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Tehtäväkuvaukset

Toimiminen SPOL:n hallituksen jäsenenä
Kaikkien hallituksen jäsenten tehtäviin kuuluu aktiivinen osallistuminen
yhteiseen keskusteluun sekä toimiminen tehokkaana yhteydenpitokanavana
edustamansa ainejärjestön ja SPOL:n hallituksen välillä. Hallituksen jäsenten
velvollisuuksina on myös ottaa rohkeasti vastuuta tapahtumien
järjestämisessä ja käydä aktiivisesti kokouksissa. Heidän tulee pyrkiä
jatkuvasti edistämään jäsenistön aktiivisuutta sekä ajaa rohkeasti psykologian
opiskelijoiden etua.

Puheenjohtaja
Puheenjohtajan lakisääteisiä tehtäviä ovat yhdistysrekisteritoimistoon
tehtävän perusilmoituksen, sääntömuutosilmoituksen, yhdistyksen
nimenkirjoittajien vaihtumisilmoituksen, purkautumisilmoituksen sekä muiden
yhdistyksen asiakirjojen allekirjoittaminen. Puheenjohtajan tulee huolehtia
yhdistyksen perustehtävän toteutumisesta, toiminnan etenemisestä,
laillisuudesta sekä tehtyjen päätösten toimeenpanemisesta. Hänen
vastuulleen kuuluvatkin siten hallituksen työn johtaminen ja työnjako, SPOL:n
toiminnan kehittäminen ja sen ulkoisten suhteiden hoitaminen sekä
kotimaassa että ulkomailla. Hän on viime kädessä vastuussa myös muiden
hallituksen jäsenten tehtävien hoidetuksi tulemisesta.
Puheenjohtaja johtaa puhetta kokouksen aikana sekä kutsuu kokoukset
säännöllisesti koolle ja laatii niihin esityslistat yhdessä sihteerin kanssa. Hän
huolehtii hallitukselle osoitettujen viestien jatkokäsittelystä ja lähettää
säännöllisesti sähköpostilistalle jäsenistötiedotteita ajankohtaisista
psykologian opiskelijoita koskevista asioista. Puheenjohtaja pyrkii myös

luomaan koko yhdistykseen aktiivista sekä innostunutta henkeä ja toimii
SPOL:n edustajana Psykologien Yhteistyöjärjestön (PYRY) hallituksessa.

Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja voi vastata puheenjohtajan tehtävistä silloin, kun tämä on
itse estynyt niitä hoitamasta. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi
kokouksen puheenjohtamista varsinaisen puheenjohtajan ollessa poissa.
Varapuheenjohtaja myös avustaa puheenjohtajaa erilaisissa tehtävissä.
Varapuheenjohtaja voi ottaa vastuulleen myös jonkin tietyn toimintalohkon,
mikäli niin sovitaan. Luonteva tehtävä on esimerkiksi erilaisten projektien
vetäminen tai selvitysten tekeminen. Toiminnan suunnittelu ja hallituksen
työskentelyn seuraaminen kuuluvat myös varapuheenjohtajan
vastuualueisiin. Tehtävää on mahdollista suunnata oman mielenkiinnon
mukaisesti ja muun hallituksen toiveet huomioiden.

Sihteeri
Sihteerin tärkein tehtävä on kokousten pöytäkirjojen laatiminen. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä,
että kokouksissa sihteeri kirjoittaa muistiin kokouksen keskeiset asiat.
Kokouksen jälkeen sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi, ja lähettää sen
hallitukselle tarkastettavaksi. Tarkastuksen jälkeen sihteeri tulostaa
pöytäkirjan ja kerää pöytäkirjaan kahden pöytäkirjan tarkastajan, sekä
kokouksen puheenjohtajan allekirjoitukset. Valmiit pöytäkirjat lisätään myös
SPOL:n nettisivuille jäsenistön luettavaksi.
Sihteeri laatii myös tulevien kokousten esityslistat ja lähettää kokouskutsut
SPOL:n jäsenistölle ennen kokousta. Lisäksi sihteeri hoitaa monia käytännön
asioita, kuten tulostaa esityslistoja ja muita tarvittavia dokumentteja kokousta
varten.

Taloudenhoitaja
Taloudenhoitaja pitää silmällä SPOL:n taloutta ja on perillä yhdistyksen rahaasioita. Hän maksaa laskut ja jäsenistön kulukorvaukset, perii

maksamattomia maksuja sekä pitää kirjanpidon ajan
tasalla. Taloudenhoitaja on myös yhteydessä Psykologiliittoon, suurimpaan
yhteistyökumppaniimme eri tapahtumatukien merkeissä. Lisäksi hän
seurailee talousarvion ja budjetin toteutumista. Vuoden lopulla hän laatii
tilinpäätöksen sekä seuraavan vuoden talousarvion.

Tapahtumavastaava
Tapahtumavastaava koordinoi SPOLin viiden vuosittaisen tapahtuman SPOL-seminaarin, KosmoSPOLiitin, SPOSin, SPOLympialaisten sekä
Gradukonferenssin ja sitsien - järjestelyjä. Tiiviissä yhteistyössä
järjestäjäkaupungin opiskelijoiden ja SPOLin hallituksen kanssa kanssa hän
osallistuu tapahtumien suunnitteluun ja vastaa tapahtumatiedotuksesta
sähköpostin ja some-kanavien kautta. Tapahtuman jälkeen
tapahtumavastaava laatii palautelomakkeen, jolla kerätään palautetta
tapahtumaan osallistuneilta psykalaisilta. Palautteiden ja
tapahtumajärjestäjien kokemusten perusteella kustakin tapahtumasta
laaditaan tapahtumatestamentti. Lisäksi tapahtumavastaava vastaa SPOLin
tapahtumahaalarimerkkien tilauksesta. Tapahtumavastaavan vastuulla on
kuunnella herkällä korvalla jäsenistön toiveita - esimerkiksi loppuvuonna 2015
luvassa on Suuri Tapahtumakysely, jossa jäsenistö pääsee vaikuttaan siihen,
millainen SPOLin tapahtumavuosi tulevaisuudessa on.

Koulutuspoliittinen vastaava
Koulutuspoliittinen vastaava (kopo) koordinoi psykologian opiskelijoiden
valtakunnallista koulutuspolitiikkaa ja on vastuussa SPOLin koulutuksellista
edunvalvonnasta ja kannanotoista. Hän ylläpitää psykologian ainejärjestöjen
kopojen välistä yhteistyötä ja varmistaa heidän työskentelyedellytyksensä
omissa yliopistoissaan. Hän vastaa myös Facebookissa toimivasta
Psykologian opiskelijoiden koporinki-ryhmästä, jossa hän tiedottaa ja pitää
yllä keskustelua koulutuspoliittisista asioista kaikkien kiinnostuneiden
psykologian opiskelijoiden kesken.

Tiedotusvastaava

Tiedostusvastaava huolehtii hallituksen sisäisestä viestinnästä,
tiedottamisesta jäsenistölle sekä SPOL ry:n näkyvyydestä sosiaalisessa
mediassa sekä muualla internetissä. Hän ylläpitää SPOLin nettisivuja ja
huolehtii niiden ajantasaisuudesta. Tiedotusvastaava on myös yhteyshenkilö
SPOLin blogiin kirjoittaville, ja huolehtii hänelle lähetettyjen kirjoitusten
julkaisemisesta. Hän myös mainostaa SPOL:in facebook-sivuilla merkittäviä
nettisivujen päivityksiä, kuten kirjoituksia blogissa tai ajankohtaista- palstalla
tai uusia projekteja. Tiedotusvastaava huolehtii sähköpostilistojen
toimivuudesta ja lähettää tarvittaessa jäsenistölle ilmoitusluontoisia
sähköpostiviestejä.

Yritysyhteistyövastaava
Yritysyhteistyövastaava pyrkii edistämään SPOL:n suhteita yrityksiin ja
luomaan kumpaakin osapuolta hyödyttäviä yhteistyön muotoja.
Yritysyhteistyövastaava hakee tarvittaessa tapahtumiin ja muuhun toimintaan
tarvittavaa rahallista tai muuta sponsorointia yrityksiltä mainostusta ja
näkyvyyttä vastaan. Hän huolehtii myös jo muodostuneista yhteistyösuhteista
aktiivisella yhteydenpidolla, ja säilyttää vuosittain uusittavat
yhteistyösopimukset. Yritysyhteistyövastaavan tehtäviin kuuluu myös uusien
yhteistyömuotojen ideointi ja toteuttaminen.

EFPSA-edustaja
EFPSA-edustaja on Suomen psykologian opiskelijoiden kansallinen edustaja
(Member Representative/MR) Euroopan psykologian opiskelijoiden liitossa eli
EFPSAssa (European Federation of Psychology Students’ Associations).
MRien eli Euroopan eri maiden edustajien toimikausi alkaa virallisesti huhtitoukokuussa EFPSAn kongressissa. Ryhmäytymisen ja työskentelytapojen
oppimisen vuoksi edustajien ja varaedustajien on välttämätöntä osallistua
kongressiin,
Keskeinen osa MRien tehtävää on jakaa tietoa EFPSAn tapahtumista ja
mahdollisuuksista psykologian opiskelijoille sekä välittää tietoa EFPSAn ja
Suomen psykalaisten välillä. Toimikaudella työskentely ja yhteydenpito
tapahtuu pääosin verkon välityksellä. Verkkotyöskentelyalueena käytetään
Podiota ja Facebookia aktiivisesti sosiaaliseen viestintään sekä ryhmähengen

ylläpitoon. Edustaja ylläpitää ja johtaa myös EFPSA Team Finland facebookryhmää.
Toimikaudella MRt kokoustavat kerran kuukaudessa Skypen välityksellä ja
noin kuukausittain pidetään myös vapaan keskustelun Social Skype.
Toimikauden puolessa välissä järjestetään toinen virallinen tapaaminen,
viikon mittainen Joint EB & MR Meeting. Tapamisessa käsitellään
alkukauden asioita ja suunnitellaan loppukauden toimintaa. MRien rooli
EFPSAssa on merkittävä, he äänestävät hyväksytäänkö vai hylätäänkö
EFPSAn toimielimen ehdotukset. MRt voivat tarvittaessa tuoda
jäsenorganisaatioiden (eli SPOLin) ehdotuksia esille ja äänestettäväksi. Pesti
tarjoaa kokemusta kansainvälisestä työskentelystä, verkostoitumisesta ja
ystävystymisestä ja vaatii kohtuullista englannin kielen taitoa sekä aitoa
kiinnostusta edellä mainittuihin asioihin!

EFPSA-varaedustaja
EFPSA-varaedustajan tehtävänä on hoitaa varsinaisen EFPSA-edustajan
tehtäviä tämän ollessa estynyt. EFPSA-varaedustajan tulee myös osallistua
EFPSA kongressiin varsinaisen edustajan kanssa. Lisäksi EFPSAvaraedustaja toimii NPS-edustajana. NPS (Nordic Psychology Students)
edustajan tehtävänä on edesauttaa pohjoismaisten psykologian
opiskelijoiden välistä yhteistyötä. Yhteyttä pidetään pääasiassa Internetin
kautta. NPS järjestää kerran vuodessa yhteisen konferenssin, johon myös
NPS-edustaja osallistuu.

Kv-vastaava
Kv-vastaava vastaa kansainvälisten asioiden hoitamisesta Suomen rajojen
sisäpuolella. Hän kartoittaa kansainvälisyystoiminnan järjestämistä
(esimerkiksi vaihto-oppilaiden osallistaminen) kaikissa ainejärjestöissä ja
toimii yhteistyössä ainejärjestöjen kansainvälisyysvastaavien kanssa. Tämän
lisäksi kv-vastaava tiedottaa ulkomailla järjestettävistä koulutus-, kongressija opintomatkoista sekä näihin liittyvien tukien hakemismahdollisuuksista.
Hän toimii myös Suomen NPS-edustajana (Nordic Psychology Students)
sekä on tiivissä yhteistyössä EFPSA-edustajien kanssa. Näiden lisäksi pestiin

kuuluu myös Suomen psykologian opiskelijoiden
kansainvälisyysmahdollisuuksien yleinen kehittäminen.

Psykonet-edustaja ja -varaedustaja
Psykonet on Suomessa psykologian koulutusalalla toimiva yliopistoverkosto,
joka järjestää alan koulutusta (esimerkiksi psykologian
perusopintokokonaisuuden) valtakunnallisena yhteistyönä ja osallistuu
aktiivisesti alan kehitystyöhön sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
SPOLin Psykonet-edustajat toimivat Psykonetin perustutkintotyöryhmän
jäseninä ja osallistuvat sen kokouksiin. Tarvittaessa he edustavat SPOLia
myös muissa Psykonetin työryhmissä ja kokouksissa. Edustajat seuraavat
Psykonetin kuulumisia ja ottavat aktiivisesti kantaa opiskelijoita koskeviin
kysymyksiin, esimerkiksi perusopetuksen kehittämiseen.

Suomen Psykologisen Seura (SPS) -edustaja ja -varaedustaja
SPS-edustajat edustavat kaikkia suomalaisia psykologian opiskelijoita
Suomen psykologisessa seurassa. Heidän tehtävänään on osallistua SPS:n
kokouksiin, ja pyrkiä edistämään opiskelijoiden ja Seuran välistä yhteistyötä
sekä opiskelijoiden etuja.

Psykologien sosiaalisen vastuu (PSV) -edustaja ja -varaedustaja
Psykologien Sosiaalinen Vastuu- yhdistyksen tarkoituksena on edistää
jokaisen ihmisen oikeutta psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä
kannustaa psykologeja, psykologian opiskelijoita ja muiden ammattialojen
edustajia toimimaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. PSV:n varsinaisena
edustajana ja varaedustajana on tarkoitus toimia kontaktina PSV:n, sekä
SPOL:n ja kaikkien
psykologian opiskelijoiden välillä. PSV:ssä on monia mahdollisuuksia lähteä
mukaan eri projekteihin oman kiinnostuksen mukaan. Konkreettisesti PSVedustaja voi selvittää, mitä tarjottavaa PSV:llä on psykologia opiskelijoille
(esim. erilaisia koulutuksia, paneelikeskusteluja ja seminaareja). Lisäksi hän

voi ottaa selvää, minkälaista toimintaa yhdistyksen eri kaupunkien toimijoilla
on.

Verso-yhteyshenkilö
Verso-yhteyshenkilö huolehtii hyvästä yhteistyöstä Kouluttajaverkosto Verso
ry:n kanssa. Hän pyrkii tunnistamaan SPOLin koulutus- ja
ryhmäytymistarpeet ja viestimään niistä hyvissä ajoin Verson
koordinaattoreille. Hän pyrkii turvaamaan hyvän käytännön jatkumisen
Verson järjestämistä orientaatiokoulutuksista SPOLin hallitukselle
toimikauden alussa ja kesätauon jälkeen. Verso- yhteyshenkilö tunnistaa
myös muiden ainejärjestöjen hallitusten koulutus- ja ryhmäytymistarpeet
(etenkin toimikauden alussa) ja voi toimia koordinoivassa roolissa, jotta kaikki
ainejärjestöt saisivat koulutusta. Verson kouluttajia voidaan hyödyntää SPOL
tapahtumissa workshopien pitäjänä, rakenteen suunnittelussa tai toisiin
tutustumisen tukemisessa. Yhteyshenkilö pyrkii lisäämään Verson
näkyvyyttä, jakaa tietoa sen tarjoamista koulutuksista psykologian
opiskelijoille ja pitää itsensä ajan tasalla Verson tapahtumista. Pesti vaatii
kiinnostusta jatkaa ja kehittää olemassa olevaa yhteistyötä sekä
kokemuksellisen oppimisen arvostamista.

Hogrefe Psykologien kustannuksen yhteyshenkilö
Hogrefe Psykologien kustannuksen yhteyshenkilö huolehtii SPOL:n ja
Hogrefe Psykologien kustannuksen välisestä suhteesta aktiivisella
yhteydenpidolla ja pyrkii edistämään molempia osapuolia hyödyttävää
yhteistyötä. Hän välittää tietoa opiskelijoita koskevista Hogrefen tarjoamista
palveluista, kuten opiskelijahintaisista koulutuksista.

Lähde rohkeasti toimintaan mukaan!
	
  

