SPOL-kuukausitiedote 4/2020
Ajankohtaista
- SPOL toivottaa uudet psykologian opiskelijat lämpimästi
tervetulleeksi yhteisöömme! Uusille opiskelijoille tullaan
järjestämään erilaisia tilaisuuksia tutustua SPOL:n
toimintaan (lue lisää kohdasta "tapahtumat".
- Ouluun tullaan perustamaan uusi psykologian tutkintoohjelma (nykytiedon mukaan syksyllä 2021). SPOL miettii
uusien Oulun opiskelijoiden integroimista SPOL:iin. Lue
lisää asiasta kohdasta "edunvalvonta".
- SPOL selvitti, missä opiskelijat ovat suorittaneet
harjoittelunsa vuosina 2016-2020. Tutustu kyselyn tuloksiin
täällä:
http://psykologianopiskelijat.net/wordpress/wpcontent/uploads/2020/08/Harjoittelupaikkaselvitys-20201.pdf
- Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen vahvasti myös
SPOL:n toimintaan. Konkreettisesti vaikutukset näkyvät
vahvimmin esimerkiksi tapahtumien järjestämisen kohdalla
(ks. "tulevat tapahtumat"), mutta hallitus on lisäksi pohtinut
tilanteen vaikutuksia esimerkiksi budjettiin ja moniin
muihin jäsenistölle vähemmän näkyviin asioihin.
-SPOS-tapahtuman
haalarimerkit
ovat
vihdoin kaupunkien edustajien hallussa!
Haalarimerkkejä tilanneet saavat asiasta
lisätietoa tuota pikaa.
ota yhteyttä:
pj@psykologianopiskelijat.net
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Tulevat tapahtumat
SPOL:n erityishaaste tapahtumien järjestämiseen liittyen on
se, että SPOL-tapahtumat keräävät osallistujia yhteen eri
kaupungeista. Tämä tuntuu SPOL:n hallituksen mielestä
arveluttavalta koronatilanteessa. Tästä ja muista syistä syksyn
tapahtumiin tullaan tekemään erityisjärjestelyitä. Paikallista
matalan kynnyksen toimintaa esimerkiksi uusille opiskelijoille
pyritään kuitenkin ylläpitämään mahdollisuuksien mukaan.
SPOLSKIS tullaan järjestämään etäyhteyden välityksellä 17.10.
Tapahtumaan tulossa koulutus ja muuta ohjelmaa, josta
lisätietoa tulossa myöhemmin.
Gradukonferenssi
tullaan
järjestämään
etäyhteyden
välityksellä 21.11. Puhujia tapahtumaan tullaan rekrytoiman
sähköpostin välityksellä pian. Selvitetään mahdollisuuksia
paikallisten osauuksien järjestämiseen live-muodossa.
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Edunvalvonta
- Keskeisimpiä ajankohtaisia edunvalvonnallisia teemoja
viime aikoina ovat olleet psykologian opiskelijamäärien
lisäykset eri kaupungeissa ja Oulun uusi psykologian
tutkinto-ohjelma. SPOL toivottaa uudet opiskelijat
tervetulleeksi innolla järjestöömme!
- Huolta on kuitenkin herättänyt opiskelijamäärien
yhtäkkinen suuri lisääminen ja sen vaikutukset opetuksen
laatuun eri paikkakunnilla. Lisäksi huolta herää
harjoittelupaikkojen saatavuudesta. Nämä huolet on tuotu
esiin
esimerkiksi
keskusteluissa
Psykonetin
ja
Psykologiliiton kanssa. Päätös lisäyksistä on tehty kuitenkin
eri tahoilla (OKM ja yliopistot). SPOL:n hallitus miettii väyliä
vaikuttaa
asiaan.
Lisäksi
SPOL
toivoo,
että
harjoittelupaikkaselvitys
auttaa
omalta
osaltaan
harjoittelupaikan etsimistä ja pyrkii omalta osaltaan
edistämään esimerkiksi Psykonetin harjoittelutietokannan
näkvvyyttä erityisesti työnantajien suuntaan.
- SPOL jatkaa aktiivista osallistumista eri
työryhmissä
(Psykonetin
perustutkintotyöryhmä, kliinisten taitojen
työryhmä).
- Ns. "fuksikysely" on nyt valmis ja SPOL
toivoo paljon vastauksia kyselyyn viime
syksynä
(vuonna
2019)
aloittaneilta
opiskelijoilta!

