SPOL:n hallituksen kokous 2/2022
Pöytäkirja
Y-tunnus: 1084670-4
Aika: 13.3.2022 klo 12.00
Paikka: Tampellan Esplanadi, 33100 Tampere ja
etäosallistuminen Zoomissa
Läsnä: Anniina Koutonen (pj.), Sonja Veistinen (siht.), Alisa
Seppä, Anniina Hietaharju (etäyhteys), Ilmari Moisio (etäyhteys),
Maria Lampilahti, Matleena Pitkänen (etäyhteys), Nora Kinnunen, Samuli Santala,
Sannimaari Paavola, Sara Linqvist (etäyhteys), Stella Puurunen (etäyhteys), Venla Karppinen,
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.03.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin Ilmari Moisio ja Samuli Santala pöytäkirjantarkastajiksi.
5. Ilmoitusasiat
Oidipuksen vuosijuhlille 22.4. edustamaan ovat menossa puheenjohtaja ja sihteeri.
Oidipukselle päätettiin ostaa 20 € lahja ja edustajille korvataan puolet vuosijuhlien
osallistumismaksusta. Silliksen korvaus on toistaiseksi auki ja asiaa selvitetään.
Hallitus on päässyt vihdoin tapaamaan livenä! Eilen oli kiva tutustumisilta ja myös loput
kuusi tullaan tapaamaan myöhemmin.
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6. Nettipäätökset
-

18.2.2022 Päätettiin hyväksyä viime kauden toimintakertomus esitettäväksi
yhdistyksen kokouksessa ja lähteä järjestämään vaihtopäivät Belgian kanssa.

-

27.2.2022 Päätettiin maksaa lasku INT2000 OY:lle nettisivuista 120,00 €.

-

2.3.2022 Päätettiin hyväksyä viime kauden tilinpäätös, tase ja tuloslaskelma
esitettäväksi yhdistyksen kokouksessa.

-

9.3.2022 Hyväksyttiin maksettavaksi KosmoSPOLiitin lasku 2925,00 €
-

Hyttien kanssa on ollut sekaannusta, joten laskun summa saattaa vielä
muuttua. Asiaa selvitellään.

7. Talousasiat
Tilien saldot:
-

Päätili 9 481,14 €

-

Vujutili 2 808,81 €

Lauantain hengailussa käytiin yhdessä syömässä. Keskusteltiin siitä, korvaako SPOL
ruokailun kulut. Myös viime vuonna käyttämättä jäänyt orientaatiomökin tilabudjetti
käytettiin tähän tarkoitukseen ja budjetin siirtäminen varmistettiin silloin erikseen
Psykologiliitolta, joka puolsi asiaa, koska kyseinen raha oli yleisesti myönnetty
hallitustoimintaan. Päätettiin hyväksyä ehdotus, että siirretään orientaatiomökin tilabudjetista
134 € hallituksen virkistykseen.
SPOL tapasi Psykologiliiton edustajia Helsingissä. Varapuheenjohtajan oli tarkoitus yöpyä
tuttunsa luona, mutta sai lyhyellä varoitusajalla tiedon siitä, että majoittaja on sairastunut eikä
varapuheenjohtaja voi tämän vuoksi yöpyä siellä. Uutta maksutonta yöpaikkaa ei löytynyt
varapuheenjohtajan kyselyistä huolimatta, joten varapuheenjohtaja joutui ottamaan hotellin.
SPOL ei lähtökohtaisesti korvaa hotellissa yöpymistä. Koska tilanne oli kuitenkin yllättävä,
pakon sanelema ja edustusmatka, keskusteltiin siitä, korvaako SPOL hotelliyön kulut. SPOL
on aiemminkin korvannut vastaavanlaisia yllättäviä edustusmatkoihin liittyviä tilanteita.
Päätettiin hyväksyä ehdotus, että SPOL korvaa koko summan hotelliyöstä, joka on 88 €.
Päätettiin hyväksyä seuraavat maksut:
-

Kulukorvaus: taloudenhoitajan toimistotarvikkeita 11,20 € Sandra Alanen
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-

Kulukorvaus: kokoustarjoilut 7,78 € Sonja Veistinen

-

Kulukorvaus: kokoustarjoilut 11,78 € Venla Karppinen

-

Kulukorvaus: virkistys 134 € Anniina Koutonen

-

Kulukorvaus: edustusmatkan hotelliyö 88 € Anniina Hietaharju

Risteilyn mahdollista uutta laskua ei hyväksytty, koska asia on vielä selvityksessä.
Psykologiliittoon on otettu maaliskuun alussa yhteyttä avustussumman (13 000 €)
ensimmäisestä osasta, joka Psykologiliiton olisi tarkoitus maksaa SPOL:ille alkuvuonna, ja
pari päivää sitten on tullut vastaus, että ensimmäisen erän osa on tulossa maksuun.
Pankkitilien oikeudet ovat edelleen haussa: Pankista on tullut viestiä, että oikeudet on lisätty
taloudenhoitajalle ja puheenjohtajalle, mutta ainakaan vielä tunnukset eivät toimi. Ilmeisesti
jokin dokumentti pitää vielä käsitellä, ja edellinen taloudenhoitaja on täyttänyt ja lähettänyt
sen. Asiaa selvitellään.
Lähipäivinä lähetetään KosmoSPOLiitin maksuohjeet osallistujille, kun yksi hyttivaihdos on
selvinnyt.
8. Koulutuspoliittiset asiat
Koporinki on kasattu Telegramiin. Kaikkialla on uutta myllerrystä: esimerkiksi
opetussuunnitelmia on alettu tekemään Turussa ja Stimuluksessa yritetään nostaa
sosiaalipoliittista vastaavaa hallituspestiksi. SPOL:in koulutuspoliittisilla vastaavilla on ollut
kiireistä. Tarkoitus on selvittää tyytyväisyyttä Psykonetin opintoihin, ja kommentteja asiasta
on tullut Fobian ja Defenssin koulutuspoliittisilta vastaavilta.
SPOL on saanut yhteydenoton harjoittelupaikkakiintiöstä. Asian suhteen on ilmaistu huoli,
heikentävätkö kiintiöt tasa-arvoa ja asian suhteen ollaan kiinnostuneita, onko SPOL tietoinen
tällaisista kiintiöistä. Asia nostettiin esille myös Psykologiliiton tapaamisessa, jossa
kerrottiin, että HUS on sopinut ottavansa vähintään tietyn määrän harjoittelijoita HY:stä,
mutta se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö harjoittelijoita voisi ottaa myös muista yliopistoista.
Työantajapuolella on kuitenkin ollut erilaisia tulkintoja sopimuksesta, minkä vuoksi osa on
saattanut tulkita sen niin, ettei HUS ota harjoittelijoita muualta kuin HY:stä. Olisi kuitenkin
hyvä, jos tällaiset sopimukset olisivat julkisesti tiedossa, koska nyt asiasta liikkuu paljon
huhuja ja julkisuus estäisi myös työnantajaa vetoamasta vääriin kriteereihin. Toisaalta
nostettiin esiin myös näkökulma, että työnantaja voi kokea helpommaksi kieltäytyä kaikkien
muiden yliopistojen opiskelijoiden hakemuksista. Asian suhteen olisi hyvä olla yhteydessä
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Psykologiliittoon ja Psykonetiin ja tarvittaessa Helsingin yliopistoon. Tämä ongelma on ollut
jo pidemmän aikaa, eli valitettavasti asia ei ole uusi. Orientaatioharjoitteluun HUS ei
ilmeisesti ota lainkaan muiden yliopistojen opiskelijoita, mutta tästä asiasta ei ole olemassa
mitään sopimusta muutenkaan, joten työnantaja saa itse päättää asiasta. Yleisesti
harjoittelupaikkayhteistyösopimukset yliopistojen kanssa eivät ole laittomia. Yliopistolliset
sairaalat ovat opetussairaaloita, joten tällaiset sopimukset ovat aika tavanomaisia myös
esimerkiksi lääkärien ja sairaanhoitajien harjoitteluissa.
Jyväskylässä luovutaan laitoksen kautta haettavista harjoittelupaikoista. Tavoiteltavaa olisi
saada jokaiseen paikkakuntaan keskitetty harjoitteluhaku. Asiasta ollaan yhteydessä
Stimuluksen koulutuspoliittisiin vastaaviin.
9. EFPSA- ja kv-asiat
Hallituksen Telegramiin oli laitettu viestiä EFPSA-asioista, joissa muun muassa äänestetään
uusista pesteistä, kuten HR- ja koulutustiimistä, ja hyväksytään uusia dokumentteja.
EFPSA:n jäsenmaksulasku saapui perjantaina ja toimihenkilöpestihaku auki.
Ukrainan kriisi on herättänyt keskustelua siitä, mitä järjestö voi asian suhteen julkaista, koska
järjestö on poliittisesti sitoutumaton. Lisäksi EFPSA kerää erilaisia resursseja Ukrainan
pakolaisille ja myös Suomen osalta toivottiin ehdotuksia. Kokouksessa esiin nousivat
Paperittomien klinikka ja Migri, jotka voisivat olla hyödyllisiä tahoja. Tämän asian osalta
pitää kuitenkin enemmän selvitellä myöhemmin.
EFPSA:n kausi vaihtuu. Hakekaa TtT-järjestäjiksi ja ilmoittakaa siitä kaikille
kansainvälisyydestä kiinnostuneille! Pohdittiin, voisiko konkretian avulla markkinoida ja
tehdä tapahtumaa helpommin lähestyttäväksi ja jotakuta edellistä TtT-järjestäjää voisi pyytää
esittelemään tapahtumaa tarkemmin.
Vaihtopäivien osalta eilen saatiin yhteys Belgiaan. Heidän mukaansa suunnittelua voidaan
aloittaa mutta Belgia on ollut yhteydessä muihinkin maihin, joten he eivät voi vielä luvata,
että järjestävät vaihtopäivät meidän kanssamme. He kuitenkin lupasivat ilmoittaa asiasta
mahdollisimman pian. Tämän vuoksi tulisi kaiken varalta miettiä varavaihtoehto Belgian
tilalle. Edellisessä kokouksessa pohdittiin jotain lähellä olevaa maata, mutta monella on jo
sovittuna yhteistyömaa. Belgialle laitetaan pyyntö ilmoittaa heidän päätöksestään kahteen
viikkoon mennessä, ja samalla voisi alustavasti kartoittaa Tanskan tilannetta.
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Kv-vastaavan pestiin kuuluu mainostaa ulkomailla järjestettäviä koulutuksia. Kysyttiin siitä,
montako kertaa vuodessa näitä on hyvä mainosta. Aiemmin on mainostettu 2–4 kertaa
vuodessa. Todettiin, että lähtökohtaisesti kaksi mainosta riittää, mutta kv-vastaavan oman
aktiivisuuden mukaan voi mainostaa enemmänkin.
10. Yhteistyö ja avunanto
Ohjelmaideoita KosmoSPOLiittiin voi ehdottaa tapahtumavastaaville. Kokouksessa
ehdotettiin kosmoaaltoa, käytäväsitsejä ja erilaisia bingoja. Lisäksi annettiin vinkki, että
roskisboolin pitää kuulemma olla todella pahaa, koska viimeksi sitä kritisoitiin siitä, että se
oli hieman liian hyvän makuista. Tulee myös olla kaksi roskapussia, jotta roskisbooli kestää.
11. Tapahtumatiimi ja vujutiimi
Pidetään tauko ajassa 13.02–13.10.
Tapahtumatiimiin on valittu neljä henkilöä, joista kaikki ovat Oidipuksesta. Whatsapp-ryhmä
on luotu ja ensimmäinen tapaaminen on tiistaina Zoomissa. Some-esittäytyminen vielä
uupuu, mutta on tulossa lähiaikoina.
Tapahtumatiimin eduiksi päätettiin seuraavat asiat: tapahtumiin pääseminen suoraan,
matkakulujen korvaukset, mahdollisuus osallistua hallituksen hengailuun, esimerkiksi
mökkiviikonloppuun ja tuotelahjakortti kauden lopussa, joka oli myös viime kaudella.
Vujutiimiin on valittu seitsemän henkilöä ja hallituksesta siellä on puheenjohtaja,
yritysyhteistyövastaava ja sihteeri. Tapaaminen on suunnitteilla lähiaikoina, ja lisäksi
vujutiimiin voi edelleen hakea.
Vujutiimin maksuttoman osallistumisen puolesta oli laskettu edellisten vuosijuhlien
osallistujien (noin 400) ja osallistumismaksun perusteella. Hinnan ollessa 85 €, vujutiimin
maksuton osallistuminen korottaisi tavallisen osallistujan hintaa noin 1,5 €. Koska hinnat
ovat nousseet, laskettiin sama sillä oletuksella, että osallistumismaksu olisi 100 € ja tällöin
vastaava korotus vieraiden maksuun olisi noin 1,80 €. Edellisissä vuosijuhlissa esiintyjät
pääsivät maksutta vuosijuhliin, joten olisi kohtuullista, jos vujutiimikin pääsisi maksutta. Jos
esiintyjienkin maksuttomuus huomioidaan, olisi tavallisen osallistujan hinta luultavasti
korkeintaan 5 € korkeampi. Toisaalta valmistuneet, avecit ja osa kutsuvieraista maksaa
kalliimman hinnan, mikä myös kompensoi, ja tällaisia osallistujia oli edellisissä vuosijuhlissa
noin 60. Silliksen osalta korotus olisi edellisen silliksen (osallistujia noin 230) perusteella
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noin 30 senttiä ja hintojen korotus huomioiden tuskin paria euroa isompi. Laskuissa ei ole
huomioitu kuitenkaan esimerkiksi sponsoreita ja matkakulujen korvauksia. Olisi kuitenkin
kohtuullista, että vujutiimi saisi osallistua maksutta vuosijuhliin ja sillikselle, koska kyseessä
on iso 1,5 vuoden projekti ja vieraita tuskin haittaa, että järjestäjät saavat osallistua maksutta,
etenkin kun osallistumismaksut eivät nouse kohtuuttomasti. Vujutiimi on kuitenkin vastuussa
siitä, että budjetti kattaa heidän osallistumismaksunsa. Vujujen rahaliikenne kulkee vujutilin
kautta.
Vujutiimin eduiksi päätettiin seuraavat asiat: vujuihin liittyvien matkojen matkakorvaukset,
maksuton osallistuminen vuosijuhliin ja sillikselle ja mahdollisuus osallistua hallituksen
hengailuun, esimerkiksi mökkiviikonloppuun.
12. Tulevat tapahtumat
Silja Linelle on lähetetty matkustajatiedot eikä niitä voi enää muuttaa. Luento on lauantaina
klo 11–13 Oodissa ja Psykologiliitto maksaa puolet tilavuokrasta. Puhujana on alussa
Psykologiliiton puheenjohtaja, ja tämän jälkeen on paneelikeskustelu, jonka aiheena on
Etäopiskelun vaikutus ammatilliseen identiteetin ja kompetenssin muodostumiseen. Puhujia
on kysytty NPV:n Facebook-ryhmässä, mutta toistaiseksi vain yksi kiinnostunut on saatu
Psykologiliiton puheenjohtajan lisäksi. Paneelikeskustelun puheenjohtajana on toinen
SPOL:in koulutuspoliittisista vastaavista eli Stella. Paneelia varten pitää keksiä kysymyksiä
ja jäsenet voivat myös ehdottaa niitä. Haalarimerkeistä on laitettu tarjouspyyntö ja toivon
mukaan maanantaina saadaan ne tilattua. NPV:n johtokunnasta kysellään vielä puhujia.
Luennolle on ilmoittautunut noin 200 kuuntelijaa mutta tilaan mahtuisi vielä 50 ihmistä, joten
ilmoittautuminen avataan uudelleen luentoa varten, ja tarkka kellonaika aiheen kera
julkaistaan jäsenistölle.
Hyttikortteja jaetaan ja haalarimerkkejä myydään ennen ja jälkeen luennon sekä hyvissä ajoin
terminaalissa ennen laivan lähtöä. Tarkistettiin biletapahtuman eli tässä tapauksessa
KosmoSPOLiitin budjettia, roskisboolista voisi olla myös alkoholiton versio.
SPOLskiksen kohtalosta pidetään välimiitti. Varapuheenjohtaja tekee kyselyn ja paikalle
kutsutaan hallituksen lisäksi tapahtumatiimi.
13. Vuoden 2022 projektit
Nettisivuja päivitetään, kun kerkeää. Tiedotusvastaava päivittää nettisivuille kuvat, kun
kaikki ovat ne laittaneet hänelle. Nettisivuja voisi päivittää osa-alueittain ja tähänkin liittyen
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voisi pitää iltakouluja. Keskusteltiin siitä, mitä nettisivuille pitäisi tehdä: palvelimen voisi
vaihtaa ja uusi nettisivuja voisi rakentaan vanhojen sivujen ohella. Wix voisi olla tähän
otollinen ja esimerkiksi Oidipuksen nettisivut on tehty tällä pohjalla.
Hallituksen kesken on ollut keskustelua SPOL:in logon uudistamisesta. Logossa voisivat olla
esimerkiksi kopokoira ja -kolli, nykyinen logo on kuulemma “abstrakti auringonlasku”. Nyt
olisi hyvä hetki päivittää logo, jotta se olisi vuosijuhliin mennessä päivitetty. SPOL:in ystävät
haalarimerkkiä pitää myös päivittää, koska Defenssin maskotti puuttuu siitä. SPOLskiksen
haalarimerkkiin on jo päivitetty Oulun sijainti.
14. Somekampanjat
SPOL osallistui Nyytin kampanjaan #tältänäyttääopiskelija. Aiemmin hallituksen kesken oli
Telegram-ryhmässä sovittu, että osallistumalla kampanjaan voi voittaa jonkun palkinnon. Nyt
päätettiin hyväksyä ehdotus, että osallistujien kesken arvotaan R-kioskin tuoteseteli Ben &
Jerry’s jäätelöön. Istuvat hallituksen jäsenet eivät voi voittaa palkintoa.
Nyytillä on 13.4. opiskelijoiden mielenterveyspäivä, johon myös SPOL osallistuu ja tätä
varten pidetään välimiitti. Lisäksi Poijulla on tulossa esittelykampanja SPOL:in Instagramiin.
15. Ystävyysjärjestötoiminta
SPOL on aiemmin jakanut ainejärjestöjä ystävyysjärjestöiksi, jotka ovat järjestäneet yhteisen
tapahtuman, esimerkiksi sitsit. Toiminta on toistaiseksi ollut tauolla. Aiemman kokemuksen
perusteella tapahtuman järjestäminen toteutuu sitä todennäköisemmin, mitä varhaisemmassa
vaiheessa ystävyysjärjestöt on päätetty. Aiemmin ainejärjestötapaaminen on ollut vuoden
alussa mutta nyt se on syksyllä. Ajankohtana syksy voi olla ystävyysjärjestötoiminnan
kannalta myöhäinen, joten olisi parempi ilmoittaa aiemmin esimerkiksi laittamalla
puheenjohtajistolle viestiä. Ystävyysjärjestöt voisi arpoa. Koska ainejärjestöjä on Defenssin
myötä nyt pariton määrä, on yksi kokoonpano kolmen ainejärjestön kesken.
16. Yhteistyötahojen kuulumiset
Psykonet: Kliinisten taitojen opetuksen työryhmän kokous on tulossa ensi torstaina, ja
aiheena on EuroPsy:n kompetenssitavoitteet. SPOL:in molemmat koulutuspoliittiset
vastaavat ovat menossa sinne, mutta toinen heistä on myös Psykologiliiton
opiskelijapromoottorina paikalla, mikä voi aiheuttaa eturistiriitaa. Tämän vuoksi olisi hyvä
valita joku toinen SPOL:in edustaja Stellan lisäksi. Työryhmän kokouksia on kahdesti
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vuodessa. Ehdotettiin myös koporingistä edustajan pyytämistä, mutta tällöin haasteena voi
olla se, että näkökulma on lähinnä omasta yliopistosta. Päätettiin valita Anniina Koutonen
SPOL:in edustajaksi tähän työryhmään.
Poiju: Mehiläinen, Komppi ja Psykologipalvelu Poiju yhdistyneet ja sopimus on tehty vain
Poijun kanssa. Kompin kanssa ei ole enää erillistä sopimusta, joten heidän logonsa voi
poistaa SPOL:in sivuilta, koska sopimuksessa on vain maininta Poijun logosta. Ensi vuodelle
voisi miettiä isompaa yhteistyötä koko Mehiläisen kanssa. Poijun kanssa sovittu
sopimuksessa somekampanjasta, jota tiedotusvastaava hoitaa.
Hogrefe: Sopimus on loppunut vuoden vaihteessa ja yritysyhteistyövastaava on ollut
yhteydessä heihin, jotta saadaan mahdollisimman nopeasti uusi sopimus tehtyä. Tällä hetkellä
sopimusehdotus on 300 €, ja jos he haluavat somekampanjan, hinta olisi 400 €. Viime vuonna
he eivät kuitenkaan kokeneet somekampanjaa tarpeelliseksi. Hogrefelle kuitenkin ehdotetaan
uudelleen somekampanjaa.
Vuosijuhlasponsorit: Vuosijuhliin liittyen on hyvä tehdä erilliset sopimukset ja tavallisia
sopimuksia tehdessä on hyvä mainita myös tulevista vuosijuhlista. Keskustelussa oli myös
sopimusten hintojen nostaminen, koska sitä ei ole tehty pitkään aikaan. Oulun mukaan
saaminen voisi olla yksi peruste nostaa hintoja, koska tällöin yritykset saavat enemmän
näkyvyyttä. Toisaalta SPOL:illa ei ole juurikaan tilastoja siitä, kuinka paljon nettisivut
tavoittavat väkeä, joten voi olla haastavaa perustella näkyvyyden lisääntymistä. Instagramien
tarina-osioissa kuitenkin saadaan tietoon, kuinka monta ne ovat tavoittaneet. Toisaalta jos
tavallisten sopimusten hintoja ei nosteta, voisi rahaa saada vuosijuhliin erikseen hakemalla.
NPV: Ei mitään ihmeempää. Johtokunnasta kysytään puhujia KosmoSPOLiitin
paneelikeskusteluun.
PSV: Perehtys on järjestetty. Vuosikokous on 27.3., jolloin PSV:n edustajat pääsevät mukaan.
Kaupunkikohtaista toimintaa on ollut pääasiassa Tampereella, ja nyt Joensuussakin on oma
toiminta alkanut.
SPS: Yhdistyksen kokous on vasta kuukauden päästä.
Verso: Viime kokous oli perjantaina läsnä, johon SPOL:in yhteyshenkilö ei päässyt.
Pöytäkirja on kuulemma tulossa. Pohdinnassa on, miten voisi pitää yhteyttä Verson kanssa.
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SPOL:in kannalta suurin mielenkiinnonkohde on TtT:n järjestäminen. Esityslistan saaminen
etukäteen voisi myös helpottaa, jotta tietää, onko SPOL:illa jotain asiaa heidän suuntaansa.
Psykologiliitto: Tapaaminen, jossa olivat Psykologiliiton puheenjohtaja, järjestökoordinaattori
ja opiskelijapromoottori sekä SPOL:in puheenjohtajisto, järjestettiin Helsingissä. Aiheina
olivat muun muassa harjoittelupaikkakiintiöt, Psykologiliiton opiskelijaedustajien
matkakulujen korvaukset (max 2 hlöä), rekrymiitti, lakko ja alumnimentorointi.
Psykologiliitto haluaa korostaa olevansa SPOL:in pääyhteistyökumppani ja näkyvämpi osa
opiskelijoiden arkea. Psykologiliitto myös toivoo, että heidät mainitaan esimerkiksi SPOL:in
järjestämien seminaarien alkupuheenvuoroissa. Lisätietoa tapaamisen asioista voi kysyä
SPOL:in puheenjohtajistolta ja opiskelijapromoottorilta.
Kompleksi on järjestänyt messuhenkisen Uratreffit-tapahtuman, jonne yksityiset yritykset
voivat tulla esittelemään työpaikkojaan. Psykologiliitto haluaisi tähän mukaan ja laajentaa
sen kaikkiin kaupunkeihin. Tapahtumassa olisi heidän mukaan hyvä olla mukana myös
esimerkiksi kuntasektori ja Psykologiliitolta voisi saada kontakteja tapahtumaan. SPOL:ilta
toivottiin raamien luomista tällaiselle tapahtumalle ja toivotaan, että ainejärjestöt järjestävät
tällaisen. Uratreffeistä keskustellaan SPOL:issa myöhemmin lisää.
Lakko, ylityö- ja vuoronvaihtokielto: JUKO ry, johon Psykologiliitto kuuluu, neuvottelee
kuntasektorille parempaa työehtosopimusta. Tavoitteena on saada kaikki työ työajaksi ja kiriä
julkisen ja yksityisen sektorin palkkaeroa. Neuvottelut eivät mene kovin hyvin, minkä vuoksi
JUKO ry on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka koskee myös harjoittelussa olevia
opiskelijoita. Useampi kaupunki on jo mukana lakossa, jos tilanne ei kohene ja tällä hetkellä
vaikuttaa siltä, että lakko on edessä.
17. Ainejärjestöjen kuulumiset
Fobia: Kiivaana on ollut opetussuunnitelman päivittäminen. Oppiainevastaava on tavattu ja
asiat etenevät, mikä koetaan hyväksi. Lisäksi tiedotusta on saatu kursseista, joita ei järjestetä.
Yliopistolla on linjaus, jonka mukaan maaliskuun loppuun mennessä siirrytään
lähiopetukseen. Tulossa olevia tapahtumia ovat kaverisitsit, hyvinvointiviikko, Open stage ja
kevätsitsit. Ainejärjestössä aletaan pyöriä normaalilla tasolla. Jäsenistö on toivonut
alkoholittomia tapahtumia, jonka myötä on tulossa hyvinvointipassi, johon voi approtyylisesti
kerätä tarroja ja saada palkinnon.
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Cortex: Tampereella on siirrytty lähiopetukseen ja hallitus toimihenkilöineen on viettänyt
mökkireissun. Tulossa ovat muun muassa Himos-excu, teatteri, kevätkokous ja erilaisia
opintotapahtumia, ja lisäksi kummitoimintan pilotoimista aletaan selvitellä.
Kompleksi: Kumpikaan edustajista ei ollut edellisessä kokouksessa. Vuosijuhlat ovat tulossa.
Oidipus: Ensi viikolla on kevätkokous. Vuosijuhlia suunnitellaan mutta vaikeuksia on ollut
lippujen myynnissä. Koronaa on paljon liikkeellä. Hallituksella menee ihan hyvin. Fuksien
haalarikaste on ollut.
Stimulus: Sosiaalipoliittisen vastaavan nostamisesta hallitukseen on puhuttu, ja se vaatii
sääntömuutoksen. Lisäksi toimihenkilöpestejä karsitaan. Tuutorit on valittu ja osa on arvottu,
koska kaikki hakemukset olivat kuulemma yhtä hyviä. Arpominen ei kuitenkaan ollut
kaikkien mieleen. Tuutorivalintaprosessia on haluttu yhtenäistää: osa kriteereistä, esimerkiksi
opintopistemäärät, oli kerrottu.
Impuls: Tapahtumia on ollut ja lähiopetukseen on siirrytty. Henkilökunta järjesti
henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisen kahvittelutilaisuuden rajoitusten hellittämisen
kunniaksi. Sitsit ovat tulossa ja laulukirjoja uudistetaan. Ensi vuonna ovat vuosijuhlat, joihin
tulisi kerätä rahaa.
Defenssi: Haalarit on saatu, ja ne on kastettu. Himos-excu lähestyy. Ensimmäinen useamman
ainejärjestön tapahtuma oli viime viikolla, ja tapahtuma oli onnistunut. Moni ainejärjestö on
ollut kiinnostunut tekemään yhteistyötä. Tuutorit on valittu. Defenssin fuksivastaava,
koulutuspoliittinen vastaava ja järjestöyhteistyövastaava menevät keskustelemaan
henkilökunnan kanssa, minkälaisiin asioihin olisi hyvä kiinnittää huomiota uuden
vuosikurssin aloittaessa opintonsa syksyllä.
18. Tulevat kokoukset
Yhdistyksen kokous on Helsingissä Meilahdessa pe 8.4. klo 18.30. Paikkana on mahdollisesti
24/7-tila.
Mökkiviikonloppu on Muhoksella 27.–29.5. Paikalle kutsutaan myös tapahtuma- ja vujutiimi
sekä Psykologiliiton opiskelijaedustajat.
Seuraavat kokoukset sovitaan myöhemmin, koska kesäkuussa on kesätauko.
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19. Muut esille tulevat asiat
Perjantaina 6.5. on opiskelijayhteistyönseminaari, todennäköisesti Helsingissä. Jokaisesta
ainejärjestöstä kutsutaan 2–3 henkilöä ja lisäksi SPOL:in hallitus on paikalla.
Iltapäivätapahtuma alkaa luultavasti klo 12–14 ja siellä pohditaan yhdessä erilaisia teemoja
learning cafe -tyylisesti. SPOL:in hallituslaiset toimivat fasilitaattoreina tai kirjureina.
Tapahtumassa edistetään ainejärjestöjen ja Psykologiliiton välistä yhteistyötä. Psykologiliitto
on valinnut puheenaiheet. Ensi kuun alussa tulevat tarkemmat tiedot.
20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.59.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

________________________________

________________________________

Puheenjohtaja Anniina Koutonen

Sihteeri Sonja Veistinen

________________________________

________________________________

Pöytäkirjantarkastaja Ilmari Moisio

Pöytäkirjantarkastaja Samuli Santala
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