SPOL:n hallituksen kokous 5/2020
Aika: 12.7.2020 klo 18:00
Paikka: Järvensivuntie 19 A27 33100 Tampere
Läsnä: Sonja Toivonen (pj.), Emilia Veikkola (siht.), Aino Airaksinen, Jannik Andelin,
Suvi Heikkinen, Pinja Huotari, Heidi Iik, Ida Pedersen, Inka Westerlund, Joel Alho,
Hanna Viherkoski
Osallistuminen kokoukseen Discord-etäyhteyden välityksellä

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:03.
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 sellaisenaan.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jannik Andelin ja Pinja Huotari.

5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasiaa.
6. Nettipäätökset
18.6.2020 - Hyväksyttiin maksettavaksi 259,97 € Merkilliselle SPOS-goes Discordtapahtuman osallistujien erikoishaalarimerkeistä
7. Talousasiat
Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 9808,38€.
Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1604,51€.

Käteiskassan saldo kokousajankohtana 188,09€
PSV:n saldo kokousajankohtana 52€.
Jannik esitteli kokouksessa puolivälikatsauksen kuluvan hallituskauden tilanteesta.
Tämä koettiin tarpeelliseksi, sillä koronatilanteen myötä toteutunut budjetti on
alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeava. Koska tapahtumia ei ole järjestetty livenä
vallitsevan tilanteen vuoksi, niiden puutteen takia olemme plussalla. Lisäksi
KosmoSPOLiitista saadun alennuksen vuoksi ylijäämää kertyi. Ylijäämää on noin
3800 € edestä. Myös hallituskuluja mennyt vähemmän kokousten etäjärjestelyiden
vuoksi: hallituslaisille ei ole tarvinnut korvata normaaliin tapaan kulukorvauksia
kokouksiin ja tapahtumiin kulkemisesta. Täten myös virkistys- ja kokouskuluja on
ollut normaalia vähemmän. Loppuvuoden hallituskuluihin on jäljellä noin 2900€.
Olemme siis plussalla itsessään järjestettyjen tapahtumien (KosmoSPOLiitti)
puolesta, sekä tapahtumien etäjärjestelyiden takia, minkä vuoksi esimerkiksi
tilavuokriin ja hallituksen matkakuluihin ei ole mennyt rahaa.
Psykologililitto on merkittävä sponsorimme, ja seuraavan sponsorointihaun puitteissa
tulisi miettiä, kuinka paljon tukea kannattaisi hakea, sillä sitä ei välttämättä tarvita
yhtä suurta summaa kuin aiemmin. Jannik laskee myöhemmin tarkemmin, kuinka
paljon rahaa Psyliltä tarvittaisiin. Oli puhetta, että ei välttämättä ole tarvetta hakea
summaa, mikä normaalisti haetaan, sillä niin suurelle summalle ei välttämättä ole
tarvetta.
Oli myös puhetta, josko kannattaisi perustaa SPOL:lle vuosijuhlavaraus, jonne voisi
laittaa rahaa säästöön vujuja varten. Kuitenkaan ei ole tietoa, että kuinka paljon
rahaa sinne voisi laittaa aina vuoden aikana. Tätä asiaa selvitellään.
JYY haki SPOL:ta 100€ suuruista sponsorointia heidän järjestämään
mielenterveyspäivään. Viime vuonna SPOL osallistui tähän. Budjetissa on varattuna
summa avustuksille, mutta olisi hyvä miettiä, mihin avustukset suunnataan. Usein
SPOL on sponsoroinut Versoa, sillä he ovat olleet kouluttamassa hallitusta
(esimerkiksi orientaatio- ja perehdytysviikonloppuina) ja jäsenistöä. Verson
sponsorointi siis suuntautuu näin myös jäsenistöllemme ja sponsorointi hyödyntää
myös jäsenistöämme. Tämä avustus ei sinänsä hyödyttäisi meidän koko jäsenistöä,
vaikkakin tämä tapahtuma olisi hieno tilaisuus Jyväskylän opiskelijoille.
Sinänsä jäsenmarkkinointimielessä sponsorointi ei olisi meidän jäsenistöämme
tukeva, sillä emme hae jäseniä tapahtumilla ja sponsoroinneilla. Hallitus pohti,
halutaanko jatkaa JYY:n “avustusperinnettä”. Koska mielenterveyspäivä teemana
sivuaa vahvasti psykologian alaa, on avustushakemus todennäköisesti sen takia
lähetetty SPOL:lle.
Kokouksessa pohdittiin ylipäätään yhteistyön tiiviyttä JYY kanssa ja sitä että, sinänsä
ei ole esteitä rahallisen avustuksen antamiselle. SPOL kokee mielenterveyden
edistämisen tärkeäksi asiaksi, mutta koska yhdistyksemme tarkoitus on toimia
jäsenistömme eduksi ja tämä avustus ei suoraan kohdistu meidän jäsenistöön,

avustuksen myöntämisestä tulee miettiä. Mielenterveysteema tukee tavoitteitamme
ja näin tuntuisi luonnolliselta lähteä tukemaan tämän teeman saralla tehtävää
tapahtumaa. Avustuksen antaminen tänä vuonna ei sido siihen, että
tulevaisuudessakin tulisi sponsoroida. Päätettiin, että JYY mielenterveyspäivää
avustetaan heidän pyytämällään 100€ suuruisella avustuksella. Myöhemmin
keskustellaan yhdessä SPOL:n hallituksen kesken, että halutaanko SPOL
tapahtumassa olevaan paneeliin mukaan.
Pankista saatiin pieniä summia palvelumaksuja takaisin.
8. Koulutuspoliittiset asiat
Fuksikysely on lähes valmis ja sen voi lähettää heinäkuun loppuun mennessä
fukseille. Fukseja kannustetaan lämpimästi vastailemaan kyseiseen kyselyyn!
Ylemmältä taholta on tullut vaatimus nostaa opiskelijamääriä eri kaupunkien
yliopistoissa. SPOL on tuonut Psykonetille esille huolensa mahdollisesta opetuksen
laadun muutoksesta ja harjoittelupaikkojen riittämisen suhteen uusien
opiskelijapaikkojen vuoksi. Ilmeisesti kuitenkin opiskelijamäärien nostamisen ehtona
yliopistot ovat vaatineet lisää rahoitusta, mitä on annetukkin opetuksen hyvän laadun
ylläpitämiseksi.

9. EFPSA- ja kv-asiat
EFPSA korvaa osallistujille osallistumismaksut peruuntuneesta kongressista
kokonaan. PYRY ei täten jaakaan tukea tapahtuman osallistujille, sillä tieteellinen
ulkomailla tapahtuva tapahtuma on peruttu ja rahat palautetaan EFPSA:n puolesta.
Heidi saanut korvaukset lennoista, mutta Ellen ja Ida eivät ole vielä kuulleet omista
matkakorvauksistaan. Pitkä odotusaika johtunee koronavirustilanteen aiheuttamista
pitkistä käsittelyajoista lentoyhtiöillä. Ida ilmoittaa, kun saa kuulla lisää
lentokorvauksistaan. Edellämainitusta syystä SPOL:n ei tarvitse korvata EFPSAedustajien osallistumismaksuja kongressiin. Matkakulujakaan ei tarvitse maksaa
ainakaan Heidille, sillä lentoyhtiö korvasi hänen matkansa. Muiden EFPSAedustajien tilannetta tarkastellaan uudelleen, kun edustajat saavat lisätietoa
lentoyhtiöiltä.
EFPSAlla on ollut ajatuksissa pitää kokous jäsenmaiden puheenjohtajien välillä
discordin välityksellä. Tämä olisi tarkoituksena toteuttaa tämä kuluvan vuoden
aikana. EFPSA-haalarimerkit pyritään saamaan pian valmiiksi. Kypros on hakenut
EFPSA kongressin 2022 järjestäjäksi, teemana olisi mahdollisesti “E-mental health”
eli sähköiset apukeinot mielenterveyden saralla. EFPSA:n e-voting pidetään
heinäkuun lopussa.

10. Yhteistyö ja avunanto

Emilia pyysi ruotsin käännöksiä Jannikilta ja Idalta Vuoden psykologian opiskelijakilpailun tekstien käännöksessä.
Inka ja Emilia alkavat etsimään kesän aikana harjoittelupaikkaselvityksessä
esitettyjen harjoittelupaikkojen yhteystietoja, jotta SPOL voisi lähettää niihin
informaatiota Psykonetin harjoittelutietokannasta ja kannustaa laittamaan
harjoittelupaikkailmoituksensa sinne.
Oona ja Sonja alkavat työstämään Psykologia-lehteen juttua. He ottavat yhteyttä
sinne päin asian tiimoilta.

11. Tulevat tapahtumat
Yleensä uusille psykologian opiskelijoille on järjestetty kaupungeittain lyhyt pieni
matalan kynnyksen tapahtuma (esim. SPOLuet tai vohvelikestit) kaupungin
edustajien toimesta. Turussa Fobia ja Impuls voi miettiä tapahtuman yhdessä
järjestämistä. Tarkoituksena on pitää tapahtuma rentona ja helposti lähestyttävänä.
Tapahtuman voi järjestää esimerkiksi jonkun muun tapahtuman yhteyteen, sillä se
voi houkutella fukseja osallistumaan. Ajankohta mielellään ennen SPOLskista, jotta
fukseilla olisi pieni infopaketti SPOL:sta, missä kerrotaan mikä SPOL on.
Tapahtumassa kerrotaan SPOLskiksestakin ja kannustetaan osallistumaan siihen.
Tästä tapahtumasta kaupunkien SPOL-edustajat voisivat sopia keskenään ja olla
asian tiimoilta yhteydessä ainejärjestönsä tutoreihin. Ideoita tapahtuman
järkkäämiseen liittyen saa jakaa. Budjettina on n. 20€ per kaupunki.
SPOLskis järjestetään Turussa 17.10. ja näillä näkymin tapahtuma järjestetään
livenä. Versoon ollaan oltu yhteydessä ja pyydetty kouluttajaa tapahtumaan
pitämään esimerkiksi workshopia. Päätettiin, että järjestetään tänäkin vuonna
Amazing race- tyyppinen rastikierros. Aiemmin tähän liittyen on saatu palautetta
rastien välisistä pitkistä etäisyyksistä. Pyritään siis järjestämään rastikierros niin, että
rastien etäisyydet toisistaan ei ole pitkiä, ja niissä olisi mielellään suojaa
(säävaraus!).
Turussa ainakin Åbo Akademin puolelta voi olla vaikeuksia saada tilaa mahdolliseen
koulutukseen/luento-osuuteen vallitsevan tilanteen takia. Turun edustajat
selvittelevät, voidaanko ylioppilaskunnalta tai yliopistolta saada tiloja. Koemme
fuksitapahtuman tärkeäksi, ja koska budjetissa on joustovaraa, emme näe
kohtuullisia tilamaksuja varsinaisena esteenä tilan hankkimiselle (tyypillisesti tilat
ovat hinnoiltaan välillä 100-300€). Esim. TYY:ltä tila löydettiin kyseiselle päivälle,
minkä vuokra olisi 300€, mikä olisi muutenkin budjetin mukainen. Toki tässä on pieni
korona-varaus, sillä vuoro saatetaan perua jos tulee uusi korona-aalto. Pyritään
valitsemaan mahdollisimman toimiva tila meidän tarkoituksiimme niin sijainnin kuin
tilan fyysisten ominaisuuksien kannalta. Turun SPOL-edustajat alkavat työstämään
asiaa.
Joel Alho liittyi kokoukseen klo 18:55.

Pohdittiin mahdollisuutta bussille, joka kulkisi kaupunkien läpi reittiä JoensuuJyväskylä-Tampere-Turku. Bussista pidettiin ainakin viime vuonna. Nostettiin
kuitenkin esille, että motivoikohan bussiin tulo sillä se saattaa olla esim.
tamperelaisille kalliimpi vaihtoehto matkustaa kuin juna. Mietitään erilaisia keinoja,
miten bussimatkasta voisi itsessään tehdä elämyksen (esim. vitsikilpailu, jossa
käydään esittämässä vitsi bussin mikrofoniin). Menopaluu tulisi halvemmaksi kuin
pelkkä menomatka, mikä on hyvä huomioida bussia hommatessa. Suvi selvittelee
bussia ja sen mahdollista hintaa. Tuotiin myös esille, josko bussin olisi mahdollista
kuljettaa osallistujia myös esim. jatkopaikalle jos etäisyydet näiden välillä olisivat
pitkät.
Aino poistuu teknisten vaikeuksien takia klo 19:04. Aino liittyi takaisin klo 19:04.
SPOLskiksen facebook-tapahtuma tehdään noin 1-1.5kk tapahtumaa aikaisemmin.
SPOL-edustajat ovat yhteydessä tutorvastaaviin, jotta he voivat ilmoittaa tapahtuman
päivämäärän fuksikirjeissä fukseille, jotta päivämäärä osataan varata ajoissa.
SPOLskiksen ja gradukonferenssin välissä on suhteellisen vähän aikaa, joten sitäkin
aletaan järkkäilemään pöhinällä.
Gradukonferenssi ja sitsit järjestetään 21.11. Jyväskylässä. Tapahtumassa esitellään
graduja ja sen jälkeen sitsaillaan. Mietitään, järjestetäänkö sitsit baarissa vai muissa
tiloissa, sekä sitä, että tilataanko sitseille ruokaa vai tehdäänkö itse. Aletaan
etsimään syksyn alkutaipaleella tapahtumaan puhujia sähköpostilla lähetettävän
lomakkeen kautta. Puhujille on ennenkin varattu porkkanaksi paikka sitseiltä, minkä
todettiin olevan mahdollista myös tänä vuonna. Puhujille on myös yleensä maksettu
matkakulut tapahtumaan. Esitysaika on noin puoli tuntia. Tämän jälkeen pidetään
EFPSA day- osuus, mutta tästä täytyy kysyä vielä lupa EFPSA:lta. (Lupa täytyy
kysyä, jos EFPSA päivä vietetään muuna kuin virallisena EFPSA-päivänä.)
Jyväskylän edustajat alkavat miettimään tilaa gradukonffalle ja sitseille. Budjetissa
on varattuna tiloille 450€.
Hallituksen orientaatiomökkiä (28.-30.8. Jaalassa) varten autot hommataan
hallituslaisten toimesta. Tänne haetaan kouluttajaa Versolta.

12. Vuoden 2020 projektit
Fuksikysely on melkein valmis ja lähetetään kesän aikana (tästä mainittiin jo tässä
pöytäkirjassa kohdassa 8.). Harjoittelupaikkaselvitys on oikolukua varten valmis
julkaistavaksi. Siihen tuli peräti 197 vastausta, kiitos vastanneille! Vuoden
psykologian opiskelija kilpailu projekti lähtee pian käyntiin, tästä tulee sähköpostia
jäsenistölle elokuun lopussa/syyskuun alussa.
Jäsenkysely lähetetään jäsenistölle loppuvuodesta.
Hanna Viherkoski saapui kokoukseen 19:43

13. Yhteistyötahojen kuulumiset
Psykologiliitto: SPOL:n puheenjohtajisto on yhteydessä Psyliin tapaamisen suhteen.
Psykonet: Valintakoeasiat, opiskelijamäärät ja uusien opiskelijoiden tulosten julkaisut
ovat olleet viime aikoina pinnalla.
NPV: Ei mitään erityistä kerrottavaa.
Hogrefe: Ei ole kuulunut vielä mitään. Yritetään olla vielä sinnepäin yhteydessä ja
muistutella, että yhteistyösopimus on vielä allekirjoittamatta.
SPS: Kesäkuussa oli kokous. Ei mitään erityistä mainittavaa.
Verso: Viime kokous pidettiin kesäkuun puolella ja seuraava kokous elokuussa.
Versolta on kyselty halukkuutta tulla kouluttamaan SPOLskikseen Verson
sähköpostilistan kautta. Ei ole vielä tullut halukkaita, mutta tuodaan asia esille vielä
seuraavassa kokouksessa.
PSV: Aktiivista somettelua Black lives matter- liikkeeseen liittyen. Apurahahakemus
ulkoministeriölle hylättiin mutta asiaa vielä selvitellään ja yritetään saada tukea
PSV:n hankkeisiin.
14. Ainejärjestöjen kuulumiset
Cortex: Ei mitään erityistä, kesälaitumilla.
Impuls: Ei mitään erityistä.
Fobia: Ei mitään erityistä.
Kompleksi: Syömishäiriöseminaaria järjestellään. Selvitellään, josko siihen voisi
osallistua muitakin kuin Helsingin psykalaisia. Paikkoja on rajoitetusti, mutta koska
se järjestetään etänä, selvitellään saisiko sitä tulla seuraamaan omaksi iloksi vaikka
ilman, että siitä saisi opintopisteitä. Voitaisiin SPOL:n puolesta mainostella
tapahtumaa sitten jos tämä onnistuu.
Oidipus: Odotellaan yliopiston linjauksia syksyn opetuksen järjestelyistä.
Stimulus: Ei mitään erityistä.
Yleisesti pohdittiin, miten syksyn opinnot järjestetään eri yliopistoissa ja onko niissä
mahdollista järjestää livenä edes pienryhmissä tapahtuvaa opetusta (esim.
psykologian tutkinnon loppuvaiheilla olevat kliiniset harjoitukset). Ilmeisesti ainakin
Turussa fuksit ja pakolliset pienryhmät järjestetään kampuksella. Seuraillaan
tilannetta.
15. Tulevat kokoukset
30.8.2020 klo 10.30 Jaalassa

Syyskuussa myös kokous, tarkemmat tiedot tulevat myöhemmin.
18.10.2020 Turussa, tarkemmat tiedot tulevat myöhemmin.
Gradukonferenssin yhteydessä Jyväskylässä, tarkemmat tiedot tulevat myöhemmin.

16. Muut esille tulevat asiat
Fuksi-infojen tilannetta kannattaa selvitellä mahdollisimman pian.
Mietittiin kuka seuraisi hallituksen nettisivuilla olevaa palautelaatikkoa. Puhuttiin, että
varapuheenjohtaja voisi seurata sitä häirintälomakkeen ohella. Hyväksytetään
pöytäkirjat yhdistyksen kokouksesta ja toukokuun kokouksesta nettipäätöksellä
myöhemmin. Vielä toimitaan erityisjärjestelyin pöytäkirjojen suhteen, eli
hyväksytetään pöytäkirjat hallituksella ja allekirjoitellaan pöytäkirjat, kunhan
skannaus- ja tulostamismahdollisuudet ovat normalisoituneet. Elokuussa voitaisiin
alkaa siirtyä normaaleihin käytäntöihin tilanteen tasaantumisen vuoksi, jos tilanne
silloin sen sallii.
Cut-e halusi tilastoja meidän nettisivuilta, mutta meillä ei ole antaa niitä. Ehdotettiin,
josko voitaisiin mainostaa heitä instagramissa ja vaikka tapahtumien käsiohjelmissa.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:09.

____________________
Puheenjohtaja Sonja Toivonen

_________________________
Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Sihteeri Emilia Veikkola

_________________________
Pöytäkirjantarkastaja

