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Hallituksen kokous 2/2014
Aika: 30.3.2014 klo 11.00
Paikka: Ravintola Ylä-Ruth, Seminaarinkatu 19, Jyväskylä
Paikalla: Annukka Niemelä (pj.), Pia Jussila (siht.), Lotta Tuominen, Emma Nevala, Tuuli Turunen,
Roosa Hämäläinen, Miia Mellanen, Hanna Leinonen, Assi Peltonen, Mia Varjus, Ville Ritola,
Roope Rytkönen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.11.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Kohtaan 8 (KosmoSPOLiitti) lisättiin alakohdat c (Runokilpailu) ja d (Ohjelma). Lisäksi kohdaksi 9
lisättiin Tulevat tapahtumat. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuuli Turunen ja Assi Peltonen.
5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
6. Talousasiat
Tilin saldo oli 30.3. 8048,93e.
Janica Järvenpäältä (XXX) poistetaan tilinkäyttöoikeudet.
KosmoSPOLiitti on maksettu. Lähtönsä peruuttaneilta pyydetään viiden euron korvaus.
Turun kokouksen (1/14) matkakuluja hyväksyttiin Assi Peltoselle (20,32e), Tuula Tapanille
(38,77e), Pia Jussilalle (28,82e), Miia Mellaselle (106,91e), Roosa Hämäläiselle (89,74e) ja Mia
Varjukselle (32,66e).
Assi Peltosen EFPSA-kongressin matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi yhteensä 640,98e
Riihimäen kokouksen (2/14) ja perehdytysviikonlopun matka- ja muita kuluja on maksettu Assi
Peltoselle (5,53e), Mia Varjukselle (26,21e), Roosa Hämäläiselle (67,49e), Miia Mellaselle
(73,70e), Tommi Aholle (24,15e), Emma Nevalalle (38,05e), Tuula Tapanille (32,94e), Pia Jussilalle
(24,75e), Sara Hiekkarannalle (28,95e), Annika Söderholmille (241,41e) ja Matilda Derefalkille
(138e). Kulut hyväksyttiin jo Riihimäen kokouksessa.
Lisäksi Tuula Tapanille hyväksyttiin korvattaviksi seuraavia matkakuluja: viime vuoden huhtikuun
kokous Turussa (4/13): 10,77e, viime vuoden heinäkuun kokous Tampereelle (7/13): 55,97e, viime
vuoden joulukuun kokous Helsingissä (12/13): 34,97e.
7. SPOL:n web-asiat
a. facebook-sivut

Aiemmin on pohdittu sitä, tulisiko SPOL:lle perustaa oma facebook-sivu. Tällöin nykyinen
facebook-ryhmä muuttuisi enimmäkseen matalan kynnyksen keskustelufoorumiksi, jonne kaikki
jäsenet voivat päivittää kaikenlaista ja keskustella vapaasti. Facebook-sivut toimisivat
virallisempana tiedonvälityskanavana. SPOL:n facebook-sivu päätettiin perustaa.
b. nettisivut
SPOL:n nettisivut ovat tällä hetkellä huonossa kunnossa. Tieto on paikoitellen hyvin vanhaa.
Päätettiin, että kaikki hallituslaiset osallistuvat nettisivujen korjaamiseen. Nettisivut yritetään saada
paremmin ajan tasalle.
8. KosmoSPOLiitti
a. osallistujamäärä
Risteilylle lähtee 46 osallistujaa. Kolme henkilöä on perunut lähtönsä.
b. budjetti
Ristelyn budjetti on yhteensä 800e. Osallistumismaksu lähtijöille on 10e. Päätettiin budjetoida
seuraavat risteilyyn liittyvät menot: Salli Saaren kiitoslahja: 40e, ohjelma: 10e, runokilpailun
kunniamaininta: 10e.
c. runokilpailu
Runokilpailun voittajiksi valittiin Siiri Zeiler ja Helena Hokuni. Lisäksi Antti Äijäselle päätettiin
antaa kunniamaininta KosmoSPOLiitti-räpistä.
d. ohjelma
Runko ohjelmaa varten on valmiina, mutta ohjelmaa kehitellään vielä tarkemmin. Laivalla on
tarkoitus kiertää rastirata, joka koostuu viidestä eri rastista. Vastuu rasteista jaettiin hallituslaisten
kesken.
Tila Salli Saaren luentoa varten on varattu.
Hallituksen kokous pidetään risteilyn yhteydessä lauantaina kello 12.30.
Tauko 12.05. Kokous jatkui 12.12.
9. Tulevat tapahtumat
SPOLympialaiset päätettiin järjestää 26.7. Turussa.
Graduseminaari ja sitsit päätettiin järjestää viikolla 46 Helsingissä.
Kumppaniainejärjestöjen yhteisten kumppanuuspäivien ajankohtia mietitään.
10. Sponsoritoiminta
Sponsoritoimintaa aletaan kehitellä. Annukka Niemelä ja Emma Nevala alkavat etsiä uusia
sponsoreita. Sponsoreille tarjotaan mainostilaa SPOL:n nettisivuilla, sekä näkyvyyttä SPOL:n
tapahtumissa
11. Valmennuskursseista
Keskusteltiin valmennuskurssien käytön yleisyydestä eri paikkakunnilla. Puhuttiin myös muun
muassa valmennuskurssien tarpeellisuudesta, pääsykokeiden sisältöä koskevan tiedon vuotamisesta
valmennuskurssien järjestäjille, sekä varjovalmennuksesta.

12. Kuulumiset
Ei erityisiä kuulumisia. Tarkemmat ainejärjestökohtaiset kuulumiset käydään läpi yhdistyksen
kevätkokouksessa.
13. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin liittymisestä Right to Research Coalitioniin, joka liittyy vapaan tiedon kulun
tukemiseen. Suomessa tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta muualla vapaaseen tiedonkulkuun liittyy
rajoitteita. Liittymisestä päätetään myöhemmin.
EFPSA:n julkaisuun (The external newsletter) etsitään kirjoittajia. Kirjoituksen tulisi olla 200-250
sanan mittainen, ja siinä on tarkoitus esimerkiksi esitellä omaa yhdistystä tai jotain yhdistyksen
järjestämää tapahtumaa.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.50.
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