
SPOL:n hallituksen kokous 3/2020 

Aika: 24.3.2020 klo 16:00 

Paikka: Väinämöisenkatu 15, H54 33540 Tampere 

Läsnä: Sonja Toivonen (pj.), Hanna Viherkoski (siht.), Aino Airaksinen, Joel Alho, Jannik 

Andelin, Suvi Heikkinen, Pinja Huotari, Heidi Iik, Ida Pedersen, Julia Sangervo, Oona 

Savander, Emilia Veikkola, Inka Westerlund 

Osallistuminen kokoukseen etänä Discord-palvelimen välityksellä 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:03. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty viikko etukäteen ja 

paikalla on vähintään puolet hallituksesta. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin:  

Muokataan kohdan 9 otsikoksi “Koronatilanteen vaikutus SPOL:n toimintaan”. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jannik Andelin ja Oona Savander. 

 

5. Nettipäätökset 

17.3.  

- Hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös.  

Tämä tullaan hyväksyttämään vielä yhdistyksen kokouksessa. 

 

6. SPOS:n tilanne 



Joel Alho saapuu kohdassa 16:09. 

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi tämän vuoden SPOS:ia ei voida järjestää livenä 

Joensuussa. Noudatamme hallituksen antamia rajoituksia, joiden perusteella yli 10 henkilön 

tapahtumat tulee peruuttaa tai siirtää. SPOS järjestetäänkin tänä vuonna Discord-palvelimen 

välityksellä toukokuussa. 

SPOS:ia varten tehdään Discordiin oma palvelin, jonka linkki julkaistaan myöhemmin. 

Tapahtuma järjestetään aiemmin sovittuna päivänä, lauantaina 16.5. klo 18. Tapahtumassa 

on järjestettyä ohjelmaa noin muutaman tunnin ajan, kuten selainpelejä (Piirrä ja arvaa, 

Cards against humanity) ja tietovisa mahdollisesti Kahootin välityksellä. Tarkkaa 

loppumisaikaa tapahtumalla ei ole, mikäli osallistujat haluavat jäädä esimerkiksi juttelemaan 

tai pelailemaan kanaville. 

Palvelimelle tehdään useita kanavia, joiksi ehdotettiin esimerkiksi saunakanava sekä kanava, 

jolla järjestettäisiin ohjattu mindfullness-hetki, sekä peli- ja keskustelukanavia. Myös 

yhteisen Habbo-huoneen luomista ja sekä mahdollisia sitsejä pohdittiin. Habbo-hotellissa 

voisi pukeutua oman ainejärjestön haalareiden väreihin. Sitsien järjestäminen voi kuitenkin 

olla ongelmallista esimerkiksi palvelimen äänenlaadun ja äänentoiston eri-aikaisuuden 

vuoksi. Lisäksi SPOL ei halua kannustaa alkoholiin käyttöön psyykkisen tasapainon säätelyn 

mekanismina tällaisessa maailmantilanteessa, eikä esimerkiksi mahdollisen liikakulutuksen 

vuoksi. Alkoholittomat sitsit olisi mahdollinen korvaava vaihtoehto tähän, mutta ei poista 

äänentoiston ongelmaa. Hallitus jatkaa ideointia ja järjestelyjä myöhemmin 

Discord-keskustelussa tarkemman ohjelman osalta. 

Tapahtumavastaavat julkaisevat Facebook-tapahtuman SPOS:sta mahdollisimman pian. Joel 

tekee tapahtumaa varten ohjeet Discordin lataamiseen ja käyttöön, jotka julkaistaan sekä 

Facebook-tapahtumassa, että tapahtuman palvelimen aloitussivulla. Ohjeistuksia lisätään 

myös Habbo-hotellin käyttöön, sekä eri kanavilla ja niiden välillä toimimiseen, jotta jokainen 

halukas pääsee osallistumaan ilman pelkoa näiden vaikeakäyttöisyydestä. 

Koska tapahtuma on etätapahtumana varsin ainutlaatuinen, suunnittelemme myös erityisen 

haalarimerkin, joka tullaan jakamaan ilmaiseksi osallistujille. Suvi vastaa haalarimerkin 

suunnittelusta. Haalarimerkit jaetaan ilmaiseksi, koska SPOS:ia varten on budjetissamme 

rahaa, jota ei tänä vuonna kulu esimerkiksi tarjoiluun ja tilavuokraan. Lisäksi esimerkiksi 

merkistä pyydetty pieni maksu olisi melko sekava järjestää. Edellytyksinä merkin saamiselle 

ehdotettiin esimerkiksi osallistumista tietovisaan, palautteen antamista tai ilmoittautumista 

tapahtumaan etukäteen, jotta määrä tiedetään. Vaihtoehtoisesti merkit voidaan tilata vasta 

tapahtuman jälkeen. Haalarimerkkien postitukseen tarvitaan osallistujien yhteystiedot, jotka 

voidaan kerätä esimerkiksi Google Formin avulla, tai ne voisi myöhemmin hakea oman 

ainejärjestön edustajalta. Merkkien postittamisesta ja siitä, kenelle merkit annetaan, 

keskustellaan tarkemmin SPOS:ia koskevassa Discord-palaverissa. Perinteisiä SPOS-merkkejä 

voi ostaa tilamaalla normaaliin (3 €) hintaan.  



Tapahtumaa mainostetaan SPOL:n Instagramissa ja Facebookissa, sekä omien 

ainejärjestöjen jäsenille. 

 

Ainejärjestötapaaminen on perinteisesti järjestetty SPOS:n yhteydessä. Tämän vuoden 

ainejärjestötapaaminen järjestetään Discordin välityksellä ja ajankohtaa aikaistetaan, sillä 

etätapahtumana tapaaminen ei ole paikkasidonnainen, ja vallitsevassa 

koronavirustilanteessa mahdollisimman aikaisesta tapaamisesta voisi olla hyötyä nyt kun 

erilaiset erityisjärjestelyt ovat ajankohtaisia ja tilanne on varmasti aiheuttanut haasteita. 

Ainejärjestötapaamiseen kutsutaan jäsenjärjestöjen puheenjohtajistot, koulutuspoliittiset 

vastaavat ja tapahtumavastaavat. Monella jäsenjärjestöllä on useampi, eri tyylisistä 

tapahtumista vastaava hallituslainen (virkistys, hyvinvointi, kulttuuri), joten ainejärjestö voi 

päättää heistä tapaamiseen osallistuvan. 

Discordissa pidetään ensin yhteinen aloitus, jonka jälkeen osallistujat eriytyvät omille 

kanavilleen pestiensä perusteella. Tapaamisessa voidaan keskustella esimerkiksi kunkin 

ainejärjestön hallituksen tilanteesta, kriisiviestinnästä, tiedotuksesta, tapahtumien 

järjestelyistä ja yhdistyslain seuraamisesta. Sonjalla on tiedossa vanhojen tapaamisten 

sisältöjä pohjaksi. Suvi ja Pinja vastaavat tapahtumavastaavien kanavasta. 

Perinteisesti ainejärjestötapaamisessa on sovittu seuraavat ystäväjärjestötapahtumat eli 

kahden ainejärjestön väliset yhteistapahtumat esim. sitsit tai seminaaritapahtumat. Koska 

moni ainejärjestöjen omista tapahtumista siirtyy syksyyn, on hallituksilla varmasti paljon 

järjesteltävää jo näissä, ja yhteistapahtumat voivat siksi olla kuormittavia. Hallituslaiset ovat 

kuitenkin pitäneet yhteistapahtumista ja niiden järjestämisestä aiempina vuosina. Suvi ja 

Pinja kartoittaa ainejärjestötapaamisessa tapahtumavastaavien mielipiteitä 

yhteistapahtumien järjestämisestä tänä vuonna. 

Myöhemmin tämän vuoden aikana voitaisiin mahdollisesti järjestää toinen 

ainejärjestötapaaminen livenä, kun kokoontumisrajoitukset puretaan. Halukkuudesta tähän 

tullaan myös keskustelemaan etänä pidettävässä toukokuun ainejärjestötapaamisessa. 

 

7. EFPSA-kongressin tilanne ja osallistujien korvaukset 

Working community -osuus järjestetään etäyhteyden välityksellä. Alustava aikataulu ja 

äänestysohjeita on julkaistu, mutta muusta tiedotetaan myöhemmin. 

EFPSA-kongressi halutaan edelleen järjestää, ja se on tärkeä uusien edustajien tehtävään 

kouluttautumisen kannalta. Vallitseva koronatilanne ja sen pituus aiheuttaa kuitenkin 

epävarmuutta, eikä esimerkiksi lentojen ja maksujen järjestymisestä ole toistaiseksi 

selvyyttä. SPOL siis odottaa EFPSA:lta lisätietoja ja selvittää sitten, miten esimerkiksi 

yhteistyötahoilta saatujen matkakorvausten kanssa käy. SPOL:n oli tarkoitus saada 

matkakorvauksia Pyryltä, mutta tämänhetkinen tilanne on vielä epäselvä. Opiskelijoille 



matkakustannukset ovat kuitenkin varmasti tuntuvia, mikäli korvauksia ei tule. 

Puheenjohtajisto ja viime vuoden puheenjohtaja Laura-Kaisa Karjalainen ovat pyrkineet 

edistämään korvausten saamista. 

Lentojen osalta jokaisen osallistujan kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä omaan lento- ja 

vakuutusyhtiöihinsä.  

SPOL seuraa tilanteen kehittymistä ja tulee kertomaan lisätietoja heti, kun tilanteesta 

tiedetään paremmin. Osallistujilta toivotaankin kärsivällisyyttä, eikä tilanteesta haluta 

missään tapauksessa syyllistää EFPSAa. 

  

Aikaisemmin on hyväksytty päätös EFPSA-kongressin kulukorvauksista Heidille (80% 

varsinaisena edustajana) ja Idalle (70% varaedustajana). Tämä päätös perutaan toistaiseksi, 

kunnes saadaan lisätietoa lento- ja vakuutusyhtiöiltä saaduista korvauksista. Aiemman 

päätöksen perusteella Heidille oltiin korvaamassa 441,30 €, mutta ettei sekä lentoyhtiö että 

SPOL korvaa matkoja, jolloin korvaus tulisi kahdesta paikasta, odotetaan toistaiseksi 

lentoyhtiön vastausta. Heidin lentoyhtiö toivoo ruuhkautuneen palvelutilanteen vuoksi 

hänen ottavan yhteyttä myöhemmin.  

Sen sijaan junamatkoista ei ole tulossa korvausta VR:n puolesta ja junamatka peruuntuu. 

Junamatkat korvataan Heidille kokonaan 80%:n sijaan, koska 20% omakustanteisuuden 

perusteena on kongressin vapaa-aika, ja peruuntumisen vuoksi tämän osuuden maksamista 

ei haluta edellyttää. Hyväksytään siis, että Heidille korvataan junamatkoista 20,30 €. 

Ida ei ole ostanut junamatkaa, ja lentoyhtiöstä on ilmoitettu lennon peruuntuneen. Lento- ja 

vakuutusyhtiön vastauksia matkakustannusten korvaamisesta odotetaan toistaiseksi. 

Jos uusi kongressi järjestetään, SPOL tulee korvaamaan aiemmin päätetyt osuudet 

matkakustannuksista, 80% varsinaiselle EFPSA-edustajalle ja 70% varaedustajalle. 

Osallistumista kongressiin edellytetään edustajilta ja sisältää työtä. Omakustanteinen osuus 

on perusteltua kongressin ulkopuolisella vapaa-ajalla. Nykyisen SPOL:n taloustilanteen ja 

tapahtumien peruuntumisesta seuraavan ylijäämän johdosta taloustilanteemme sallisi 

matkojen korvaamisen edustajille sekä peruuntuneen että mahdollisesti myöhemmin 

järjestettävän kongressin osalta, mikäli edustajat eivät saisi peruuntuneen kongressin 

matkakuluja korvattuna minkään muun tahon kautta. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä, 

ja oletettavaa on, että edustajat saisivat peruuntuneen kongressin matkakulut korvattuna 

omilta lentoyhtiöiltään. Joka tapauksessa tarkoituksena on, etteivät SPOL:n EFPSA-edustajat 

joudu maksamaan itse ylimääräisiä kustannuksia heiltä velvoitetusta matkasta. 

 

Osallistujen mahdollinen valmistuminen keväällä ennen mahdollista uutta EFPSA-kongressia 

on aiheuttanut kysymyksiä. Tietojemme mukaan alumnit voivat kuitenkin osallistua 



kongressiin kahden vuoden sisällä valmistumisesta. Lisäksi kongressien siirtyessä on 

oletettavaa, että osallistujat olisivat samoja. 

 

8. Muut talousasiat 

Puheenjohtajisto on ollut yhteydessä Psykologiliittoon konsultoiden tämän vuoden budjetin 

mahdollisesta ylijäämästä ja sen vaikutuksista. Koronatilanteen vuoksi esimerkiksi SPOS:n 

järjestelyihin sekä kokouksien matkoihin lasketut kulut aiheuttavat budjetin ylijäämäisyyttä, 

vaikka hallituskauden lopuksi tulisi tähdätä nollatulokseen. Psykologiliitto on SPOL:n 

toiminnan isoin tukija ja vastauksena saimme, että vallitsevan tilanteen vuoksi reilukin 

ylijäämä on hyväksyttävää, eikä siten vaikuta Psykologiliitolta saamaamme ensi vuoden 

yleisavustukseen. Kuitenkin esimerkiksi ylijäämän käyttö järkeviin sijoituksiin on myös 

hyväksyttävää, tai ensi vuoden budjettia voidaan suunnitella reilummin eli tämän vuoden 

ylijäämän pohjalta. Koska tämän vuoden ylijäämä on perusteltu, eikä tarkoitus ole tehdä 

voittoa, ei toiminnan- tai tilintarkastajan huomautusta tarvitse pelätä. Psykologiliiton 

talouspäällikkö voi auttaa, mikäli tarvitsemme lisätietoa. Hallitus on tyytyväinen ja 

helpottunut näistä tiedoista. 

Puheenjohtajisto sopi Psykologiliiton kanssa tapaamisesta keskustelun yhteydessä. 

 

KosmoSPOLiitista jäi myös ylijäämää, jonka käytöstä on ollut keskustelua. Laivayhtiö on 

antanut korvausta suurelle ryhmälle tehdyn varauksen johdosta. Perinteisesti SPOL on 

korvannut risteilyn päävastuussa olleille järjestäjille tai osan maksusta hallituslaisille. 

Hallitus on järjestänyt KosmoSPOLiitin vapaaehtoistyönä ja on tästä vastuussa. SPOL myös 

velvoittaa hallituslaiset osallistumaan risteilyn yhteydessä pidettävään kokoukseen, joka on 

laillinen. Koska risteilyllä oli myös vapaa-aikaa, SPOL ei korvaa hallituslaisille koko risteilyn 

summaa. Eri hallituslaisten panosta KosmoSPOLiitin järjestelyihin on hankalaa arvioida ja 

hallitus katsoo kaikkien osallistuneen järjestelyihin tai vastaavasti muihin hoidettaviin 

tehtäviin. Näiden perustelujen pohjalta risteilylle osallistuneille hallituslaisille korvataan 

tasapuolisesti 12,00 € hyttimaksu, eli ruokailut ovat omakustanteisia.  

 

Hyväksytään seuraavia matkakuluja: 

- Aino Airaksiselle KosmoSPOLiitin yhteydessä järjestettävän kokouksen matkoista 

59,00 € 

- Joel Alholle KosmoSPOLiitin yhteydessä järjestettävän kokouksen matkoista 108,00 € 

- Aino Airaksiselle perehdytysviikonlopun matkoista 76,00 € 

Hyväksytään seuraavia kulukorvauksia: 



- Jannik Andelinille toimistokuluista (mappi, kynät yms.) 7,69€ 

 

Vaihtoviikkojen asumiskuluista tulisi maksaa ennakkomaksu. Toteutuminen on kuitenkin 

vallitsevan tilanteen vuoksi vielä epävarma ja ennakko-osuus on melko kallis, eikä rahoja 

palauteta, kun ensimmäinen lasku on maksettu. Varmuuden vuoksi emme toistaiseksi 

maksa laskua, vaan kysymme mahdollisia ratkaisuja vuokraajalta ja mietitään sen pohjalta, 

aiotaanko varaus pitää ja maksaa. Ennakkomaksun suorittamisesta tehdään myöhemmin 

nettipäätös, mikäli majoitus varataan. 

Erasmus-hakemus tulisi tehdä nyt huolimatta siitä, maksetaanko nykyinen majoituspaikka. 

Todennäköisesti, vaikka majoituspaikkaa vaihdettaisiin, olisi se vastaavan hintainen.  

Viime vuonna vaihtopäivien budjettiin kuului KV-vastaavan matkakorvaukset myös junaan. 

Tämän vuoden budjestissa ei ole riittävästi rahaa Idan junalipun korvaamiseen, mutta 

muuten taloustilanne on ylijäämäinen. Hyväksytään, että Idalle korvataan junamatkat, 

vaikka tämä ylittää vaihtopäivien budjetin. 

Jatkossa vaihtopäivien budjetointia voidaan tasapuolisuuden vuoksi suunnitella rinnastaen 

EFPSA-kongressiin, jossa tänä vuonna 80% osallistumiskuluista korvataan varsinaiselle 

edustajalle ja 70% vara-edustajalle, sillä osallistuminen kongressiin edellyttää työtä, mutta 

matkalla on myös vapaa-aikaa. 

 

9. Koronatilanteen vaikutus SPOL:n toimintaan 

SPOS ja ainejärjestötapaaminen järjestetään Discordin välityksellä vallitsevien 

kokoontumisrajoitusten vuoksi.  

Viime hallituskauden tilinpäätös tulisi allekirjoittaa. Poikkeustilanteen vuoksi suurimmalla 

osalla hallituslaisista ei ole mahdollista tulostaa ja skannata papereita, sillä kirjastot ja 

yliopistot ovat kiinni. Tilinpäätös on kuitenkin luettu ja hyväksytty nettipäätöksenä. 

Tilinpäätös allekirjoitetaan, kun olosuhteet sallivat. 

Myös hallituksen kokousten pöytäkirjat tulee allekirjoittaa, mutta samoin perustein 

pöytäkirjoista tehdään ylimääräiset nettipäätökset ja ne allekirjoitetaan tilanteen salliessa. 

Sonja tekee laajan jäsentiedotteen SPOL:n ajankohtaisista asioista ja miten 

koronavirustilanne vaikuttaa toimintaamme. Mikäli yksittäisistä kursseista tai oman 

ainejärjestön koulutuspoliittisista asioista tulee kysyttävää, opiskelijoiden toivotaan ottavan 

ensisijaisesti yhteyttä ainejärjestönsä koulutuspoliittiseen vastaavaan. Koulutuspoliittiset 

vastaavat voivat olla halutessaan yhteydessä esimerkiksi SPOL:n Oonaan tai muihin 

hallituslaisiin, tai kysyä konsultaatiota ainejärjestöjen välisestä Koporyhmästä. 



Psykonet on tehnyt oman tiedotteensa koronan aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä koskien 

harjoittelua ja kliinisiä opintoja. Lisäksi Psykonetin nettisivuille on koottu yliopistojen omat 

koronavirustilannetta koskevat tiedotteet. 

SPOL:n Instagramia voisi päivitellä aktiivisemmin nyt, kun kaikki tapahtuu etänä. Esimerkiksi 

SPOL:n koulutuspoliittisesta toiminnasta voisi tiedottaa tai päivittää esimerkiksi valittavan 

teeman mukaan jollain viikolla. Tarkoituksena olisi lisätä aktiivisuutta ja tarjota jotain, jolla 

saisi ajatuksia pois koronatilanteesta. Teemaviikko voitaisiin pitää huhtikuussa. 

Kokouksessa pidetään pieni tauko, kunnes sihteeri palaa. 

Julia Sangervo poistuu ajassa 18:13. 

Psykologiliitolle halutaan välittää kiitokset avusta budjettiin liittyvissä kysymyksissä.  

 

10. Tulevan yhdistyksen kokouksen tilanne 

Tuleva yhdistyksen kokous pidetään etänä Discordin kautta. 

 

11. Muuta esille tulevaa 

KosmoSPOLiitin palautekysely: 

KosmoSPOLiitin palautekyselyn perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä risteilyn (70% 

vastanneista) ja luento-osuuden järjestelyihin. 76% osallistui vain risteilylle, loput myös sekä 

risteilylle että luentotilaisuuteen. 

Etukäteistiedotukseen suurin osa oli erittäin tyytyväisiä. 7% oli melko tyytymättömiä. 

Parannusehdotuksiksi toivottiin luentojen aiheiden ja aikataulujen julkaisua ennen 

ilmoittautumista. 

Luento-osuuteen oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 70% osallistujista, tyytymättömiä ei 

ollut. 80% piti luentoa erittäin tai melko hyödyllisenä. Erityisesti luento-osuuden ansioina 

mainittiin hyvä ilmapiiri ja paneelikeskustelu sekä kiinnostavat aiheet. 

46 risteilijää vastasi osallistuneensa Kosmoskabaan. Tehtäviin oltiin pääosin tyytyväisiä ja 

niitä oli hauska suorittaa. Osan tehtävistä mainittiin keskittyvän liikaa alkoholiin. Tehtäviä 

toivottiin myös lisää. Kosmoskabaa koskeviin muutoksiin viime vuosista oltiin tyytyväisiä. 

94% vastanneista toivoo haalareita päälle myös ensi vuonna. 

Odotukset risteilystä ylittyivät 82%:lla, 6%:lla odotukset eivät täyttyneet. 

Aino Airaksinen poistuu ajassa 18:25. 

Suuri osa antoi risteilyn yleisarvosanaksi täyden 5. Yhtään arvosanoja 2 tai 1 ei tullut. 

Hallitus on tyytyväinen palautteeseen.  

Parasta risteilyssä mainittiin olevan mm. hyttiläiset, toiset psykologian opiskelijat, buffet ja 



lattiasitsit. 

Hallitukselle on annettu yksittäinen palaute liittyen risteilyn ympäristövaikutuksiin ja 

alkoholin käyttämiseen laivalla. Palaute on vastaanotettu ja sitä tullaan käsittelemään 

tarkemmin myöhemmin. Palautteen antaneeseen henkilöön on oltu henkilökohtaisesti 

yhteydessä. 

Sonja kiittää hallitusta hyvästä työstä. 

 

Jannik Andelin poistuu ajassa 18:28. 

Puheenjohtajisto ja tiedotusvastaava pitivät SPOL:n nettisivuja koskevan etätapaamisen. 

Nettisivuille on tehty palautelaatikko. Ida tekee palautelaatikolle ruotsinkielisen version. Ida 

on tarkistanut nettisivujen ruotsinkielisen osion, josta ei löytynyt isoja virheitä. Pienet 

muokkaukset tehdään, kun nettisivut on kokonaan päivitetty uusien virheiden välttämiseksi. 

Englanninkielisessä sivussa on vanhentunutta tietoa, joka tullaan korjaamaan. 

 

Suvi Heikkinen poistuu ajassa 18:30. 

Häirintälomake- ja ohjesääntö: 

Heidi on tehnyt tarvittavat muutokset häirintäohjesääntöön, joka löytyy SPOL:n nettisivuilta. 

Ida on muokannut ruotsinkielisen version. Häirintäyhdyshenkilöä ei siis enää valita 

ylioppilaskuntien ohjeistuksen mukaisesti, sillä toimeen edellytetään koulutusta. Ohjeeseen 

on nyt muokattu häirintäyhdyshenkilön tilalle varapuheenjohtaja, eli ensisijaisesti SPOL:n 

hallitus valtuuttaa jatkossa varapuheenjohtajan olemaan vastuussa häirintätilanteista ja 

häirintälomakkeen seuraamisesta, ellei toisin sovita. Hallitus lukee muokatun 

häirintäohjesäännön ja se tullaan hyväksyttämään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. 

 

Psykologia-lehteen on kysytty kirjoittajaa SPOL:n hallituksesta ja olemme alustavasti 

kiinnostuneita kirjoittamaan. Hallitus sopii myöhemmin keskenään, kuka ottaa vastuun 

kirjoittamisesta. 

Oona on kysynyt Psykonetiltä halukkuudesta osallistua fukseille tehtävään kyselyyn. 

Toistaiseksi tähän ei ole tullut vastausta. 

Vallitsevan poikkeustilanteen ollessa ohi hallitus miettii mahdollisen extratekemisen 

järjestämistä. 

 

12. Tulevat kokoukset 



Yhdistyksen kokous Discord-etäyhteydellä maanantaina 27.4. klo 17:30. Kokouksen osoite 

on Väinämöisenkatu 15, H54 33540 Tampere. 

Hallituksen kokous Discord-etäyhteydellä sunnuntaina 17.5. klo 16:00. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:50. 

 

_____________________________ _____________________________ 

Puheenjohtaja Sonja Toivonen Sihteeri Hanna Viherkoski 

 

_____________________________ _____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Jannik Andelin Pöytäkirjantarkastaja Oona Savander 

 

 
 


