
SPOL:n hallituksen kokous 2/2021

Pöytäkirja

Aika: 13.3.2021 klo 10:30

Paikka: Teiskontie 23b 32 33500 Tampere. Osallistuminen kokoukseen Discord-etäyhteyden

välityksellä.

Läsnäolijat: Emilia Veikkola (pj.), Anniina Koutonen (siht.), Hanna Viherkoski, Heidi Iik, Noora

Sopanen, Marika Kärkkäinen, Laura Mikkonen, Oona Savander, Ilmari Moisio, Ida Pedersen,

Mimmi Kuusenaho, Joel Alho (saapui ajassa 10:43 ja poistui ajassa 12:30), Julia Sangervo

(saapui ajassa 12:56 ja poistui ajassa 13:09)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:37.

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. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Noora Sopanen ja Heidi IIk.

5. Ilmoitusasiat

Tapahtumatiimiin on valittu toimihenkilöt. Tapahtumatiimistä puhutaan lisää kohdassa 14.

6. Nettipäätökset

25.2.2021

- Hyväksyttiin maksettavaksi 122,40 € Visma Financial / INT2000-OY:lle kotisivutilasta ja

sähköposteista.



27.2.2021

- Koronatilanteen aiheuttamien skannaus- ja tulostusmahdollisuuksien niukkuuden vuoksi

päätettiin, että hallitus voi käyttää pöytäkirjojen allekirjoittamiseen sähköistä allekirjoitusta.

Kokouksessa tarkennettiin, että sähköiseen allekirjoitukseen on ollut käytössä Adobe Sign

-sovellus ja tulostamista sekä skannausta käytetään taas sen ollessa mahdollista.

4.3.2021

- Päätettiin, että SPOL allekirjoittaa Helsingin yliopiston psykologian tohtoriohjelmaa

koskevan kannanoton ja tukee kyseistä hanketta.

7. Talousasiat

Tilin FI03 5730 0820 8653 15 saldo kokousajankohtana 9321,04 €.

Vuosijuhlatilin FI78 5730 0820 8653 23 saldo kokousajankohtana 1742,51 €.

Käteiskassan saldo kokousajankohtana 188,09 €.

PSV:n saldo kokousajankohtana 52,00 €.

Hyväksyttiin maksettavaksi Suvi Heikkiselle SPOL-seminaarin yhteydessä tilattujen

haalarimerkkien postituskuluista 10,85 €.

Joel Alho saapui ajassa 10:43.

8. Koulutuspoliittiset asiat

Koulutuspoliittinen vastaava on luonut Koporinki 2021 -Telegram-ryhmän jäsenjärjestöjen

koulutuspoliittisten vastaavien välistä yhteydenpitoa varten. Facebook-ryhmän perustamista

ei koettu tarpeelliseksi tänä vuonna.

Telegram-ryhmässä on kyselty miten eri kaupungeissa menee ja keskeisimmiksi aiheiksi ovat

nousseet kurssipalauteongelmat ja henkilökuntakato/budjettiasiat. Esimerkiksi

Stimuluslaisten käyttämä Webropol-järjestelmä on koettu hitaaksi ja byrokraattiseksi.

Järjestelmän lähettämien kyselyiden vastaanottajat on sidottu Sisun tietoihin, mutta nämä

tiedot eivät ole aina ajan tasalla eikä opetushenkilökunta pysty tekemään niihin suoraan

muutoksia. Myös muissa yliopistoissa on ollut haasteita kurssipalautteiden kanssa;

vastausprosentit ovat jääneet pieniksi ja palautelomake on saatettu avata jo ennen kuin

kurssi on loppunut. Henkilökunnan vähäisyyteen liittyviä ongelmia ovat ilmaisseet sekä

Cortexin että Fobian edustajat. Tämä on ilmennyt sijaisuuksina ja opetushenkilökunnan



vaihtuvuutena. Åbo Akademissa on tulossa tilamuutoksia budjettiasioiden takia. SPOL:n

suorat vaikutusmahdollisuudet edellä mainittuihin ongelmiin ovat rajalliset, sillä yliopistot

päättävät itse esimerkiksi palautelomakkeiden käytöstä. Palautteiden ajoitukseen ja

helppoon täytettävyyteen liittyen ainejärjestöjen koulutuspolittiset vastaavat voisivat vaihtaa

ideoita hyviksi koetuista toimintatavoista ja viedä ehdotuksia omiin tiedekuntiinsa.

Esimerkiksi Cortexin edustajat voisivat kertoa heidän toimintaansa kuuluvista

psykakahveista. Psykonet-kurssien osalta vastausprosenttiongelmaa voidaan pohtia myös

Psykonetin kokouksissa.

Kopokysely 2021 -lomake on tehty ja se on hallituksen nähtävillä Drivessä. Kyselyä voi vielä

kommentoida, mutta se on tarkoitus lähettää jäsenistölle piakkoin. Lomakkeen kysymykset

koskevat etäopetusta, koulutusohjelmien yleistä tasoa sekä jäsenistön tietämystä ja

kehitysehdotuksia SPOL:n koulutuspoliittiseen toimintaan liittyen.

PSV on ottanut puheenjohtajaan yhteyttä tiedustellakseen SPOL:n vaikutusmahdollisuuksia

liittyen vapaaehtoistyöstä ansaittaviin opintopisteisiin. Yliopistot päättävät itse

opintokokonaisuuksista joihin vapaaehtoistyö voidaan hyväksilukea. Esimerkiksi Helsingin

yliopistosta tällainen opintokokonaisuus löytyy. Koulutuspoliittinen vastaava ehdottaa

Koporinki-ryhmässä, että jäsenjärjestöjen koulutuspoliittiset vastaavat vievät asiaa

paikallisesti eteenpäin.

Joukko Turun yliopiston opiskelijajärjestöjen edustajia on kirjoittanut kannanoton koskien

YTHS-resursseja ja opintopistevaatimuksia vallitsevassa tilanteessa. Nämä aiheet ovat olleet

paljon pinnalla yleisessä keskustelussa viime aikoina. Kannanotosta on tulossa vielä uusi

versio. Sisällöllisiä muutoksia ei ole odotettavissa, mutta ilmaisua hiotaan. SPOL:n saama

versio kannanotosta ei juurikaan sisällä faktatiedolla perusteltuja näkemyksiä ja esimerkiksi

vaatimus 10 opintopisteen minimistä vuodessa kuulostaa epärealistiselta. Ensimmäisen

version perusteella ei lähdetä vielä mukaan kannattamaan aloitetta. Asiaa pidettiin kuitenkin

tärkeänä ja päätettiin, että luetaan vielä muokattu versio ja keskustellaan sen jälkeen

allekirjoittamisesta.

Puheenjohtajisto ja koulutuspoliittinen vastaava aikovat kokoustaa Oulun yliopiston

psykologian tutkinto-ohjelman vastaavan kanssa. Kokoukseen osallistujat keskustelevat

aikatauluista lisää myöhemmin.



9. Vuoden 2020 tilinpäätös

Vuoden 2020 tilinpäätös on lähetetty hallitukselle etukäteen tarkasteltavaksi

sähköpostilistan kautta. Tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan esitettäväksi yhdistyksen

kokouksessa.

10. Vuoden 2020 toimintakertomuksen läpikäynti ja hyväksyminen

Käytiin läpi vuoden 2020 toimintakertomus. Toimintakertomuksen Talous-kohtaan pyydetään

vielä korjausta siten, että yhteistyötä jatkavista tahoista poistetaan Cut-e Oy ja lisätään tilalle

Komppi Oy. Toimintakertomus hyväksytään myöhemmin nettipäätöksellä.

11. Tuleva yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous päätettiin pitää etänä vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi. Koska

hallituksen nykyinen puheenjohtajisto ei voi myöntää vastuuvapautta edelliselle

hallitukselle, tarvitaan joku hallituksen uusista jäsenistä tekemään se. Koulutuspoliittinen

vastaava lupasi toimia puheenjohtajana ja hänen kanssaan sovitaan myöhemmin, toimiiko

hän puheenjohtajana vain vastuuvapauden myöntämisen vai koko kokouksen ajan.

Hallituksen puheenjohtajisto voi auttaa valmisteluissa. Sihteerin tulee muistaa lähettää

kokouskutsu hyvissä ajoin ja lisätä mukaan tarvittavat liitteet.

12. EFPSA- ja kv-asiat

EFPSA:lta on tullut lista maaliskuussa äänestettävistä asioista. Suurin osa kohdista liittyi

nimenvaihdoksiin ja rakenteellisiin asioihin. Tiedot äänestettävistä asioista lähetetään vielä

muille SPOL:n hallituksen jäsenille luettavaksi ja kommentoitavaksi ennen kokousta.

Kongressiin hakua on jatkettu 7.4.2021 asti. Suomalaisia on hakenut tähän mennessä 10,

joista 3 on SPOL:n hallitusten EFPSA-edustajia. Pyryn apurahalla pystytään tukemaan vielä

useamman henkilön osallistumista, joten ilmoittautumisia toivotaan vielä lisää. Pyryn

avustuksen nostamisesta SPOL:n tilille puhutaan tulevaisuudessa lisää. EFPSA-edustajat

tekevät kongressiin hakuun liittyvän mainospaketin, jonka voi jakaa jäsenjärjestöjen

Instagram-sivuilla.

SPOL:n kansainvälisyys- ja EFPSA -toiminnalle tehdään oma Instagram-tili, jonka kautta

jaetaan esimerkiksi EFPSA:n sisältöä jäsenistölle. Tilin kautta voi myös ottaa yhteyttä



EFPSA-edustajiin ja tulevaisuudessa myös kv-tiimiin. Tärkeimmät kansainvälisyyteen liittyvät

asiat jaetaan edelleen alkuperäisellä SPOL:n Instagram-tilillä.

13. Yhteistyö ja avunanto

Harjoitteluteemainen Zoom-tapahtuma on yritysyhteistyövastaavan vastuulla, mutta hän ei

voi lupautua juontamaan tapahtumaa koska hänellä on tuolloin uusi koiranpentu kotona

hoidettavana. Kysytään ensisijaisesti tapahtumatiimistä Joannaa juontamaan tapahtuma.

Hogrefe-yhteyshenkilö tapaa Hogrefen edustajan kahden viikon päästä yhteistyösopimuksen

kirjoittamisen merkeissä. Nykyinen ja entinen yritysyhteistyövastaava ovat vahvistaneet

sopimuksen sisällön. Kuitenkin kiinnostus somekampanjaan on vaikuttanut hieman

epävarmalta ja tähän liittyen pohdittiin, kuinka välttämätöntä sen sisällyttäminen

sopimukseen on. Sovittiin, että somekampanjaa ei ole pakko sisällyttää lopulliseen

sopimukseen.

14. Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimin toiminhenkilöiksi on valittu Joanna Palén, Paula Kiviharju, Mimmi

Kuusenaho ja Marja Filatova. Heidät toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi hallituksen

toimijoiksi. Keskusteltiin toimihenkilöiden mainitsemisesta myös SPOL:n nettisivuilla. Tämä

toisi näkyvyyttä toimihenkilöpesteille. Toisaalta pestiä on mainostettu matalan kynnyksen

tehtävänä, joten esimerkiksi yhteystietojen laittamista nettisivuille ei tulisi velvoittaa, vaan

pelkät nimi ja kuva riittävät myös hyvin. Kokouksessa läsnäoleva toimihenkilö Mimmi totesi

näiden olevan hänelle ok. Kysytään mielipidettä vielä muilta toimihenkilöiltä.

15. Tulevat tapahtumat

Harjoitteluteemainen paneelikeskustelu pidetään 15.4. klo 18 Zoomin välityksellä. Matalan

kynnyksen tilaisuuteen tulee harjoittelun käyneitä henkilöitä kertomaan muun muassa

hakemusten kirjoittamisesta ja yleisesti harjoitteluhausta. Psykologiliiton opiskelijasihteeriä

on pyydetty mukaan kertomaan psykologian alan töistä. Tapahtumassa mainostetaan myös

SPOL:n harjoittelupaikkaselvityksiä. Tapahtumatiimi hoitaa tapahtuman mainostuksen.

Tapahtuman nimeksi valittiin alustavasti SPOL:n harkkailta: Miten hakea harkkaan ja oman

alan työpaikat.



8.5. järjestetään yritysyhteistyöseminaari, johon on kysytty yhteistyötahojen edustajia

puhumaan. Aon Assessment, Psykologipalvelu Poiju ja Komppi ovat ilmoittautuneet

kiinnostuneiksi. Hogrefe ei ole vielä vastannut kutsuun. Puheenvuorojen pituudeksi on

ehdotettu maksimissaan tuntia. Komppi on jo ilmoittanut pitävänsä vähän lyhyemmän

puheenvuoron jonka alustavana aiheena on lyhytpsykoterapian vaikuttavuus.

Yhteistyötahoille on laitettu tapahtumavastaavien yhteystiedot tapahtumaan liittyvää

kommunikointia varten ja he voivat viestiä myös tarkemmin tapahtuman teemoista. Nuorten

Psykologien Verkosto on toivonut yhteistyökuvioita ja pohdittiinkin, voisiko tämä tapahtuma

sopia myös siihen tarkoitukseen. Puhujia on kuitenkin jo sen verran paljon, että päätettiin

ehdottaa yhteistyön tekemistä syksyllä toisessa tapahtumassa. Yritysyhteistyötapahtuman

nimeksi päätettiin Työelämä-SPOLinaari.

Ainejärjestötapaamista on suunniteltu pidettäväksi 10.4. klo 12-16. Alustava viesti

ajankohdasta on jo lähetetty jäsenjärjestöille. Tapaamiseen kutsutaan järjestöjen

puheenjohtajistot, koulutuspoliittiset vastaavat ja tapahtumavastaavat. Myös kaikki SPOL:n

hallituksen jäsenet voivat osallistua. Keskusteltiin myös tutor-vastaavien kutsumisesta, mutta

todettiin että koulutuspoliittiset asiat eivät välttämättä ole heille oleellisia. Kaikissa

järjestöissä ei myöskään ole tuutorivastaavaa tiedossa ennen kuin tuutorit on valittu.

Suunniteltiin mahdollista tuutoreiden Telegram-ryhmän perustamista myöhemmin kun

tutor-valinnat on tehty ja sihteeri ilmoittautui vapaaehtoiseksi hallinnoimaan ryhmää. Myös

Oulusta voidaan kysyä psykologian tuutoroinnista vastaava henkilö mukaan ryhmään.

16. Haalarimerkit

Keskusteltiin tapahtumamerkkien uudistamisesta. Tapahtumakierron muututtua vanhat

tapahtumamerkit eivät ole enää relevantteja. Vanhat merkit voidaan kuitenkin myydä pois

alennettuun hintaan. Myös SPOLskiksessa käytetään vielä vanhaa merkkiä kunnes se on

saatu myytyä loppuun. Pohdittiin uusien tapahtumamerkkien tekemistä ja esimerkiksi

erikseen tiedeaiheista merkkiä. Merkkien yhdistelemistä kuvioksi pidettiin hauskana ideana.

Haluttiin kuitenkin, että merkkejä voisi yhdistellä rajattomasti ja todettiin kuusikulmion

muotoisten merkkien sopivan tähän tarkoitukseen parhaiten. Mietittiin myös merkkien

muuttamista vuosittain. Toisaalta vuosiluvullisten merkkien myydyksi tuleminen tapahtuman

yhteydessä on tärkeämpää, koska niitä on hankala saada kaupattua kenellekään jälkeenpäin.



Tapahtumatiimin jäsen Mimmi lupasi tehdä pari eri ehdotusta Työelämä-SPOLinaarin

merkiksi. Merkkien ostajia voi kartoittaa jo ilmoittautumislomakkeessa ja siten menekkiin on

helpompi varauta. Lomakkeissa tulee muistaa antaa mahdollisuus tilata merkki myös

sellaiseen jäsenjärjestön kaupunkiin, jossa tilaaja ei itse opiskele. Tilanteessa, jossa ei saada

yhteyttä merkin tilanneeseen henkilöön pyritään kyselemään sattuisiko joku muu kyseisestä

ainejärjestöstä tuntemaan henkilöä. Muutoin välineet tilaajien tavoittamiseen ovat rajalliset.

Suunniteltiin myös Among Us -aiheisen haalarimerkin tilaamista. Tiedotusvastaava on

kysellyt Among SPOL -Telegram-ryhmässä ostaisivatko ryhmän jäsenet merkin 3 € hintaan ja

vastaukset olivat kyllä 16 kpl, ehkä 6 kpl ja ei 1 kpl. 100 merkkiä tulisi kappalemäärällisesti

halvemmaksi kuin 50. Toisaalta merkkejä ei kannata tilata liikaa, sillä tämän hetken

jäsenjärjestöjen värejä kuvaavat merkit eivät ole enää syksyllä yhtä ajankohtaisia uuden

jäsenjärjestön myötä. Merkkejä päätettiin tilata aluksi vain 50 kappaletta.

Joel Alho poistui ajassa 12:30.

Pidettiin tauko ajassa 12:30.

Jatkettiin kokousta 12:32.

17. Vuoden 2021 projektit

Kopokysely 2021 on valmis ja muut hallituksen jäsenet voivat vielä käydä oikolukemassa sen.

Uuden haalarimerkin suunnittelu alkaa.

Hallituspaidat on laitettu tilaukseen.

Laulukirjojen tilaustarpeet on kyselty ja ne olivat seuraavat:

Kompleksi 1 kpl

Oidipus 75 kpl

Impuls 0 kpl

Stimulus ei vielä tietoa

Fobia 0 kpl

Cortex 42 kpl

Jäsenistöltä on tullut toive, että laulut katsottaisiin läpi ensi painosta varten.

Kyseenalaisimmat laulut löytyvät tällä hetkellä kirjan X-files-osiosta varoitustekstin kanssa,

mutta tämä ei juurikaan rajoita niiden laulamista sitseillä. Toisaalta joidenkin laulujen

poistaminenkaan ei täysin estäisi niiden pyytämistä ja laulamista, mutta



poistaminen/säilyttäminen kertoisi järjestön kannasta niihin liittyen. Kompleksin sitseillä on

käytössä anonyymi lomake, jolla voi toivoa tiettyjen laulujen laulamatta jättämistä.

Lomakkeella ilmoitettujen laulujen laulamattomuutta koskevat tilanteet ovat sujuneet

hyvässä yhteisymmärryksessä sitseillä. Tällainen suositus olisi mahdollista antaa myös muille

järjestöille, mutta järjestöt päättävät loppupeleissä itse sitsiperinteistään. Pohdittiin myös

laulujen koettua perinnearvoa. Kuitenkin kokonainen vuosi ilman tapahtumia on

mahdollistanut sen, että joidenkin epämukavina mieltämät perinteet olisi nyt helpointa

muokata nykyaikaisemmiksi. Mietittiin myös tilannetta, jossa ehdotukset poistamisesta

olisivat todella laajoja ja todettiin, että kriteerejä laulujen poistamiseen tulee vielä pohtia.

Laulujen poistamiseen liittyviä mielipiteitä lähdetään selvittämään jäsenistöltä ja

varapuheenjohtaja pyrkii tekemään selvityksen ennen seuraavaa kokousta.

Yritysyhteistyövastaava on alustavasti pohtinut yhteistyöprojektia, jolla kerättäisiin rahaa

Oulun uudelle ainejärjestölle. Aihetta voidaan pohtia vielä tulevaisuudessa lisää.

18. Yhteistyötahojen kuulumiset

Julia Sangervo saapui ajassa 12:56.

Psyli: Opiskelijayhteistyöseminaari järjestettiin onnistuneesti ja tapahtumassa saatiin hyvä

alku opiskelijayhteistyölle. Mentorointihankkeen välitapaaminen oli kuluneella viikolla.

Mentorointi on sujunut hyvin ja hanke jatkuu kesäkuun alkuun asti. Opiskelijasihteeri

osallistui Psykonetin kliinisten taitojen työryhmän kokoukseen. SPOL:n harkkaillan yhteyteen

on sovittu opiskelijasihteerin puheenvuoro. Puheenjohtajisto on vielä sähköpostitse

opiskelijasihteeriin yhteydessä tuleviin etätapaamisiin liittyen.

Psykonet: Myös Psykonet-edustajat osallistuivat kliinisten taitojen työryhmän kokoukseen.

Kokouksesta tehdyt muistiinpanot löytyvät hallituksen Drivestä kopo/edunvalvontakansiosta.

Yliopistojen henkilöstöt ovat huolestuneita opiskelijoiden hyvinvoinnista ja kokouksessa

jaettiin ideoita tilanteeseen liittyen. Kokouksessa käytiin läpi viime vuonna tehtyä

psykologitarpeen kartoituskyselyä. Sen mukaan viime vuonna oli 100 psykologivakanssia

täyttämättä erityisesti keskisuurissa kaupungeissa jotka eivät ole yliopistokaupunkeja.

Täyttämättömät vakanssit sijoittuivat opiskelija- ja oppilashuoltoon, erikoissairaanhoitoon

sekä perusterveydenhuollon alueille. Näiden alueiden tehtäviä tulisikin tuoda enemmän

esille opinnoissa. Myös menetelmäosaamisen lisäämisestä opintoihin puhuttiin, sillä kyseiset



taidot ovat tärkeitä harjoittelussa ja osa työnantajista on kokenut harjoittelijoiden

menetelmäosaamisen puutteelliseksi. Aihetta pohditaan lisää elokuun kokouksessa.

Psykonet-edustajat osallistuivat lisäksi valintakoetyöryhmän kokoukseen. Viralliset tiedot

pääsykokeen järjestämisestä julkaistaan 16.3.

Verso: Vuosikokous järjestettiin helmikuussa. Hallitusta ei saatu muodostettua tuolloin,

koska kiinnostuneita oli vain pari kappaletta. Uusi hallitus saatiin kasaan myöhemmin ja

kautta aloitellaan varovaisen innostuneena.

NPV: NPV-yhteyshenkilö on esittäytynyt sähköpostitse ja vastauksena on tullut ehdotus

yhteistyökuvioista joiden avulla toimintaa esiteltäisiin opiskelijoille. Ehdotetaan alustavasti

syksyn biletapahtuman yhteyteen jotain työpajaa tai muuta vastaavaa aktiviteettia.

SPS: Sähköposteissa on ollut tukosta SPS:n päässä mutta SPS-edustajan esittely on mennyt

lopulta läpi. Sähköpostikokous pidetään tässä kuussa ja sähköpostivuosikokous huhtikuussa.

PSV: Edellisen hallituksen edustaja hoitaa tehtävää vielä kauden loppuun eli huhtikuuhun

asti. Vuosikokous pidetään huhtikuun alussa.

Hogrefe: Hogrefe-yhteyshenkilö on ollut yhteydessä toimitusjohtajaan ja maaliskuun

loppuun on sovittu Teams-tapaaminen jossa sovitaan yhteistyösopimuksen yksityiskohdista.

Hogrefelle on myös tarjottu mahdollisuutta osallistua Työelämä-SPOLinaariin.

19. Ainejärjestöjen kuulumiset

Julia Sangervo poistui ajassa 13:09.

Fobia: Ensi viikolla järjestetään hyvinvointiviikko jolloin on luvassa muun muassa etäjoogaa.

Huhtikuun puolessa välissä järjestetään harkkatapahtuma, jossa fobialaiset kertovat

harkkapaikoistaan. Aamulla harkkatapahtumasta päivitetään Instagramiin ja illalla on

ohjelmaa Discordissa. Kummitoiminta on lähtenyt liikkeelle. Kummitoiminnassa fuksi ja

vanhempi opiskelija -parit tutustuvat toisiinsa ja pitävät yhteyttä. Henkilökunnan puolelta on

oltu yhteydessä hallitukseen ja sovittu koulutuspoliittisten vastaavien kanssa tapaaminen,

jossa on tarkoituksena pohtia mitä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen voisi tehdä.

Cortex: Maisterivaiheeseen on tulossa syksyllä uusi valinnainen

mielenterveysinterventiokurssi, jossa ohjataan pareittain Kompassin ryhmiä. Kompassi on



opiskelijoille tarkoitettu tukipalvelu, jonka toimintaan kuuluvat hyvinvointi- ja terveysaiheiset

verkkosivut sekä tukiryhmät. Myös sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kurssi on

tulossa. Siihen liittyen selvitetään vielä, meneekö kurssi kerran vuodessa vai onko se

saatavilla jatkuvana. Tiedekunnan myöntämä gradupalkinto myönnettiin tänä vuonna

psykologian alan gradulle.

Oidipus: Vuosijuhlat siirtyvät ensi vuodelle. Yliopistolta on tullut kyselyä kiinnostuksesta

opiskelijoiden vertaistukitoimintaan. Oidipus on allekirjoittanut Turun yliopiston

opiskelijajärjestöjen edustajien tekemän kannanoton.

Impuls: Psykologian laitoksen sijainti on muuttumassa ja esimerkiksi kahvihuone siirtyy.

Keskustelua käydään vielä siitä, mihin opiskelijoita siirretään.

Stimpuls: Etätapahtumia on järjestetty ja keväälle niitä on suunniteltu järjestettäväksi vielä

lisää.

Kompleksi: Kompleksin arvojen määrittelyn projekti on käynnissä ja jäsenistöltä on kerätty

siihen ideoita. Laulukirjoista tehdään uutta painosta. Fuksikummiohjelman toteuttamista

suunnitellaan myös Kompleksissa. Koulutusohjelma järjestää loppukeväästä

Keskustelupraktikum-kurssin jonka ideana on, että akateemisesti vanhemmat opiskelijat

vetävät nuoremmille opiskelijoille keskusteluhetkiä annettuihin psykologian artikkeleihin

liittyen. Vanhemmat opiskelijat saavat toiminnasta opintopisteitä.

20. Tulevat kokoukset

Yhdistyksen kokous pidetään 17.4. klo 10:30 Discordissa.

Toukokuun kokous pidetään 15.5. klo 10:30.

21. Muut esille tulevat asiat

Cortexin blogivuoro on tässä kuussa ja Cortexin edustajat etsivät tähän vapaaehtoisen

kirjoittajan.

Aiemmin oli puhetta jonkin YTHS-artikkelin linkkaamisesta Facebookiin esimerkiksi

opiskelijoiden hyvinvointia koskevan kannanoton yhteydessä. Aihe on kuitenkin ollut pinnalla

yleisessä keskustelussa paljon viimeaikoina, joten julkaisun tekeminen ei ole enää siinä

mielessä välttämätöntä.



Viimeksi seminaarissa tuli palautetta isomman Zoom-lisenssin hankkimisesta, joten kevään

tapahtumiin halutaan hankkia sellainen. Helsingin yliopisto tarjoaa jäsenilleen ilmaiseksi

isomman lisenssin ja sovittiin, että sihteeri hankkii lisenssin molempiin kevään tapahtumiin.

Hallitus järjestää yhteisen hengailuhetken huhtikuun lopussa. Varapuheenjohtaja

suunnittelee hengailuun jotain ohjelmaa ja sen lisäksi luvassa on vapaata hengailua.

22. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 13:28.

_____________________________ _____________________________

Puheenjohtaja Emilia Veikkola Sihteeri Anniina Koutonen

_____________________________ _____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Noora Sopanen Pöytäkirjantarkastaja Heidi Iik


