
SPOL:n hallituksen kokous 7/2021

Aika: 21.11.2021 klo 10:30

Paikka: Ylioppilaskylä, 20540 Turku

Läsnäolijat: Emilia Veikkola (pj.), Anniina Koutonen (siht.), Hanna Viherkoski, Marika

Kärkkäinen, Noora Sopanen, Heidi Iik, Ida Pedersen, Laura Mikkonen, Janika Sirén ja Ilmari

Moisio

Discordin välityksellä: Oona Savander (poistui ajassa 12:20)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:35.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty kaksi viikkoa

etukäteen ja paikalla oli vähintään puolet hallituksesta.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilmari Moisio ja Marika Kärkkäinen.

5. Ilmoitusasiat

Stimuluksen vuosijuhliin oli osallistunut SPOL:n edustajia.

Myös Maltalla järjestetyssä EB&MR-tapaamisessa oli ollut SPOL:n edustajia paikalla.

Addiktio-SPOLinaari oli järjestetty kokousta edeltävänä päivänä. Osallistujia oli ollut noin

200. Haalarimerkkejä tilanneisiin ollaan myöhemmin yhteydessä maksuun liittyen. Ouluun

tilatut merkit voi laittaa menemään esimerkiksi puheenjohtajan mukana jouluna.

Palattiin kohtaan 5 ajassa 13:19.

Hallitus oli käynyt virkistäytymisaktiviteetteina Megazonessa ja syömässä.



6. Nettipäätökset

7.11.2021 Päätettiin budjetoida 20,00 € Stimuluksen vuosijuhlalahjaan.

7. Talousasiat

Tilien ja kassojen saldot olivat kokousajankohtana seuraavat:

FI03 5730 0820 8653 15 / Päätili 13 132,72 €

FI78 5730 0820 8653 23 / Vuosijuhlatili 1721,31 €

Käteiskassa 189,09 €

PSV-kassa 52,00 €.

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:

Matkakorvaukset

- Anniina Koutoselle Oulun fuksi-infon matkoista 32,10 €

- Noora Sopaselle SPS:n kokousmatkoista 49,40 €

- Noora Sopaselle Turun kokouksen matkoista 35,00 €

- Hanna Viherkoskelle fuksi-infon matkoista 5,60 €

Kulukorvaukset

- Noora Sopaselle virkistäytymisaktiviteettien (Megazone ja ruokailu) kuluista 432,90 €

- Emilia Veikkolalle Stimuluksen vuosijuhlien osallistumismaksusta 62,50 €

- Heidi Iikille Stimuluksen vuosijuhlien osallistumismaksusta 62,50 €

- Emilia Veikkolalle Stimuluksen kortista vuosijuhlia varten 3,60 €

- Ida Pedersenille kokoustarjoiluista 18,58 €

Keskusteltiin EFPSA-edustajan EB&MR-tapaamisen matkan korvaamisesta kokonaan.

Korvattavia kuluja oli yhteensä 370,81 € ja budjettia tähän oli kokoushetkellä jäljellä 300 €.

Todettiin, että tapaaminen oli ollut EFPSA-edustajalle työmatka ja pestitestamentin mukaan

siitä maksetaan se summa, jota EFPSA ei ole korvannut. MR-edustajien

kongressiosallistumiskulujen budjettia oli keväältä jäljellä 330 €, joten päätettiin korvata

koko summa siten, että 70,81 € otetaan edellä mainitusta budjetista.

Psyliltä oli saatu 5800 € avustus, joka oli laskettu loppuvuoden arvioiden mukaan.



Taloudenhoitaja oli huomannut, että vuoden 2019-2020 kirjanpitoon oli jäänyt

alaskirjaamatta 1000 €:n siirtosaaminen. Kyseessä oli vuoden 2018 lopulla ennakkoon

maksettu KosmoSPOLiitin varausmaksu, joka oli täytynyt maksaa ennen tilikauden

vaihtumista mutta se oli varsinaisesti kuulunut tilikauden 2019-2020 menoihin. Tämän

vuoksi summa oli kirjattu kirjanpitoon siirtosaamisena, jonka seuraavan taloudenhoitajan

olisi kuulunut tilikauden alussa alaskirjata, jotta se kirjautuisi oikealle tilikaudelle kuuluvaksi.

Joistain syystä alaskirjaaminen oli kuitenkin unohtunut ja siirtosaaminen oli jäänyt

kirjanpitoon näkyviin. Taloudenhoitaja ehdotti 1000 €:n siirtosaamisen alaskirjausta

kirjanpidosta ja ehdotus hyväksyttiin. Huomioitavaa oli myös, että siirtosaaminen oli

vääristänyt vuosien 2019-2020 ja 2020-2021 tilinpäätöksiä niin, että niissä oli oltu 1000 €

liikaa plussalla. Tämänhetkiseen kauteen alaskirjaus ei käytännössä vaikuta muutoin kuin

että tilinpäätöksessä jäädään 1000 € enemmän miinukselle verrattuna siihen paljonko rahaa

on todellisuudessa mennyt.

Laulukirjat oli laskutettu ainejärjestöiltä.

8. Koulutuspoliittiset asiat

Tulevalla viikolla tavataan Fobian edustajien kanssa. Tapaamisessa kysellään onko

koulutuspoliittinen tilanne parantunut ja miten menee yleisesti. Fuksikysely vuoden 2020

fukseille lähetetään myös tulevalla viikolla. Oulun koulutusohjelman johtajan Mirkan kanssa

oli yritetty sopia tapaamista mutta toistaiseksi sähköpostiin ei oltu saatu vastausta. Oulussa

oli ollut ongelmia kurssien käymisjärjestyksen suhteen sillä opiskelijoita oli kehotettu

ottamaan sivuainekursseja mutta sivuainekokonaisuuksien saamisesta ei ole ollut varmuutta.

Lisäksi he olivat saaneet JOO-opinto-oikeudet vain Lapin yliopistoon.

Puheenjohtaja välittää ainejärjestöiltä kerätyt hyvät käytännöt Ouluun, niitä ehtii kuitenkin

vielä lisäillä jos haluaa.

Oulun opiskelijoilla on järjestäytymiskokous parin viikon sisällä ja sen jälkeen on tulossa

nimen- ja haalareidenjulkistusbileet.

Keskusteltiin siitä, että Oulun liittymisen myötä matkakorvauksiin tullaan tarvitsemaan lisää

rahaa.

9. EFPSA- ja kv-asiat



EFPSA-edustaja ja varapuheenjohtaja olivat osallistuneet EFPSA:n hallituksen, tiimien ja

maiden edustajien työviikkoon. Viikko oli ollut raskas mutta antoisa. Keskustelua oli ollut

erilaisista käytännöistä ja toimintatavoista sekä siitä, miten federaatiota voisi kehittää.

EFPSA:n taloudenhoitaja oli päätetty irtisanoa pitkän keskustelun tuloksena. Kaikki muut

päätökset joita oli ehditty käsitellä oli hyväksytty, mutta joulukuulle oli jäänyt aika monta

kohtaa joita ei oltu ehditty käydä tuolloin.

Fuksi-infoissa oli esitelty EFPSA:a.

EFPSA Day järjestetään 1.12. ja keskusteltiin, että somekampanja olisi parempi kuin

livetapahtuma. Myös hybriditapahtuma voisi olla vaihtoehto mutta ei koettu että siihen olisi

tarpeeksi kiinostusta. EFPSA:n toimintaan osallistuneita voisi pyytää kertomaan

tapahtumista joissa he ovat käyneet. Mainitaan myös että kongressi on tulossa 11.-18.4.

7.12. järjestetään President meeting, jonka yhteydessä kaikki EFPSA:n jäsenjärjestöt saavat

esitellä oman järjestönsä.

Train the Trainersiä oli haettu Suomeen ensi vuodeksi ja jos valinta kohdistuu meihin niin se

järjestetään elokuussa Suomessa.

Pohjoismaisten psykologiliittojen yhteiskoalitio SAK oli tavannut ja opiskelijasihteeri oli ollut

siellä mukana. Tapaamisessa oli keskusteltu yhteisen konferenssin järjestämisestä ensi

syksylle. Myös Suomesta tarvittaisiin joku tähän järjestelyavuksi. SAK:lle oli annettu

EFPSA-varaedustajan yhteystiedot mutta ensi vuodelle valittava KV-vastaava tulee olemaan

myöhemmin yhteyshenkilö. Edellisiä KV-vastaavia voisi pyytää perehdyttämään uuden

KV-vastaavan, sillä joillain edellisillä KV-vastaavilla on mahdollisesti kokemusta konferenssin

järjestämisestä. Tulevaisuudessa voidaan myös miettiä, voisiko konferenssista tulla

säännöllisesti järjestettävä tapahtuma siten että esimerkiksi joka toinen vuosi järjestettäisiin

konferenssi ja joka toinen vuosi vaihtopäivät. Päätettiin, että KV-vastaavalle korvattaisiin

konferenssin matkat.

Vaihtoviikkojen tapahtuma suunnitellan järjestettäväksi osallistumismaksuista saatavilla

tuloilla. Vuonna 2019 osallistumismaksuista oli korvattu 80 % KV-vastaavalle ja 70 %

EFPSA-varaedustajalle. Keskusteltiin siitä, että jos pestinhaltija osallistuu vaihtoviikkoihin

jonnekin muualle, onko perusteltua korvata osallistuminen jos henkilö ei ole itse töissä



tuolloin siellä. Toisaalta henkilön odotetaan osallistuvan tapahtumaan pestinsä puolesta.

Keskusteltiin, että voitaisiin korvata KV-vastaavan ja EFPSA-varaedustajan osallistumismaksu

kokonaan ja lennoista 50 %. Osallistumismaksu on aiemmin ollut noin 150 €. Lisäksi Suomen

sisällä tapahtuvat matkat voidaan maksaa kokonaan molemmille, koska he ovat pestinsä

puolesta töissä tuolloin.

10. Yhteistyö ja avunanto

Toimintasuunnitelma pitää kirjoittaa. Puheenjohtaja oli jo kirjoittanut joitain kohtia, mutta

tiedostoa saa käydä vapaasti muokkaamassa.

Nettisivulta puuttuu edellisen kauden pöytäkirjoja. 2020 vuodelta puuttuu lokakuun,

marraskuun ja joulukuun kokousten pöytäkirjat. Vuodelta 2021 puuttuu tammikuun

kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjat olivat ilmeisesti jääneet hallituskauden vaihteessa

laittamatta.

11. Tietoturva-asiat

Hallitustoimijoiden osoitteiden julkisuus oli herättänyt keskustelua hallituksessa.

Kokoushetkellä puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kotiosoitteet löytyivät SPOL:n

nettisivuilta. Myös nettiin laitettavissa pöytäkirjoissa on ollut hallituksen jäsenten

kotiosoitteita. Keskusteltiin, että pöytäkirjojen nettiversioihin voisi laittaa pelkästään tien

nimet, mutta ei talon ja asunnon numeroa. Tarkka osoite löytyy kuitenkin edelleen

kokouskutsusta, joka lähetetään rajatulle sähköpostilistalle. Myös allekirjoitettaviin

kappaleisiin sisältyy tarkka osoite. Tulevissa hallituksissa voi kysyä mahdollisten

ainejärjestötilojen osoitetta SPOL:n yhteystiedoiksi, eli yhdistyksen osoitteeksi ja

laskutusosoitteeksi. Todettiin, että myöskään puheenjohtajan puhelinnumeroa ei tarvitse

pitää nettisivuilla näkyvissä tulevaisuudessa.

12. Tulevat tapahtumat

Addiktio-SPOLinaari oli järjestetty.

SPOLskiksen Facebook-tapahtuma julkaistaan pian. Kokous olisi kätevää pitää lauantaina

29.1. Sen jälkeen tulisi Amazing race ja illalla jatkot. Uuden hallituksen esittäytyminen voisi

olla siinä yhteydessä kun kerrotaan mitä päivä tulee pitämään sisällään. Vuosikokouksen

pitämiseen tulisi varata kolme tuntia ja sen jälkeen olisi hyvä ehtiä syödä jotain. Amazing



race voisi sijoittua kello 14-18 välille ja kaikki rastit pyritään saamaan keskustaan sisätiloihin.

Jatkoja ennen olisi taas pari tuntia vapaata aikaa ruokailulle. Rastiseikkailussa olisi yhteensä

7 rastia ja 7 taukorastia. Siten maksimissaan 140 fuksia, 70 vuodelta 2020 ja 70 vuodelta

2021, mahtuu seikkailemaan. Hallitus ja tapahtumatiimi pitävät rasteja. Myös uudet

hallituslaiset voivat hengailla rasteilla. Tapahtumatiimi voi ideoida rastit mutta ideoita

otetaan myös vastaan. Ainakin EFPSA-varaedustajalla oli joku alustava idea EFPSA-rastista.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on ennen joulua eli 7.12. Majoitusten jakamiseen tulee

varata aikaa. Sovittiin, että kokous pidetään kello 8:30 ja fuksit pyydetään paikalle kello 13.

Tiedotetaan, että tapahtumaan ei tule osallistua kipeänä, peruuntuneita matkoja ei voida

korvata ja baarit voivat mahdollisesti kysyä koronapasseja. Rastin pituus on 10 min per rasti.

Drinkkiliput olisivat hyvä palkinto. Palkintojen jako tapahtuu jatkoilla ja siellä voisi olla myös

jotain pientä ohjelmaa. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan myös, että SPOL:n

tapahtumiin ei lähtökohtaisesti laiteta haalareita. Järjestäjät voivat laittaa haalarit ja

mahdolliset SPOL-paidat jotta heidät tunnistaa kaupungilla. SPOLskis-merkkejä tilataan 200

kpl ja niitä myydään jatkopaikassa.

KosmoSPOLiitista laitetaan viestiä laivayhtiölle. Huhtikuun ensimmäinen viikonloppu saattaa

olla Oidipuksen vujut. Myös pääsiäinen, EFPSA-kongressi ja Vappu tulee huomioida

aikatauluissa. Alustava viikonloppu risteilylle on 9.-10.4. ja alustavasti 300 ihmistä voi

osallistua. Tapahumatiimin Mimmiltä voi kysyä haluaako hän suunnitella haalarimerkin

tapahtumalle.

Pidettiin tauko ajassa 12:18.

Oona Savander poistui ajassa 12:20.

Jatkettiin kokousta ajassa 12:27.

13. Vuosijuhlat 2023

Vuosijuhlavastaava valitaan vasta vuoden 2023 hallitukseen. Ensi vuoden hallitus perustaa

vuosijuhlatiimin keväällä 2022. Esimerkiksi 6-8 hengen kokoinen tiimi voisi olla hyvä, jotta

tehtävää riittää kaikille. Tiimiläisten ei tarvitse osallistua SPOL:n kokouksiin. Vuosijuhlapaikka

tulee varata hyvissä ajoin. Edellistä vuosijuhlavastaavaa Otso Lensua saa konsultoida

vujuasioihin liittyen.



14. Uuden hallituksen perehdytysviikonloppu

Perehdytys järjestetään alustavasti helmikuun ensimmäisenä tai toisena viikonloppuna.

Uusille hallituslaisille laitetaan kyselyä sopivista viikonlopuista tulevalla viikolla, kun kaikkien

edustajien seuraajat on valittu. Väistyvän hallituksen jäsenten ei ole pakko jäädä sunnuntain

kokoukseen. Tapahtumatiimi ei osallistu perehdytysviikonloppuun. Keskusteltiin, että

palkitaan heidät jotenkin SPOLskiksen jatkoilla.

Keskusteltiin eri yöpymismahdollisuuksista. Yksi mahdollisuus olisi majoittua muiden

hallituslaisten luona esimerkiksi Turussa ja varata TYY:n sauna. Toisaalta yhteinen

yöpymispaikka olisi kiva, esimerkiksi hostellissa. Hallituslaisten vanhempien koteja voi kysellä

myös. Vanhalle hallitukselle korvataan matkat perehdytykseen. Budjettia viikonloppuun on

400 €. Suunnitelmissa olisi perjantaina hengailua ja lauantaina aamupala, koulutus,

perehdytys sekä ruokailua ja hengailua. Sunnuntaina olisi aamupala ja pidettäisiin kokous.

Kouluttajalle pitää muistaa kertoa etukäteen paljonko matkakorvaus on.

15. Vuoden 2021 projektit

Vuoden psykologian opiskelija -kyselyssä esiin nousseet ehdokkaat oli ilmoitettu

ainejärjestöille ja ainejärjestöt lähettävät suosituskirjeet marraskuun loppuun mennessä.

Jäsenkyselyä aletaan tekemään tulevalla viikolla.

16. Yhteistyötahojen kuulumiset

Psykologiliitto: Opiskelijasihteeri ei päässyt paikalle kokoukseen. Fuksi-infot oli pidetty ja ne

olivat menneet hyvin. Psykologiliitolle oli valittu uusi hallitus, mukaanlukien uusi

puheenjohtaja Jari Lipsanen. Opiskelijasihteerin pesti on ensi vuonna nimeltään

opiskelijapromoottori ja haku kyseiseen tehtävään oli auki. Opiskelijasihteeriltä voi kysyä

lisää hausta. Psykologiliiton ja SPOL:n yhteistyön kehittämistä oli mietitty. Muun muassa

tiedonkulkua voisi kehittää. Joulukuun esityslistaan laitetaan oma kohta yhteistyön

kehittämiselle. Psykologiliiton hallituksen opiskelijaedustaja Laura-Kaisa Karjalainen tulee

tuolloin paikalle ja Julia Sangervo myös. Psykologiliiton kanssa oli keskusteltu myös siitä,

voisiko liitto sponsoroida liittovaltuutettujen osallistumista SPOL:n kokouksiin.

Psykologiliiton kanssa oli keskusteltu myös kokouspalkkiokäytännöistä ja pohdittu olisiko

tällainen perusteltua SPOL:n hallituksen kohdalla. Summa voisi olla noin muutama



kymmenen euroa per kokous. Kokouspalkkiokäytäntö toimisi ilmeisesti niin että

Psykologiliitolta toivottaisiin isompaa toiminta-avustusta. Palkkio voisi myös motivoida

ihmisiä edunvalvontaan. Moni opiskelija käy töissä ja viikonloppujen käyttäminen kokouksiin

voi luoda ylimääräistä taloudellista painetta heille. Aloite kokouspalkkioista tulisi olla

lähtöisin SPOL:lta. Kuluja lisäävät myös Oulun uusi edustus, puhujapalkkiot tapahtumissa ja

Verson kouluttajien palkkiot. Mahdollinen sääntöjen muuttamisen tarve varmistetaan vielä.

Tulisi myös sopia, mistä palkkiota maksetaan ja huomioidaanko siihen esimerkiksi

kokousvalmisteluja. Psykologiliitolta voi hakea myös erikseen avustusta.

Psykonet: Seuraava kokous on tammikuussa. Psykologian valintakokeet tulevat olemaan

sähköiset, fyysisissä kokeissa on riskejä inhimillisille virheille. Sähköinen valintakoe on osa

yliopistojen yleistä uudistusta.

Hogrefe: Ensi vuodelle oli ajateltu että Hogrefe-yhteyshenkilön tehtävät siirtyisivät

yritysyhteistyövastaavalle. Tämä kirjataan myös uuteen toimintasuunnitelmaan ja

pestimuutoksesta mainitaan yhdistyksen kokouksessa.

SPS: Kokouksessa oli keskusteltu uusien tilojen löytymisestä. Keväällä 2022 järjestetään

sosiaalipsykologian päivät ja kesällä 2022 psykologia-kongressi.

NPV: NPV oli ollut esittelemässä toimintaansa Addiktio-SPOLinaarissa. Haku johtoryhmään

on auki. Pikkujoulut järjestetään Helsingissä 11.12.

PSV: Marraskuussa oli pidetty kokous. Jyväskylän ja Tampereen paikallisryhmät olivat olleet

aktiivisia. Joulukorteilla ja -myyjäisillä oli kerätty rahaa muun muassa Libanonin

perheneuvolapsykologeille.

Verso: Kupla oli ja meni. Verso-yhteyshenkilö ei pääse kahteen seuraavaan kokoukseen.

Versolta kysellään kouluttajia perehdytykseen. Myös Verso-yhteyshenkilön pestiä saisi

kehittää tulevaisuudessa.

17. Ainejärjestöjen kuulumiset

Kompleksi: Kompleksi haluaisi viedä Psykonetille viestiä, että ilmastonmuutos ja psykologia

-teemaiselle kurssille olisi tarvetta psykologian koulutusohjelmissa. Kompleksi oli tehnyt

jäsenistölleen kyselyn ja järjestänyt aiheeseen liittyvän iltakoulun, jossa oli keskusteltu



mahdollisesta kurssin sisällöstä ja toteutuksesta. Psykonet-edustajat ovat yhteydessä

Kompleksiin viedäkseen nämä toiveet eteenpäin Psykonetin kokoukseen.

Fobia: Tiistaina pidetään syyskokous ja SPOL:iin sekä muihin pesteihin oli ollut kiinnostusta

hallituspestejä koskevan Excelin perusteella. Sitsejä ja hyvisviikko oli järjestetty. Sekä viime

että nykyinen hallitus olivat virkistäytyneet. Hallituksen kokoa muutetaan enemmän

toimikuntatyyppiseksi.

Impuls: Oli saatu kaksi uutta SPOL-edustajaa. Hallitus oli saatu kasaan, jopa yksi äänestys oli

pidetty. Terapia-sitsit oli järjestetty Fobian kanssa.

Cortex: Syyskokous oli pidetty. Hallitus ja toimihenkilöt sekä uudet spol-edustajat oli valittu.

Oli ollut paljon tapahtumia, etäopintotapahtumiin oli kutsuttu oululaisia mukaan.

Linna-casen tilanne oli se, että yliopiston hallitus oli palauttanut tilasuunnitelmat

valmisteluun. Päätös tehdään joulukuun loppupuolella. TAYS:n kanssa oli viritelty

harjoittelupaikkasopimusta siten että TAYS:lla olisi kiintiöt vähintään yhdelle Tampereen

yliopiston harjoittelijalle keväällä ja yhdelle syksyllä. Kieliopintojen kanssa oli ollut vähän

vaikeuksia mutta tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö oli auttanut niissä.

Stimulus: Vujut oli järjestetty ja uusi hallitus sekä SPOL-edustajat oli valittu.

Oidipus: Kokous tulossa keskiviikkona eli SPOL-edustajia ei ollut vielä valittu. Kaikki halukkaat

eivät välttämättä mahdu hallitukseen.

Oulu: Ainejärjestön perustamiskokous on marras-joulukuussa ja edustustajat SPOL:iin ollaan

saamassa.

Palattiin kohtaan 5 ajassa 13:19.

18. Tulevat kokoukset

Hallituksen kokous 12.12. Joensuussa. Kellonaika päätetään myöhemmin. Hallitus voi saapua

jo edellisenä päivänä Joensuuhun.

Yhdistyksen kokous 29.1 klo 8:30 Jyväskylässä.

19. Muut esille tulevat asiat



Sihteerin ja taloudenhoitajan tulee valmistella tarvittavat dokumentit toiminnantarkastusta

varten maaliskuun alkuun mennessä.

Kompleksin vuosijuhlat järjestetään 19.2.2021. Sovittiin että EFPSA-varaedustaja Hanna

Viherkoski ja tapahtumavastaava Laura Mikkonen edustavat SPOL:ia juhlissa.

Varapuheenjohtaja lupasi tehdä SPOL:n Facebook ryhmään postauksen jossa voi etsiä

harjoittelijoita muista kaupungeista.

Ystävyyskaupunkiprojektista keskusteltiin. Sen uudelleenaloittamiseen oli kiinnostusta ja ensi

vuoden hallitus voikin olla järjestöihin yhteydessä yhteistyöhön liittyen. Fobialla projekti on

mainittu tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa.

Fobialla on valmis blogiteksti, kokouksessa ei ollut varmuutta oliko se jo julkaistu.

Nettisivuille pitää päivittää yhteystietoja. Edellisen puheenjohtajan maininta pitää poistaa.

Tehtäväkuvauksia tulisi päivittää. Yritysyhteistyövastaava delegoi tehtäväkuvausdokumenttiin

uudet tekstit. Blogiteksti pitää lisätä ja vanhat pöytäkirjat päivittää nettiin.

Yritysyhteistyövastaavan koira oli söpö. Koulutuspoliittisen vastaavan koiralla oli

oksennustauti. Kopokoira oli oikeassa paikassa, se oli myös söpö ja sillä ei ollut

oksennustautia.

20. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 13:34.

_____________________________ _____________________________

Puheenjohtaja Emilia Veikkola Sihteeri Anniina Koutonen

_____________________________ _____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Ilmari Moisio Pöytäkirjantarkastaja Marika Kärkkäinen


