SPOL:n hallituksen kokous 7/2019

Aika: 17.11.2019 klo 13:00
Paikka: Hämeenpuisto 53 a3, 33100 Tampere
Läsnä: Sonja Toivonen (pj.), Katri Lavonius (siht.), Tommi Pääkkönen, Johanna Helminen, Eetu
Vilminko, Tiina Autio, Minea Antikainen, Annamari Järviniemi, Tove Roos, Anniina Valtonen, Ellen
Byman, Laura-Kaisa Karjalainen (Discordin välityksellä), Julia Sangervo

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13:16.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty viikko etukäteen ja paikalla on
vähintään puolet hallituksesta.

SPOL:n varapuheenjohtaja toimii tämän kokouksen puheenjohtajana, koska SPOL:n puheenjohtaja
osallistuu kokoukseen etänä.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: lisätään kohdat 10. SPOLskiksen palaute, 12. Vuoden
2020 tapahtumat ja 13. SPOL:n viestintä.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annamari Järviniemi ja Anniina Valtonen.

5. Ilmoitusasiat
Gradukonferenssi, sitsit ja EFPSA-day olivat eilen ja ne olivat menestys!

SPOL:n puheenjohtaja piti Psykologimessujen avauksessa puheen ja kirjoitti opiskelijakolumnin
Psykologilehden digiversioon. Psykologimessujen paneelissa oli myös puhumassa Julia Sangervo.

Laulukirjat ovat saapuneet ja niitä myytiin Gradukonferenssissa.

6. Nettipäätökset
-

29.10.2019 Hyväksyttiin maksettavaksi SPOLskiksen hostellimajoituksesta 1 760,00 € ja
yhteiskuljetuksesta 1 175,00 €.

-

2.11.2019

Hyväksyttiin

maksettavaksi

SPOLskiksen

workshoptilojen

siivousmaksu

Itä-Suomen yliopistolle 93,00 €.
7. Talousasiat
Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 11 520,20 €.
Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1 563,44 €.
Käteiskassan saldo kokousajankohtana 29,00 €.
PSV:n saldo kokousajankohtana 52,00 €.
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:
Matkakorvaukset:
-

Ellen Bymanille EBMR-viikon matkoista 599,20 €.

Kulukorvaukset:
-

Sonja Toivoselle SPOL-sitsien juomatarjoilusta 125,85 €, Gradukonferenssin ja SPOL-sitsien
kahvi- ja ruokatarjoilusta 369,83 €, SPOL-sitsien tilan vuokrasta 585,00 € ja SPOL-sitsien
ruoista 234,35 €.

-

Tiina Autiolle sitsitarvikkeista 5,05 € ja laulukirjan taittajan kiitoksesta 21,90 €.

-

Katri Lavoniukselle SPOLskiksen palautekyselyyn vastanneiden kesken arvotuista
leffalipuista 25,00 €.

-

Ellen Bymanille EFPSA-päivän Kahootin voittajan palkinnosta 10,00 €.

SPOL:n puheenjohtaja osallistuu kokoukseen etänä, koska hän sairastui, eikä pystynyt
matkustamaan Tampereelle kipeänä. Hallitus päätti, että puheenjohtajalle korvataan kuitenkin
matkakulut, koska liput ostettiin hyvissä ajoin ja sairastuminen ei ole tahallista. Täten Laura-Kaisa
Karjalaiselle korvataan Gradukonferenssin matkakuluja 78,00 € (matkakulukorvauslomakkeessa
summana lukee 156 €, koska siinä on mukana myös toisen Joensuun edustajan matkat).

Annamari Järviniemi ei ole vielä ostanut paluulippua. Hallitus päätti korvata hänen paluulipustaan
maksimissaan 30,00 €. Annamari Järviniemelle korvattiin lopulta matkalipusta 27,00 €.
Yksi gradukonferenssin puhuja, Markus Paarnio, sairastui, eikä päässyt Gradukonferenssiin
paikalle. Hän kuitenkin teki esityksestään videon, joka esitettiin konferenssissa. Hallitus päätti
korvata Paarnion matkakulut, koska matkaliput ostettiin hyvissä ajoin ja sairastuminen ei ole
tahallista. Täten Markus Paarniolle korvataan Gradukonferenssin matkakuluja 28,00 €.
Laulukirjojen taittajan kiitoslahjaan budjetoitiin 20,00 €, mutta lahja maksoikin 21,90 €. Hallitus
hyväksyy budjetin ylityksen.

Ensi vuoden talousarviota on alettu tekemään. Sitä käsitellään joulukuun kokouksessa.

8. Koulutuspoliittiset asiat
Turun harjoittelutuki kannanotto on lähetetty Turun harjoittelutuesta vastaaville henkilöille.

Lapin yliopiston opiskelijat ovat kirjoittaneet vetoomuksen siitä, ettei Lapin yliopistossa ole
opintopsykologia. Opiskelijat pyysivät SPOLilta tukea vetoomukselleen, joka olisi tarkoitus julkistaa
ensi viikolla. SPOL lähettää heille tekemänsä kannanoton Jyväskylän opintopsykologitilanteesta,
minkä pohjalta opiskelijat voivat halutessaan kirjoittaa oman kannanoton tai kasvattaa
kirjoittamaansa vetoomusta. SPOL lupaa allekirjoittaa opiskelijoiden vetoomuksen tai mahdollisen
kannanoton asiasta.

Cortexin kirjoittama kannanotto Tampereen psykologian laitoksen henkilökuntaresurssien
puutteesta on aiheuttanut keskustelua henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä ja se on saattanut
aiheuttaa hieman väärinymmärryksiä. Kannanoton tarkoitus ei ollut aiheuttaa mielipahaa, vaan
ilmaista huoli henkilökunnan resurssipulasta ja siten auttaa henkilökuntaa. Epävarmuudesta
huolimatta toivotaan, että kannanotolla on positiivisia seurauksia Tampereen psykologian
laitoksen henkilökuntaresurssitilanteeseen.

Psykologian opintojen resurssipula ja eriarvoistuminen on herättänyt keskustelua muillakin
tahoilla.

9. EFPSA- ja kv-asiat
EFPSA:
EFPSA-päivää

vietettiin

eilen

Gradukonferenssin

yhteydessä.

EFPSA-päivä

pidettiin

Kahoot-muotoisena, jotta EFPSAsta saa hauskan ja rennon kuvan, mutta kuitenkin samalla saa
myös kattavasti informaatiota EFPSAn toiminnasta. SPOL:n EFPSA-edustaja oli Sloveniassa EFPSAn
vuosikokouksessa. Kokousviikko oli todella antoisa ja mukava. EFPSA näytti vihreää valoa
EFPSA-merkkien tilaamiselle. Merkkien suunnittelu aloitetaan, mutta niiden tilaaminen jää
todennäköisesti seuraavalle hallitukselle.

KV:
NPS on yleensä järjestänyt konferenssin kerran vuodessa jossain jäsenmaassa. Tänä vuonna
konferenssia ei järjestetä, koska mikään maa ei ole ottanut sen järjestämisestä tänä vuonna
koppia. Voitaisiin ehdottaa, että konferenssi järjestettäisiin aina vuorovuosittain eri maassa.
Tällöin jokainen maa tietäisi järjestysvuoronsa kunnolla etukäteen ja voisi varautua tapahtuman
järjestämiseen. SPOL on budjetoinut NPS:n konferenssiin 300 €, mutta koska konferenssia ei
pidetä, hallitus päätti käyttää budjetin EFPSA-vastaavan Slovenian kokousreissun matkakuluihin.

Vaihtopäivien seuraavaa yhteistyömaata selvitellään ja etsitään.

10. SPOLskiksen palaute
Saimme paljon sekä positiivista että negatiivista palautetta SPOLskiksesta, minkä takia SPOL:n
hallitus halusi käydä palautteet virallisesti ja kunnolla läpi kokouksessa. Yleensä SPOLilla ei ole
tapana vastata tapahtuman palautteisiin, vaan ne kerätään vain tapahtuman kehittämistä varten,
mutta tällä kertaa puheenjohtaja kirjoitti tapahtumaan osallistuneille myös vastauksen saatuun
palautteeseen. Vastauksessa kiitettiin sekä risuista että ruusuista ja selittiin yhteiskuljetuksen
bussisekaannus osallistujille.

Eniten palautetta tuli SPOLskiksen yhteiskuljetuksesta. Kaikki osallistujat eivät olleet aluksi
ymmärtäneet, että yhteiskuljetus on vain Joensuuhun, mutta ei sieltä pois. Alle kaksi viikkoa ennen
tapahtumaa hallitukselle kuitenkin selvisi, että yksisuuntaisen yhteiskuljetuksen hinta onkin
kaksinkertainen siihen verrattuna, mitä luulimme hinnan olevan. Uusi hinta oli melkein saman

verran, mitä se olisi silloin, jos kuljetuksen tilaisi Joensuuhun ja takaisin. Tämän vuoksi päätimme
ottaa yhteiskuljetuksen myös takaisinpäin, mutta siihen ilmoittautui vain kaksi ihmistä. Kahden
ihmisen vuoksi emme viitsineetkään tilata kyytiä takaisin, joten tarjouduimme maksamaan osan
näiden henkilöiden kotimatkojen kuluista, koska he joutuvatkin matkustamaan jollain muulla
kulkuvälineellä kotiin. Koska yhteiskuljetuksen järjestäminen oli hallituksellekin sekavaa, myös
viestintä kuljetuksesta oli sekavaa. SPOL aikoo jatkossa kiinnittää enemmän huomiota tarpeeksi
selkeään tapahtumaviestintään.

Saimme myös pari palautetta siitä, että erään rastinpitäjät olisivat puhuneet pahaa eräästä
ryhmästä toiselle ryhmälle. Rastinpitäjät korostavat, että heidän tarkoituksensa ei ole missään
nimessä ollut haukkua ketään ja he ovat kovin pahoillaan siitä, että joillekin on tullut tällainen
käsitys.

Viestittämisen lisäksi SPOLskiksen palautteissa nousi esiin rastikierroksen rastien välimatkojen
pituus ja se, ettei rastikierroksen ja iltaohjelman välissä ollut selkeää ruokataukoa. Monet myös
harmittelivat inhottavaa säätä, vaikkei se SPOL:n vika ollutkaan, mutta seuraavina vuosina voisi
mietti sisärastikierroksen mahdollisuutta.

11. Tulevat tapahtumat
SPOL-seminaari Turussa 25.1.2020 ja Psykologiliiton opiskelijayhteistyöseminaari 26.1.2020
-

SPOL-seminaari

Åbo Akademista on varattu luentosali kymmenestä viiteen. Luennoitsijoita on kyselty, mutta vielä
ei ole saatu varmoja vastauksia. Kahvitusta ei ole vielä varattu. Kokoustetaan ennen seminaaria
aamulla kello 8:30 ja seminaarin luennot alkavat kello 13:00. Täytyy muistaa tiedottaa selkeästi
osallistujille, että Åbo Akademin tiloihin pääsee vain yliopiston opiskelijoiden kulkulätkällä eli ovet
eivät ole automaattisesti auki. Iltaohjelman tiloja ei ole vielä varattu, mutta niihin luultavasti
varataan joko TYY:n sauna tai Åbo Akademin oma juhlatila. Tapahtuman ilmoittautuminen
järjestetään joulukuun toisella viikolla 9.–16.12.
-

Psykologiliiton opiskelijayhteistyöseminaari

Psykologiliitto on varannut psykologiyhteistyöseminaarin tilat Scandic Juliasta.

KosmoSPOLiitti

Sovitaan KosmoSPOLiitin päivämääräksi alustavasti 14.3.2020. Tapahtumavastaavat ottavat
yhteyden laivayhtiöön mahdollisimman pian ja pyrkivät varaamaan hyttejä ainakin 300 hengelle.

12. Vuoden 2020 tapahtumat
Vuoden 2020 tapahtumat ja tapahtumakaupungin määräytyvät tapahtumakierron mukaan. Ensi
vuonna SPOS järjestetään Joensuussa, SPOLympialaiset Tampereella, SPOLskis Turussa ja
Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit Jyväskylässä. Vuoden 2021 SPOL-seminaari pidetään Helsingissä.

13. SPOL:n viestintä
Ainejärjestöiltä ja opiskelijoilta on tullut palautetta, että SPOL:n viestintä on ollut hieman sekavaa,
liian vähäistä tai ainejärjestöjä käskyttävää. SPOL aikoo panostaa jatkossa siihen, että jäsenistölle
viestitään tarpeeksi ja että viestit ovat tarpeeksi selkeitä ja kattavia.

14. Vuoden 2019 projektit
SPOL:n arvot:
Kaikki jäsenjärjestöt ovat allekirjoittaneet SPOL:n arvoesityksen. Arvot ilmoitetaan SPOL:n
Facebookissa, Instagramin kuvauksessa, nettisivuilla ja blogissa.

Jäsenkysely:
Jäsenkysely on tulossa. Viime kokouksen pöytäkirjassa lukee tarkemmat tiedot jäsenkyselyn
rakenteesta ja aikataulusta.

Sähköpostiuudistus:
Sähköpostiuudistus etenee ja suurimmalla osalla hallituslaisista on uusi pestisähköposti
toiminnassa.

Vuoden psykologian opiskelija -palkinto:
Monissa ainejärjestöissä on jo pidetty kokous, jossa kaupungin oma ehdokas on valittu.
Ehdokkaasta tulee kirjoittaa maksimissaan sivun pituinen esittely joulukuun kokoukseen, jossa
SPOL:n hallitus päättää voittajan.

Toimintasuunnitelma 2020:

Toimintasuunnitelmaa aletaan työstämään. Jokainen hallituslaisen tulee muokata oman
hallituspestinsä osuus.

15. Yhteistyötahojen kuulumiset
Verso: Verso toivoo, että tiedotetaan heitä heti, kun tiedetään SPOL:n hallituksen
perehdytysmökin päivämäärä, jotta SPOL saa sinne Versolta kouluttajan.
Psykonet:

SPOL:n

koulutuspoliittinen

vastaava ja varapuheenjohtaja olivat Psykonetin

perustutkintotyöryhmän kokouksessa 28.10.2019. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa
logopedian ja psykologian valintakoeyhteistyötä, joka alkaa vuonna 2021. Keskusteluun on noussut
mahdollinen Oulun psykologian tutkinto-ohjelma. Psykonetin kokouksen perusteella on vielä
epäselvää, valmistuisiko kyseisestä tutkinnosta psykologian maisteriksi. Lisäksi on epäselvää,
rahoittaako OKM tutkintoa ja olisiko rahoitus pois nykyisten tutkinto-ohjelmien rahoituksesta.
Asiaa selvitellään lisää. SPOL piti jäsenistölleen viime vuonna ”Tutkinnon valmistavuus
työelämään” -kyselyn, jonka pohjalta Psykonet tarkastelee psykologian tutkinto-ohjelman
rakennetta. Psykonet haluaa myös SPOL:n mukaan tutkinto-ohjelman tarkasteluun ja
kehittämiseen. Sukupuoli ja seksuaalisuus -kurssia ei ole unohdettu, vaan Psykonet kartoittaa,
mistä kaupungeista kurssiin saataisiin luennoitsijoita. Harjoittelutietokantaa halutaan mainostaa.
PSV:

Marraskuussa

järjestetään

koulutusiltama

aiheena

päihdeongelmien

ja

muiden

mielenterveysongelmien komorbiditeetti.
SPS: Lehti puhututtaa edelleen.
NPV: Pikkujoulut pidetään joulukuun puolessa välissä.
Hogrefe: Psykologimessut olivat menestys. Niihin osallistui noin 300 osallistujaa, joista melkein
kolmasosa oli opiskelijoita. Hogrefe oli erittäin mielissään opiskelijoiden aktiivisuudesta.
Psykologiliitto: Julia Sangervo esittäytyi Gradukonferenssissa uutena opiskelijasihteerinä. Viikon
päästä pidetään liittovaltuuston kokous.

16. Ainejärjestöjen kuulumiset
Fobia: Syyskokous pidetään 25.11.2019. Yhteistyötapahtuma Kompleksin kanssa on tulossa.
Stimulus: Syyskokous oli ja uudet SPOL-edustajat on valittu.
Oidipus: Syyskokous pidetään 20.11.2019.
Kompelski: Syyskokous pidetään 27.11.2019. Yhteistyötapahtuma Impulsin kanssa oli ja Fobian
kanssa on tulossa.

Cortex: Syyskokous pidetään 20.11.2019. Cortexilla on paljon kiinnostuneita SPOL-edustajan
pestistä. Vuosijuhlat ovat lauantaina 30.11.2019. Otso Lensu on tehnyt Cortexille hienon
harjoitusoppaan.
Impuls: Syyskokous pidetään 27.11.2019.
17. Tulevat kokoukset
Joulukuun yhdistyksen kokous Tampereella 17.12.2019 klo 18:00.
Tammikuun kokous eli vuosikokous SPOL-seminaarin yhteydessä 25.1.2020.

18. Yhteistyö ja avunanto
Ei käsiteltävää.

19. Muut esille tulevat asiat
SPOL:n puheenjohtaja on reissussa 8.12.2019 – 11.1.2020 välisen ajan. Tänä aikana
varapuheenjohtaja Sonja Toivonen tuuraa SPOL:n puheenjohtajaa, mutta Laura-Kaisa Karjalainen
on tavoitettavissa tarvittaessa.

Koitetaan varata joulukuun ja tammikuun kokouksille reilusti aikaa, että kerrankin hallitus ehtii
kokoustaa rauhassa ilman stressiä.
Hallitus pohti, että Cortexin vuosijuhlalahjan budjetti voisi olla 20,00 €. Cortexille hankitaan lahja
ja kortti.

20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:36.

____________________________

____________________________

Puheenjohtaja Sonja Toivonen

Sihteeri Katri Lavonius

____________________________

____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Annamari Järviniemi

Pöytäkirjantarkastaja Anniina Valtonen

