Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 7/2018
Aika: 15.9.2018 kello 15:00
Paikka: Hiiliniementie 60, Tammela
Läsnä Otso Lensu (pj.), Eetu Vilminko (siht.), Sonja Toivonen, Anniina Valtonen, Laura-Kaisa Karjalainen,
Johanna Talsi, Jakob Langenskiöld, Heidi Haataja, Janette Ojaniemi, Veronika Sairanen, Lisa Holopainen
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15:06
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty viikko etukäteen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: lisättiin kohdat ”14 suositus spol-pestin
pituudesta” ja ”17 YAA (yhteistyö ja avunanto)”.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Janette Ojaniemi ja Sonja Toivonen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.
5. Ilmoitusasiat
Vuosijuhlailmoittautuminen on sulkeutunut ja osallistujia on 397. Uudet fuksit ovat saapuneet ja
Spoluet-tapahtuma tai vastaava on järjestetty joka kaupungissa. Maanantaina 17.9. aukeaa
ilmoittautuminen Spolskikseen.
6. Nettipäätökset
Ei nettipäätöksiä.
7. Talousasiat
Kokousajankohtana tilin FI03 5730 0820 8653 15 saldo on 14 781,82€.
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:
Heidi Haatajalle matkakuluja orientaatioviikonloppuun 59,90€
Anniina Valtoselle KV-vastaavan matkakorvaus NPS-konferenssiin 206,19€
Laura-Kaisa Karjalaiselle matkakuluja orientaatioviikonloppuun 52,30€
sekä korttimaksut orientaatioviikonlopun ruokakuluista:
Prisma Nummela 177,95€
Alko Karkkila 28,79€
Talouden puolivuosikatsaus on suoritettu budjettimallin muuttumisen johdosta. Budjettia on toistaiseksi
hyödynnetty säästeliäästi muun muassa tilojen edullisuuden takia. EFPSA-kuluihin kului keskimääräistä

enemmän rahaa, koska kongressin sijainti oli Malta, mikä kasvatti matkakuluja. Budjetti mahdollistaisi tällä
hetkellä täyden korvauksen hallituspaidoista. Vuosijuhlapuskurin budjettiin aiheuttama ylijäämä on
luonnollinen. Päätetään korvata vuosijuhlien matkakulut hallitukselle. Ei ole realistista olettaa, että Spol ry
saa 2 kannattajajäsentä joka vuosi, ja tämä tulee ottaa huomioon tulevaisuuden budjetteja laatiessa. Näillä
näkymin budjetti antaa mahdollisuuden järjestää ylimääräinen tapahtuma loppuvuodesta. Haalarimerkkien
tilaus on otettu huomioon 200 eurolla budjetissa. Ennakoitu ylijäämä tälle vuodelle on 500-1000€.
Vaihtoviikkojen kulut saavat nousta maksimissaan 400 euroon.
Kehitetään yhteydenpitoa sponsoreihin.
8. Koulutuspoliittiset asiat
Psykologi-lehden pyynnöstä teimme jutun valintakoeuudistuksesta. Kannanottoa aiheesta työstetään myös
ja sen on oltava kaikkien ainejärjestöjen etuja ajava ja vaihtoehtoja tarjoava. Työryhmäksi aiheelle
muodostetaan viiden hengen joukko; Eetu (vetäjä), Lisa, Sonja, Heidi ja Laura-Kaisa. Ainejärjestöjen
hallituksia konsultoidaan aiheesta. Tavoitteena on saada projekti valmiiksi marraskuussa.
Oidipuksessa esimerkiksi toisen vuoden kandiopinnoissa on paljon kursseja, joissa ei ole yhtään luentoja,
vaan ainoastaan kirjatenttejä. Hallitus selvittää, kokevatko Oidipuksen opiskelijat tämän ongelmaksi.
Tarvittaessa Spol ry luo tämän jälkeen painetta tilanteen korjaamiseksi. Oidipuksen edustajat teettävät
aiheesta kyselytutkimuksen.
9. EFPSA- ja kv-asiat
EFPSA:n working community EBMR pidetään lokakuun puolessa välissä. EFPSA:n wikipediasivun
kääntäminen suomeksi on aloitettu. Mind the Mind-koordinaattoriehdokas on saatu Joensuusta ja lisää
innokkaita on sittemmin ilmestynyt. EFPSA-day on tarkoitus järjestää joka kaupungissa samalla viikolla,
mahdollisesti viikoilla 47 ja 48. Mahdollista on myös pitää yhteinen EFPSA-day jossain kaupungissa,
esimerkiksi pikkujoulusitsien yhteydessä. Päätetään järjestää EFPSA-day ja pikkujoulusitsit 24.11.
Jyväskylässä.
Vessatauko 16:32
Tauko päättyy 16:44
Tapahtumaan budjetoidaan rahaa, mutta tarkka summa päätetään myöhemmin.
Vaihtopäivien järjestäminen sujuu hyvin ja belgialaiset vieraat ovat saapuneet Suomeen. Tilat on varattu
sitseille, saunomiseen, yleiseen ajanviettoon ja yöpymiseen. Ohjelmat on suunniteltu kattavasti. Vanhalle ja
uudelle kv-vastaavalle tarvitaan jonkinlainen hyvitys tehdystä työstä, sillä matkakulut ja vastaavat
maksetaan tällä hetkellä täysin itsenäisesti. Nämä kohdat huomioidaan ensi vuoden budjetissa tarkemmin
ja tälle vuodelle korvausta haetaan jälkikäteen. Päätetään korvata tämän ja edellisen vuoden kv-vastaaville
osa kuluista myöhemmin päätettävän budjetin rajoissa olevan summan mukaan. Vastaavien on erikseen
haettava tätä korvausta.
Samarbetskomitealla, psykologiliittojen yhteiselimellä, tapaaminen Färsaarilla lokakuussa. Suomesta
tuodaan keskustelunaiheeksi pääsykoekäytännöt.
10. Tulevat tapahtumat
Spolskiksen ilmoittautuminen aukeaa maanantaina klo 12. Jatkot järjestetään Amos-klubilla, mutta tiloja ei
vielä ole varattu. Tapahtuman ohjelmaan sisältyy koulutuksia ja rastikierros.

11. Vuosijuhlat
Järjestelyt ja ohjelmat sillistä myöten ovat kunnossa. Vuosijuhlaviikon luennot ovat vielä hieman auki,
mutta asiaa työstetään. Tanssiharjoitukset pidetään vapaavalintaisena päivänä eri kaupungeissa. Spol ry:lle
hankitaan lippu vuosijuhlabudjetin rahoilla ja sitä käytetään tapahtumissa jatkossakin.
12. Kunniamerkkiasiat
Vuosijuhlabudjetin varoilla tilataan viisi kultaista ja viisitoista hopeista kunniamerkkiä, 3cm leveitä aktiivi- ja
5cm leveitä kunnianauhoja 30 metriä kumpaakin. Hallitus on päättänyt 3 hopeisella kunniamerkillä
palkittavaa henkilöä.
13. Vuoden 2018 projektien eteneminen
Opintojen valmistaminen työelämään-projekti etenee.
Vuoden opiskelija – äänestys starttaa lähiaikoina.
TOP ry on ottanut yhteyttä hallitukseen ja kiinnostunut yhteistyöstä Spol ry:n kanssa. Spol ry on myös
kiinnostunut yhteistyöstä.
Ensi viikolla on harjoitteluohjaajien kokous, jossa päätetään harjoitteluasioista.
Mentorointiohjelmasta on kokoustettu.
Tapahtumien haalarimerkkejä tilataan lisää, Kosmospoliitti-, Semma- ja Konferenssimerkkejä tilataan
jokaista 100 – 300 ja vuosijuhlamerkkejä tilataan mukana 400.
Opiskeluinfopaketti tulee päivittää ja kaupunkien eroista olisi hyvä tehdä selvitystä.
Spol-hallitus tiedustelee ainejärjestöjen hallituksissa, onko blogille kysyntää.
14. Suositus SPOL-pestin pituudesta
Ehdotetaan ainejärjestöille SPOL-pestin pituuden kasvattamista kahteen vuoteen edustajan niin halutessa
ilman, että pestiä pitää välissä hakea uudelleen.
15. Yhteistyötahojen kuulumiset
PSV: Järjestää opintokäynnin Libanonissa.
Verso: Järjestää Train the Trainers - koulutuksen kesällä. Alustava päivämäärä on kesäkuun ensimmäisellä
viikolla.
NPV: Järjestää nuorten lääkäreiden kanssa yhteistyötapahtumaa. Pikkujoulut pidetään 15.12 Helsingissä.
16. Ainejärjestöjen kuulumiset
Kompleksi: Fukseja on orientoitu 3 viikkoa ja kompleksituotteet on lanseerattu.
Stimulus: Fuksit on perehdytetty Spol:n toimintaan aikaisempaa tehokkaammin.
Impuls: Fuksiviikko on mennyt hyvin ja tapahtumat jatkuvat.
Fobia: Uudet ja vanhat opiskelijat ovat tutustuneet toisiinsa tehokkaasti ja fuksisitsit on pidetty.
Cortex: Fuksit ovat tulleet, hallitus on orientoitunut ja uuteen ylioppilaskunnan edustajavaalit ovat nyt
käynnissä.

Oidipus: Hallitusmökki järjestettiin Tahkolla viime viikolla, fuksit ovat tulleet ja Spol on markkinoitu
tehokkaasti.
17. Yhteistyö ja avunanto
Vuosijuhlamaksujen käsittelyyn tarvitaan Laura-Kaisalle lisäapua. Johanna ja vuosijuhlatiimi auttavat
kirjanpidon kanssa.
18. Tulevat kokoukset
14.10 kokous pidetään kello 12:00 Tampereella.
25.11 kokous pidetään kello 12:00 Jyväskylässä.
19. Muut esille tulevat asiat
Hallitus muistuttaa häirintäohjesäännön mukaisesta häirintäyhdyshenkilön pestistä ainejärjestöille.
PSV tulee lisätä Spol ry:n nettisivuille yhteistyökumppaneiden joukkoon.
Spol ry:lle luodaan wikipediasivu.
20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:33.
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Puheenjohtaja Otso Lensu

Sihteeri Eetu Vilminko

________________________

_________________________

Pöytäkirjantarkastaja Janette Ojaniemi

Pöytäkirjantarkastaja Sonja Toivonen

