Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 10/2018
Aika: 12.12.2018 kello 18:00
Paikka: Ritakatu 3 L 5, Tampere
Läsnä Otso Lensu (pj.), Eetu Vilminko (siht. / skype) , Laura-Kaisa Karjalainen (skype), Johanna Talsi (skype),
Janette Ojaniemi (skype), Lisa Holopainen (skype), Anniina Valtonen (skype), Heidi Haataja (skype), Sonja
Toivonen, Jakob Langenskiöld (skype), Tommi Pääkkönen (skype).
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:07.
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 5. Ääntenlaskijoiden valinta ja
äänestysmenetelmä, sekä 14. Palautteet vuoden 2018 tapahtumista.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Janette Ojaniemi ja Laura-Kaisa Karjalainen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.
5. Ääntenlaskijoiden valinta ja äänestysmenetelmä
Äänestys toteutetaan puheenjohtajan hallinnoiman Google Formsin avulla. Ääntenlaskijoiksi valittiin Otso
Lensu ja Sonja Toivonen.
6. Ilmoitusasiat
Uudet SPOL-edustajat on valittu jokaisessa ainejärjestössä ja uusi Facebook-ryhmä heitä varten on luotu.
Psykologilehdessä julkaistiin juttu SPOL ry:stä 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
7. Nettipäätökset
Ei hyväksyttäviä päätöksiä
8. Talousasiat
SPOL ry:lle on luotu Mobilepay -ili sunnuntaina 9.12. ja tietoja tarkistetaan palvelun puolesta.
Tilin saldo kokousajankohtana 10 733,12€.
Hyväksyttiin maksettavaksi Otso Lensulle 12,50€ EFPSA-dayn ja sitsien majoittajalle luvatusta leffalipusta.
Vuosijuhlatililtä on maksettu Tampereen kaupungille 25€ vuosijuhlaviikon tanssiharjoitusten tilavuokrasta.
Sovitaan käytännöksi korvata hallituksen jäsenten kokousmatkat vaikka ne peruuntuisivat, jos syyt
peruuntumiselle ovat itsestä riippumattomia (esimerkiksi äkillinen sairastuminen).
9. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Hyväksytään toimintasuunnitelma esitettäväksi tammikuun yhdistyksen kokoukseen nyt olleessa
kokouksessa esitetyin korjauksin.

Hyväksytään talousarvio esitettäväksi tammikuun yhdistyksen kokoukseen nyt olleessa kokouksessa
esitetyin korjauksin.
Jakob Langenskiöld poistuu kello 19:08.
10. Vuoden psykologian opiskelijan valinta
Käytiin läpi ehdokkaiden suosituskirjeet, joihin hallituslaiset olivat tutustuneet myös etukäteen.
Vuoden psykologian opiskelijaksi valittiin XXXXXX XXXXXXX.
11. Koulutuspoliittiset asiat
Kannanotto valintakoeuudistuksesta etenee, kaikkien ainejärjestöjen kannat on nyt saatu selville.
Kysely opintojen valmistamisesta työelämään on käynnissä.
Kannanotto Itä-Suomen yliopiston psykologian lähiopetuksen määrästä on kirjoitettu ja toimitetaan joulun
jälkeen henkilökunnalle.
12. EFPSA- ja kv-asiat
EFPSA:n kongressihaku on auki ja sitä on mainostettu. EFPSA-edustaja vie joulukuun EFPSA:n kokouksen
äänestykseen SPOL:n hallituksen kannan. Mind the Mind-projektilla on kaikkialla paitsi Turussa valmiiksi
suunniteltuna päivämäärät ja muut käytännön tekijät. Tanskan kongressiin kerätään puhujia.
13. Tulevat tapahtumat
Hallituksen palkitsijaisiin on varattu Domus-klubi yöpymistä varten 19.–20. 1. ja budjettina on 400€.
SPOL-seminaarin ilmoittautuminen on auki ja ilmoittautumisia on tullut paljon. Jatkotilojen ollessa kooltaan
rajalliset, mietitään ratkaisuja. Painotetaan sitovuutta ilmoittautumisessa ja perumisen tärkeyttä siinä
tilanteessa, että ei pääse paikalle. Priorisoidaan jatkopaikan kokoa ennen saunomismahdollisuutta.
Tilavaihtoehtoja tutkitaan.
KosmoSPOLiitin luentoa varten ollaan Hogrefen kanssa yhteydessä. Promotiovideo julkaistaan
uudenvuoden jälkeen. Tapahtuma avataan 3. viikolla.
Uuden hallituksen perehdytys järjestetään 8.–10. 2.
14. Palautteet vuoden 2018 tapahtumista
Palautteet on jaettu Google Driven kautta hallitukselle.
Eniten vastaajia palautekyselyihin on ollut KosmoSPOLiitin ja SPOLskiksen yhteydessä. Tiedotus on ollut
pääosin onnistunutta ja jatkossa tulee huomioida sen aikaistaminen. KosmoSPOLiitin NPV:tä koskevaan
tiedotukseen on toivottu lisää panostusta. Luennot ovat saaneet positiivista palautetta, mutta niistä
toivotaan lisää infoa etukäteen. SPOLympialaisista ei epähuomiossa kerätty tänä vuonna palautetta.
Organisoidumpia jatko-osuuksia on toivottu ja tämä otetaan jatkossa huomioon suunnittelussa.
15. Vuosijuhlat
Voittoa on tehty reilu tuhat euroa ja nämä varat siirretään vuosijuhlatilille tulevia vuosijuhlia ajatellen.
Pestitestamentit on luotu ja yksityishenkilöiden informaatiot esimerkiksi tapahtumien osallistujalistojen
muodossa tuhotaan vuoden lopussa.
16. Vuoden 2018 projektien eteneminen
Jäsenkyselyyn on saatu vastauksia tehokkaasti ja sen koonti esitellään yhdistyksen kokouksessa.
17. Yhteistyötahojen kuulumiset

Psykonet on kokoustanut opiskelijavalintauudistuksesta.
18. Ainejärjestöjen kuulumiset
Fobia: Hallituksen kokoamisessa on ollut tänä vuonna haasteita ja ensi viikolla pidetään aiheesta Fobian
ylimääräinen kokous.
Oidipus: Uusi hallitus on valittu.
Cortex: Jäsenkysely on kerätty ja eksursiomatka Berliiniin on tulossa.
19. Tulevat kokoukset
26.1. kello 9:00 vuosikokous Joensuussa.
10.2. uuden hallituksen ensimmäinen kokous perehdytysviikonlopun yhteydessä.
20. Yhteistyö ja avunanto
Kannanottoa opiskelijavalintauudistuksesta työstetään yhdessä. Tammikuussa työstetään opintojen
valmistaminen työelämään -kyselyä yhdessä.
21. Muut esille tulevat asiat
Päivitetään pestitestamentit. Loput mahdolliset muutokset toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehtävä
ennen 12.1.
22. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:23.
________________________

_________________________

Puheenjohtaja Otso Lensu

Sihteeri Eetu Vilminko

________________________
Pöytäkirjantarkastaja Janette Ojaniemi

_________________________
Pöytäkirjantarkastaja Laura-Kaisa Karjalainen

