
 

 

 

 

 

 

1/2023  KOMPLEKSI R.Y.  

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: 19.1.2023 klo 18 

Paikka: Groudon, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki kokouskutsussa. 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18.10 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: 

Lisätään kohtaan 6. ”Esitys: Liitetään Milla Miettunen tarjoilutiimin ja Kompleksi-

lehden toimituksen jäseneksi.”  

Lisätään kohta 8. Medicumin johtoryhmään edustajan nimittäminen 

Lisätään kohta 12. Sähköpostipäätös: Gustavus Rexin kulkuluvat 

Lisätään kohta 18. Yhdenvertaisuussuunnitelma 2023 

Lisätään kohta 19. Tiedottamisen hyvät käytännöt 

Lisätään kohta 20. SPOL ry:n kannanotto 

Lisätään kohta 21. Kannatusjäsenrekisterin uudistus 

Muutetaan kohtaa 17. Toimintasuunnitelma 2022 muotoon ”Toimintasuunnitelma 

2023”  
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4. Hallituksen toimintatavat, vastuut ja velvollisuudet 

Käydään nimikierros ja esittäydytään. Esitellään hallituksen kokousten käytännöt. 

Kokoukset ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki hallituksen ja koko 

ainejärjestön jäsenet. Kaikilla on oikeus osallistua keskusteluun tasavertaisesti ja 

esittää mielipiteitään. Kokouksia on keväällä ja syksyllä noin kerran kuukaudessa 

ja näiden lisäksi pidetään yhdistyksen kevät- ja syyskokous. 

 

Koska Kompleksin hallitus on iso ja kokoukset voivat olla suursisältöisiä, pyritään 

hallituksen kokouksissa käsittelemään ainoastaan koko hallitusta koskevia asioita. 

Esityksiä on myös hyvä alustaa etukäteen Teamsissa, jolloin hallitus voi etukäteen 

tutustua aiheeseen, mikä sujuvoittaa kokousten kulkua. 

 

Kuulumiset on ennen esitetty yleensä kokousten alussa. Ehdotetaan, että 

kuulumiset voitaisiin siirtää esityslistan loppupuolelle. Tällä pyrittäisiin tukemaan 

sitä, että jäsenet olisivat paikalla koko kokouksen ajan, eivätkä poistuisi 

kokouksesta hoidettuaan kuulumisten kertomisen. Ehdotusta kannatetaan. 

 

Hallituksen virallisilla jäsenillä on velvollisuus osallistua kokouksiin tai ilmoittaa 

etukäteen, mikäli he eivät pääse paikalle. Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla 

on puheenjohtajan lisäksi puolet hallituksen virallisista jäsenistä. Vuonna 2023 

virallisia jäseniä on tällä hetkellä 15 mutta kevätkokouksen jälkeen 

todennäköisesti 16, eli päätösvaltaisuuteen paikalla pitää olla vähintään 8 

virallista jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Mikäli virallinen jäsen tai yksilöpestin 

haltija ei pääse kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa kuulumisensa joko viestitse 

puheenjohtajistolle Teamsissa tai toisen hallituslaisen kautta. 

 

Kokouksissa esityksiä voi kannattaa nostamalla peukun. Myös eriäviä mielipiteitä 

esityksiin saa esittää ja tätä myös kannustetaan. 

 

Pöytäkirjat tulevat hallituksen nähtäville ja tarkistettavaksi Teamsiin. 

Tarkistuksen jälkeen pöytäkirjat julkaistaan jäsenistölle Kompleksin nettisivuilla. 

Kokousten pöytäkirjat lähetetään myös liitteenä seuraavassa kokouskutsussa. 

 

5. Ilmoitusasiat ja saapunut posti  

Kompleksi on saanut kaksi vuosijuhlakutsua. Ensimmäinen on LKS:n vuosijuhlille 

17.3.2023. Illalliskortin hinta on 165 euroa ja ilmoittautumisen määräaika on 

29.1.2023. Ida Autio ja Ilmari Moisio ilmaisevan kiinnostuksensa. Puheenjohtaja 

laittaa Teamsiin tarkempaa viestiä aiheesta.  

Toinen kutsu on Thoraxin vuosijuhlille 11.2.2023. Illalliskortin hinta on 115 euroa 

ja ilmoittautumisen määräaika on 22.1.2023. Kokouksessa kiinnostuneita ei 



ilmene. Kysytään, onko välttämätöntä, että vuosijuhlille osallistuu hallituksen 

jäsen, vai voisiko joku hallituksen ulkopuolisista ruotsinkielisistä opiskelijoista 

osallistua. Todetaan, että tämä on mahdollista, mikäli kiinnostusta hallituksen 

sisältä ei ilmene. Sovitaan, että mikäli määräaikaan mennessä ei ilmene 

kiinnostusta, kysytään ruotsinkielisten opiskelijoiden keskuudesta Kira Schalinin 

kautta. Puheenjohtaja laittaa Teamsiin tarkempaa viestiä aiheesta. 

Opiskelijayhteistyön seminaariin 21.4.2023 on kutsuttu varapuheenjohtaja, 

edustaja edunvalvontajaostosta (mieluiten edunvalvontavastaava) sekä joko 

sihteeri, somevastaava tai tiedottaja. Sovitaan myöhemmin tarkemmin, ketkä 

lähtevät edustamaan Kompleksia. 

Tilavastaava Aida Lindy ilmoittaa, että Mocoman Kompleksi-kaappi on lukossa, 

eikä sitä ole saatu hetkeen aukaistua. Asiaa selvitetään. 

6. Kompleksin hallitukseen toimihenkilöksi liittäminen 

Esitys: Liitetään Milla Miettunen tarjoilutiimin ja Kompleksi-lehden toimituksen 

jäseneksi. 

Hyväksytään esitys. 

Esitys: Liitetään Matleena Utunen, Essi Mård ja Rebecca Björklund biletiimin 

jäseniksi. 

Hyväksytään esitys. 

Esitys: Liitetään Noora Kokko kansainvälisyystiimin jäseneksi. 

Hyväksytään esitys. 

Esitys: Liitetään Anni Bergström hallituksen IT-vastaavaksi. 

Hyväksytään esitys. 

7. Kompleksin toimihenkilön tehtävästä vapauttaminen 

 

Veera-Maija Viheriävaara on pyytänyt kirjallisesti vapauttamista hallituksen 

toimihenkilönä toimimisesta. 

 

Esitys: Vapautetaan Veera-Maija Viheriävaara toimihenkilön tehtävästään osana 

Kompleksi-lehden toimitusta. 

 

Hyväksytään esitys. 



 

8. Medicumin johtoryhmään edustajan nimittäminen 

 

Medicumin johtoryhmään valitaan joka vuosi opiskelijaedustaja Kompleksista. 

Edustaja on yleensä ollut edunvalvontajaoston jäsen. 

 

Esitys: Nimetään Kompleksin edustajaksi Medicumin johtoryhmään Annika Allén. 

 

Hyväksytään esitys. 

 

9. Talous  

 

Esitys: Hyväksytään kuluyhteenveto (Liite 1). 

 

Hyväksytään esitys. 

 

10. Tulevat tapahtumat 

 

31.1.2022 klo 19    Vallanvaihtokaronkka 

1.2.2023 klo 18    Käsityökerho 

14.2.2023 klo 14–16    Työnhakuiltapäivä 

15.2.2023 klo 18   Käsityökerho 

21.2.2023     Laskiaisrieha 

 

Muistutetaan tapahtumanjärjestäjiä toimintakalenterin päivittämisen tärkeydestä.  

 

11. Vuoden 2022 lopun sähköpostipäätökset  

Pirta Luukkanen poistuu 18:34. 

Vuoden 2022 aikana tehtiin viimeisimmän kokouksen jälkeen seitsemän (7) 

sähköpostipäätöstä.  

Ensimmäisessä päätöksessä päätettiin kolmen (3) opintopisteen myöntämisestä 

liitteessä 4 mainitulle henkilölle. 

Toisessa päätöksessä päätettiin OSA r.y:n Gustavus Rexille liittymisen 

kannattamisesta.  

Kolmannessa päätöksessä päätettiin loppuvuoden kuluyhteenvedon 

hyväksymisestä (Liite 2). 

Neljännessä päätöksessä päätettiin vuoden 2023 toimintakertomuksen 

esitettäväksi jättämisestä yhdistyksen vuosikokouksessa. 



Viidennessä päätöksessä päätettiin vuoden 2022 toimintakalenterin 

esitettäväksi jättämisestä yhdistyksen vuosikokouksessa. 

Kuudennessa päätöksessä päätettiin vuoden 2022 joulukuun kokouksen 

pöytäkirjan hyväksymisestä. 

Seitsemännessä päätöksessä hyväksytettiin joulukuun ylimääräinen 

kuluyhteenveto (Liite 3). 

 

Kaikki päätökset hyväksyttiin (Liite 4). 

 

12. Sähköpostipäätös: Gustavus Rexin kulkuluvat 

 

Haettiin ympärivuotista kulkulupaa Gustavus Rexin tiloihin tätä tarvitseville 

hallituksen jäsenille (Liite 5). Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 

14.1.2023. 

 

13. Opintopistehakemus  

 

Esitys: Myönnetään haetut viisi (5) opintopistettä hallitustoiminnasta liitteessä 6 

mainitulle henkilölle.  

 

Hyväksytään esitys. 

 

14. Tilinkäyttöoikeuksien siirto 

Esitys: Päätetään seuraavien Kompleksi r.y: 1865334–1 pankkipalvelujen 

käyttöä koskevat asiat: 

 

- Silja Kesolalle (xxxxxx-xxxx) myönnetään käyttöoikeus tilille FI76 1745 3000 

0760 93 ja rinnakkaistileille FI85 1745 3000 1982 42 ja FI08 1544 3000 0271 

23. 

- Silja Kesolalle (xxxxxx-xxxx) myönnetään verkkopankin käyttöoikeus. 

- Lopetetaan käyttöoikeudet tileihin FI76 1745 3000 0760 93, FI85 1745 3000 

1982 42 ja ja FI08 1544 3000 0271 23 Johanna Hämäläiseltä (xxxxxx-xxxx). 

 

Hyväksytään esitys. 

 

Silja Kesola (xxxxxx-xxxx) on valtuutettu tekemään käyttöoikeuden muutokset 

itsenäisesti. 

 

 

 

 



15. Hallituksen sisäinen viestintä  

Käydään läpi hallituksen viestintään käytettäviä kanavia. Ohjeistetaan, että 

käytetään sähköpostilistaa vain sähköpostipäätöksiin, ja Teamsia kaikkeen 

muuhun kommunikaatioon. Teamsia kannattaa seurata säännöllisesti, sillä sinne 

tulee tärkeää tietoa hallitustoiminnasta. Kannustetaan reagoimaan Teamsissa 

viesteihin, jotta lähettäjä tietää, ketkä viestin ovat nähneet. Kehotetaan myös 

laittamaan Teamsin ilmoitukset päälle, mikäli ne eivät jo ole. Puheenjohtajisto 

muistuttaa, että heihin yhteydessä ollessa viestin voi laittaa joko sekä 

puheenjohtajalle että varapuheenjohtajalle tai jommallekummalle heistä.  

16. Edustusbudjetin käyttö 

Ehdotetaan, että jatketaan edustusbudjetin suhteen viime vuosina tutuksi tulleella 

mallilla sillä muutoksella, että myös Conduksen alaisista järjestöistä on maininta. 

Tämä johtaa siihen, että vuoden 2023 budjettiin täytyy tehdä pieni korotus 

edustuskuluihin (noin 200 e). 

Esitys: Korvataan tärkeimpien yhteistyökumppaneiden (HLKS, LKS, Foni, Thorax, 

Impactus ja SPOL-jäsenjärjestöjen, sekä HYY) vuosijuhlamaksusta puolet kahdelle 

(2) edustajalle, kuitenkin korkeintaan 40 euron arvoisena per osallistuja. 

Kompleksi korvaa myös noin 10–15 euron arvoisen lahjan. Conduksen alaisten 

järjestöjen vuosijuhlamaksuista hyvitetään ¼ kahdelle (2) osallistujalle, kuitenkin 

korkeintaan 20 euron arvoisena per osallistuja. Jos edustajista ei muuten päästä 

yhteisymmärrykseen, edustajat arvotaan. Tämän lisäksi hallitus keskustelee 

erikseen muista mahdollisista edustus- ja muistamistilaisuuksista ja niiden 

budjetista. 

Johanna Hämäläinen muistuttaa, että viime vuonna lahjabudjetti nostettiin 10–15 

eurosta 20 euroon. Korjataan tämä esitykseen. 

Hyväksytään esitys (muutoksella, että lahjan rahallinen summa on n. 20 euroa). 

17. Toimintasuunnitelma 2023 

Käydään läpi toimintasuunnitelmaan liittyviä asioita. Vuoden alussa hallitus tekee 

toimintasuunnitelman, jonka on tarkoitus asettaa raamit vuoden toiminnalle. 

Toimintasuunnitelma on virallinen dokumentti, jota käytetään HYY:n 

avustushakemukseen, sekä lupauksena jäsenistölle toimintakaudesta, joten sen 

tulee olla spesifi. Toimintasuunnitelma myös helpottaa hallituksen toimintaa, sillä 

siinä esitettyihin periaatteisiin on helppo vedota hallituskauden aikana. 

 



Puheenjohtajisto on lisännyt toimintasuunnitelmapohjan hallituksen Driveen, ja 

kaikkia toimijoita pyydetään käymään se läpi ja täyttämään itseään koskevat 

kohdat. Toimintasuunnitelman deadlineksi sovitaan alustavasti 31.1.2023. 

Puheenjohtajisto laittaa aiheesta tarkempaa viestiä Teamsiin. 

 

Puheenjohtaja muistuttaa, että koska tavoitteena on tänä vuonna elvyttää 

yhteistyötä muihin tahoihin, niin toimintasuunnitelmaa tehdessä toimijoiden 

kannattaa pitää tämä kulkusuunta mielessä. Esimerkkinä tästä annetaan 

poikkitieteellisten tapahtumien suunnitteleminen. 

 

Puheenjohtajiston toimesta järjestetään myös toimintasuunnitelma-iltakoulu, 

jossa saa muilta toimijoilta apua ja ideoita toimintasuunnitelman tekemiseen. 

Sovitaan, että toimintasuunnitelma-iltakoulun ajankohdasta äänestetään 

myöhemmin Teamsissa. 

 

18. Yhdenvertaisuussuunnitelma 2023 

 

Viivi Laamanen poistuu 18:56. 

 

Yhdenvertaisuusvastaava Siiri Piha esittelee yhdenvertaisuussuunnitelman 2023 

pääpiirteineen. Kannustetaan kaikkia, erityisesti tapahtumanjärjestäjiä, lukemaan 

yhdenvertaisuussuunnitelma tarkasti läpi. 

 

Nostetaan esiin joitakin olennaisia asioita: Kompleksin tapahtumissa on 

vegaaninen tarjoilu ja erityisruokavaliot huomioidaan. Alkoholillisen juotavan 

lisäksi tulee aina olla tarjolla myös laadukas alkoholiton vaihtoehto. Sitsejä 

edeltäen annetaan mahdollisuus toivoa lauluja, joita ei haluta laulettavaksi. 

Suositaan aina esteettömiä ja helposti saavutettavia tiloja. Vaihto-opiskelijoiden 

läsnäolo huomioidaan tiedotuksessa esim. englannin kielen käytön kautta. 

Kompleksin tapahtumissa on turvahenkilöt, jotka ovat helposti tunnistettavissa ja 

selvin päin – tarkempi turvahenkilöohjeistus löytyy Conduksen sivuilta. Lisäksi 

tapahtumista tiedottaessa on ilmaistava yhteyshenkilö, jolta voi kysyä mm. edellä 

mainituista asioista. Kompleksin tapahtumissa noudatetaan aina turvallisemman 

tilan periaatteita, joihin kehotetaan perehtymään ajatuksella. 

 

Yhdenvertaisuusvastaava toimii myös häirintäyhdyshenkilönä. Kerrotaan, että 

viime vuonna Kompleksin tapahtumissa on ilmennyt enemmän seksuaalista 

häirintää kuin edellisinä vuosina. Yhdenvertaisuusvastaava tulee yhdessä 

puheenjohtajiston kanssa luomaan periaatteet sille, miten asian kanssa toimitaan 

tulevaisuudessa, esimerkiksi asettamalla kurinpitotoimenpiteitä. Asiasta 

tiedotetaan lisää tulevaisuudessa.  

 



Siirrytään kokoustauolle 19:03. 
 
Palataan kokoustauolta 19:07. 

 

19. Tiedottamisen hyvät käytännöt 

 

Tiedottaja Ida Autio käy läpi tiedottamisen peruskäytäntöjä. Hallituksen toimijoita, 

erityisesti tapahtumanjärjestäjiä, kannustetaan käymään tiedottamisen hyvät 

käytännöt tarkasti läpi. 

 

Tiedottaja kertoo, että häneen saa yhteyttä klo 9–16 välillä, ja tiedote ehtii 

sähköpostilistalle, kun sen lähettää ennen klo 16. Mikäli tulee tilanne, että tiedote 

pitää kiireellisesti saada sähköpostilistalle, tiedottajaan saa yhteyttä parhaiten 

Telegramin kautta. 

 

Tapahtumatiedotteita tehdessä on tärkeintä sisällyttää ”mitä, missä, milloin” -

tiedot sekä tieto yhteyshenkilöstä ja ilmoittautumisesta. Tiedottamisessa 

käytetään aina tarkkoja päivämääriä. Erikoistarpeiden ja erikoisruokavalioiden 

ilmaisemiseen tulee antaa mahdollisuus. Tapahtumasta on hyvä tiedottaa ensi 

kertaa vähintään kuukautta ennen tapahtumaa, ja muistutusviesti on hyvä laittaa 

muutama päivä ennen tapahtuman ajankohtaa. 

 

Käydään läpi tiedotuskanavia. Kide.App:iin kannattaa luoda tapahtuma noin 

kuukautta ennen. Telegramin tiedotuskanavalle voi laittaa tapahtumatiedotuksia. 

Myös Instagramissa voi tapahtumatiedottaa. Nettisivuille tulevat lähinnä 

jäsentiedotteet. Facebook on nyt vuodenvaihteessa poistunut käytöstä, sinne ei 

enää tapahtumatiedotteita tarvitse laittaa. Keskustellaan siitä, voiko 

alumnitapahtumista laittaa vielä tiedotteita Facebookiin, koska alumneja ei 

välttämättä ole muilla tiedotuskanavilla. Todetaan, että voidaan, jos tähän nähdään 

merkittävä tarve, mutta pääasiassa käytetään muita kanavia. 

 

20. SPOL ry:n kannanotto 

 

Puheenjohtaja esittelee SPOL ry:n kannanoton Oulun yliopiston psykologian 

opiskelijoiden tasavertaisesta opiskeluoikeudesta opettajan pedagogisiin 

opintoihin (Liite 7). Kerrotaan, että kyseessä on Oulun yliopisto päätös evätä 

psykologian opiskelijoiden mahdollisuus pätevöityä opintojen aikana sekä 

psykologian maisteriksi (PsM) että psykologian aineenopettajaksi. Vetoomuksen 

perusteina kerrotaan, että käytäntö ei ole voimassa missään muussa psykologian 

aineopintoja tarjoavassa yliopistossa, päätös loukkaa opiskelijoiden akateemista 

vapautta, se on ristiriidassa Oulun yliopiston arvojen kanssa sekä rikkoo SPOL ry:n 

arvoja.  



Esitys: Allekirjoitetaan SPOL ry:n kannanotto (Liite 7). 

 

Hyväksytään esitys. 

 

21. Kannatusjäsenrekisterin uudistus 

 

Alumnivastaava kertoo, että Kompleksin kannatusjäsenrekisteri on tällä hetkellä 

hankalasti järjestelty: se sijaitsee Excelissä, ja vuosittain kannatusjäseniltä pitää 

sähköpostilla kysyä, haluavatko he jatkaa kannatusjäseninä. Ehdotetaan, että 

kannatusjäsenrekisteri siirtyisi Kide.Appiin, ja jäsenyyden voisi siten uusia 

itsenäisesti vuosittain. Ainut este mikä tälle nähdään, on se, jos siirto olisi liian 

vaikea kannatusjäsenille, mutta tähän ei nähdä perusteita. 

 

Esitys: Siirretään kannatusjäsenrekisteri Kide.Appiin. 

 

Hyväksytään esitys. 

 

22. Hallituksen Instagram-esittelyt 

Vuoden alussa hallituksella on ollut tapana esittäytyä Instagramissa. Käydään läpi 

julkaisujen aikataulu ja niiden perusluonne. Tarkemmat ohjeet Instagram-

esittelyihin löytyvät Teamsista. Somevastaava Ellen Saikkuun voi ottaa yhteyttä, 

mikäli esittelyistä ilmenee kysymyksiä. Kerrotaan myös, että Instagramin salasana 

vaihtuu piakkoin, ja tästä tullaan tiedottamaan Teamsissa. 

Keskustellaan siitä, että viime vuoden jäsenkyselyvastauksissa toivottua 

rennompaa sisältöä ei vielä integroida kevään hallitusesittelyihin, mutta 

esimerkiksi syksyllä pestiesittelyt voitaisiin tehdä my day -muodossa.  

23. Hallituksen orientaatioillan ajankohdan sopiminen 

 

Puheenjohtajisto järjestää hallituksen toimijoille hallitusorientaatioillan 

tutustumista ja rentoa hengailua varten. Sovitaan orientaatioillan ajankohdaksi 

2.2.2023 klo 18. Paikasta tiedotetaan myöhemmin Teamsissa.  

 

24. Kevään kokousten ajankohtien sopiminen  

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 22.2.2023 klo 18.  

 

Hallituksen kokousten ajankohdat: 

 

7.2.2023 klo 18:15 



6.3.2023 klo 17 

3.4.2023 klo 17 

 

Sovitaan, että päätetään toukokuun kokouksen ajankohta myöhemmin Teamsissa. 

Kerrotaan, että toukokuun kokous pidetään perinteisesti mökillä, ja sen jälkeen 

pidetään hallitussitsit. 

  

Kerrotaan, että mahdollisimman suuren osallistujamäärän saamiseksi 

ensimmäinen kokous pidettiin etänä, mutta tästä eteenpäin kokouksissa luovutaan 

etäjärjestelyistä puheenjohtajiston ja sihteerin työn helpottamiseksi sekä vähäisen 

etäyhteystarpeen vuoksi. 

 

25. Vallanvaihtokaronkka  

Käydään läpi vallanvaihtokaronkkaan liittyviä olennaisia asioita. 

Vallanvaihtokaronkka pidetään Alina-salissa 31.1.2023 klo 19 alkaen. 

Ilmoittautuminen aukeaa 20.1.2023 klo 12, linkki tähän löytyy Teamsista. 

Vallanvaihtokaronkan pukukoodi on cocktail-asu, ja karonkassa istutaan 

jaostoittain. 

26. Jaostojen kuulumiset  

 

Hallintojaosto 

Puheenjohtajisto: Uusi puheenjohtajisto on perehdytetty vanhan toimesta. On oltu 

yhteydessä ja sovittu tapaamisia koulutusohjelman henkilökunnan, Hepsyn ja 

Upsyn, muiden lääketieteellisen tiedekunnan järjestöjen sekä Kompleksin 

hallintojaoston kanssa. Kulkuluvat on haettu valituille henkilöille. 

 

Sihteeri: Sihteeri on perehdytetty tehtäväänsä. Suunnitteilla digitoinnin 

aloittaminen.  

 

Taloudenhoitaja: Taloudenhoitaja on perehdytetty tehtäväänsä. Uusi 

taloudenhoitaja saa piakkoin tilinkäyttöoikeudet, jolloin hän pääsee hoitamaan 

talousasioita. 

 

Edunvalvontajaosto 

Edunvalvontavastaavat: Edunvalvontavastaavat ovat kokoustaneet ensimmäistä 

kertaa ja orientoituneet hallituskauden alkuun. Lisäksi jäsenistölle on mainostettu 

hakuja hallintoelimiin.  



Opintovastaavat: Ennen joulua uudet opintovastaavat osallistuivat 

edunvalvontajaoston perehdytykseen. Piakkoin heille pidetään vielä 

opintovastaavien perehdytys. 

 

Sidosryhmäjaosto 

SPOL-edustajat: SPOL-edustajat on perehdytetty tehtäväänsä. SPOL ry:n 

hallituksen pestit päätetään lähitulevaisuudessa. 

 

Hepsy-edustajat: Hepsy-edustajat ovat tavanneet muita Hepsyyn kuuluvia jäseniä 

ja liittyneet liiton kulttuuritiimiin. 22.1 järjestetään kulttuuritiimin 

suunnittelubrunssi, johon Iiris Mankki osallistuu. Hepsystä on ilmaistu, että Hepsy 

haluaa olla aktiivisessa toiminnassa opiskelijoiden kanssa myös vuonna 2023, ja 

tähän liittyen on suunnitteilla monenlaisia tapahtumia. 11.2 on Hepsyn 

kehittämispäivä, jonne Ninja Vaarala osallistuu. Siellä on tarkoituksena miettiä 

kaikkia niitä tapoja, joilla Hepsyä voisi kehittää. Tätä varten Hepsy-edustajat 

pyytävätkin hallituslaisia olemaan heihin yhteydessä, mikäli heillä ilmenee ideoita 

esimerkiksi halutuista tapahtumista tai tavoista lisätä Hepsyn ja opiskelijoiden 

vuorovaikutusta. 

 

Upsy-edustajat: Juuri pidettiin Upsyn ensimmäinen kokous, jossa puheenjohtajaksi 

valittiin Satu Salonen ja varapuheenjohtajaksi Aida Lindy.  

 

Myynti- ja yritysyhteistyötiimi: Tiimi on kokoustanut ensimmäistä kertaa, ja 

ensimmäiset yhteistyötapahtumat yritysten kanssa ovat työn alla. Myynti- ja 

yritysyhteistyötiimi aikoo osallistua koko tiimin voimin 20.1 järjestettäville 

Uramessuille Turussa, ja päivittää sieltä sisältöä Kompleksin Instagramiin.  

 

Ekskursiotiimi: Ekskursiotiimi on tavannut kahvittelun merkeissä ja perehdytys 

järjestetään pian. 

 

Alumnivastaava: Alumnivastaava on perehdytetty tehtävään. 

Kannatusjäsenrekisteriuudistusta on pohdittu ja siitä päätettiinkin tässä 

kokouksessa. 

 

Tapahtumajaosto 

Tuutoritiimi:  

Tuutorivastaava: Perehdytys pidetään piakkoin. Supertuutorin kanssa on 

keskusteltu syksyn 2023 tuutorihaun mainostamisesta. 

 



Supertuutori: Supertuutori perehdytettiin tehtäväänsä ennen joulua, ja hän on 

tavannut muiden lääketieteellisen tiedekunnan supertuutoreiden kanssa. 

Tuutorihaku syksylle 2023 on käynnistynyt, ja supertuutori tekee tästä tiedotteen 

Kompleksin sähköpostilistalle ja Telegramiin. 

 

Tarjoilutiimi: Tarjoilutiimi on perehdytetty tehtäväänsä. Suunnitteilla on 

kokoustaa piakkoin toimintasuunnitelmasta ja vallanvaihtokaronkasta. 

 

Biletiimi: Biletiimi on perehdytetty tehtäväänsä, ja he ovat alkaneet 

suunnittelemaan kevään rajatilabileitä. 

 

Hyvinvointitiimi: Hyvinvointitiimi on perehdytetty tehtäväänsä. He ovat 

kokoustaneet ja suunnitelleet alkukevään tapahtumia 

 

Kansainvälisyystiimi: Kansainvälisyystiimin perehdytys pidetään piakkoin. 

 

Vastuullisuustiimi: 

Tilavastaavat: Gustavus Rexin viikkosiivouksen päivämäärä on sovittu: 11.4.2023 

klo 10–13. Tilavastaavat tiedottavat asiasta lisää myöhemmin. Varauskalenterin 

uudistus on viivästynyt, mutta tilanteen pitäisi ratketa kunhan Conduksen uudet 

tilavastaavat perehdytetään. Mocoman siivousvuoroista ei ole vielä tietoa.  

 

Ympäristö- ja yhteisvastuuvastaava: Ympäristö- ja yhteisvastuuvastaava on 

perehdytetty tehtäväänsä. Ympäristö- ja yhteisvastuukysely on jaettu 

Kompleksilaisille ja toiveissa on, että mahdollisimman moni vastaa siihen. Kyselyn 

tulokset sekä Ympäristöohjelma 2023 esitellään kevään toisessa kokouksessa. 

 

Yhdenvertaisuusvastaava: Yhdenvertaisuusvastaava on epävirallisesti 

perehdytetty tehtäväänsä ja pian virallisestikin. Vuoden 

Yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty. Valmisteilla on tarkempi 

toimintasuunnitelma häirintätapausten varalle. 

 

Seminaarivastaava: Seminaarivastaava ei ole läsnä kokouksessa, eikä hänellä ole 

erikseen ilmoitettuja kuulumisia hallitukselle. 

 

Viestintäjaosto 

Kompleksi-lehti: Uusi lehti on kirjoitteilla ja sen aihe on kauneus/estetiikka. 

Määräaika lehteen kirjoittamiseen on 10.2., sitten lehti siirtyy taittoon ja 

ilmestynee maaliskuussa. Erityisesti kuvitusta lehden kanteen kaivataan, ja tämän 

suhteen kannustetaan olemaan yhteydessä lehden päätoimittajaan, Luka 



Vähäsarjaan. Lehtitiimi myös kehottaa hallituslaisia vastaamaan lehden 

hallitusesittelykysymyksiin, jotka on laitettu sähköpostilistalle. 

 

Kompleksi-podcast: Podcast-tiimi aikoo kokoustaa ensi kertaa 1.2.  

 

Somevastaava: Somevastaava on perehdytetty tehtäväänsä ja hän on suunnitellut 

hallituksen Instagram-esittelyjä.  

 

IT-vastaava: Uusi IT-vastaava on ollut yhteydessä aiempaan ja perehdytys 

pidetään piakkoin. Kompleksin verkkosivu-uudistus on suunnitteilla. 

 

Tiedottaja: Tiedottaja on perehdytetty tehtäväänsä. Hän on päivittänyt hyvän 

tiedottamisen käytännöt sekä hallinnoinut Kompleksin sähköpostilistaa. 

 

27. Työryhmien kuulumiset 

 

Haalaritiimi: Haalarit ovat painossa, ja projekti etenee pikkuhiljaa. 

 

Jäsenrekisteriuudistustyöryhmä: Työryhmällä ei ole erityisiä kuulumisia. 

 

28. Muut esille tulevat asiat (META)  

 

Keskustellaan biletiimille tehtävistä tapahtumaehdotuksista. Todetaan, että 

biletiimille voi kyllä esittää toiveita tapahtumista, mutta tämä ei ole takaus siitä, 

että ne järjestyvät. 

 

Puheenjohtajisto muistuttaa Gustavus Rexin kulkuavaimista. Mikäli toimijalla, jolle 

kulkulupa on myönnetty, ei ole kulkuavainta entuudestaan, ohjeistetaan häntä 

hakemaan se HYY:n toimistosta. Muistutetaan, että kulkuavain aktivoituu 

uudelleen pitämällä sitä tarpeeksi kauan oven tunnistimessa. Kehotetaan myös 

osallistumaan pikimmiten tilakoulutukseen sitten, kun Condus aiheesta tiedottaa. 

 

Puheenjohtajisto kertoo aikovansa järjestää kahdenkeskisiä keskusteluja 

hallitustoimijoiden kanssa. Tarkoituksensa on antaa toimijoille mahdollisuus 

purkaa mahdollista pestiin liittyvää stressiä ja epävarmuutta sekä reflektoida omia 

tavoitteitaan hallituskaudelle. 

 

Silja Kesola kertoo, että on tilaamassa Kompleksin tapahtumatelttaa, ja kysyy 

ehdotuksia sille, missä telttaa voisiin säilyttää. Säilytyspaikoiksi ehdotetaan 

Mocomaa tai Gustavus Rexiä. Mietitään, mistä teltta olisi helpoin kuljettaa. 



Toivotaan mahdollisuuksien mukaan sellaista telttaa, jonka saisi henkilöautolla 

kuljetettua ja helposti säilytettyä. 

 

Yhdenvertaisuusvastaava toivoo, että lomakkeet, jotka ovat olleet ennen 

Facebookin kuvauksessa jäsenistölle helposti saatavilla, laitettaisiin kaikkiin 

viestintäkanaviin, kuten Instagramin ja Telegramin kuvauksiin. Todetaan myös, 

että Facebookin ryhmäkuvaukseen voitaisiin laittaa, ettei ryhmä ole enää 

aktiivisesti käytössä. Puheenjohtajisto lupaa hoitavansa edellä mainitut asiat. 

 

Esitetään eriäviä mielipiteitä kohdassa 4 ehdotetusta kuulumisten sijainnista 

esityslistassa. Perustellaan, että sijainti esityslistan alussa tuntuu loogisemmalta, ja 

väsymys saattaa vaikuttaa kuulumisten esittämiseen, jos ne ovat lopussa. Lisäksi 

kokouksissa kuulumiskierros on yleensä ollut merkittävässä osassa, ja saattaa 

haitata hallituksen läpinäkyvyyttä, mikäli toimijat poistuvat ennen 

kuulumiskierrosta tai jättävät tulematta kokouksen pitkittymisen takia. Sovitaan, 

että siirretään keskustelu aiheesta Teamsiin. 

 

Kysytään jäsenmaksu-uudistuksesta, ja IT-vastaava kertoo laittavansa aiheesta 

piakkoin muistutusviestiä. 

 

29. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20:09. 

 

 

Vakuudeksi, 

 

 

_____________________________________   _____________________________________ 

Ilmari Moisio, puheenjohtaja     Iiris Paljakka, sihteeri 
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1/2023 
LIITE 1 

  KOMPLEKSI R.Y. 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 19.1.2023 klo 18.00 
Paikka: Groudon, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki kokouskutsussa. 

 

Kuluyhteenveto 

4.1.2023 Nordea 41,33 € Palvelumaksu (päätili) 

9.1.2023 
Helsingin Lääkiksen 
speksi 

375,00 € Liput speksin yhteislähtöön 

12.1.2023 Ilmari Moisio 20,00 € Tilinkäyttöoikeuden muutos 
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   1/2023                KOMPLEKSI R.Y. 

   LIITE 2                HALLITUKSEN KOKOUS 
 

Aika: 19.1.2023 klo 18:00 

Paikka: Groudon, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki kokouskutsussa. 

 
Kuluyhteenveto (28.12.2022) 

 
 
 

5.12.2022 Nordea 28,85 € Pankin palvelumaksu (päätili) 

7.12.2022 HKL 770,00 € Rajatilabileiden ratikka 

9.12.2022 Kira Schalin 302,20 € Hallitussitsien pääruoka 

12.12.2022 Verohallinto 75,00 € Semman puhujien veroja 

12.12.2022 Verohallinto 18,60 € Semman puhujien veroja 

20.12.2022 Saara Silakoski 400,67 € Alumnisitsien hankintoja 

20.12.2022 Silja Kesola 86,62 € Bilepikkujoulujen hankintoja 

20.12.2022 Sonja Yliluoma 51,49 € Foni x Kompleksi -sitsien hankintoja 

20.12.2022 Anniina Koutonen 35,00 € Korvaus vuosijuhlaedustajalle 

20.12.2022 Lauri Uuskallio 35,86 € Eläköityvien opettajien läksiäislahjat 

20.12.2022 Saara Silakoski 195,64 € Alumnisitsien hankintoja 

20.12.2022 Pihka Oksanen 14,05 € Alumnisitsien hankintoja 

20.12.2022 Viivi Laamanen 21,95 € Joulukalenterin drinkkilive 

20.12.2022 Ilmari Moisio 40,00 € Korvaus vuosijuhlaedustajalle 

20.12.2022 Anniina Koutonen 30,00 € Korvaus vuosijuhlaedustajalle 

20.12.2022 Saara Silakoski 180,50 € Alumnisitsien hankintoja 

20.12.2022 Anniina Koutonen 20,00 € Vuosijuhlalahja (Defenssi) 

20.12.2022 Melina Meritähti 13,18 € Foni x Kompleksi -sitsien koristelut 



   Korvaus vuosijuhlaedustajalle ja 

20.12.2022 Anniina Koutonen 60,00 € vujulahja (HYY) 

20.12.2022 Ellen Saikku 48,60 € Hyvisten pikkujoulut 

20.12.2022 Pinja Hurme 17,50 € Foni x Kompleksi -sitsien koristelut 

20.12.2022 Kaisa Krabbe 66,87 € Hallitussitsien hankintoja 

20.12.2022 Pinja Hurme 6,30 € Foni x Kompleksi -sitsien palkinnot 

20.12.2022 Saara Silakoski 105,52 € Hyvisten pikkujoulut 

20.12.2022 Aili Saraja 5,56 € Foni x Kompleksi -sitsien plaseeraus 

20.12.2022 Carmen Chan 69,70 € Vaihtaribrunssi 

21.12.2022 Kirjapaino Painosalama Oy 200,00 € Lehden painokulut 

24.12.2022 Pihka Oksanen 2,79 € Alumnisitsien hankintoja 

Kompleksi-lehden postitus 

24.12.2022 Suvi Kangas 93,30 € kannatusjäsenille 

Alumnisitsien osallistumismaksun 

24.12.2022 Anu Ylijoki 20,00 € palautus (Ylijoki) 

   Alumnisitsien osallistumismaksun 

24.12.2022 Elina Särkilahti 25,00 € palautus (Särkilahti) 
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  1/2023          KOMPLEKSI R.Y. 
  LIITE 3                                HALLITUKSEN KOKOUS 
 

Aika: 19.1.2023 klo 18:00 

Paikka: Groudon, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki kokouskutsussa 

 
Kuluyhteenveto (30.12.2022) 

 
 
 

30.12.2022 LKS 700 € Foni x Kompleksi -sitsien paikkavuokra 
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1/2023 KOMPLEKSI R.Y. 

LIITE 4 HALLITUKSEN KOKOUS 
 

Aika: 19.1.2023 klo 18:00 

Paikka: Groudon, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki kokouskutsussa. 

 
Vuoden 2022 lopun sähköpostipäätökset 

 
20.12.2022 

 
Esitys 1: Myönnetään haetut kolme (3) opintopistettä Anna Pirille. 

 
Esitys 2: Kannatetaan järjestönä OSA r.y.:n liittymistä Gustavus Rexille. 

 

Molemmat esitykset hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 20.12.2022. 

 
 
28.12.2022 

 
Esitys 1: Hyväksytään loppuvuoden kuluyhteenveto (Liite 2). 

 

Esitys 2: Hyväksytään vuoden 2022 toimintakertomus esitettäväksi yhdistyksen 

vuosikokouksessa. 

 
Esitys 3: Hyväksytään vuoden 2022 toimintakalenteri esitettäväksi yhdistyksen 

vuosikokouksessa. 

 
Esitys 4: Hyväksytään vuoden 2022 joulukuun kokouksen pöytäkirja. 

 

Kaikki esitykset hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 28.12.2022. 

 
 
30.12.2022 

 

Esitys 1: Hyväksytään joulukuun ylimääräinen kuluyhteenveto (Liite 3). 
 

Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 31.12.2022.
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LIITE 5 HALLITUKSEN KOKOUS 
 

Aika: 19.1.2023 klo 18:00 

Paikka: Groudon, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki kokouskutsussa. 

 
Tammikuun kokoukseen mennessä tehdyt sähköpostipäätökset 

 
14.1.2023 

 
Esitys: Haetaan ympärivuorokautista kulkulupaa Gustavus Rexille seuraaville 

henkilöille: 

 

• Hallintojaosto: Ilmari Moisio, Janna Hakala, Iiris Paljakka, Silja Kesola 

• Edunvalvontajaosto: Annika Allén, Anna Vuorinen, Kira Schalin, Johanna Hämäläinen 

• SPOL-edustaja: Heidi Tanttu 

• Myynti- ja yritysyhteistyötiimi: Alli Haavisto, Hanna Kis, Melissa Huuskonen, Salla      

   Skön 

• Tutorvastaava: Mona Jeulonen 

• Kansainvälisyystiimi: Anna Talkkari 

• Tilavastaavat: Aida Lindy, Sonja Hiukka 

• Kompleksi-lehden päätoimittaja: Luka Vähäsarja 

• Biletiimi: Melina Välisaari, Matleena Utunen, Essi Mård, Rebecca Björklund 

• Tarjoilutiimi: Pirta Luukkanen, Hilla Lyytikäinen, Meeri Neuvonen, Milla Miettunen 

• Hyvinvointitiimi: Ellen Saikku, Suvi Reponen, Inka Riihelä, Viivi Laamanen 

 

Esitys hyväksyttiin enemmistön päätöksellä 14.1.2023. 
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1/2023 KOMPLEKSI R.Y. 

LIITE 6 HALLITUKSEN KOKOUS 
 

Aika: 19.1.2023 klo 18:00 

Paikka: Groudon, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki kokouskutsussa. 

 
Opintopisteiden hakija ja perustelut: 

 
Saara Silakoski 

 
Haen yhteensä viittä (5) opintopistettä toiminnastani Kompleksi r.y.:n hallituksessa 

biletiimin vetäjänä (2019), taloudenhoitajana (2020-2021), Meilahden 

tilavastaavana (2020), vuosijuhlatiimin vetäjänä (2020-2022), tilavastaavana ja 

hyvinvointitiimin jäsenenä (2022). 



 
 

1/2023 KOMPLEKSI R.Y. 

LIITE 7 HALLITUKSEN KOKOUS 
 

Aika: 19.1.2023 klo 18:00 

Paikka: Groudon, Leppäsuonkatu 11. Etäosallistujat Zoomissa, linkki kokouskutsussa. 

 
SPOL ry:n kannanotto 

 

 
9.01.2023 

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry:n kannanotto Oulun yliopiston 

psykologian opiskelijoiden tasavertaisesta opiskeluoikeudesta opettajan 

pedagogisiin opintoihin 

 
Psykologian opiskelijoiden keskuudessa on herännyt huoli Oulun yliopiston psykologian 

opiskelijoiden oikeuksista suorittaa sekä opettajan pedagogiset opinnot (60 op) että 

psykologian maisteriopinnot. 

Opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen on ainoa tapa pätevöityä Suomessa 

aineenopettajaksi (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986 § 5), 

ja nämä opinnot voidaan suorittaa tällä hetkellä jokaisessa psykologiaa opettavassa 

yliopistossa. Tämä mahdollistaa psykologian opiskelijoiden pätevöitymisen opintojen aikana 

sekä psykologian maisteriksi (PsM) että psykologian aineenopettajaksi. Oulun yliopiston 

kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on kuitenkin päättänyt evätä Oulun yliopiston 

psykologian opiskelijoilta tämän mahdollisuuden, ja vaatii sen sijaan heitä valitsemaan 

psykologian maisterin sijaan koulutuspolukseen filosofian maisterin (FM), jotta heille voidaan 

myöntää opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus (liite 1). FM-nimikkeellä valmistuva 

opiskelija ei pysty pätevöitymään psykologiksi, joten Oulun yliopiston opiskelijoiden on täten 

valittava psykologin ja aineenopettajan pätevyyksien väliltä. 

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry vastustaa Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja 

psykologian tiedekunnan tekemää päätöstä, ja vaatii tämän pyörtämistä välittömästi. Oulun 
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yliopiston tulee mahdollistaa pedagogisten opintojen suorittaminen myös psykologian 

maisteriksi valmistuville opiskelijoille. 

 

 
Perustelemme kantaamme seuraavasti: 

 

Opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeuden eväämisellä psykologian maisteriksi 

pätevöityviltä ei ole olemassa pätevää syytä. Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja 

psykologian tiedekunta on perustellut päätöstään sillä, että opettajan pedagogiset opinnot 

eivät mahdu psykologian kandi- ja maisterintutkintoon kuuluviin 330 opintopisteeseen. 

Tämä perustelu on kuitenkin tällaisenaan riittämätön, sillä vastaavanlaista käytäntöä ei 

esiinny muissa psykologian opetusta tarjoavissa yliopistoissa; muissa Suomen yliopistoissa 

on mahdollista suorittaa sekä PsM- tutkinto että opettajan pedagogiset opinnot. Täten 

kyseinen päätös asettaa psykologian opiskelijat valtakunnallisesti keskenään eriarvoiseen 

asemaan. 

Akateeminen vapaus määritellään ”opiskelijoiden ja opettajien vapautena opettaa, opiskella ja 

etsiä tietoa ilman lain, institutionaalisen säätelyn tai julkisen paineen aiheuttamaa 

kohtuutonta häirintää tai estämistä” (Encyclopedia Britannica, 2020). Oulun yliopiston 

kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan päätös on määritelmään kuuluvaa estämistä, ja 

rikkoo siis räikeästi opiskelijoiden akateemista vapautta. Tieteenfilosofi Ilkka Niiniluodon 

(2009) mukaan ”akateeminen vapaus on yliopistojen ja niissä toimivien tutkija-opettajien ja 

opiskelijoiden keskeinen perusoikeus”, joten kyseisen päätöksen voidaan tulkita loukkaavan 

Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden keskeisiä perusoikeuksia. 

Kyseessä oleva päätös on lisäksi ristiriidassa Oulun yliopiston omien arvojen kanssa. 

Esimerkiksi arvossa ”Kannamme vastuuta” sanotaan: ”Opiskelijamme saavat laadukkaan, 

tulevaisuuden työelämään valmentavan sekä sivistystä rakentavan koulutuksen ilmapiirissä, 

joka kannustaa jokaista opiskelijaa saavuttamaan oman täyden akateemisen potentiaalinsa. -

- Kohtelemme ihmisiä yhdenvertaisesti ja tuemme yhteisömme jäsenten hyvinvointia” 

(Oulun yliopisto, n.d.). Tämä arvo ei toteudu, sillä päätös asettaa psykologian opiskelijat 

epätasa-arvoiseen asemaan sekä evää heiltä mahdollisuuksia tulevaisuuden työelämään 

liittyen estäen täyden akateemisen potentiaalin saavuttamisen. 

Haluamme tämän lisäksi painottaa, että psykologian maistereilla on filosofian maistereihin 

verrattuna uniikkia kliinistä osaamista, joka on arvokas lisä psykologian oppiaineen 

pedagogiikkaan ja ainedidaktiikkaan. Kliininen osaaminen on Lukion opetussuunnitelman 

perusteissa (2019) osana esimerkiksi PS03-ja PS04-moduulien sisältöjä. Näiden asioiden 

käsittelyssä psykologian maisterin hallitsema kliininen konkretiatieto tarjoaa myös 



opiskelijalle monipuolisempaa opetusta. On myös huomattava, että Suomessa suoritettu PsM-

tutkinto mahdollistaa Valviran suojaaman psykologin ammattinimikkeen käytön sekä 

suojattujen psykologin tehtävien suorittamisen. Ei ole millään tavalla mielekästä, että 

opiskellessaan psykologian pääainetta opiskelijan pitäisi luopua tästä suojatun 

ammattinimikkeen mahdollisuudesta, jos hän mielii hyödyntää psykologista osaamistaan 

paitsi kliinisissä psykologin tehtävissä niin myös opetustyössä. 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kyseessä oleva päätös rikkoo Suomen Psykologian 

Opiskelijain Liiton virallisista arvoista kahta, yhdenvertaisuuden ja opiskelijoiden edun arvoa. 

Näillä perusteilla toteamme tilanteen olevan täysin hyväksymätön ja vaadimme, että Oulun 

yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta kantaa vastuunsa, pyörtää tekemänsä 

päätöksen ja sallii psykologian opiskelijoiden suorittavan sekä psykologian maisterin 

tutkinnon että opettajan pedagogiset opinnot. 

 

Lisätiedot: 
 

Anniina Koutonen, SPOL:n puheenjohtaja 2022–

2023 pj@psykologianopiskelijat.net 

Ilmari Moisio & Stella Puurunen, SPOL:n koulutuspoliittiset vastaavat 2022–

2023 kopo@psykologianopiskelijat.net 
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