
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry

Yhdistyksen kokous 2/2021

Aika: 17.4.2021 klo 10:30

Paikka: Kuokkamiehentie 19 65300 Vaasa. Osallistuminen kokoukseen Discordin välityksellä.

Läsnä: Ilmari Moisio (pj.), Anniina Koutonen (siht.), Emilia Veikkola, Hanna Viherkoski, Heidi

Iik, Ida Pedersen, Joel Alho, Laura-Kaisa Karjalainen, Laura Mikkonen, Marika Kärkkäinen,

Noora Sopanen, Oona Savander, Mimmi Kuusenaho, Jannik Andelin (saapui ajassa 12:03 ja

poistui ajassa 12:31)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:32.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty kaksi viikkoa etukäteen ja

paikalla on vähintään puolet hallituksesta.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Lisätään kohta 15: Hallituksen mökki.

4. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilmari Moisio.

5. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Anniina Koutonen.

6. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Noora Sopanen ja Laura Mikkonen.

7. Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Noora Sopanen ja Laura Mikkonen.



8. Ilmoitusasiat

SPOL:n harkkailta järjestettiin Zoomissa 15.4. klo 18. Osallistujia oli 276. Tapahtuman

palautelomake lähetetään jäsenistölle tulevalla viikolla sähköpostitse.

Ainejärjestötapaaminen järjestettiin Discordissa 10.4. klo 12-16. Paikalle oli kutsuttu

ainejärjestöjen puheenjohtajat, koulutuspoliittiset vastaavat ja tapahtumavastaavat sekä

SPOL:n hallituslaiset. Tapahtumassa saatiin aikaan hyvää keskustelua muun muassa

tapahtumiin ja yhteisöllisyyteen liittyen.

Hallituksen puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava ovat kokoustaneet Oulun

yliopiston kasvatustieteilijöiden ainejärjestön eli Motiva ry:n edustajien kanssa Oulun

yliopistossa aloittavien psykologian fuksien tutoroinnista.

Hallituksen puheenjohtajisto on tavannut Psykologiliiton edustajia. Tapaamisesta kerrotaan

lisää kohdassa 18.

Yritysyhteistyövastaavalla on söpö koira.

9. Nettipäätökset

15.3.2021

- Hyväksyttiin kauden 2020 toimintakertomus esitettäväksi yhdistyksen kokouksessa.

18.3.2021

- Päätettiin allekirjoittaa Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto -kannanotto.

1.4.2021

- Hyväksyttiin maksettavaksi 500 € Motiva ry:lle tulevan syksyn tutorointia varten. Summa oli

budjetoitu maksettavaksi hallituksen kokouksessa viime vuoden joulukuussa.

10. Talousasiat

Tilien ja kassojen saldot olivat kokousajankohtana seuraavat:

FI03 5730 0820 8653 15 / Päätili 9062,47 €

FI78 5730 0820 8653 23 / Vuosijuhlatili 1739,71 €

Käteiskassa 188,09 €

PSV-kassa 52,00 €.



Motiva ry:lle on maksettu Oulun psykologian fuksien tutoroinnin tukemiseksi 500 €.

Psykologiliiton talousvastaavalta on varmistettu, että tälle vuodelle SPOL:lle on budjetoitu

13000 € yleisavustusta. Avustusta voidaan nostaa käyttöön erityisesti silloin jos

livetapahtumia saa järjestää. Alustavien laskelmien perusteella kaikkea ei tarvitse nostaa,

mutta tämä tarkentuu kun syksyn kuviot selkenevät.

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:

-EFPSA:n jäsenmaksu 186 €

-Jo maksettujen jäsenmaksusummien palautukset:

Kompleksille 57,99 €

Cortexille 42,33 €

Impulsille 18,39 €

Stimulukselle 93,87 €.

Keskusteltiin SPOL:n harkkaillassa puhuneiden panelistien ja Psykologiliiton

opiskelijasihteerin palkkioista. Puhujille ei oltu alunperin luvattu mitään palkkiota mutta

jälkeenpäin oli keskusteltu, että heitä olisi hyvä muistaa jollain kiitoksella. Pohdittiin

R-kioskin lahjakorttia. Lahjakortilla voi lunastaa ennalta määrätyn tuotteen, esimerkiksi

suklaalevyn. Kyseisen lahjakortin antaminen on verojen kannalta helpompaa kuin avoimien

lahjakorttien. Päätettiin, että annetaan jokaiselle puhujalle 10 € arvoinen R-kioskin

lahjakortti, eli varataan tähän yhteensä 70 €, ja varapuheenjohtaja hoitaa näiden

hankkimisen.

11. Koulutuspoliittiset asiat

Ainejärjestötapaaminen pidettiin 10.4.

Hallituksen puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava ovat tavanneet Motiva ry:n

edustajia. Motivan edustajat olivat innoissaan syksyn tutoroinnista. Psykologian fukseille

tullaan järjestämään yhteisiä tapahtumia kasvatustieteilijöiden kanssa sekä omia tapahtumia

ryhmäytymisen varmistamiseksi. Edustajat kiittivät tutorointisummasta ja heille välitettiin

Psykologiliiton yhteystiedot. SPOL tarjoutui auttamaan syksyn asioissa, mikäli tarvetta tulee.



Koulutuspoliittiseen kyselyyn on tullut 169 vastausta ja kyselylomake sulkeutuu huomenna.

Vastaukset ovat olleet informatiivisia ja avoimia vastauksia on paljon. Tulokset käydään läpi

ensi kokouksessa.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava tapaavat ensi kuussa

Oulun yliopiston psykologian koulutussuunnittelijan.

12. EFPSA- ja kv-asiat

EFPSA-edustaja laittaa viikonlopun aikana hallitukselle listauksen EFPSA:n tulevista

äänestettävistä asioista. EFPSA-kongressi järjestetään ensi viikolla ja suomalaisia on

osallistumassa ainakin 10. Instagramiin on perustettu spol_kv -tili. Pyryn avustuksiin liittyvät

asiat selvitetään myöhemmin.

13. Jäsenmaksut

Jäsenjärjestöiltä laskutettiin maaliskuussa jäsenmaksut summilla, joissa oli huomioitu

opintopolussa ilmoitettujen sisäänottomäärien lisäksi myös maisteri- ja siirtohaut. Summat

olivat kuitenkin erit kuin mitä tammikuun kokouksessa oli päätetty joten päätettiin, että

maksut palautetaan ja laskutetaan uudestaan alkuperäisillä summilla. Järjestöjen

taloudenhoitajia on tiedotettu asiasta. Hallitus puhui, että jatkossa jäsenmaksut voitaisiin

laskea sisäänottomäärillä, joihin on sisällytetty myös maisteri- ja siirtohaut. Tämä helpottaisi

laskuttamista jatkossa, kun asiasta on tehty yhdenmukainen linjaus.

14. Yhteistyö ja avunanto

Hallituksen puheenjohtaja tarvitsee käännösapua Psykologiliiton hallituksen

opiskelijaedustajien hakulomakkeen tekemiseen ja EFPSA-edustaja lupasi auttaa.

15. Hallituksen mökki

Hallituksen perehdytysviikonloppu jäi alkuvuodesta pitämättä mutta nykyisen tilanteen

perusteella kasvokkain näkeminen voisi onnistua kesällä esimerkiksi heinäkuussa. Livenä

näkeminen olisi myös tärkeää ryhmähengen kannalta. Tapaamisen suunnittelussa pyritään

seuraamaan rajoituksia tarkasti. Sijainti on vielä auki, mutta tiedotusvastaava lupautui

selvittämään mahdollisia paikkoja.

16. Tulevat tapahtumat



Työelämä-SPOLinaarin suunnittelu on hyvällä mallilla. Tapahtuman haalarimerkki päätettiin

äänestämällä ainejärjestöittäin neljän vaihtoehdon joukosta.

Tapahtumatiimin jäsen Mimmi on tehnyt palautekyselyn SPOL:n harkkailtaan ja se

lähetetään jäsenistölle tulevalla viikolla.

SPOLskiksen suunnitelmat tarkentuvat heinäkuun kokouksessa ja silloin päätetään

tapahtuman toteutusmuodosta. Tapahtumatiimi oli valmis toistaiseksi käyttämään resursseja

kahdenlaisen tapahtuman suunnitteluun. SPOLskiksen päivämäärä lyödään lukkoon

toukokuun kokouksessa.

17. Vuoden 2021 projektit

Among SPOL -merkeistä ei ole toistaiseksi kuulunut mitään uutta.

Koulutuspoliittinen kysely sulkeutuu huomenna.

Varapuheenjohtaja on lähettänyt laulukirjakyselyn jäsenistölle ja vastausaikaa on kuun

loppuun asti. Mielipiteitä laulukirjan sisällöstä lähdettiin kartoittamaan jäsenistön

pyynnöstä. Muutokset laulukirjan sisältöön tehdään kyselyssä ilmenneiden perusteluiden

pohjalta. Hallitus tekee päätökset mahdollisista muutoksista seuraavassa kokouksessa.

Ainejärjestötapaamisessa päätettiin, että Vuoden psykologian opiskelija -palkinnon teema

liittyy tänä vuonna mielenterveystyöhön. Teeman nimeä muotoillaan vielä tulevaisuudessa.

18. Yhteistyötahojen kuulumiset

Psykologiliitto: Opiskelijasihteeri ei ollut kokouksessa paikalla. Hän oli kuitenkin mukana

ainejärjestötapaamisessa.

Puheenjohtajisto on tavannut järjestökoordinaattoria ja opiskelijasihteeriä, joiden kanssa he

keskustelivat muun muassa harjoittelupaikoista, SPOL:n budjetista, opiskelijoiden oman

osaamisen sanoittamisesta ja Oulun tulevista fukseista. Lisäksi aiheena olivat kliiniset taidot

ja niiden kehittäminen orientoivalla harjoittelulla. Tampereella tällainen kurssi on jo

olemassa ja siihen sisältyy ekskursioilla käymistä, psykologin haastattelua sekä psykologin

työn seuraamista 100 tunnin verran. Myös Helsingissä on pienimuotoisempi pari viikkoa

kestävä Psykologin työhön tutustuminen -kurssi. Tällaisen kurssin sisällyttäminen pakollisena

tutkintoon on aiemmin aiheuttanut huolta aikatauluongelmien takia. Tampereella kurssin



saa suorittaa kahden vuoden aikana, mikä vähentää aikatauluongelmia. SPOL voisi omilla

toimillaan pyrkiä madaltamaan kynnystä ottaa kurssi osaksi muidenkin kaupunkien

tutkinto-ohjelmia.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivänä Psykologiliitto tekee somepostauksen aiheella “Mitä

konkreettista voi tehdä auttaakseen opiskelijoiden mielenterveyttä?”.

SPOL:sta tullaan valitsemaan kaksi opiskelijaedustajaa, varsinainen jäsen ja varajäsen,

Psykologiliiton hallitukseen ja valinta pitää ilmoittaa 15.8. mennessä. Edustajuudesta

järjestetään avoin haku ja hakemisen ehtoina ovat SPOL:n ja Psykologiliiton jäsenyys.

Edustajat päätetään heinäkuun kokouksessa. Nykyiset Psykologiliiton hallituksen

opiskelijaedustajat kertovat tehtävistään SPOL:n Instagram-tilillä 27.4.

Verso: Ensi viikon perjantaina on kokous. Puheenjohtajan kanssa on suunniteltu, että

käydään läpi Verso-yhteyshenkilön roolia. Alunperin yhteistyö SPOL:n kanssa on lähtenyt

siitä, että SPOL saisi kouluttajia tapahtumiinsa mutta monet kouluttajat ovat kuitenkin jo

valmistuneet joten yhteistyökuvioita pitää katsoa uusiksi. Keskustelussa voisi ottaa esiin sen,

että kouluttajia on ollut vaikea saada. Myös siitä voisi keskustella, mitä Verso toivoo SPOL:lta

yhteistyömerkeissä.

NPV: Alustavasti NPV:lle on tiedotettu, että syksyllä voisi olla yhteistyömahdollisuus

biletapahtuman yhteydessä esimerkiksi workshopin muodossa.

SPS: 30.3. pidettiin sähköpostikokous, jossa hyväksyttiin tilinpäätös ja talousarvio.

Sähköpostivuosikokous on tulossa ja tuolloin uusi hallitus aloittaa toimintansa.

SPOL:n hallituksen edelliselle ja nykyiselle puheenjohtajalle oli soitettu yksityisen henkilön

toimesta ja kyselty mahdollisuutta tilata Psykologia-lehti soittajan tyttärelle. Hän oli ollut

myös SPS:sään yhteydessä, mutta ei ollut ilmeisesti saanut vastausta. Sovittiin, että

ilmoitetaan asiasta SPS:lle. Ainakin tammikuun lopussa SPS:llä on ollut sähköpostitukosta,

joten yhteydenoton hankaluus on voinut mennä sen piikkiin.

PSV: Vuosikokous pidettiin samaan aikaan ainejärjestötapaamisen kanssa ja siellä valittiin

uusi hallitus. PSV-edustaja valittiin järjestökoordinaattoriksi, eli hän vastaa

paikallisyhdistyksiin liittyvistä asioista.

Jannik Andelin saapui ajassa 12:03.



Psykonet: Psykonetin puolelta on tiedusteltu, voisiko SPOL päivittää harjoittelusuositusten

tietoja. Tarkennusta suosituksiin on pyydetty ainejärjestöjen koulutuspoliittisilta vastaavilta

ja heitä voisikin muistuttaa asiasta.

Perustutkintotyöryhmän kokous pidettiin 16.3. Psykonet ja Psykologiliitto ovat vierailleet

opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä. Opetus- ja

kulttuuriministeriössä tuotiin esiin psykologian sijoitus alimmassa rahoitusluokassa ja

keskusteltiin harjoittelurahoituksesta. Psykologialle tarvittaisiin oma rahoitus, koska tarpeet

ovat erilaiset kuin muilla aloilla. Opetus- ja kulttuuriministeriössä oltiin hämmentyneitä siitä,

miten psykologian rahoitus on niin huono, ja asia luvattiin tuoda esille sosiaali- ja

terveysministeriössä. Sosiaali- ja terveysministeriön vierailulla esiteltiin psykologian

maisteriohjelmaa ja puhuttiin erikoistumiskoulutuksen rahoituksesta. Tällä hetkellä

sosiaalityön erikoistumiskoulutus on maksuton. Psykologia toivoisi samanlaista mutta

aiheesta saatiin kryptinen vastaus jonka mukaan avaimet rahoitukseen ovat omissa käsissä.

Psykonetin kursseille on kaavailtu kurssipalautelomaketta, joka löytyisi kurssien

Moodle-alueelta ja olisi koko ajan auki. Toive palautelomakkeeseen on tullut opiskelijoilta.

Yliopistojen pitää kerätä myös omaa palautetta, joten voi olla että Psykonetin lomakkeen

vastausmäärät jäävät pieniksi.

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus -kurssi on alkanut keväällä muissa yliopistoissa

paitsi Tampereella ja Turussa, joissa se alkaa syksyllä. Vastuuopettajia Tampereen ja Turun

toteutuksiin ei ollut vielä maaliskuussa tiedossa.

Seuraava Psykonetin kokous järjestetään kesäkuussa ja kokouksessa keskustellaan ainakin

harjoittelupaikkakiintiöistä. Opiskelijaedustusta on myös valintakoetyöryhmässä.

Hogrefe: Toimitusjohtajan kanssa oli Teams-palaveri jossa puhuttiin yhteistyösopimuksesta.

Hogrefelle ehdotettiin kahta vaihtoehtoista pohjaa riippuen siitä, ovatko he kiinnostuneita

pitämään mainoskampanjaa SPOL:n somessa. Toimitusjohtaja oli alustavasti kiinnostunut

somekampanjasta mutta ei osannut vielä sanoa kumpi sopimus heitä kiinnostaisi sillä

somettaminen ei ole hänelle itselleen tuttua. Hän lupasi kysellä vielä Hogrefen puolelta, että

kumpi allekirjoitetaan. Tästä laitetaan kyselyä vielä perään. Hogrefelta on tulossa

puheenvuoro Työelämä-SPOLinaariin.



19. Ainejärjestöjen kuulumiset

Fobia: On pidetty paljon tapahtumia, esimerkiksi tanssitapahtuma Zoomin välityksellä.

Koulutuspolitiikassa on puhuttu kurssien vastuuopettajien rekryämisen hitaasta

etenemisestä. Tupsyn kautta on järjestämässä mentorointia jossa alumnit ovat tavanneet

pientä ryhmää opiskelijoita. Mentoroinnilla pyritään lisäämään yhteistyötä työelämässä

olevien psykologien ja opiskelijoiden välillä. Myös opiskelijoiden kummitoiminta on lähtenyt

käyntiin.

Cortex: Hallituksen jäsenistöön on tulossa muutoksia. Näistä kerrotaan lisää kun yhdistyksen

kokous on saatu pidettyä. Vappujuttuja ja monenlaista tapahtumaa on tulossa lähiaikoina.

Oidipus: Tapahtumavastaavat ovat järjestämässä vappuviikolle useita tapahtumia.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivänä postataan someen sisältöä. Oidipuslaisia osallistui

YTHS:n webinaariin, jossa puhuttiin opiskelijoiden hyvinvoinnista etäaikana ja sen

parantamisesta esimerkiksi etätuutoroinnilla.

Impuls: Uusi järjestötila on suunnitteilla. Psykologian laitos muuttaa kesän aikana. Uusi

järjestöhuone on yhteinen logopedian opiskelijoiden kanssa. Vapputapahtumia on tulossa.

Stimulus: Tapahtumia ja etäjuttuja on järjestetty.

Kompleksi: Myös Kompleksilla on ollut alumnimentoritoimintaa opiskelijoille ja lisäksi

fuksikummitoiminta on lähtenyt käyntiin. Koulutusohjelman puolesta on järjestetty Pop up

-kyselytilaisuuksia opiskelijoille. Psykologiliiton järjestökoordinaattori ja paikallisjärjestöjen

opiskelijaedustajat järjestivät palkkaneuvotteluteemaisen keskusteluillan. Fukseille pidettiin

haalareiden luovutus etänä. Ylioppilaskunta suosittaa että lähitapahtumia ei järjestettäisi

huhtikuun aikana, joten vappu toteutetaan etänä. Luvassa on ainakin sitsit 24.4.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivätapahtuma järjestetään yhdessä tiedekunnan muiden

järjestöjen kanssa. Tulossa on myös Psykologit ja ympäristökriisi -tapahtuma.

20. Toimintakertomuksen vahvistaminen kaudelta 2020

Kokouksessa käytiin läpi sellaiset asiat, joiden kohdalla suunnitelmaa on jouduttu

muuttamaan. Tavoitteena on ollut tehdä SPOL:n toimintaa tunnetuksi tapahtumien kautta.

Lisäksi on tehty edunvalvontaa ja toimittu linkkinä opiskelijoiden ja ammatillisten järjestöjen

välillä. Matkustusrajoitukset vaikeuttivat toimintaa. Viime kaudella järjestettiin 10



hallituksen ja 2 yhdistyksen kokousta, joista yhteensä 4 lähitoteutuksena. Maaliskuussa

pidettiin ylimääräinen kokous koronatilanteen takia. Linkit kokouksiin lähetettiin

esityslistojen mukana.

SPOL:lla on ollut opiskelijaedustajia Psykologiliiton hallituksessa ja liittovaltuustossa. Lisäksi

yhteystyötä on tehty NPV:n, SPS:n, Hogrefen ja Psykonetin kanssa. Myös Psykonetin

opiskelijavalintauudistuksessa on ollut opiskelijaedustusta mukana. Pyry jatkaa

matka-avustuksen antamista normaalisti tänä vuonna. Viime vuonna EFPSA-kongressi

peruuntui ja Pyryn matka-avustusta ei maksettu.

Yhteistyötä on tehty myös ainejärjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien kanssa. Sukupuolen

ja seksuaalisuuden moninaisuus -kurssia on ajettu eteenpäin. Oulun yliopistossa alkaa uusi

tutkinto-ohjelma ja SPOL:n hallitus on suunnitellut toimia sen eteen ja pohtinut

integroitumista. Varapuheenjohtaja teki harjoittelupaikkaselvityksen.

Tapahtumiin liittyen tuli isoja muutoksia kun tapahtumakierto uudistui. Uudistuksella

pyrittiin takaamaan paremmat resurssit kolmeen tapahtumaan ja edunvalvontatyöhön.

Tapahtumatiimin idea keksittiin. KosmoSPOLiitti ehdittiin järjestämään ja SPOS pidettiin

etänä. SPOS-tapahtumassa myytiin uutta haalarimerkkiä. SPOLympialaiset peruttiin ja

ainejärjestötapaaminen, SPOLskis, Gradukonferenssi sekä SPOL-seminaari järjestettiin etänä.

Vaihtopäivät peruttiin. Tiedotus- ja julkaisutoimintaa on harjoitettu Instagram-tilin,

Facebook-sivun ja nettisivujen kautta. Toiminnasta on tehty jäsenistölle koosteita

puheenjohtajan toimesta.

Yleisavustusta ei nostettu koska tapahtumia peruttiin ja järjestettiin etänä. Lähikokousten

matkakulut kustannettiin.

Päätettiin vahvistaa toimintakertomus.

21. Tilinpäätöksen vahvistaminen kaudelta 2020

Tilinpäätös on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. Korona vaikutti taloudelliseen

tilanteeseen kun etätapahtumiin ei mennyt juurikaan rahaa ja toimintaa oli yleisesti

vähemmän. Yleisavustusta ei nostettu koska oltiin kivasti plussalla. Loppumetreillä hoksattiin

että yksi Psykologiliiton tuki oli kirjattu tuplana ja lopulta miinukselle jäätiin

950 € verran. Tämä ei kuitenkaan pitkällä tähtäimellä vaikuta toiminnan tuloksellisuuteen,



koska tilikausi on ollut useina aiempina vuosina ylijäämäinen. Vahvistettiin tilinpäätös

kaudelta 2020.

22. Toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastuskertomus on lähetetty kokouskutsun liitteenä. Viime vuonna on tehty

paljon asioita ja päätökset ovat olleet päteviä sekä hyvin perusteltuja. Päätöksissä on avattu

koronan vaikutuksia toimintaan ja talouteen. Yleisavustuksen nostamatta jättämisen olisi

voinut mainita jossain pöytäkirjassa. Toiminnantarkastuksessa ei verrattu tilinpäätöstä

talousarvioon eikä toimintasuunnitelmaa verrattu toimintakertomukseen koska ne eroavat

paljon toisistaan poikkeuksellisen vuoden takia. Toimintakertomus on tehty säädösten

mukaisesti ja se sisältää tarvittavat tiedot, joten perusteita lausunnon myöntämättömyydelle

ei ole. Tarkastuksessa todettiin, että tilinpäätöksen alijäämä on inhimillinen virhe, joka ei

isossa mittakaavassa vaikuta toimintaan. Aiempina vuosina tilikaudet ovat olleet ylijäämäisiä,

mikä ei sekään ole pitkässä juoksussa hyvä asia, joten tämän vuoden tulos tasoittaa

tilannetta.

23. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Viime kauden hallituksen jäsenet poistuvat ajassa 12:32.

Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.

Kaikki muut viime kauden hallituksen jäsenet paitsi Jannik Andelin saapuivat ajassa 12:36.

24. Tulevat kokoukset

Toukokuun kokous pidetään 15.5. klo 10:30 Discordissa.

EFPSA-edustaja ei välttämättä pääse tuolloin paikalle koska samana päivänä pidetään

General Assembly.

Heinäkuun kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.

25. Muut esille tulevat asiat

Nettisivuilta pitää vaihtaa yksi sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tuutorien Telegram-ryhmään on ollut kiinnostusta ainakin Fobian ja Oidipuksen puolelta.

Muista kaupungeista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Ainejärjestöjen tuutoreihin tulee olla



yhteydessä myös matalan kynnyksen SPOL-tapahtumien järjestämiseen liittyen. Budjettia on

20 € per kaupunki ja toteutus voi olla esimerkiksi vohvelikestit tai SPOLuet.

Hallituksen palautelaatikkoon on tullut viesti, jossa kiiteltiin etätapahtumien järjestämistä ja

niiden sisältöä. Myös tapahtumien työelämäkeskeisyys sai kiitosta.

Sihteerin sähköpostiin on tullut kyselyä, olisivatko psykologian opiskelijat kiinnostuneita

osallistumaan Senioripsykologien hankkeeseen jossa talletetaan iäkkäiden psykologien

urakokemuksia videoille. Viesti välitetään SPOL:n sähköpostilistalle.

26. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 12:51.

_____________________________ _____________________________

Puheenjohtaja Ilmari Moisio Sihteeri Anniina Koutonen

_____________________________ _____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Noora Sopanen Pöytäkirjantarkastaja Laura Mikkonen


