 

Kompleksia. Vaikuttaa siltä, ettei HYY tänä vuonna järjestä tilinpäätöskoulutusta.   

Edunvalvontajaosto 

Opintovastaavat: On pidetty Viini ja valitus, opintotyöryhmä ja sivuaineinfo. HUS:in 

monialainen raati kokoustaa tältä toimintakaudelta viimeistä kertaa ennen joulua, 

jolloin käydään läpi raadin toimintaa ja sen mahdollista jatkoa. Opintovastaavat 

ovat suunnitelleet perehdytystä ja tehnyt testamenttia sekä toimintakertomusta.  

Edunvalvontavastaavat: On kokoustettu koskien tapausseminaarikurssia ja 

ruotsinkielisten opiskelijoiden asioita (käsitellään tarkemmin kohdassa 17). 

Edunvalvontavastaavista Kaisa oli SPOL:in hallituksen kokouksessa, jonne oli 

pyydetty ainejärjestöjen kantoja harjoittelupaikkakiintiöihin, sekä YVV-

valiokunnan kokouksessa. On myös tehty testamenttia ja suunniteltu perehdytystä. 

Sidosryhmäjaosto 

SPOL-edustajat: SPOL:in hallitus kokousti, keskusteltiin esimerkiksi 

harjoittelupaikkakäytännöistä. Tammikuussa järjestetään Uramessut Turussa. 

Ilmari SPOL-edustajista edusti Kompleksia Cortexin vuosijuhlasitseillä. 

Muistutetaan jäsenkyselyyn vastaamisesta. 



Upsy-edustajat: On keskusteltu siitä, että Psylin saunaillan järjestämisvastuu 

jatkossa olisi paikallisyhdistysten opiskelijaedustajilla. Ensi viikolla on vuoden 

viimeinen johtokuntakokous. 

Hepsy-edustajat: Hepsy-edustajat eivät ole läsnä kokouksessa, eikä heillä ole 

erikseen ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle. 

Ekskursiotiimi: Ei mitään erityisiä kuulumisia hallitukselle. 

Alumnivastaava: K:lla on väliä -sitsit ovat ensi viikolla. Kompleksilla on kaksi uutta 

kannatusjäsentä. 

Tapahtumajaosto 

Tuutoritiimi: Kv-tuutoreita haetaan tällä hetkellä. Meillä on yksi hakija ja keväällä 

on tulossa 9 vaihto-oppilasta.  

Tarjoilutiimi: On tehty tarjoiluja Foni x Kompleksi -sitseille, syyskokoukseen sekä 

henkilökunnan ja opiskelijoiden kahvitilaisuuteen. 

Biletiimi: Järjestettiin Foni x Kompleksi -sitsit, Kalliokierros, Rajatilabileet ja 

fuksimökki. Vielä järjestetään bilepikkujoulut. Keväälle saatiin Alina-sali varattua 

vallanvaihtoon mutta ei Huhtisitseille.  

Hyvinvointitiimi: Kaikki syksyn tapahtumat on järjestetty. Running dinner peruttiin, 

koska ei ollut riittävästi ilmoittautuneita hostamaan. On tehty testamenttia. 

Kansainvälisyystiimi: Järjestettiin vaihtoinfo ja Instagramissa Kompleksilaiset 

maailmalla. On tehty toimintakertomusta ja testamenttia.  

Vastuullisuustiimi: 

Tilavastaavat: Conduksen tilajaosto kokousti 30.11., jolloin hyväksyttiin uudet tila- 

ja käyttösäännöt. Rexin varauskalenteriin suunnitellaan muutoksia, koska 

kaksivaiheinen tunnistautuminen on osoittautunut hankalaksi. 18.11. Rexillä on 

yhteissiivous ja Kompleksin viikkosiivousvuoro on viikolla 15. Meilahdessa on 

osallistuttu Biomedicum 1 -rakennuksen opetus- ja kokoustilojen uudistamista 

koskevaan pop-up-tilaisuuteen.  

Ympäristövastaavat: Hallitukselle ja jäsenistölle on lähetetty ympäristökyselyt 

(käsitellään tarkemmin kohdassa 16). Julkaistiin vuoden viimeinen 

ympäristövinkki. Hyväntekeväisyyskeräyksen kohteeksi valittiin kyselyn 

perusteella HelsinkiMissio. On tehty testamenttia ja toimintakertomusta.  

Yhdenvertaisuusvastaava: Kampuksen WC-tilojen yhdenvertaisuudesta tehtiin 

selvitys. Jaettiin jäsenille tiedot, mistä löytyy kampuksen unisex- ja esteettömät 

vessat. Hartsussa on vain yksi unisex-vessa, niitä lisätään keväällä. 



Viestintäjaosto 

Kompleksi-lehti: Syksyn ensimmäinen lehti on tulossa pian. Tokaa lehteä 

kirjoitetaan nyt ja se yhdistyy ensi vuoden ensimmäiseen teemalla estetiikka. 

Lehden pikkujoulut pidetään tiistaina 13.12. ja sinne saa tulla kaikki lehdestä 

kiinnostuneet. 

Kompleksi-podcast: Ei erityisiä kuulumisia. 

Somevastaava: On tehty Instagramiin joulukalenteria. Somevastaava kiittää kaikkia 

sen tekoon osallistuneita. 

It-vastaava: IT-vastaava on aktivoinut Kide.app jäsenyyksiä. Lisäksi nettisivujen 

lisensiaattiasia on selvitetty.  

IT-vastaava on myös pohtinut Lähikehityksen vyöhykkeen toimivuutta (joillakin 

fukseilla ollut ongelmia avata vaikka ”ostanut” kide.app:n kautta). Tähän IT-

vastaava on pohtinut ja laittanut vähän aluilleen materiaalien siirron uudelle 

alustalle Outlookiin. Syinä mm. Outlookissa mahdollista laittaa katselu- ja 

muokkausoikeudet pelkästään helsinki.fi sähköpostin omistajille. Kaikki 

kompleksiin liittyvä olisi samalla käyttäjällä: Kide.app, sähköpostilista ja 

Lähikehityksen vyöhyke. Lisäksi IT-vastaava on tehnyt Exceliä, jossa näkyisi 

tutkintorakenne (kandi sekä maisteri) selkeästi hahmottamaan opintoja ja täten 

myös lähikehityksen vyöhykkeen kurssit ja materiaalit olisivat helpommin 

ymmärrettävissä. Tämä Excel näkyisi sitten Outlookin Lähikehityksen vyöhykkeen 

versiossa. 

Tiedottaja: On mainostettu Telegramia. Jos on mietteitä tiedottajan pestistä, saa 

kysyä Riinulta. 

Myyntivastaavat: Myyntivastaavat eivät ole läsnä kokouksessa, eikä heillä ole 

erikseen ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle. 

Discordvastaavat: Ei erityisiä kuulumisia. 

8. Työryhmien kuulumiset 

Seminaarityöryhmä: Tiimi tapasi ja kävi läpi palautteita ja testamenttia. 

Seminaarista saatiin todella hyvää palautetta ja etämahdollisuutta Psylin ja SPOLin 

jäsenille arvostetaan kovasti. Kannustetaan ensi vuoden tiimiä jatkamaan 

seminaarin osallistumismahdollisuutta, mutta annetaan ohjeet varautua siihen 

liittyvään lisätyöhön. 

Jäsenrekisteriuudistustyöryhmä: Jäsenmaksu-uudistuksen myötä tulisi 

vuodenvaihteessa uudistaa Kide.appissa jäsenyys.  



Haalaritiimi: Haalareiden tilanne alkaa näyttää paremmalta. Tavoite 5500 € on 

saatu alustavasti kasaan (sillä oletuksella, että kaikki sponsorit maksavat laskunsa 

ajallaan). Kun rahat ilmestyvät tilille, voidaan olla yhteydessä toimittajaan, saadaan 

toivon mukaan jokin aikataulu haalareiden toimitukselle ja ryhdytään miettimään 

tarkemmin haalareiden jakelua ja haalaribileitä. 

9. Tulevat tapahtumat 

16.12.2022 klo 18 Bilepikkujoulut, Gustavus Rex 

17.12.2022 K:lla on väliä -sitsit, Kattosauna Sivistys 

10. Opintopistehakemus 

Esitys: Myönnetään haetut 4 opintopistettä hallitustoiminnasta liitteessä 2 
mainitulle henkilölle. 

Opintopisteitä hakeva henkilö on vielä toimikaudella Kompleksin hallituksessa. 
Siirretään opintopistehakemuksen käsittely seuraavalle toimintakaudelle (2023), 
jotta opintopisteiden myöntämisen kriteerit täyttyvät varmasti. Ei siis hyväksytä 
esitystä kokouksessa. 

11. Kompleksin uusien jäsenten hyväksyminen  
 
Esitys: Hyväksytään liitteen 3 henkilöt Kompleksin jäseniksi. 

Hyväksytään esitys. 

12. Kompleksin valmistuneiden jäsenten erottaminen 

Erottamisen perusteet Kompleksin säännöissä: 

3 § Jäsenet 

Jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksen jäsenyydestä, kun hän on 

suorittanut perustutkinnon Helsingin yliopistossa psykologia pääaineena. 

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen valmistuneeksi ja siten erottaa 

jäsenen, kun on kulunut seitsemän (7) vuotta liittymisestä, ellei jäsen muuta 

ilmoita. 

Yksi jäsen on pyytänyt eroa valmistumisen johdosta ja jäsenrekisterissä 7 

vuotta sitten liittyneitä edelleen siellä olevia on informoitu, että heidät 

erotetaan, mikäli he eivät edelleen opiskele ja ilmoita asiasta. 

Esitys: Erotetaan Kompleksista liitteessä 4 ilmoitetut henkilöt. 

Hyväksytään esitys. 



13. Jäsenkyselyn tulokset 

Siiri Opas ja Aleksanteri Hartikainen saapuvat klo 18.51. 

Käsitellään jäsenkyselyn tuloksia ja saatua palautetta. 

Yleisesti ottaen jäsenistö antoi toiminnasta positiivista palautetta. Jäsenmäärään 

nähden vastaajia oli suhteellisen vähän, kyselyyn vastasi 35 henkilöä. Vastaajista 

noin puolet oli nykyisiä hallitustoimijoita ja puolet sellaisia, jotka eivät koskaan ole 

toimineet Kompleksin hallituksessa, maisterifukseja vastaajissa ei ollut yhtäkään.  

Kyselyyn vastanneet olivat osallistuneet varsin aktiivisesti Kompleksin tapahtumiin 

kuluneen vuoden aikana, vain yksittäiset vastaajat eivät olleet osallistuneet 

lainkaan tai osallistuivat vain kerran. Eniten osallistuttiin biletapahtumiin ja 

sitseille, vähiten kv-tapahtumiin, yhteislähtöihin ja tiedekunnan järjestöjen 

yhteistapahtumiin. Vastauksiin vaikuttanee myös se, että bileitä ja sitsejä 

järjestetään suhteessa enemmän vuoden aikana. Järjestetyt tapahtumat olivat 

yleisesti ottaen todella pidettyjä. Edelleen toivottiin lisää bileitä, sitsejä, 

kulttuuritapahtumia ja luontoympäristöön sijoittuvia tapahtumia. Myös yhteistyötä 

muiden lääketieteellisen tiedekunnan järjestöjen kanssa toivottiin lisää samoin kuin 

Kahvi & valitus -tapahtumaa. Finlandiaa ja Maamme-laulua koskien tuli palautetta, 

ettei niitä toivota laulettavan Kompleksin sitseillä. Tämä herätti keskustelua, ja 

suositeltiin noudattamaan sitsietikettiä, jossa tällaiset laulut sijoitetaan alkuruoan 

ajalle, mikäli niitä lauletaan. 

Tiedotus tavoitti jäsenistön parhaiten sähköpostilistan, Instagramin ja kavereiden 

kautta. Myös tänä vuonna uutena tullut Telegram on alkanut tavoittaa osaa 

järjestöstä. Jäsentiedotetta luettiin yleisimmin silloin tällöin. Pääosin tiedotuksen 

koettiin tulevan juuri sopivaan aikaan, mutta kuitenkin noin viidesosa vastaajista 

koki sen tulevan liian myöhään. Keskusteltiin, että myös ensi vuonna tulee kiinnittää 

erityistä huomiota tiedottamisen hyvien käytäntöjen osalta tiedottamisen 

ajoitukseen, jotta tiedotteet tulevat riittävän ajoissa. Kokoustiivistelmiä luettiin 

vaihtelevasti, mutta niiden tekemisen jatkaminen koetaan tärkeäksi 

läpinäkyvyyden ja saavutettavuuden kannalta. Jäsenkyselyyn liittymättömästi tuli 

esille se, että englanninkielistä tiedotusta olisi hyvä palauttaa nyt, kun vaihto-

opiskelijoita taas tulee. Instagramia toivottiin hyödynnettävän tiedottamisessa 

entistä enemmän, ja siihen toiveeseen some-vastaava on osaltaan vastannut 

viikoittain julkaistavien tapahtumatiedotteiden muodossa. 

Facebookista poistumisesta tuli yksittäinen negatiivinen palaute, useampien 

kanavien koettiin olevan parempi. Keskusteltiin kuitenkin siitä, että tehokkaan 

tiedottamisen ja toimijoiden jaksamisen kannalta on hyvä keskittää tiedotusta ja 

Telegram korvaa Facebookin matalan kynnyksen tiedotuksessa, kun taas Kide.app 

korvaa osaltaan Facebookin ”tapahtumakalenteri”-ominaisuutta. Saatiin myös toive 



siitä, että sähköpostiin tulevat viestit voisi koostaa yhteen viikoittaiseen meiliin, 

mutta tämän koettiin olevan liian raskas tehtävä tiedottajalle. 

Nettisivut saivat vaihtelevaa palautetta. Sivuilla on paljon vanhaa tietoa ja 

toimimattomia linkkejä, joiden korjaamista toivottiin. Myös ilmeen modernisointia 

ja selkeyttämistä toivottiin. Instagramsisältö oli yleisesti ottaen pidettyä, ja 

aktiivisuutta pidettiin sen osalta sopivana. Kuitenkin etenkin rennompaa sisältöä 

toivottiin lisää. 

Useimmat lukivat Kompleksi-lehteä ja preferoivat paperista versiota. Kompleksi-
podcastia kuunneltiin harvemmin, miltei puolet vastaajista eivät kuunnelleet sitä 
lainkaan. Tänä syksynä jaksoja on ollut vähemmän, joten pohdittiin tämän 
mahdollista vaikutusta vastauksiin. Päätettiin kuitenkin aiempaa aktiivisemmin 
mainostaa podcastin omaa Instagramia Kompleksin virallisen Instagramin puolella. 
Vaikka moni ei podcastia itse kuunnellut, kiinnostavat aiheet ja podcastin 
olemassaolo saivat vastaajilta kiitosta. 

Suvi Kangas saapuu klo 19.10. 

Kompleksin edunvalvonta nähtiin tärkeänä, ja suurin osa koki myös tiedotuksen sen 
suhteen olevan riittävää. Suurin osa tiesi, kuinka opinnoista annetaan palautetta, ja 
edunvalvojat nähtiin suurimmilta osin helposti lähestyttävinä. 

Kaikki kyselyyn vastanneet olivat saaneet hankittua jäsenyytensä Kide.appin kautta. 
Tiedotuksen siirtymästä koettiin pääosin selkeänä. Tuli toive, että kaikista 
tapahtumista voitaisiin maksaa Kide.appin kautta suoraan. Hallitus pyrkii tähän, 
mutta todettiin ettei se ainakaan heti ole kaikkien tapahtumien suhteen mahdollista 
osallistujamäärän vaikuttaessa tapahtuman hintaan. 

Hallituksen toiminnan koettiin olevan läpinäkyvää, ja hallitus nähtiin luotettavana. 
Suurin osa tiesi, kuinka palautetta annetaan ja kuinka hallitukseen saa yhteyden, 
mutta epävarmuutta sen suhteen ilmeni jonkin verran. Palautelinkin 
mainostamisen tihentämistä pohdittiin, ja lisäksi päätettiin linkittää hallituksen 
palautelinkki Telegramin tiedotuskanavalle sekä Kide.appiin. Tiedottaja koostaa 
toimintavuoden alussa hallituksen avainhenkilöiden yhteystiedot ja jakaa 
dokumentin yhteistyötahoille ja ajateltiin, että tämän voisi vuoden alussa jakaa 
myös jäsenistölle. Hallitus nähtiin pääosin helposti lähestyttävänä ja rahankäytön 
koettiin olevan tarkoituksenmukaista. Hallitustoiminnan houkuttelevuus jakoi 
jonkin verran vastaajia, vaikka vastaukset hieman painottuivat houkuttelevuuden 
suuntaan. Yhdenvertaisuuden nähtiin toteutuvan Kompleksissa hyvin ja 
Kompleksin ilmapiiri koettiin hyväksi, joskin ajoittain jäykäksi. 

14. Toimintakalenteri, -kertomus ja testamentit 

Anna Talkkari poistuu klo 19.36. 

Keskustellaan hallituskauden lopuksi yhdessä laadittavista dokumenteista, joiden 
tarkoitus on tehdä yhteenvetoa tämän vuoden toiminnasta ja antaa eväitä 
seuraavan hallituksen toimintaan.  



Käydään läpi toimintakertomus pääpiirteittäin. Toimintakertomukseen on lisätty 
kommentteja, käykää katsomassa, onko niitä omissa kohdissa. Muistakaa myös 
tarkistaa, onko itselle kuuluvia kohtia muuallakin kuin yhden otsikon alla, selatkaa 
siis läpi koko dokumentissa olevat yliviivaukset. Jos jotain toimintasuunnitelmassa 
kirjoitettua ei olla toteutettu, on tärkeää avata toimintakertomuksessa, miksi. 
Viimeinen deadline toimintakertomukselle on 16.12. Toimintakertomus 
hyväksytään erikseen loppuvuodesta sähköpostipäätöksellä.  

Jokaisen tulisi myös käydä katsomassa toimintakalenteri koko vuoden ajalta, 
joidenkin tapahtumien osallistujamääriä puuttuu. Tehkää tämä viimeistään 18.12. 
mennessä. 

Testamenttien deadline on 16.12. Muistakaa viimeistään tähän mennessä tehdä 
testamenttiin tarvittavat muutokset, ja lähettäkää testamentti puheenjohtajan 
sähköpostiin. Muistakaa myös ottaa yhteyttä seuraajaanne sopiaksenne 
perehdytyksestä - jos tämän osalta tulee kysyttävää, voi olla yhteydessä 
puheenjohtajistoon. Valitettavasti työpajaa testamenteille ei ehditty järjestää, joten 
kysykää puheenjohtajistolta matalalla kynnyksellä, jos jokin sen suhteen 
mietityttää. 

15. Suositus seuraavan vuoden hallituksen sisäisestä viestintäkanavasta 

Viime vuosina hallituksen keskinäiseen viestintään on käytetty Slackia. Tämän 

vuoden aikana Slack on siirtänyt joitakin ominaisuuksia maksumuurin taakse, jonka 

takia mm. viestit poistuvat 3kk niiden lähetyksestä. Keskustellaan, mikä kanava 

voisi toimia ensi vuonna. Asiasta keskustellaan jo nykyisen hallituksen kesken, jotta 

ensi vuosi päästään aloittamaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Ehdotetaan kanavaksi Teamsia. Sen etuna nähdään irrallisuus vapaa-ajasta. Se on 

myös kaikille mahdollinen käyttää, koska se linkittyy yliopiston sähköpostiin. 

Lisäksi tiedostojen jakaminen on sujuvaa, ja Teamsista löytyy vastaavanlaisia 

ominaisuuksia kuin Slackista, kuten erilliset kanavat/tiimit.  

Ei nouse muita ehdotuksia, joten sovitaan, että suositellaan tulevan hallituksen 

sisäiseksi viestintäkanavaksi Teamsia.  

16. Ympäristöohjelman toteutuminen 

Lyhyt läpikäynti siitä, miten hallitus on toiminnassaan onnistunut 

ympäristöohjelman seuraamisessa. Tämän pohjalta voidaan kehittää 

ympäristötoimintaa ja käytäntöjä, joilla tuetaan ympäristöohjelman seuraamista 

vastaisuudessa. 

Hallitukselle suunnattu ympäristöohjelman toteutumisen kysely (8 vastaajaa) 

näytti, että ympäristöohjelmaa oli noudatettu hyvin. Kompleksin käyttämän 

Mocoman suhteen kaikki hallitustoimijat noudattivat ympäristöohjelmaa. Myös 

parannusehdotuksia lajittelun suhteen tuli. Kompleksin tapahtumista lähes kaikki 



olivat vegaanisia, ja ympäristöohjelmaa noudatettiin melko hyvin myös 

sesonkituotteiden ja reilun kaupan tuotteiden suosimisen suhteen. Myös 

hankintojen tekemisessä noudatettiin ympäristöohjelmaa välttämällä uuden tai 

turhan ostamista, lainaamalla ja käyttämällä jo olemassa olevaa. Kompleksin tiloihin 

saavuttiin eniten julkisia käyttämällä, kävelemällä tai pyöräilemällä. 

Ympäristövastaavien palautekyselyyn vastasi vain kolme henkilöä, mutta heistä 

kaikki olivat tyytyväisiä ympäristövastaavien toimintaan. Tyytyväisiä oltiin myös 

Helsinki Mission keräykseen ja Instagramissa julkaistaviin Kuukauden 

ympäristövinkkeihin. 

17. Ruotsinkielisten opiskelijoiden asiat 

On huomattu, että viime vuosina koulutusohjelmassa on aloittanut enemmän 

äidinkieleltään ruotsinkielisiä opiskelijoita, kun aiemmin. Meidän 

koulutusohjelmassamme pitäisi olla mahdollista suorittaa esim. tentit ruotsiksi, 

mutta on tullut ilmi, ettei se ole toteutunut aina niin hyvin. Näistä asioista pidettiin 

aiemmin syksyllä tapaaminen koulutusohjelman ja Thoraxin edustajien kanssa, 

jonka pohjalta lähdettiin edistämään ruotsinkielisten opiskelijoiden asioita.  

Jatkossa olisi esimerkiksi tarkoitus saada Sisuun kurssien ilmoittautumisen 

yhteydessä mahdollisuus ilmoittaa, jos haluaa suorittaa kurssin ruotsiksi. Suuri osa 

ongelmista helpottuisi sillä, että opettajat tietävät etukäteen määrän opiskelijoita, 

jotka haluavat suorittaa tehtäviä ruotsiksi. On myös aloitettu ruotsinkielisten 

termien/ilmaisujen materiaalipankin tekoa kliinisiä kursseja varten. 

Thorax koordinoi tällä hetkellä tiedekunnassa opiskelijoiden palkattua 

käännöstyötä, eli että tiedekunta voi lähettää opiskelijoille käännettäväksi erilaisia 

materiaaleja. Tähän pyritään ensi vuonna integroimaan myös psykologian 

opiskelijat, jolloin esim. tehtäväohjeistuksia voitaisiin saada käännettyä ruotsiksi. 

Lisäksi Thorax on alkamassa kutsumaan ruotsinkielisiä psykologian opiskelijoita 

mukaan tapahtumiinsa. Psykologian opiskelijat ovat myös tervetulleita Thoraxin 

speksiin. Thorax-yhteistyötä on toistaiseksi koordinoinut Kompleksista Kira 

Schalin, joka myös ilmoittaa voivansa jatkavansa tässä ensi hallituskaudella. 

Myöhemmin olisi ehkä syytä miettiä, kenen vastuulla Thorax-yhteistyö (joka ei ole 

suoranaisesti edunvalvonnallista) on. 

18. SPOL Vuoden psykologian opiskelija 

Paljastetaan Vuoden psykologian opiskelija -kilpailun Kompleksin ehdokkaat, joita 

on tänä vuonna kaksi. Yhtä ehdokasta ei voi laittaa eteenpäin kilpailussa, joten 

toinen etenee suoraan. Sovitaan suosituskirjeen kirjoittaja (määräaika tälle 21.12.). 

Suosituskirjeen kirjoittavat tahot palauttavat sen määräaikaan mennessä SPOL:lle. 

 



Kompleksin ehdokkaat 2022 

1. Kompleksin seminaaritiimi 

Kompleksin seminaaritiimi on kuluneena vuonna merkittävästi edistänyt 

psykologien ja psykologian opiskelijoiden asiantuntijuutta jakamalla vuotuisen 

seminaarin ensimmäistä kertaa kaikille muille SPOL-järjestöille sekä Psylin jäsenille 

ympäri maan. 

2. Erityismaininta: Anniina Koutonen. 

Anniina oli ehdolla ainoana psykologian opiskelijana HYY:n edustajistovaaleissa ja 

sai hienon äänisaaliin, ollen vaalien toisiksi suurin ääniharava! Näin saatiin HYY:n 

edustajistoon hyvin motivoitunut psykologian opiskelijoiden edustaja! 

Valitettavasti Anniinaa ei voi äänestää, sillä hän kuuluu SPOLin nykyiseen 

hallitukseen. 

Esitys: Kompleksin osalta ehdotetaan Vuoden psykologian opiskelija -kilpailuun 

ehdokkaaksi Kompleksin persoonallisuushäiriöseminaaritiimiä. 

Hyväksytään esitys. 

Suosituskirjeen kirjoittavat Kaisa Krabbe ja Riinu Elonheimo. 

19. Muut esille tulevat asiat (META) 

Lääkiksen speksistä toivotaan, että Kompleksi ilmoittaisi 5–7 psykologian 

oppiaineelle tärkeää henkilöä, jotka voisi kutsua kutsuvieraina speksin ensi-iltaan. 

Hallitus ehdottaa kutsuvieraiksi psykologialta seuraavia henkilöitä: 

• Eino Partanen (koulutusohjelman johtaja) 

• Sanna Koskinen (koulutusohjelman varajohtaja) 

• Tuuli Laurikainen (koulutussuunnittelija) 

• Anna-Mari Tuulio-Henriksson (eläköityvä henkilökunnan jäsen) 

• Jussi Saarinen (eläköityvä henkilökunnan jäsen) 

• Laura Hokkanen (osastonjohtaja) 

• Anu-Katriina Pesonen (opetusvaradekaani) 

Hyvikset miettivät lippujen ostamista ensi vuoden speksiin, vaikka ensi vuoden 

hyvikset järjestäisi yhteislähdön. Todetaan, että esim. 25 lippua varmasti on hyvä 

määrä.  

Pohditaan, kenelle Kompleksin hallituksen Google-tilin kaksivaiheinen 

todentaminen on liitetty ja keneltä ne tulisi poistaa. 



Kysytään, selvitetäänkö enää opiskelustatus jäsenyyttä hakiessa Kide.appista. 

Todetaan, että ei suoraan, mutta että se pyydetään vahvistamaan ja että sen ei pitäisi 

koitua Kompleksille ongelmaksi. 

Voi olla, että ensi vuonna tulee ajankohtaiseksi päivittää Kompleksin sääntöjä 

jäsenyyksistä uuden jäsenrekisterin myötä. 

20. Kokoustauko ja siirtyminen epämuodolliseen osuuteen 

Siirrytään tauolle klo 20.36.  

Palataan tauolta klo 20.50 ja siirrytään kokouksen epämuodolliseen osuuteen.  

21. Hallitus vai Oppositio 

Aloitetaan epämuodollinen osuus perinteisesti laulamalla Helan går. 

Meilahden tilavastaava alustaa aiheen: Kompleksilla on paljon mielipiteitä ja 

vaikuttamishalua. Mutta onko Kompleksi päättävässä roolissa, eli onko Kompleksi 

hallitus, vai onko Kompleksi kuitenkin enemmän oppositio? Onko siis Kompleksin 

hallitus todella hallitus? 

Edunvalvontavastaava Kaisan mielestä tulee kyllä suuri identiteettikriisi, jos 

päätämme, että olemme oppositio. Meilahden tilavastaava kommentoi, että 

pelottavatkin asiat voivat olla joskus hyväksi.  

Varapuheenjohtaja huomauttaa, että käytännössä aina päätökset menevät heti läpi 

eikä niistä synny suurempaa väittelyä. Hän tarkoittaa, että tämä on nimenomaan 

hallituksen ominaisuus. Ympäristövastaavan mielestä kuitenkin myös hallituksen 

sisällä voi ilmetä eri mielipiteitä, eikä taipumus yksimielisyyteen siksi tee meistä 

hallitusta.  

SPOL-edustajan mielestä yleensä hallitus tekee ja oppositio valittaa (kirosanat 

sensuroitu). Rexin tilavastaava kysyy, onko sitten jäsenistö oppositio? 

Meilahden tilavastaava lisää keskusteluun uuden näkökulman, nimittäin 

Kompleksin roolin suhteessa eri sidosryhmiin. Esimerkiksi tiedekunnassa 

Kompleksi on hänen mielestään oppositioroolissa. Hepsy-edustaja lisää, että muihin 

järjestöihin verrattuna olemme aika woke, minkä takia usein saamme taistella 

ajamiemme asioiden puolesta. Edunvalvontavastaava puolestaan kertoo, että 

hänellä oli vahvasti oppositiofiilis, kun hän oli SPOL:in kokouksessa kertomassa 

Kompleksin kannan harjoittelupaikkakiintiöistä. 

Puheenjohtajan mielestä olemme ainakin nimellisesti aina hallitus. 

Varapuheenjohtaja miettii, että mistä puhutaan, kun puhutaan Kompleksista. Jos 

jäsenistö on oppositio, niin pääseekö varapuheenjohtaja hallitustoiminnasta 



eläköityessä vihdoin vaan valittamaan? Ainakin Kompleksin vanhat kääkät ovat 

oppositio, huomauttaa, edunvalvontavastaava Alma. 

SPOL-edustaja miettii, että puhummeko nyt Kompleksista kokonaisuutena vai 

ainoastaan hallituksesta? Hepsy-edustajan mielestä kuitenkin Kompleksi on 

oikeasti hallitus, eli sillä ei pitäisi olla väliä. 

Lehden toimituksen jäsen Veera-Maija kysyy, että mitä me edes oppositioidaan? 

Itseämme, vastaa SPOL-edustaja. 

Meilahden tilavastaava kertoo, että joskus aiemmin, kun hän ei vielä ollut jäärä, hän 

oli nuori. Silloin hallituksessa kaikki oli oppositiota. Jokaiseen asiaan esitettiin 

ainakin 17 syytä miksi näin ei pitäisi toimia. Järjestössämme on siis pitkään ollut 

tietynlainen oppositiokulttuuri. Nyt edessä on kuitenkin oppositiotyhjiö, kun moni 

jäärä on eläköitymässä. Olemme myös monessa kontekstissa yksin (oppositiona) 

muita vastaan, hän lisää. 

Hepsy-edustaja ei ole täysin samaa mieltä. Vaikka teemme hienoja juttuja, niin 

olemmehan me vähän mukavuudenhaluisia. Ei siis ehkä olla niin rajuja 

mielipiteissämme, että oltaisiin oppositio. Enemmän ollaan vaan woke. 

Podcastin päätoimittajan mielestä edistyksellisyys ei välttämättä ole vain 

opposition ominaisuus. Hän ei täysin allekirjoita oppositiokantaa, mutta näkee 

tarpeelliseksi määritellä, mistä kontekstista puhutaan. 

Supertuutorin mielestä olemme hallitus, koska emme koskaan riitele. Olemme aina 

saamaa mieltä kaikesta, mutta silti varmistetaan toisiltamme, että näin on. Myös 

tarjoilutiimiläisen mielestä meillä sujuu asiat yleisesti ottaen hyvin. 

Edunvalvontavastaava Kaisa komppaa Meilahden tilavastaavaa: hänenkin 

mielestänsä Kompleksi tarvitsisi sitä vanhaa hyvää oppositiokulttuuria. Vanhoja 

jääriä kuunnellaan vähän liiankin herkästi, eikä kyseenalaistavia vastalauseita 

synny.  

Sihteeri huomauttaa, että nyt toistuu taas sama kuvio: jäärät ovat muuta mieltä kuin 

kaikki muut. Lisäksi sihteerin mielestä pitäisi määritellä, päätämmekö 

Kompleksista sisäisesti vai suhteessa muihin. Puheenvuoron päätettyä sihteeri 

juoksee suoraan vessaan, koska yllättyy alkuruoan tulisuudesta.  

Lauletaan Siideriä, tietenkin!, koska se ei ainakaan auta tulisuuteen. 

Puheenjohtaja toteaa, että meidän tässä vaiheessa tulisi äänestää siitä, mistä oikein 

keskustellaan. Suoritetaan käsiäänestys, jonka perusteella päätetään keskustella 

siitä, onko Kompleksi hallitus vai oppositio suhteessa muihin. 



Edunvalvontavastaava Kaisa myöntää, että hänen tavoitteensa äänestyksessä oli 

olla oppositiossa. 

SPOL-edustajan mielestä me olemme yleensä ne, ketkä kritisoi muita, minkä takia 

olisimme oppositio. Toisaalta muut kritisoivat ehkä jopa enemmän meitä, eli ollaan 

silti hallitus. 

Edunvalvontavastaava Kaisa puhuu monen erilaisen edustustehtävän 

kokemuksella: Kompleksi on suhteessa muihin, kuten tiedekunnassa, HYY:ssä ja 

SPOL:issa, käytännössä aina oppositio. Me teemme hyvin ja muut tekevät huonosti, 

mutta koska muut silti ovat enemmistössä niin olemme oppositio.  

Hepsy-edustajan mielestä olemme ehkä kuitenkin enemmän hallitus, koska ajamme 

pehmeitä arvoja. Podcastin päätoimittaja huomauttaa, ettei tule sekoittaa nykyistä 

valtakunnallista poliittista tilannetta kuvaan siitä, mikä oppositio on.  Voi olla 

oppositio ja silti ajaa pehmeitä arvoja, kuten esimerkiksi Kompleksi tekee 

Meilahdessa. 

Edunvalvontavastaava on samaa mieltä SPOL-edustajan kanssa siitä, että muut 

kritisoivat meitä, minkä vuoksi olemme enemmän hallitus. Me menemme eteenpäin 

(hallitus) ja muut jarruttavat (oppositio). Toisaalta edunvalvontavastaava myös 

komppaa podcastin päätoimittajaa siitä, että opposition määritelmään ei liity sen 

ajamat asiat, joten olemme Meilahdessa oppositio jo siksi, että olemme 

vähemmistössä.  

Meilahden tilavastaava miettii Kompleksin roolia tulevaisuuden Meilahdessa. 

Kompleksi on selkeästi nousemassa toiseksi suureksi järjestöksi, voimme jopa olla 

seuraava hallitseva puolue. Vaikka LKS:ää ei aina kiinnosta meidän mielipiteemme, 

niiden on nykyään pakko ottaa meidät huomioon. Ehkä he tulevaisuudessa jopa 

kääntyvät meidän puoleemme avun tarpeessa? Edunvalvontavastaava Kaisan 

mukaan voimme ehkä joskus olla Meilahdessa hallitus, mutta se vaatisi LKS:n 

ratifioinnin, ja sitä ei kyllä vielä ole. 

SPOL-edustajan mielestä Kompleksi elää kaksoisagentin elämää. SPOL:issa olemme 

hallitus, jota muut kritisoivat. Meilahdessa taas me kritisoimme yleistä linjaa. 

Haluammeko tosiaan määritellä itseämme kumpaakaan rooliin? SPOL-edustaja 

ehdottaa, että voisimme olla esim. ”switch” tai ”kameleontti”. Edunvalvontavastaava 

Kaisa on tätä vastaan. Lainaten aiempia hallitussitsejä hän toteaa, ettemme halua 

olla mitään nynnypsykologeja. Me teemme päätöksiä, emme kompromisseja.  

Meilahden tilavastaava toivoo Likert-asteikollista äänestystä, ehdotus tyrmätään. 

Supertuutori muistuttaa, että meillä on Kompleksissa oma oppositio, ja miettii, 

pitäisikö se ottaa huomioon. Edunvalvontavastaava Kaisa toteaa, että Kompleksi 

kuitenkin toistaiseksi on demokraattinen.  



Podcastin päätoimittaja miettii, keitä Meilahdessa on oppositiossa, jos me ei? 

Meilahden tilavastaavan mielestä ne, ketkä eivät osallistu päätöksentekoon. Hepsy-

edustaja erehtyy kyseenalaistamaan, onko tosiaan Meilahdessa kokonaisia 

järjestöjä, jotka eivät osallistu päätöksentekoon? Ehdottomasti on. 

Rexin tilavastaava on etsinyt opposition määritelmän (Wikipedia, 2022):  

”Oppositio tarkoittaa suppeammassa merkityksessä kaikkia niitä parlamenttiryhmiä, 

jotka ilmaisevat, etteivät tue vallassa olevaa hallitusta. Laajassa merkityksessä 

poliittinen oppositio tarkoittaa kaikkia niitä voimia, jotka vastustavat hallituksen 

politiikkaa, pyrkivät hallituksen tilalle tai tähtäävät toisenlaiseen poliittiseen 

järjestelmään. Se käsittää puolueet, etujärjestöt, kansanliikkeet, vallankumoukselliset 

ryhmät sekä toisinajattelevat kansalaiset.” 

SPOL-edustaja taas on löytänyt neljä eri määritelmää Wikisanakirjasta (2022): 

 

Erityisesti tähtitiede- ja shakkimääritelmät puhuttelevat monia.  

Meilahden tilavastaava kertoo, että kampuksella kyllä lääkäreillä on erilainen 

näkemys tiedekuntayhteistyöhön, kuin meillä. Emme ole heidän silmissänsä kaikki 

yhtä, vaan heille medisiinarisuus on tärkeämpää. 

Opintovastaava Salla kompastuu ja kiroilee. 

Hepsy-edustajan mielestä olemme oppositio, koska vastustamme yhteiskuntaa. Se 

on kuitenkin vähän rajoilla, koska ajamamme asiat ovat niin kädenlämpöisiä. 

Tarjoilutiimiläinen huomauttaa, että meidän tulisi antaa itsellemme enemmän 

krediittiä edistyksellisyydestä. Jotkut asiat voivat meille tuntua 

itsestäänselvyyksiltä, mutta kuplamme ulkopuolella olemme jopa rebellejä. 

Rexin tilavastaavan mielestä olemme oppositio, koska olemme lääketieteellisessä 

tiedekunnassa, eikä siis olla haluttu hallitukseen. SPOL-vastaava miettii, mikä sitten 



erottaa meidät perussuomalaisista? Tilavastaava toteaa, että vaikka 

hallituspuolueet (LKS) olisivat perseestä, ne ovat silti hallitus, ja tällöin me olemme 

oppositio. 

Hepsy-edustaja pohtii, onko Kompleksi tahtomattaan oppositiossa? 

Edunvalvontavastaava Alman näkemys tähän on, että olisimme voineet saada 

enemmänkin valtaa, jos olisimme suostuneet muiden ehtoihin. Olemme kuitenkin 

valinneet pysyä kiinni arvoissamme. Näin myös oppositiolla voi olla valtaa. 

Alumnivastaava selaa laulukirjaa ja miettii, olemmeko kaikki nämä vuodet eläneet 

valheessa, kun laulamme Me ollaan hallitus? Edunvalvontavastaava Alma 

muistuttaa, että tämä voi viitata sisäiseen toimintaan, josta emme tässä päätä. 

Supertuutori lisää, että ensimmäisen laulukirjan ilmestyessä vuonna 2016 olimme 

vielä Penkereellä, ja siellä tosiaan olimme hallitus. Laulukirjassa lauletaan paljon 

muutakin historiallista, kuten kahvihuoneesta, huomauttaa puheenjohtaja. 

Meilahden tilavastaava paljastaa, että Mocsuun kaavaillaan Kompleksille uutta 

kahvihuonetta.  

Suoritetaan suljettu äänestys. Joku kysyy, saako äänestää tyhjää. Vastataan, että 

kyllä, jos olet nynnypsykologi. 

Suoritetaan suljettu äänestys. 

Äänet: 

• Hallitus: 1 

• Oppositio: 25 

Päätös: Kompleksi on oppositio. 

Lauletaan Me ollaan hallituksen sijaan Me ollaan oppositio.  

22. Mihin tosi-tv -ohjelmaan Kompleksi voisi hakea? 

Pidetään kokoustauko klo 21.34–21.48. 

Meilahden tilavastaava alustaa aiheen: Perinteisesti tykätään määritellä 

ihmisryhmiä, esimerkiksi persoonallisuuden mukaan. Erilaisiin tosi-tv -ohjelmiin 

päätyy erilaisia ihmistyyppejä. Siksi on relevantti kysymys, että mihin tosi-tv -

ohjelmaan Kompleksi hakisi, jos ajatellaan Kompleksia ihmisen muodossa? 

SPOL-edustaja miettii, mikä kaikki lasketaan tosi-tv -ohjelmaksi, voiko esimerkiksi 

olla kisamuotoinen ohjelma? Muiden SPOL-järjestöjen keskuudessa Kompleksi 

tunnetaan asiallisena tai jopa vakavana, joten siinä mielessä paras ohjelma olisi 

jokin tietovisaohjelma, kuten Ylen vanha uutisvuoto (tärkeä huomioida, että 

kyseessä ei ole uudempi MTV:n ohjelma, se on aivan liian viihteellinen).   



Supertuutori myöntää olevansa todellinen Reality-suurkuluttaja, ja hänen 

mielestänsä Kompleksi olisi Love Island.  Siellä kaikilla on kivaa, yritetään lähestyä 

ja luoda suhteita moneen, mutta kenenkään kanssa siitä ei lopulta tule mitään 

vakavaa. 

Hepsy-edustaja miettii muita vaihtoehtoja mutta hän ei tunnu tyytyvän mihinkään. 

Hän hylää Haluatko miljonääriksi, Selviytyjät ja Temptation Island -ohjelmat. 

Podcastin päätoimittaja miettii, että Kompleksi alkaa jo olla aika vanha. 75-

vuotiaalla alkaa olla aika paljon kiteytynyttä älykkyyttä. Siksi ehkä kuitenkin 

Haluatko miljonääriksi on varteenotettava vaihtoehto. Toisaalta Kompleksi on 

voittoa tavoittelematon, joten sinänsä rahapalkinto ei olisi meille sopivaa. 

Päätoimitaaja piti myös supertuutorin Love Island -ehdotuksesta, se lämmitti 

sydäntä. 

Toimituksen jäsen Hertta ehdottaa, että Kompleksi voisi mennä Selviytyjiin, olla 

kertomatta, että ollaan psykologeja ja sen sijaan esittää joogaopettajia. 75-vuotiaana 

ei ehkä olla fyysisissä kilpailuissa vahvimmillamme, mutta loogisen päättelyn 

tehtävissä Kompleksi varmasti pärjäisi. Toimituksen jäsen Veera-Maija huomauttaa 

kollegalleen, että Kompleksin tulisi noudattaa psykologin ammattieettisiä 

periaatteita, eikä käyttää tietämystään manipulointiin. Selviytyjissä joogaopettajan 

esittäminen olisi siis väärin. 

Meilahden tilavastaavalla on uusi ehdotus. Hänen mielestänsä Kompleksi ei hae 

muilta rakkautta eikä myöskään rahaa, minkä takia aiemmat ehdotukset eivät ole 

sopivia. Sen sijaan Kompleksi tykkää näytellä itseään muille. Siksi Kompleksille voisi 

sopia Yökylässä Maria Veitola. 

Ympäristövastaava kyseenalaistaa väitteen, ettemme hae muilta rakkautta. 

Tilavastaava muistuttaa, että vuosi sitten päätettiin, että olemme turvallisesti 

kiintyneitä itseemme. 

Taloudenhoitajan mielestä Koko Suomi leipoo on todella sympaattinen ja antaa 

samoja viboja, kuin Kompleksi. Se on kilpailu, mutta kaikki toimii silti yhteistyössä. 

Kompleksin ikäkään ei haittaa, ainakin on kertynyt hyviä reseptejä. Somevastaava 

komppaa taloudenhoitajaa, ohjelmassa yhdistyy analytiikka ja luovuus. Ohjelma on 

kilpailullinen mutta kuitenkin wholesome, juuri niin kuin Kompleksi. 

Puheenjohtaja ehdottaa Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa. Jotkut saattavat olla sitä 

mieltä, että 75-vuotias on ohjelmaan liian vanha, mutta henkilökohtaisesti 

puheenjohtaja on miettinyt sitä, että ohjelmaan osallistuu liian nuoria henkilöitä.  

Kompleksissa on paljon laulutaitoista porukkaa, toteaa SPOL-edustaja. Esimerkiksi 

Cortexin sitseillä ei laulu ollut läheskään niin kaunista, kuin meidän sitseillämme. 

Siksi hän ehdottaa ohjelmaksi sarjaa Vain elämää. Ikämmekään ei ole ongelma; 



ohjelmaan hakeutuu yleensäkin vanhat artistit hakemaan viimeistä boostia 

uralleen. 

Tarjoilutiimiläinen palaa vähän edelliseen teemaan, nimittäin Kompleksin 

oppositiuuteen. Voisimme mennä Leijonan luolaan myymään 

oppositionäkökulmiamme. Voisimme yrittää vakuuttaa muita siitä, mikä meidän 

mielestämme on oikein. Puheenjohtajan mielestä tämä alkaa kuulostaa kultilta. 

SPOL-edustaja haluaa antaa kunnianosoituksen Kompleksin tartsoille, meillä 

tosiaan osataan laittaa ruokaa. Ehkä oikea ohjelma olisi Masterchef? 

Tarjoilutiimiläinen myöntää pohtineensa tätä vaihtoehtoa, mutta kertoo 

todenneensa, että ohjelmassa on liikaa liharuokahypeä, mikä ei olisi Kompleksin 

arvojen mukaista. Siitä hän on samaa mieltä, että Kompleksi varmasti voittaisi 

kilpailun. 

Supertuutori on pitkän harkinnan jälkeen muuttanut mieltään: Love Island on ihan 

liian heteronormatiivinen Kompleksille. Sen sijalle ehdotetaan RuPauls dragrace -

ohjelmaa. Kompleksi ei kuitenkaan ehkä ole riittävän draaman hakuinen ohjelmaan. 

Meilahden tilavastaavan mielestä voimme toki sinne hakea, mutta emme kyllä 

realistisesti pääsisi mukaan. Toimituksen jäsen muistutttaa, että Kompleksi teki 

vuonna 2020 Instagramliven dragmeikistä. 

Uutena ehdotuksena nousee Kuppilat kuntoon -ohjelma, jossa Kompleksi Meilahden 

tilavastaavan mielestä ehdottomasti olisi Jyrki Sukula. Puheenjohtaja miettii, että 

eikö hakijat ohjelmaan yleensä ole juuri epäonnistujat? Todetaan, että sitä ei 

spesifioitu. Meilahden tilavastaava miettii, että voisimmeko siis hakea uudeksi Sami 

Kuroseksikin? 

Hepsy-edustaja on miettinyt hetken ja muuttanut mieltään Temppareista. Siellä olisi 

varmasti kova tarve psykologiselle osaamiselle, joten Kompleksi voisi hakea 

sinkkuna ja mennä antamaan muille psykoedukaatiota. SPOL-edustaja miettii, että 

voisimme myös mennä yhdessä LKS:n kanssa ohjelmaan, mutta samaan 

hengenvetoon hän toteaa, että LKS kyllä varmaan pettäisi Kompleksia heti. Rexin 

tilavastaava miettii puolestaan, että 75-vuotias Temppareissa olisi vähän 

kummallista. Toimituksen jäsen pohtii, että olisiko Kompleksi Temppareissa juuri 

se, joka sanoo kaikille, ettei ole niin kuin ne muut, vaan tykkää jutella syvällisiä.  

Eikö meidän tavoitteemme ole enemmänkin laajempi ennaltaehkäisy, kuin 

yksittäisiin ongelmakohtiin puuttumista, pohtii Meilahden tilavastaava. Hepsy-

edustaja vastaa, että Temppareita kyllä kattoo niin paljon ihmisiä, että Kompleksin 

osallistumisella olisi myös ennaltaehkäisevä vaikutus. Olisikin tärkeää, että 

toisimme asiamme esiin ymmärrettävällä tavalla, eikä niin kuin viime kauden 

viikinki. 



Toimituksen jäsenen mielestä meissä on kyllä enemmän särmää, kuin Koko Suomi 

leipoo -ohjelmassa. Hän olisi pettynyt, jos se valittaisiin ohjelmaksi.  

Mietitään sitä, että mitkä taidot ja ominaisuudet tulisi huomioida päätöksessä? 

Vaikka meillä on hyviä kokkeja ja osaamme laulaa, emmekö ole jotain paljon 

laajempaa? Edunvalvontavastaava Kaisa muistuttaa, että kysymyksessä oletettiin 

Kompleksin persefinioituvan yhteen henkilöön, jolloin kaikki taidot kiteytyvät, eli ei 

ole tarvetta rajata mitään pois. 

Lauletaan Asiakaskohtaaminen, koska se on tosi-tvmainen. 

Mietitään, minne Maria tulisi yökylään. Mikä on Kompleksin koti, miten 

Kompleksiin pääsee? Vastaus on selvä: maksamalla 5 € jäsenmaksu. Joitakin 

kuitenkin edelleen häiritsee, ettei ole selkeää kotia, minne viedä Maria. Hepsy-

edustaja huomauttaa, että kyllä Cheekinkin jaksossa mentiin hänen 

lapsuudenkotiinsa, eli voitaisiin vaikka mennä Penkereelle tai Kahvihuoneelle. 

Edunvalvontavastaava Kaisa toteaa, että voidaan vaikka kevään hallitussitseillä 

määrittää, mikä on Kompleksin koti. 

Suoritetaan suljettu äänestys. 

Äänet: 

• Koko Suomi leipoo: 7 

• Masterchef: 0 

• Vain elämää: 1 

• Temptation Island: 11 

• Yökylässä Maria Veitola: 7 

• RuPauls dragrace: 1 

Päätös: Kompleksi hakisi tosi-tv -ohjelmista Temptation Islandiin. 

Lauletaan Kaljakaanon ja Psyko Tinderissä. 

Joku toteaa, että Kompleksi voi Temppareissa aina sanoa kaikkeen ”en kommentoi”, 

niin kuin psyko Tinderissäkin.  

23. Kompleksin love language 

Edunvalvontavastaava alustaa aiheen: Love languaget eli rakkauskielet ovat olleet 

pinnalla viime aikoina myös Suomessa. Millä tavalla Kompleksi siis rakastaa? 

Selkeyden vuoksi käydään läpi eri love languaget alkuun: 

• words of affirmation (= myönteiset sanat) 

• quality time (= laatuaika) 



• giving/receiving gifts (= lahjat) 

• acts of service (= palvelukset) 

• physical touch (= fyysinen kosketus) 

Sovitaan, että päätetään nimenomaan siitä, miten Kompleksi itse antaa rakkautta, 

koska todetaan, että Kompleksi ei saa.  

Hepsy-edustaja aloittaa kertomalla kantansa. Ensinnäkin se ei ainakaan ole 

palvelukset, koska hallitustoiminta. Myönteiset sanat puolestaan kuvaavat hänestä 

Kompleksia paremmin. Myös fyysinen kosketus tuntuu osuvalta, ainakin perustuen 

Hepsy-vastaavan omaan fuksisyksyyn. Laatuaika puolestaan näkyy tapahtumissa, 

kun taas lahjat eivät ole niin kompleksilainen tapa rakastaa.  

Toimituksen jäsenen mukaan myönteiset sanat on kaikkein osuvin, koska 

psykologin roolissa on niin keskeistä sanoittaa inhimillisiä kokemuksia. 

Puheenjohtaja kokee Hepsy-edustajan näkemyksen lahjoista törkeänä, kyllähän 

Kompleksi antaa lahjoja esimerkiksi eläköityvälle henkilökunnalle ja 

ystäväjärjestöille. Hepsy-edustajan mukaan nämä ovat aina olosuhteiden pakosta. 

Edunvalvontavastaava Alma puolestaan järkyttyy Hepsy-edustajan kommentista 

palveluksista. Edunvalvontanäkökulmasta tuntuu siltä, ettei muuta teekään, kuin 

palveluksia muille. Myös SPOL-edustaja näkee palvelukset erittäin keskeisinä, 

kaikki toimintamme perustuu siihen, että annamme rakkautta jäsenistöllemme 

erilaisten palvelusten kautta.  

Fyysiselle kosketukselle kuullaan vihapuhe supertuutorilta. Hän muistaa 

koulutusohjelman johtajankin sanoneen, että psykologeilla kuuluisi aina olla jokin 

parempi keino, kuin halaus tai muu fyysinen kosketus. Näin ollen se ei ollenkaan 

sopisi Kompleksille rakkauskieleksi. 

Podcastin päätoimittaja miettii, voidaanko joitain jo poissuljettuja ottaa 

äänestyksestä pois. Toisaalta hän miettii, voidaanko lopullisiksi rakkauskieliksi 

valita useampi. Monet muistuttavat, että se olisi sitä nynnypsykologiaa. 

Puheenjohtajakin kommentoi, että mennään ns. yhden pysähdyksen taktiikalla. 

Hepsy-edustaja on ylipuhuttu. Nyt hänenkin mukaansa palvelukset olisi kaikista 

paras, koska se kattaa muitakin kategorioita. Toisaalta perusteluksi hän antaa myös 

pelon, että kaikki ajattelee hänen olevan ”urpo”, jos hän on tästä eri mieltä. 

SPOL-edustaja tuo mukaan tieteen näkökulman palveluksiin; me kaikki käymme 

esimerkiksi tekemässä palveluksia, kun olemme koehenkilöinä 

havaintopsykologian tutkimuksissa. Puheenjohtaja kyseenalaistaa, onko siinä 

todella kyse rakkaudesta, vai vaan koehenkilövelvollisuudesta. Ehkä 

rakkaudenosoituksemme tieteelle tapahtuvat kuitenkin vain olosuhteiden pakosta. 



Kuullaan vihapuhe myös laatuajalle. Hyvinvointitiimiläisen mielestä ei voida puhua 

laatuajasta, jos toinen osapuoli ei ilmesty paikalle. Hänen mielestänsä tehdään 

paljon palveluksia ja eleitä: järjestetään tapahtumia, mutta kuitenkaan jäsenet eivät 

osallistu. 

Laatuajalle kuullaan myös puolustuspuheita: Mikä muu kuvaisi Kompleksirakkautta 

paremmin, kuin laatuaika, miettii edunvalvontavastaava Kaisa. Varapuheenjohtajan 

mielestä se onkin puhtainta rakkauden osoitusta, että järjestetään aikaa, vaikka 

toinen osapuoli ei siihen vastaa. 

Lauletaan hyvisten tuskan vuoksi Järjestötoimijan tuska. 

Suoritetaan suljettu äänestys. 

Äänet: 

• Words of affirmation: 2 

• Quality time: 10 

• Physical touch: 0 

• Acts of service: 16 

• Gift giving: 0 

Päätös: Kompleksin love language on Acts of service, eli palvelukset. 

Lauletaan Romanssi, koska rakkaus. 

Pidetään kokoustauko klo 22.57–23.13.  

24. Hoidettuna vai heitteillä 

Tarjoilutiimiläinen alustaa aiheen: Aihetta voidaan miettiä useasta eri 

näkökulmasta. Esimerkiksi, onko Kompleksi hoidettuna vai heitteillä? Vai onko 

kompleksilaiset hoidettuna vai heitteillä?  

SPOL-edustajan mielestä Kompleksi on ainejärjestöjen kentällä vielä heitteillä, 

vaikka siirrosta Meilahteen on jo monta vuotta. Toisaalta olemme alkaneet saada 

vähän hoivaakin. Esimerkiksi speksissä jopa medisiinarit ottavat meidät avosylin 

vastaan.  

Meilahden tilavastaavan mielestä olisi tekopyhää päättää, että Kompleksi on 

hoidettuna. Olemme kuitenkin viime vuosina valinneet pahoinvoinnin yli 

hyvinvoinnin ja kyykkyviinin yli kyykyn. Kompleksilla ei selvästi ole kaikki ihan 

okei. 

Taloudenhoitaja muistuttaa, että aikaisemmassa kohdassa todettiin, ettei 

Kompleksi saa. Sekin viittaisi siihen, ettei olla erityisen hoidettuja. SPOL-vastaava 



lisää, ettei myöskään olla hoideltuja. Toimituksen jäsen puolestaan miettii, että 

voidaanko olla hoidettuja, mutta niin, että hoitosuhde olisi vasta alkamassa ja sen 

vaikutukset ei vielä näy hyvinvoinnissamme?  

Olemme oppositio ja haluamme muutosta, muistuttaa aiheen alustaja. Se viittaisi 

siihen, että olemme heitteillä, koska olisiko enää halua vaikuttaa, jos kaikki olisi jo 

hoidettu? 

Edunvalvontavastaava Kaisan kertoo, että koulutusohjelmassamme olemme kyllä 

erittäin hyvin hoidettuja ja meistä halutaan huolehtia. Tämän suhteen meillä on 

suorastaan asiat ihan todella (kirosanat sensuroitu) hyvin, kun verrataan muihin 

järjestöihin. Tämän vuoksi tuntuisi pahalta sanoa, että ollaan heitteillä. 

Ympäristövastaavan mielestä kuitenkin esimerkiksi verrattuna LKS:ään meillä ei 

ole asiat niin hyvin; meillä ei ole Euffaa eikä rikkaita alumneja. 

Lauletaan Flippaa viinaa, koska laulussa on heitteille jätetty fiilis. 

Monet ovat laulun jälkeen unohtaneet, mistä keskustellaan, joten kerrataan vielä 

aihe. 

Rexin tilavastaavan mielestä olemme hallittuja (mikä ei edes ollut vaihtoehto), 

koska meidän hallituksessamme on todella spesifit pestit. Hallitusrakenne siis 

itsessään viestii hoidettavuutta. Lisäksi siihen tehdään vuosittain muutoksia ja 

sopeudutaan uusiin tarpeisiin. 

Meilahden tilavastaava ehdottaa vaihtoehtoista äänestysasteikkoa (lue: Likert-

asteikkoa). Koska se kävisi sihteerille tilastollisesti hankalaksi, lauletaan Ärrä.  

Tiedottaja muistuttaa, että olemme määritelleet Kompleksin kiintymyssuhteeksi 

turvallisen. Tämä viittaisi siihen, että olemme hoidettuja. 

Jotkut alkavat puhumaan siitä, olemmeko hoideltuja ja muutamat jopa siitä, 

olemmeko voideltuja. Kerrataan taas kerran aihe, joka selkeästi alkaa jälleen 

unohtua. 

Puheenjohtajan mielestä olemme hoidettuja, koska saimme kaikki lainmääräiset 

pestit täytettyä ja toimintamme jatkuu. Joku huomioi, että tiedottaja jäi uupumaan, 

mutta sen voi tietysti vielä korjata. Pesti ei onneksi ole lainmääräinen, joten se ei 

vaikuta meidän hoidettuneisuuteen. 

Hepsy-edustajan mielestä olemme heitteillä, koska olemme vaihtaneet tiedekuntaa. 

Haluaako meitä kukaan? Meilahden tilavastaava toteaa, että meillä kyllä oli hyvä 

lapsuus, mutta nykyiset valinnat viestivät siitä, ettemme enää huolehdi itsestämme. 

Toisaalta vuosijuhlilla kuultiin eläköityneiltä psykologeilta, ettei Kompleksissa 

ennen ollut näin paljon kivoja juttuja, Hepsy-edustaja lisää. 



Toimituksen jäsen on jälleen unohtanut vaihtoehdot ja pyytää hidasta kertausta. 

Kerrataan aihe kolmannen kerran. Puheenjohtaja pohtii, käykö tässä päätöksessä 

niin kuin aina: kukaan ei tiedä mitä puhutaan mutta läpi menee silti. 

Suoritetaan suljettu äänestys. 

Äänet: 

Hoidettuna 10 

Heitteillä 16 

Päätös: Kompleksi on heitteillä. 

Laudetaan Porstatellen, Testamentti ja Ken ompi fuksi. 

25. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 00.05. 

 

 

Vakuudeksi, 

 

_____________________________________         _____________________________________ 

Iiris Vanhala, puheenjohtaja                       Kira Schalin, sihteeri 
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Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki kokouskutsussa. 
 
Kuluyhteenveto  

1.11.2022 Kompleksi ry 9 372,42 € Vujutilin saldon siirto päätilille 
3.11.2022 Nordea 25,13 € Palvelumaksu (päätili) 
4.11.2022 Harri Valkonen 120,00 € Seminaaripalkkio (Valkonen) 

4.11.2022 
Mikael 
Nederström 225,00 € Seminaaripalkkio (Nederström) 

7.11.2022 

TTK 
Traumaterapiak
eskus Oy 180,00 € Seminaaripalkkio (Garoff) 

7.11.2022 Iiris Vanhala 4,00 € Sitsilipun liikamaksun palautus 
14.11.2022 Verohallinto 75,00 € Semman puhujien veroja 
14.11.2022 Verohallinto 34,20 € Semman puhujien veroja 

15.11.2022 
YLVA Palvelut 
Oy 915,00 € Seminaarin kahvitus 

21.11.2022 Anna Vuorinen 220,00 € Fuksimökin vuokra 
21.11.2022 Siiri Piha 101,70 € Viinin ja valituksen tarjoilut 
21.11.2022 Heidi Tanttu 10,00 € Hallituksen kokouksen tarjoilut 
21.11.2022 Riinu Elonheimo 18,45 € Seminaarin kiitoslahja 
21.11.2022 Viivi Laamanen 26,04 € Vaihtoinfon tarjoilut 
21.11.2022 HEF Group Oy 141,88 € Stimulus-Kompleksi haalarimerkit 

30.11.2022 
Narsismin 
uhrien tuki ry 180,00 € Seminaaripalkkio (Narsismin uhrit) 

1.12.2022 Laura Nuutinen 101,40 € Seminaaripalkkio (Nuutinen) 
1.12.2022 Kompleksi ry 575,00 € Käteisen talletus (setelit) 
1.12.2022 Kompleksi ry 482,97 € Käteisen talletus (kolikot) 
2.12.2022 Ninja Vaarala 77,31 € Syyskokouksen tarjoilut 
2.12.2022 Silja Kesola 572,49 € Foni x Kompleksi-sitsien juomat 

2.12.2022 
Johanna 
Hämäläinen 40,00 € Korvaus vuosijuhlaedustajalle 

2.12.2022 Ninja Vaarala 257,43 € Foni x Kompleksi-sitsien ruoat 
2.12.2022 Ilmari Moisio 20,00 € Vuosijuhlalahja (Cortex) 
2.12.2022 Saara Silakoski 11,90 € Kompleksin joulukalenterin palkinnot 



2.12.2022 Silja Kesola 42,37 € Rajatilabileiden ohjelma 
2.12.2022 Salla Skön 10,72 € Sivuaineinfon tarjoilut 
2.12.2022 Maria Kivistö 12,62 € Pysäköintikulut, Foni x Kompleksi-sitsit 
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Opintopisteiden hakija ja perustelut: 

Anna Piri 

Haen neljää (4) opintopistettä toiminnasta tarjoiluvastaavana, hyvinvointitiimin 

vetäjänä, toimituksen jäsenenä sekä lehden päätoimittajana vuosina 2018-2021 
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Kompleksin jäsenyydestä erotettavat henkilöt: 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 



9/2022 
Kompleksi r.y. 

Haartmaninkatu 3 
00014 Helsingin yliopisto 

 

 

9/2022 
LIITE 5 

KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 9.12.2022 klo 18:00 
Paikka: Gustavus Rex, kokoushuone (Leppäsuonkatu 11) /etäosallistujat Zoomin kautta, 
linkki kokouskutsussa. 

 
Osallistujat: 

 

Iiris Vanhala 

Lauri Uuskallio 

Kira Schalin 

Johanna Hämäläinen 

Kaisa Krabbe 

Siiri Piha 

Salla Skön 

Ilmari Moisio 

Ellen Saikku 

Suvi Reponen 

Heidi Tanttu 

Viivi Laamanen 

Saara Silakoski 

Riinu Elonheimo 

Iiris Paljakka 

Pihka Oksanen 

Ninja Vaarala 

Anna Vuorinen 

Anna Kivistö 

Annika Allén 

Silja Kesola 

Hertta Aalto-Setälä 

Aida Lindy 

Alma Suutari 

Suvi Kangas 

Senni Sipponen 

Veera-Maija Viheriävaara 

Lisäksi etäyhteydellä:  

Anna Talkkari 


