Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 8/2018
Aika: 14.10.2018 kello 12:00
Paikka: Hämeenkatu 9, Tampere
Läsnä Otso Lensu (pj.), Eetu Vilminko (siht.), Sonja Toivonen, Anniina Valtonen, Laura-Kaisa Karjalainen,
Johanna Talsi, Janette Ojaniemi, Veronika Sairanen, Lisa Holopainen
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:04
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty viikko etukäteen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Johanna Talsi ja Anniina Valtonen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.
5. Ilmoitusasiat
SPOLskis pidettiin eilen 13.10. ja tapahtuma vaikuttaa onnistuneelta. Osallistujilta kerätään vielä palautetta.
Haalarimerkkivaraston täydennystä varten hankittavat merkit on tilattu. Vaihtopäivät onnistuivat hyvin.
6. Nettipäätökset
Hyväksyttiin 175€ maksettavaksi saunatiloista TYY:lle.
7. Talousasiat
Tilin saldo kokousajankohtana 14 525,61€.
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:
-

HEF Group oy:lle haalarimerkeistä 450,88€

-

Laura-Kaisa Karjalaiselle matkakuluja lokakuun kokoukseen 42,60€

-

Otso Lensulle SPOLskiksen kuluja (tarjoilut, palkinnot, luennoitsijoiden kiitokset) 193,99€

-

Janette Ojaniemelle SPOLskiksen rastikuluja 16,89€

-

Anniina Valtoselle matkakuluja NPS-konferenssia varten Turusta lentokentälle 13,40€

-

Anniina Valtoselle vaihtopäivien kuluja 175,14€

-

Noora Julinille vaihtopäivien kuluja 483,48€
Korttiostoksia tehty:

-

kokouseväät lokakuun kokoukseen 28,40€ Cafe Linkosuo Siilinkari

-

SPOLskiksen tarvikkeita 4,78€ K-Market Tullintori

Hyväksytään päätös SPOL:n maksukorttikäytännöstä hyväksyttää kortilla suoritetut maksut kokousten
yhteydessä ja lisätään ne myös kirjanpitoon.
Vuosijuhlien kulut hyväksytään marraskuun kokouksessa. Samassa kokouksessa kartoitetaan myös kvvastaavien vaihtoviikkokorvaukset budjetin mukaisesti.
8. Koulutuspoliittiset asiat
Koulutuspoliittisen vastaavan kirjoittama teksti on julkaistu Psykologi-lehdessä.
Sunnuntaihin 28.10. mennessä kannanoton työryhmän jäsenet toimittavat tiedon ainejärjestöjen
hallituksien kannoista. Ensi tiistaiksi 16.10. opiskelijavalintalautakunnalle viedään raakaversio
kannanotosta.
SPOL suosittelee vähintään yhden kuukauden valmistautumisaikaa pääsykokeeseen ja tieteellisiä
artikkeleita opiskelumateriaaleina. Tilastoa ja pohjaosaamista toivotaan osaksi aineistoa artikkeleiden
kautta. Ensisijaisen hakukohteen määrittämä kokeentekopaikka koetaan hallituksessa toimimattomaksi,
sillä paine tulee todennäköisesti kasvamaan halutuimmissa kaupungeissa entisestään.
Pidetään tauko 12:53
Tauko päättyy 12:57
9. EFPSA- ja kv-asiat
EFPSA on luonut uuden tapahtumakonseptin, EFPSA Social Day:n, joka on tarkoitus järjestää vuosittain
jokaisessa EFPSA:n jäsenmaassa maaliskuun ensimmäisenä torstaina. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään
7.3.2019. Tapahtuma on vastaava kuin EFPSA Day:n mutta ideana on valita kullekin vuodelle
keskustelunaihe ja teema, jota päivässä käsitellään.
Kv-vastaavan rooli varsinkin vaihtopäivien suhteen on mietittävä uusiksi. Kaksi ihmistä ei ole tarpeeksi
vaihtopäivien suunnitteluun. EFPSA-edustajat voisivat olla mukana vaihtopäiviä järjestämässä. Päätetään,
että tulevaisuudessa EFPSA-varaedustajan pestiin kuuluu vaihtopäivien järjestämiseen osallistuminen.
Lisäksi avustamaan nimetään kolmas henkilö esimerkiksi tapahtumakaupungista. Ehdotetaan, että
vaihtopäivien hallitusjäsenjärjestäjille korvataan osa matkakuluista EFPSA-edustajien tavoin ja asia
vahvistetaan myöhemmin talousarvion yhteydessä. EFPSA-edustajien ja kv-vastaavan tulee olla
samanarvoisissa asemissa korvausten suhteen. Ehdotetaan vaihtopäiviä Slovenialle syksyllä. Itävallan
vaihtopäivät ovat toistaiseksi varalla.
Samarbetskomitea on kokoontunut Färsaarilla ja Suomen systeemi on yleisen mielipiteen pohjalta
Pohjoismaiden paras, sekä toimii malliesimerkkinä. Monissa maissa kandin arvosanoilla haetaan maisteriin.
Muun muassa Tanskalla on moniosainen motivaatiotesti, jossa mukana esimerkiksi äo-testi, motivaatiokirje
ja keskustelutilaisuuksia.
Erasmus-tukeen tutustutaan muun muassa vaihtopäiviin liittyen.
10. Tulevat tapahtumat
Pikkujoulusitsit ja EFPSA-day pidetään Jyväskylässä. Tapahtuman alussa pidetään koulutus Lisan vetämänä
ja sitsit pidetään mahdollisesti esimerkiksi Club Escapessa. Luodaan tapahtuma 29.10. ja ilmoittautuminen
alkaa 5.11. ja sulkeutuu 12.11. Sitsiteemakilpailu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä ja palkintona ovat
ilmaiset sitsit. Sitsit alkavat 18:00 ja tapahtuma itse 13:00–16:00. Alustava budjetti tapahtumalle on 300€.
SPOLskiksesta tehdään palautekysely, jonka palkintona on leffalippu. Kooste käydään kokouksessa läpi.
SPOL-seminaari ja opiskelijayhteistyöseminaari järjestetään Joensuussa. Paikalle saavutaan perjantaina ja
yhdistyksen kokous pidetään lauantai-aamuna ennen seminaaria.
Kosmospoliitti järjestetään 16.3.2019. Laivan varauksen hoitaa Sonja.

Palkitsijaiset pidetään 19.1.2019.
Orientoitumisviikonlopuksi harkitaan viikonloppuja 8.-10. tai 22.–24.2.2019.
11. Vuosijuhlat
Järjestelyt sujuvat pääosin hyvin, mutta kunnianauhat ovat hävinneet postissa. Suomen lippua
metsästetään edelleen. Tanssiharjoitusten korvaukset opettajille eivät saa olla rahaa tai lahjakortteja, koska
ne ovat verotettavia. Hallitus on lauantaina 15:30 kuvattavina. Sillikselle tulee catering, vihiksiä, hummusta
ja muuta syötävää. Kellot siirtyvät talviaikaan juhlayönä. Plassaukset on tehty.
12. Vuoden 2018 projektien eteneminen
Vuoden opiskelija-kysely käännetty ruotsiksi ja lähetetään myöhemmin tänään sähköpostina.
Alustussähköposti SPOL-edustajan kauden pituudesta lähetetään piakkoin.
Jäsenkyselyä työstetään ja sen deadline 11.11. Palkintona arvotaan leffalippu.
Laulukirjaprojektia työstetään.
”Näin järjestät vuosijuhlat”- tiedosto luodaan, sisältää ehdotuksen 5 vuoden vuosijuhlavälistä.
Fuksi-infoista luodaan dokumentti järjestämisen avuksi ja asioiden selvittämiseksi.
13. Yhteistyötahojen kuulumiset
Psykonet: 1.10. kokous. Ensi tiistaina 16.10. on opiskelijavalintatoimikunnan kokous. Harjoitteluohjaajien
palaverissa on puhuttu harjoittelutietokannasta. Harjoittelutukien erot esillä, Jyväskylässä tiedekunta ei
rahoita tätä. Tuki on taattava kaikille, mikä ei ole itsestäänselvyys toistaiseksi kaikkialla.
Verso: 11.10. kokoustettiin.
Hogrefe: Kiinnostuneet lisäyhteistyöstä SPOL:n kanssa. Hakevat osa-aikaista opiskelijatyöntekijää.
PSV: Halutaan lisää aktiivista yhteistyötä. Esimerkiksi yhteinen koulutus.
NPV: Mietitty miten voisi aktivoida valmistuneita psykologeja järjestötoiminnassa.
TOP ry: Lisätään yhteistyötä esimerkiksi workshopeilla tulevaisuudessa.
Psykologiliitto: Lehti julkaistaan tuplanumerona joulukuussa.
14. Ainejärjestöjen kuulumiset
Kompleksi: Fuksisitsit ja fuksimökki on järjestetty.
Stimulus: 27. lauantaina vuosijuhlapirskeet, SPOL:n edustajana toimii Janette. SPOL:n hallitukseen jaetaan
jatkossa lomakkeella muiden hallituspestien tavoin.
Impuls: Ei mainittavaa
Fobia: Ekskursio Budapestissä on järjestetty. Kastajaiset sujuivat hyvin.
Cortex: Fuksi-info ja fuksisitsit on järjestetty.
Oidipus: Fuksi-info ja sitsit ovat tulossa.
15. Yhteistyö ja avunanto
Hallituksen jäseniä muistutetaan pyytämään apua kirjoitustöissä!
16. Tulevat kokoukset

25.11. kokous pidetään kello 12:00 Jyväskylässä.
11.12. kokous pidetään klo 18.00 Tampereella.
17. Muut esille tulevat asiat
Ei lisättävää.
18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:35.

________________________

_________________________

Puheenjohtaja Otso Lensu

Sihteeri Eetu Vilminko

________________________

_________________________

Pöytäkirjantarkastaja Johanna Talsi

Pöytäkirjantarkastaja Anniina Valtonen

