SPOL:n hallituksen kokous 3/2017
Aika 6.5.2017, kello 9:30
Paikka Åbo Akademi, Arken-rakennus, Tehtaankatu 2, Turku
Läsnä: Nora Miettunen (puheenjohtaja), Otso Lensu (sihteeri), Marika Otranen,
Pauliina Wuorivirta, Otto Mäki, Tero Pulkkinen, Alva Grünthal
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 9:38.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan kohta 8. ”kopo-asioita” muutettiin kohdaksi ”vuoden 2017 projektien
eteneminen”. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi edellä mainituin
muutoksin.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Pulkkinen ja Marika Otranen.
5. Ilmoitusasiat
SPOS ja Ainejärjestötapaaminen järjestetään Turussa 6.-7.5.
EFPSA-kongressi oli Azerbaidžanissa 23.-30.4. Suomesta paikalla oli 15 henkilöä,
mukaan lukien yksi alumni. Kongressi sujui erinomaisesti ja vahvisti
kansainvälistä psykologian opiskelijoiden yhteistyötä.
6. Nettipäätökset
Ei nettipäätöksiä.
7. Talousasiat

SPOL:n käyttötilin saldo oli 6.5.2017 kokousajankohtana 12.422,56€.
Kulukorvaus Makedonian vaihtopäivien sitsiruoista ja -juomista hyväksyttiin
korvattavaksi Minna Parviolle (106,72€).
Kulukorvaus Makedonian vaihtopäivien järjestäjien lahjoista hyväksyttiin
korvattavaksi Hanna Tompurille (15,57€).
Kulukorvaus EFPSA-kongressin tuliaisista hyväksyttiin korvattavaksi Pauliina
Wuorivirralle (44,60€). Kulukorvaus SPOS:n tarjoiluista hyväksyttiin
korvattavaksi Pauliina Wuorivirralle (13,86€).
Kulukorvaus SPOS:n puhujan kiitoslahjoista hyväksyttiin korvattavaksi Noora
Julinille (12,00€) sekä Otto Mäelle (11,95€).
Matkarahahakemus EFPSA-kongressin matka- ja osallistumismaksukuluista
hyväksyttiin korvattavaksi Pauliina Wuorivirralle (nykyiselle MR:lle) siten, että
kuluista korvataan 100%:a (743,83€).
Matkakorvaus PSV:n vuosikokoukseen ja takaisin hyväksyttiin korvattavaksi Otto
Mäelle (51,00€).
Matkakorvaus SPOL:n hallituksen kokouksesta, SPOS:sta ja
ainejärjestötapaamisesta kotiin hyväksyttiin korvattavaksi Tero Pulkkiselle
(10,00€).
8. Vuoden 2017 projektien eteneminen
Laulukirjasta on jaettu puheenjohtajien Facebook-ryhmään Google Forms tiedosto, jonne kaikki ainejärjestöt voivat lisätä noin kuusi uutta laulua, mukaan
lukien ainejärjestön oman laulun. Deadline laulujen lähettämiselle on 21.5.
Ainejärjestöt päättävät itse, miten laulut keräävät.
SPOL:lle on luotu Facebookiin kimppakyyti-/sohvasurffausryhmä, joka jaetaan
käytettäväksi kokouspäivänä 6.5.
Yritysyhteistyön edistymistä on tarkoitus miettiä lisää. Haalarimerkkien
tarjoaminen yrityksille ei tule toteutumaan.
9. EFPSA-kongressi 2017

31. EFPSA-kongressi Azerbaidžanissa oli huikea ja monipuolinen tapahtuma, joka
edisti verkostoitumista. Kongressiin osallistuneet voivat hakea korvauksia 30.5.
mennessä. Kongressin yhteydessä pohdittiin osallistujien puolesta mahdollisuutta
järjestäjämaan aseman hakemista Suomeen vuodelle 2020.
EFPSA:ssa alkoi kongressin yhteydessä uusi kausi, jota varten valittiin uusi
hallitus (BM). Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja pysyivät samoina.
Pauliina aloitti uuden kauden Member Representativena (MR) ja Lisa Vice
Member Representativena. MR:illä on kerran kuukaudessa kokouksia Skypessa.
Lisäksi lokakuussa on EBMR-tapahtuma Belgiassa, jossa MR:iä perehdytään
tehtäväänsä viikon ajan. EFPSA:n varaedustajia (Vice MR) koetetaan ottaa
enemmän mukaan toimintaan tulevaisuudessa ja tiimityötä pyritään lisäämään.
Suomalaisista Annamari Järviniemi valittiin tiiminjäseneksi EFPSA:n Finance
Officeen. Marraskuussa järjestetään historian kolmas EFPSA-konferenssi Bosnia
ja Hertsegovinassa.
Pohdittiin, että Journal of European Psychology Studentsia (JEPS) varten voisi
mahdollisesti kerätä Suomesta tiimin, joka ajaisi tietoa lehdestä eteenpäin.
10. SPOLympialaiset 2017
Vuoden 2017 SPOLympialaiset järjestetään 29.7. Helsingissä. Tapahtuma ei
sisällä luento-osuutta vaan leikkimielistä kilpailua ja kevythenkistä yhdessäoloa
jatkojen merkeissä. Tapahtumavastaavat miettivät tapahtuman lajeja ja muuta
ohjelmaa. Tapahtumaa on tarkoitus mainostaa jo alkukesästä.
11. Uudet haalarimerkit
Hallituksen uusien haalarimerkkien kohdalla on tarkoitus miettiä lähiaikoina
aikataulua sekä budjettia. Merkit olisi mahdollisesti tarkoitus saada
SPOLympialaisiin mennessä. Luonnos haalarimerkeistä tulisi olla valmis 4.6.
mennessä. Tilausmääräksi mietitään joko 50 tai 100 kappaletta.
Myös SPOLskis-tapahtumaan mietitään omaa haalarimerkkiä.
12. Yhteistyötahojen kuulumiset
Suomen Psykologinen Seura: Otto valittiin Suomen Psykologisen Seuran uudeksi
PSV-edustajaksi. Seuran puolelta tuli toivetta, että Psykologia-lehteä

mainostettaisiin enemmän.
Psykonet: Psykonetillä on seuraava kokous 10.5.
Verso: Versolla oli tiistaina 2.5. ensimmäinen kokous uudella hallituksella.
Kokouksessa kyseltiin yhteistyöstä SPOLskiksen yhteydessä. Verson seuraava
kokous on 6.6.
PSV: PSV:llä oli vuosikokous, jonka osanottajamäärä oli sen verran vähäinen, että
20.5. järjestetään uusi kokous, jossa tarkoituksena on päättää puheenjohtaja ja
muut uudet pestinhaltijat.
13. Ainejärjestöjen kuulumiset
Kompleksi: Kompleksilla on kevätjuhlat tulossa toukokuussa. Lisäksi järjestetään
psykologian ja lääketieteen opiskelijoiden välinen pesisottelu. Mökkireissu
yhdistettynä hallituksen kokoukseen on myös tuloillaan.
Fobia: Fobialla oli edellisellä viikolla kevätjuhla. Tulevia tapahtumia vielä kevään
aikana ovat Kopo-ilta sekä kandiseminaari. Myös Fobian vujutoimikunta on
aloittanut toimintansa. Lisäksi ainejärjestön oma Feedback-lehti on valmistunut.
Impuls: Impulsilla oli kevätkokous, jossa päätettiin vuosijuhlien järjestämisestä.
Lisäksi ainejärjestöllä oli piknikki Fobian kanssa. Kevään viimeinen kokous
järjestetään keskiviikkona 10.5. ja lisäksi 12.5. on kevätjuhlat. Impulsilla on myös
haalarimerkkikilpailu meneillään.
Cortex: Cortexilla oli aktiivinen vappuviikko sisältäen muun muassa beer bongturnauksen. Cortexille on tulossa oma eläinmaskotti, josta äänestetään toukokuun
kokouksessa. Ainejärjestö piti myös kopoillan teemalla ”viiniä & valitusta”.
Cortext-lehti on ilmestynyt.
Otto Mäki poistui kello 10:59.
14. Hallituksen kesän orientaatiomökkeily
Kesän orientaatiomökkeilyä on suunniteltu viikonlopulle 11.-13.8. Myös muita
viikonloppuja mietitään. Aiheesta tehdään mahdollisesti doodle-kysely.
Otto Mäki palasi 11.01.

Alva Grünthal poistui 11:01.
15. Tulevat kokoukset
Seuraava kokous on alustavasti SPOLympialaisten yhteydessä 29.7. Helsingissä.
SPOL:n hallitus on kesäkuun kesätauolla, joten silloin ei ole kokouksia.
Alva Grünthal palasi 11:03.
16. Muut esille tulevat asiat
Hallituksen Skype-kokouksia on tarkoitus järjestää alustavasti pari kappaletta
ennen SPOLympialaisia. SPOL on saanut lahjoituksena Risto Mäeltä
puheenjohtajan nuijan. Hallitus kiittää Ristoa lämpimästi.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 11:05.

	
  

	
  
___________________________
Nora Miettunen
puheenjohtaja

___________________________
Otso Lensu
sihteeri

___________________________
Marika Otranen
pöytäkirjantarkastaja

___________________________
Tero Pulkkinen
pöytäkirjantarkastaja

	
  

