SPOL:n hallituksen kokous 1/2021
Aika: 7.2.2021 klo 11:00
Paikka: Teiskontie 23b 32 33500 Tampere
Läsnä: Emilia Veikkola (pj.), Anniina Koutonen (siht.), Hanna Viherkoski, Heidi Iik, Sonja
Toivonen, Noora Sopanen, Marika Kärkkäinen, Julia Sangervo (poistui ajassa 13:12), Laura
Mikkonen, Oona Savander, Joel Alho, Ilmari Moisio, Ida Pedersen
Osallistuminen kokoukseen Zoom-etäyhteyden välityksellä
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11:01.
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:
Lisätään kohta 8: Tilinkäyttöoikeuksien siirto
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Viherkoski ja Ilmari Moisio.
5. Ilmoitusasiat
Uusi hallitus on perehtynyt pesteihin, ryhmäytynyt etänä ja aloittaa uuden toimikauden.
SPOL-seminaari järjestettiin Zoomin välityksellä 30.1. ja tapahtuma onnistui oikein
mukavasti. Osallistujia oli 300 eli Zoom-kokouksen maksimikapasiteetin verran.
6. Nettipäätökset
30.1.2021

- Hyväksyttiin maksettavaksi 71,80 € Emilia Veikkolalle Vuoden psykologian opiskelijan
palkinnosta.
- Hyväksyttiin maksettavaksi 90 € Selma Gaily-Luomalle SPOL-seminaarin luentopalkkiota.
- Hyväksyttiin maksettavaksi 150 € Harri Sihvolalle SPOL-seminaarin luentopalkkiota.
31.1.2021
- Hyväksyttiin 150 € tilisiirto vuosijuhlatilille.
7. Talousasiat
Edellisen hallituksen taloudenhoitaja on perehdyttänyt uuden taloudenhoitajan.
Varapuheenjohtaja hakee taloudenhoitajan pestiin kuuluvat tavarat entiseltä
taloudenhoitajalta, jotta ne ovat uuden hallituksen hallussa.
Tilin FI03 5730 0820 8653 15 saldo kokousajankohtana 8906,06 €.
Vuosijuhlatilin FI78 5730 0820 8653 23 saldo kokousajankohtana 1745,61 €.
Käteiskassan saldo kokousajankohtana 188,09 €.
PSV:n saldo kokousajankohtana 52,00 €.
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:
- Patentti- ja rekisterihallituksen lasku 20 €.
- SPOL:n perehdytyksen Verso-koulutuksesta Hanna Keski-Petäjälle 200 €.
SPOL saa Psykologian yhteistyöjärjestö Pyryltä 1000 € apurahaa jaettavaksi
EFPSA-kongressiin pääseville. SPOL avaa hakulomakkeen, jonka kautta osallistujat voivat
hakea itselleen avustusta. Apurahan jakamisesta keskustellaan lisää kohdassa EFPSA ja
kv-asiat.
8. Tilinkäyttöoikeuden siirto
Noora Iida Maria Sopaselle (XXXXXXXXXXX) myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet tileille
FI03 5730 0820 8653 15 sekä FI78 5730 0820 8653 23, 7.2.2021 alkaen. Lisäksi myönnetään
käyttöoikeus OP-Business Card -korttiin. Samalla tilinkäyttöoikeudet edellä mainittuihin
tileihin sekä käyttöoikeus OP-Business Card -korttiin poistetaan Jannik Jonatan Andelinilta
(XXXXXXXXXXX).
9. Koulutuspoliittiset asiat

Uusi koulutuspoliittinen vastaava on perehdytetty pestiinsä. Kopokoira on vielä vanhalla
koulutuspoliittisella vastaavalla.
Kompleksin puheenjohtajisto on ottanut yhteyttä ja kertonut Helsingin yliopiston
psykologian henkilökunnan ilmaisemasta huolesta liittyen psykologian tohtoriohjelman
koulutuksen toteutumiseen Helsingin yliopistossa. Psykologian koulutuksen siirryttyä vuonna
2016 lääketieteelliseen tiedekuntaan psykologian tohtoriohjelma on jäänyt
kasvatustieteelliseen tiedekuntaan yliopiston pyynnöstä ja tohtoriohjelman painotus on
edelleen kasvatustieteellinen. Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani ei ole kannattanut
uuden tohtoriohjelman perustamista lääketieteelliseen tiedekuntaan. Sen sijaan psykologian
opiskelijoiden toivotaan hakevan jo valmiiksi olemassa oleviin tohtoriohjelmiin, jotka
kattavat vain pienen osan psykologian osa-alueista. Lääketieteellinen tiedekunta on
kuitenkin Helsingin yliopistossa ainoa tiedekunta, jolla on oikeus myöntää psykologian
tohtorin tutkinto. Tämän seurauksena psykologian maisterit ovat hyvin eriarvoisessa
asemassa muihin koulutusohjelmiin verrattuna tohtorikoulutuksiin haettaessa. Myös
yliopisto on ollut asian suhteen passiivinen vedoten esimerkiksi koulutusohjelman pieneen
kokoon. SPOL:n toivotaan tukevan asian ajamista, välittävän tätä näkemystä myös
Psykologiliiton suuntaan ja allekirjoittavan lähiviikkoina ilmestyvä kannanotto. Psykologiliiton
opiskelijasihteeri ilmoittaa asian eteenpäin psykologiliiton järjestökoordinaattorille. SPOL
kannattaa uuden tohtoriohjelman perustamista ja on yhteydessä opiskelijasihteeriin kun
lisätietoja ilmenee. Koulutuspoliittinen vastaava välittää Kompleksin puheenjohtajiston
viestin opiskelijasihteerille ja puheenjohtajalle.
Jäsenjärjestöjen koulutuspoliittisille vastaaville tehdään oma keskusteluryhmä. Lisäksi
keskusteluryhmän tueksi luodaan Koporinki-ryhmä Facebookiin. Koulutuspoliittinen vastaava
tekee koulutuspolitiikkaan liittyvän kyselyn kaikille psykologian opiskelijoille. Tarkoituksena
on muun muassa selvittää, mistä asioista jäsenistö haluaisi tietää lisää ja olisiko jotain
osa-aluetta hyvä tuoda enemmän esille. Jäsenkyselyssä on saatu palautetta siitä, että kaikki
eivät tiedä mitä SPOL tekee koulutuspolitiikan saralla. Yleisen kyselyn lisäksi keväällä on
tulossa vain fukseille suunnattu kysely.
10. EFPSA- ja kv-asiat

Uusien ja vanhojen EFPSA-edustajien pitää osallistua huhtikuussa järjestettävään
EFPSA-kongressiin, sillä se on heille pakollinen työviikko. Aiempina vuosina uudelle
varsinaiselle edustajalle, uudelle varaedustajalle ja vanhalle edustajalle on korvattu
osallistumismaksusta osa. Tämän vuoden budjetista on varattu 500 € edustajien
osallistumismaksujen korvaamiseen. Päätettiin, että tänä vuonna edustajille korvataan koko
summa, sillä tapahtuman etätoteutuksen takia matkustamisesta ei synny kuluja ja kongressin
osallistumismaksut ovat kaikilta edustajilta yhteensä vain 180 €.
Pyryn apurahaan liittyen tulee pohtia, jaetaanko avustuksia sekä koko kongressiin
osallistuville että yksittäisiin päiviin osallistuville. Yksi vaihtoehto olisi jakaa avustukset
ensisijaisesti niille jotka osallistuvat koko viikoksi ja mikäli rahaa tämän jälkeen jää, jaetaan se
yhden päivän ostaneille. Sovittiin että tehdään päätös sitten kun osallistujien määrät ovat
tiedossa. Apurahan hakemismahdollisuutta ei ole tähän mennessä mainostettu laajasti koska
sen saaminen varmistui vasta hiljattain. Mainostusta apurahasta on kuitenkin vielä tulossa.
11. Yhteistyö ja avunanto
Ei käsiteltävää.
12. Hallituksen viestintä
Sisäinen viestintä:
Hallitus on sopinut käyttävänsä sisäiseen viestintään Telegramia siten, että
vapaamuotoisemmalle juttelulle ja tärkeille asioille on omat keskustelut.
Hallituksen sähköpostilistalle on päivitetty uudet hallituslaiset.
Hallituksen Driven Esityslistat-kansioon tullaan laittamaan kokousten esityslistat ja
käsiteltäviä asioita voi kirjoittaa sinne muistiin helpottaakseen puheenjohtajiston kokousten
valmistelua.
Suunniteltiin välimiittien pitämistä Discordissa. Stimuluksen vanhalle, nykyiselle SPOL Online
-palvelimelle tehdään tätä varten vain hallituslaisille näkyvä kanava. Discord on kaikille
hallituslaisille tuttu ennestään.
Ulkoinen viestintä:

Sähköpostilista freudin-lapset@psykologianopiskelijat.net on ensisijainen kanava ulkoiseen
viestintään. Myös kaikki Facebookissa julkaistu tieto, kuten tapahtumalinkit pitää ilmoittaa
sähköpostin kautta. Puheenjohtaja tekee SPOL:n toiminnasta koosteita välitettäväksi
jäsenistölle. Myös koulutuspoliittisista asioista on toivottu koosteita. Myös Psykonet-edustaja
voi osallistua tämän sisällön tekemiseen. Kopokoosteita voisi tulla esimerkiksi pari kertaa
vuodessa ja ensimmäinen kevään mittaan. Lisäksi SPOL:n Instagramiin voidaan päivittää
koulutuspoliittisesta toiminnasta ja lisätä sitä kautta toiminnan läpinäkyvyyttä.
SPOL:lla on ollut blogi, johon ainejärjestöt ovat vuorollaan saaneet kirjoittaa. Osalle
jäsenistöstä blogi on jäänyt kuitenkin tuntemattomammaksi, joten sitä tulisi markkinoida
enemmän esimerkiksi Instagramin puolella. Facebookin puolella kannattaa mainostaa
mielummin SPOL:n ryhmän puolella, sillä SPOL:n sivun julkaisut saattavat jäädä algoritmin
takia näkymättä jäsenistölle. Joillain ainejärjestöillä on enemmän haasteita löytää blogille
kirjoittajia ja esimerkiksi Impulsin kohdalla kirjoittaminen on siksi jäänyt usein
SPOL-edustajien vastuulle. Myös etäaika tuottaa haasteita kirjoittajien löytämiseen, kun
kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten sijaan yksittäisiä henkilöitä pitää lähestyä
yksityisviestein. Päätettiin, että jokaiselle järjestölle määrätään alustavasti kirjoitusvuoron
kuukausi. Jos kirjoittajia ei löydy, vuoroa ei ole pakko käyttää, sillä blogi ei ole SPOL:n
toiminnan kannalta ensisijaista, eikä kenellekään haluta aiheuttaa siitä ylimääräistä stressiä.
Tämä huomioidaan myös kirjoitusmahdollisuuden markkinoinnissa. Mikäli jokin järjestö
keksii useamman juttuidean, ne voi ottaa talteen ja julkaista vielä toisella kertaa
myöhemmin. Blogin aiheet ovat olleet vapaavalintaisia ja edellisiä tekstejä voi käydä
lukemassa SPOL:n nettisivuilta.
Alustavat blogivuorot:
Maaliskuu: Cortex
Toukokuu: Stimulus
Elokuu: Kompleksi
Lokakuu: Fobia
Marraskuu: Impuls
Tammikuu: Oidipus

SPOL:n hallitus esittäytyy Instagramissa. Ajankohdaksi päätettiin maaliskuun alku, koska Aon
assessment -kampanja on tulossa helmikuun lopulla. Lisäksi monissa kaupungeissa
ainejärjestöjen ja tiedekuntien esittelyt ovat siihen mennessä ohi. Jokainen tekee ainakin
yhden postauksen feediin. Tarinoita saa myös laittaa. Sisällöksi ehdotettiin ainakin
vuosikurssia, kaupunkia sekä pestin ja lisäpestin kuvausta. Pohdittiin myös random faktojen
kertomista ja muita kuvia esimerkiksi omasta päivästä. Postausten sisällöstä voidaan puhua
myöhemmin lisää.
Instagram-esittelyjen päivämäärät:
1.3. Puheenjohtaja
2.3. Varapuheenjohtaja
3.3. Sihteeri
4.3. Taloudenhoitaja
5.3. Koulutuspoliittinen vastaava
8.3. Tapahtumavastaavat
9.3. Tiedotusvastaava
10.3. EFPSA-edustajat
11.3. Yritysyhteistyövastaava
Keskusteltiin SPOL:n tekemästä discord-palvelimesta SPOL Onlinesta. Palvelimen
tarkoituksena on että Suomen psykologian opiskelijat voivat vapaasti hengata ja pelata
pelejä siellä. Palvelimella on myös botti, jolla voi laittaa nimelleen värin ainejärjestön
mukaan. Tämä on lähinnä tunnistamiseen liittyvä tekijä, eikä tarkoituksena ole eriyttää eri
ainejärjestöön kuuluvia opiskelijoita muuten. Ajatukset spolin hallitukselle -kanavaa
mainostetaan vielä jäsenistölle. Sovittiin, että tiedotusvastaava tuo kanavalla ilmi tulleita
asioita kokouksiin. Mainostetaan vielä yleisesti SPOL:n Discord-palvelinta ja muistutetaan
ainejärjestöjen kokouksissa että ehdotuksia satunnaisen järjestetyn ohjelman teemoista
otetaan vastaan. Tulevat etäkokoukset voidaan järjestää Discordissa kokouksille tarkoitetulla
kanavalla, mikäli tekniikka koetaan ensimmäisen kokeilun jälkeen toimivaksi. Tekstikanavalla
ilmoitetaan toimenpiteistä, jos haasteita ilmenee. SPOL:n palvelimella järjestetyt
Discord-kokoukset olisivat jäsenistölle näkyvämpiä ja kokouskutsun linkki olisi aina sama.

SPOL:n nettisivujen päivittämistä on pohdittu, koska jäsenistöllä on ollut haasteita nykyisen
nettiosoitteen (psykologianopiskelijat.net) löytämisessä. Yksi vaihtoehto olisi spol.org
-domain, joka ei kuitenkaan ole suoraan myynnissä, vaan siitä pitäisi tehdä vähintää 100
dollarin tarjous. Maksuehtoja pitää kuitenkin vielä selvittää. Osoite voidaan ottaa käyttöön,
jos riittää että siitä maksetaan pyydetty isompi summa kerran ja sen jälkeen 10 € vuodessa.
Budjetista tähän on varattu 150€.
Jäsenjärjestöjen tiedotusvastaaville on tehty yhteinen Telegram-ryhmä. Ryhmässä on ideoitu
yhteistä somekilpailua haalareiden hassunhauskoista käyttötavoista. Esikarsinnat
järjestetään jokaisen järjestön omissa Instagrameissa ja finaali SPOL:n tilillä. Voittajalle
keksitään jokin palkinto. Kisa voidaan toteuttaa sitten, kun kaikki fuksit ovat saaneet
haalarinsa.
13. Tapahtumatiimi
Hallituskauden toimintasuunnitelmassa on päätetty perustaa toimihenkilöistä koostuva
tapahtumatiimi tapahtumavastaavien avuksi. Toimihenkilöillä ei ole velvollisuutta osallistua
hallituksen kokouksiin. Ajatuksena on, että tiimin toimihenkilöt saisivat esimerkiksi
tapahtumamerkit ilmaiseksi ja pääsisivät tapahtumiin alennettuun hintaan tai ilmaiseksi.
Tapahtumavastaavat kokoustavat ensi viikolla ja laativat ilmoittautumislomakkeen, joka on
noin kaksi viikkoa auki. Tiimi pyritään saamaan kasaan helmikuun loppuun mennessä.
Tapahtumatiimiä markkinoidaan kertomalla, että jokainen psykologian opiskelija voi hakea
jos tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuminen kiinnostaa. Myös
ainejärjestöjen hallitusten jäsenet voivat hakea. Ainejärjestöt voisivat mainostaa tiimiä myös
esimerkiksi Instagramissa. Lomakkeessa kerrotaan, että toimihenkilöiltä odotetaan
sitoutumista tehtävään. Hakulomake käännetään myös ruotsiksi. Valintakriteereitä on hyvä
pohtia etukäteen ennen hakemusten läpikäyntiä. Valinnoissa pyritään huomioimaan eri
kaupunkien edustus, mutta sen perusteella ei tehdä lopullista päätöstä vaan valinta tehdään
ensisijaisesti hakemusten perusteella. Näin minkään kaupungin hakumahdollisuuksia ei
rajoiteta. Myös SPOL:n hallituslaiset voivat osallistua tapahtumatiimin miitteihin, koska
hallituksen apua tarvitaan esimerkiksi rastiseikkailujen järjestämisessä. Hallitus voi myös
lukea ilmoittautumislomakkeen läpi ja ideoida sen sisältöä tarvittaessa.
14. Tulevat tapahtumat

SPOLskis järjestetään syksyn alussa ja biletapahtuma marras-joulukuussa. Tapahtumien
järjestämistä varten muodostettava tiimi helpottaa sekä etä- että lähisuunnitelmien
tekemistä. Tiedostetaan, että toisesta suunnitelmasta luopuminen voi olla turhauttavaa.
Toisaalta kahden suunnitelman teko ehkäisee sitä, että syksyllä pitäisi alkaa kehittelemään
uutta suunnitelmaa tyhjästä. Tapahtumiin liittyen pidetään mielessä, että SPOL:n suosimalla
järjestämistavalla on paljon merkitystä. Jos SPOLskis toteutetaan etänä, voidaan hyödyntää
viime syksyn materiaaleja.
Joidenkin tapahtumien merkkejä pitää suunnitella uudelleen. Vanhoja merkkejä myydään
myös, jotta halukkaat saavat tähtikuvion täyteen. SPOLskiksen merkki on ollut jo aiemmin
tähtikuviosta erillinen tapahtumamerkki.
Puhuttiin toisen tiedetapahtuman järjestämisestä tälle keväälle. Tammikuun tiedetapahtuma
oli suosittu. Viime vuonna kevään toisesta tiedetapahtumasta luovuttiin. Viime vuosi oli
raskas, koska silloin pyrittiin järjestämään normaali määrä tapahtumia koronasta huolimatta.
Tänä vuonna toinen tiedetapahtuma voitaisiin järjestää esimerkiksi huhti-toukokuussa.
Kuitenkin aihetta pitää miettiä sekä puhujia lähestyä jo hyvissä ajoin. Teeman olisi hyvä olla
sellainen, että Aon Assessment voisi tulla pitämään puheenvuoron. Heille tarjottiin
puheenvuoron mahdollisuutta seminaariin, mutta itsemurhateemaa ei koettu heidän
osaltaan sopivaksi. Uuden tapahtuman teema voisi olla esimerkiksi työ- ja
organisaatiopsykologia tai yleisesti hyvinvointi. Todennäköisesti Aon Assessmentin
puheenvuoroa pystytään mukauttamaan myös muihin teemoihin. Puheenvuoron voisi
sisällyttää myös biletapahtuman yhteyteen, mikäli tapahtuman tyyppi on esimerkiksi
leirikoulu. Tapahtumaan voisi sisällyttää myös laajemmin oman workshop-osion ja lisäksi
huomioida niissä EFPSA-dayn. Keskustellaan lisää kevään tiedetapahtumasta Discordissa.
Syksyn biletapahtuman suunnittelu tulisi aloittaa jo kesällä. Suunnitelmissa otetaan
tilanteiden muuttuminen huomioon. Biletapahtumasta keskustellaan lisää välimiiteissä.
Myös Discordissa pyritään järjestämään matalan kynnyksen keskustelutapahtumia. Ei
kuitenkaan lähdetä lupaamaan tällaisia säännöllisellä aikataululla toteutettavaksi.
15. Vuoden 2021 projektit

Varapuheenjohtaja tilaa hallituslaisille paidat, luultavasti samanlaiset kuin viime vuonna.
Tarkoituksena on lisätä hallituslaisten tunnistettavuutta ja yhteistöllisyyttä. Paidat halutaan
tilata nyt jo siltä varalta, että ne ovat käytettävissä heti kun lähitapahtumia saa pitää.
Koulutuspoliittinen kysely kaikille jäsenjärjestöjen opiskelijoille tullaan tekemään tässä
kuussa. Toinen Psykonet-edustaja ja entinen koulutuspoliittinen vastaava voivat auttaa
kyselyn laatimisessa.
Koulutuspoliittisen vastaavan fuksikysely etenee touko-kesäkuussa. Kysely tulee sisältämään
paljon samanlaisia asioita kuin edellisvuoden kysely. Joitain lisäkysymyksiä kuluneen
lukuvuoden stressaavuuteen ja sen vaikutuksista hyvinvointiin tullaan lisäämään. Aiemmin
on ollut puhetta siitä, voisiko vuosia vertailla keskenään. Yksittäisiin vuosiin vaikuttavat
kuitenkin monet asiat kuten valintatavat ja pandemiatilanne, joten siksi vertailun tekeminen
olisi hankalaa.
16. Yhteistyötahojen kuulumiset
Psyli: Viime vuoden lopussa tehtiin palkkakysely, jonka tulokset on analysoitu ja julkistetaan
pian. Ensi viikolla järjestetään opiskelijayhteistyön seminaari. Mentorihanke jatkuu ja parin
kuukauden päästä tehdään siihen liittyvä välitarkastus. Puheenjohtaja välittää
ainejärjestöjen jäsenmäärät eteenpäin opiskelijasihteerille.
Psykonet: Psykonet-edustajat ovat kertoneet edustajien vaihtumisesta sähköpostitse.
Psykonetin puolelta ei ole tullut vastausta. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus
-kurssi on alkanut ja se on avoin kaikille yliopistoille. Jyväskylässä tiedottaminen kurssista on
onnistunut hyvin mutta esimerkiksi Turussa sitä ei ole voinut vielä valita kurssiksi.
Jäsenjärjestöjen koulutuspoliittisten edustajien keskusteluryhmässä voisi vielä kartoittaa
kaikkien kaupunkien tilannetta.
NPV: NPV-edustaja kysyy yhteystiedot edelliseltä edustajalta ja lähettää esittelyviestin
NPV:lle.
PSV: PSV-edustajalla on ollut perehdytys. Kausi vaihtuu huhtikuussa, joten tällöin uusi
edustaja osallistuu myös kokoukseen.

Hogrefe: Hogrefe-edustaja ottaa yhteyttä toimitusjohtajaan sopimuksen jatkamisesta.
Sopimukseen voidaan lisätä, että maksamalla 100 € saa pitää viikon mittaisen kampanjan
SPOL:n Instagramissa.
Verso: Versolla on 21.2. vuosikokous, jossa päätetään uusi hallitus. Verso-edustaja on lisätty
sähköpostilistalle. Verson kouluttaja oli perehdyttämässä SPOL:n hallitusta.
SPS: SPS-edustaja on perehdytetty ja hänen yhteystietonsa on laitettu edellisen edustajan
toimesta SPS:lle. Nykyinen edustaja on myös laittanut sähköpostia ja esitellyt itsensä
Kaikki yhteyshenkilöt voivat varmistaa jonkin ajan kuluttua esittelysähköpostien perille
pääsyn, mikäli vastausta ei kuulu.
17. Ainejärjestöjen kuulumiset
Stimulus: Hallitus vaihtui vuoden alussa. Viime viikolla järjestettiin vuoden ensimmäinen
tapahtuma, joka oli Haluatko miljonääriksi ja se meni hyvin. Tapahtuman kuvaus jaetaan
tapahtumavastaavien ryhmään.
Fobia: Kurssien kanssa on ollut säätöä esimerkiksi vastuuopettajien löytämisen suhteen.
Yhteistyö opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa on ollut haasteellista koska henkilökunta ei
välttämättä aina vastaa viesteihin. Myöskään kursseista ei aina saada tarpeeksi tietoa. Tämä
johtuu paljolti siitä että henkilökunta on ylityöllistettyä. Uuden hallituksen toiminta on
lähtenyt hyvin käyntiin, innostusta löytyy ja myös fukseja on lähtenyt hallitustoimintaan
mukaan. Fobia on alkanut myös myymään haalarimerkkejä netissä. Fobian haalarimerkkien
myyntiä voidaan mainostaa instagramissa SPOL:n toimesta. Tiedotusvastaava kyselee
tiedotusvastaavien ryhmässä haluaisiko jokainen ainejärjestö postata omista merkeistään
Instagramiin ja SPOL voi jakaa postaukset. Fobialta saatiin yritysyhteistyövastaavien ryhmään
osallistuja seuraamaan keskustelua.
Kompleksi: Kompleksilla on uusi iso hallitus jossa on paljon fukseja mukana. EFPSA:a,
EFPSA-kongressia ja EFPSA Finland -Facebook-ryhmää on mainostettu Kompleksin
Facebook-ryhmässä. Kompleksin vuosijuhlia suunnitellaan järjestettäväksi ensi vuoden
helmikuussa. Vuosijuhlatiimi hyödyntää SPOL:n vuosijuhlatestamenttitiedostoja
suunnittelussa.
Impuls: Uusi hallituskausi on alkanut ja ensimmäinen kokous on pidetty.

Oidipus: Hallituskausi on startannut. Syksyllä on tulossa vuosijuhlat ja vuosijuhlatiimi sitä
varten on kasattu. Uudet nettisivut löytyvät osoitteesta oidipusry.com. Tapahtumia on
järjestetty neljä kertaa kuukaudessa, muun muassa Among us-ilta, ulkoiluretki ja family
dinnerit.
Cortex: Uusi hallituskausi on hyvin käynnissä. Etätapahtumia on ollut muutamia ja ekskuja on
tulossa.
18. Tulevat kokoukset
Maaliskuun kokous pidetään 13.3. klo 10:30 Discordissa.
Yhdistyksen kokous pidetään 17.4. klo 10:30.
19. Muut esille tulevat asiat
Opiskelijayhteistyön seminaari pidetään 13.2. Vanha ja uusi hallitus ovat tervetulleita
osallistumaan.
Seuraavaan kokoukseen mennessä jokaisesta järjestöstä pitää selvittää, montako SPOL:n
laulukirjaa on varastossa ja montako halutaan tilata seuraavassa erässä. Hallituksen Drivestä
löytyy ohjeet kirjatilauksen etenemiseen. Laulukirjoja on myyty järjestöille 4 € hintaan ja
järjestöt ovat myyneet niitä 5 € hintaan.
Tiedotusvastaava laittaa SPOL:n nettisivuille uusien hallituslaisten nimet ja kuvat.
Tiedotusvastaava tekee kuvia varten kansion Driveen ja jokainen lähettää kuvansa sinne
helmikuun loppuun mennessä. Kuvissa tulee olla tasainen, vaalea tausta. Uuden
taloudenhoitajan osoite päivitetään laskutusosoitteeksi. Myös hallituksen sähköpostiosoite
päivitetään nettisivuille.
Kannattajajäsenmaksun summa päivitetään nettisivuille. Yhdistyksen kokouksessa päätettiin,
että ikuisuusjäsenyys maksaa 100 € ja kolme vuotta 20 €. Sihteeri seuraa
kannattajajäsenlistasta jäsenyyksien umpeutumisia. Kun jäsenyys on umpeutumassa,
kannattajajäseniltä tiedustellaan kiinnostusta jäsenyyden jatkamiseen ennen listasta
poistamista.
Julia Sangervo poistui ajassa 13:12.
20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13:15.

_____________________________

_____________________________

Puheenjohtaja Emilia Veikkola

Sihteeri Anniina Koutonen

_____________________________

_____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Hanna Viherkoski

Pöytäkirjantarkastaja Ilmari Moisio

