Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Yhdistyksen kokous 2/2022
Pöytäkirja
Y-tunnus: 1084670-4
Aika: 8.4.2022 klo 16.00
Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4, 00100
Helsinki ja etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta
Läsnä: Anniina Hietaharju (pj.), Sonja Veistinen (siht.), Alisa
Seppä, Anniina Koutonen (poistui kohdassa 21 ja saapui uudelleen kohdassa 21), Eetu
Vilminko (saapui kohdassa 8), Emilia Veikkola (etäyhteys, poistui kohdassa 21), Hanna
Viherkoski (etäyhteys, poistui kohdassa 14), Juhani Ikäläinen (etäyhteys, poistui kohdassa
17), Kira Schalin (poistui kohdassa 11 ja saapui uudelleen kohdassa 12), Maria Lampilahti,
Martti Vapalahti, Matleena Pitkänen, Noora Sopanen (saapui kohdassa 14, poistui kohdassa
21), Nora Kinnunen (saapui kohdassa 8), Samuli Santala, Sandra Alanen, Sannimaari Paavola
(saapui kohdassa 13), Sara Linqvist (saapui kohdassa 11), Sonja Toivonen (etäyhteys, poistui
kohdassa 21), Stella Puurunen (saapui kohdassa 8), Venla Karppinen

1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.11.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valittiin Anniina Hietaharju.
5. Kokouksen sihteerin valinta
Valittiin Sonja Veistinen.
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6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin Venla Karppinen ja Matleena Pitkänen pöytäkirjantarkastajiksi.
7. Ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin Samuli Santala ja Alisa Seppä ääntenlaskijoiksi.
8. Ilmoitusasiat
Hallituksen ja tapahtumatiimin kesken järjestettiin välimiitti, jossa uusi tapahtumatiimi
esittäytyi sekä keskusteltiin opiskelijoiden mielenterveyspäivästä ja kauden tulevista
tapahtumista. SPOLskiksen superviikonloppua mietittiin, ja se sai paljon kannatusta sekä
ideoita.
Eetu Vilminko, Stella Puurunen ja Nora Kinnunen saapuivat ajassa 16.15.
Opiskelijoiden mielenterveyspäivän 13.4. suhteen ideana on, että SPOL:in hallitus tekisi
Instagramiin reelsin eli videopätkän ja loisi Jodeliin psykologian ainejärjestöjen kanaville
keskustelun, johon voisi anonyymisti jakaa kokemuksia.
Edellisen kokouksen jälkeen on varmistunut, että vaihtopäivät järjestetään Belgian kanssa.
Ystävyyskaupunkitoiminta alkaa uudelleen ja parit ovat seuraavanlaiset: Oulu ja Joensuu,
Turku ja Tampere sekä Helsinki ja Jyväskylä.
Yhdistyksen kokouksen kellonaikaa jouduttiin vielä muuttamaan edellisen kokouksen
jälkeen, koska tuli aikataulumuutoksia.
9. Nettipäätökset
Ei nettipäätöksiä.
10. Talousasiat
Tilien saldot 8.4.2022:
-

Päätili: 14 080,28 €

-

Vujutili: 2805,91 €

-

Käteiskassa: sama kuin ollut aiemmissa, ks. pöytäkirja 1/2022.

Hyväksyttiin seuraavat maksut:
-

EFPSA:n jäsenmaksu 2022–2023, summa 186,00 € ja eräpäivä 18.4.22
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-

Taloudenhoitajan matkakulut Helsinkiin, summa 12,90 €

Ensi kuussa lähetetään laskut ainejärjestöjen jäsenmaksuista.
Pohdittiin, pitäisikö kaikki matkakulut tuoda esille läpinäkyvyyden parantamiseksi. Tällöin
myös paremmin konkretisoituisi, mihin rahaa menee. Yleisesti matkakulut vievät ison
summan SPOL:in budjetista. Nykyisenä käytäntönä on, että kokouksissa hyväksytään
erikseen vain taloudenhoitajan matkakorvaukset ja muiden matkakorvaukset menevät suoraan
taloudenhoitajalle. Keskustelun pohjalta päätettiin, että kokouksissa käydään läpi, paljonko
edellisen kokouksen matkakuluihin on mennyt rahaa.
Keskusteltiin myös, tulisiko tapahtuma- ja vuosijuhlatiimin osalta olla joku rajaus sille,
minkä suuruisten summien kulukorvaukset voi taloudenhoitaja hyväksyä suoraan ja minkä
suuruiset tulevat hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi. Isoin kustannus esimerkiksi
vuosijuhlissa on tilat, mutta tapahtumien järjestämisen suhteen voi tulla myös paljon pieniä
kuluja. Päätettiin, että kaikki kulut esitetään hallitukselle mutta asian suhteen seurataan
tilannetta.
Palattiin kohdasta 12 ajassa 17.49–17.56.
Keskusteltiin, korvaako SPOL osan silliksen osallistumismaksusta. Aiemmin silliksestä on
korvattu osa, jos se on ollut samassa vuosijuhlien osallistumismaksussa. Jos silliksen hinta on
ilmoitettu erikseen, ei sitä ole korvattu. Vuosijuhlabudjetti on 250 €, joten se ei välttämättä
riitä kattamaan silliksen maksua. Jos sillis on mukana vuosijuhlien osallistumismaksussa,
tulisi arvioida, kuinka iso osa siitä on sillismaksua. Yksi vaihtoehto on korvata sillismaksu,
jos vuosijuhlabudjetti ei mene täyteen. Päätettiin, että lähtökohtaisesti korvataan
osallistuminen vain vuosijuhlien pääjuhlaan, jossa ensisijaisesti edustetaan SPOL:ia.
Roskisbooli on jo budjetoitu etukäteen talousarviossa. Kuitit esitetään jälkeen päin
taloudenhoitajalle.
Palattiin kohtaan 17 ajassa 17.56.
11. Koulutuspoliittiset asiat
Kira Schalin poistui ajassa 16.27.
Koulutuspoliittisella saralla ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä. Edustajat ovat olleet
kliinisten taitojen ja valintakokeen työryhmien kokouksissa. SPOL:in puheenjohtaja on
menossa määrittämään ammatillisia kompetensseja.
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Sara saapui ajassa 16.28.
Kompetensseilla pyritään vastaamaan EU:n linjauksiin, jotta Suomessakin olisi linjausten
mukaiset kompetenssit. Lisäksi tarkoituksena on selkeyttää, mitä vastavalmistuneen
psykologin tulisi osata.
Toukokuun aikana on tarkoitus tehdä fuksikysely. Harjoittelupaikkasopimusasia on vielä työn
alla.
12. EFPSA- ja kv-asiat
Vaihtopäivät järjestetään Belgian kanssa, ja heidän kanssaan on järjestetty Zoom-miitti.
Seuraava tapaaminen on huhtikuun lopussa. Vaihtoviikot ovat alustavasti Belgiassa 12.–16.10
ja Suomessa Tampereella 28.10.–1.11. Teema on vielä pohdinnan alla.
EFPSA-kongressi on ensi viikolla, ja sinne on menossa Suomesta yhteensä kahdeksan
osallistujaa paikan päälle ja kaksi osallistuu etänä. Kongressissa järjestetään kulttuuri-ilta,
jonne Suomi on perinteisesti tuonut minttuviinaa. SPOL:illa on oma budjettinsa tuliaisiin.
Keskusteltiin siitä, voiko SPOL maksaa minttuviinan. Päätettiin, että SPOL voi maksaa
minttuviinan kongressiin.
PYRY:ltä voi hakea rahaa kongressin kustannusten kattamiseen. Lomake tulee täyttää, jotta
korvauksia voi saada. Lomakkeen osalta saadaan tarvittaessa apua edellisiltä
EFPSA-edustajilta.
SPOL:in puheenjohtaja oli EFPSA:n jäsenjärjestöjen presidential meetingissä, joka oli tämän
kauden viimeinen, vaikka nykyiselle puheenjohtajalle ensimmäinen. Siellä haluttiin pyytää
palautetta, mutta sattuneesta tilanteesta johtuen SPOL:illa ei ollut kummempaa palautetta.
Ukrainan tilanteeseen liittyen oli paljon keskustelua ja myös Ukrainan edustajat olivat
paikalla. Keskustelua oli esimerkiksi siitä, miten asian suhteen voisi tarjota tukea, ja monet
maat olivat muun muassa jakaneet tietoa, mistä saa puhelimitse apua ja lisäksi oli tarjottu
konkreettista apua esimerkiksi keskusteluavun tai lahjoitusten muodossa.
Heidi on järjestämässä TtT-tapahtumaa Suomessa. Tapahtumalle yritetään etsiä sponsoreita ja
SPOL:ilta toivottiin yhteistyöapua asian saralla, mikä voisi myös olla SPOL:in sponsorointi
tapahtumalle. Jos he löytävät yhteistyökumppanin, se voisi olla myös SPOL:in
yhteistyökumppani. Vastineeksi TtT-tapahtuma saisi näkyvyyttä esimerkiksi SPOL:in somen
kautta. Päätettiin, että SPOL on alustavasti mukana.
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Kira Schalin saapui ajassa 16.39.
Palattiin kohdasta 17 ajassa 17.46.
Keskusteltiin, korvataanko myös muiden suomalaisten osallistujien kongressiin tuomia
tuliaisia. Aiemmin on korvattu vain EFPSA-edustajan tuomat, vaikka usein myös muut
osallistujat tuovat tuliaisia. Helpointa olisi maksaa könttänä eli tällöin pelkästään
EFPSA-edustajalle, mutta kaikki tuliaiset eivät mahdu hänen laukkuunsa. Jos tuliaiset eivät
mahdu yhdelle, niin parikin osallistujaa voi tuoda tuliaisia, ja heille korvataan tuliaiskulut.
Osa osallistujista tulee myös eri lennoilla. Tuliaisbudjetti on 150 €, ja se kattaa EFPSA:n
lisäksi vaihtopäivät. Päätettiin, että tuliaisbudjetti jaetaan osiin 100 € ja 50 €, joista 100 €
menee kongressiin ja 50 € vaihtoviikkoihin.
Avattiin uudelleen kohta 10 eli talousasiat ajassa 17.49–17.56.
13. Yhteistyö ja avunanto
Nettisivuja on tarkoitus päivittää. Varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaavat ovat tsekanneet,
mitä tulisi päivittää, ja eri osioista on tehty Excel-tiedosto. Kaikkea ei tarvitse päivittää ja osa
pitää lisätä. Taulukkoon on merkitty vastuuhenkilöt. KosmoSPOLiitin jälkeen ruvetaan asiaa
hoitamaan ja asian osalta tullaan tekemään alustava aikataulu, jonka järjestystä voi
tarvittaessa muuttaa. Päivitettävät osiot voi tehdä word-tiedostona ja lähettää
tiedotusvastaavalle.
Sannimaari Paavola saapui ajassa 16.42.
Uramessuista puhuttiin myös välimiitissä. SPOL:in varapuheenjohtaja on ottanut yhteyttä
Kompleksin uratreffien järjestäjään Jannaan, ja he tapaavat myöhemmin Zoomissa. Kun
tapahtuma konkretisoituu, varapuheenjohtaja pyytää apua muilta. Tapahtuma ajoittuu
marraskuulle tai tammikuulle, mutta ajankohta tulisi päättää suhteellisen pian.
Tapahtumapaikkana olisi Turku loogisin, koska tapahtuman pääjärjestäjä asuu siellä. SPOL
siis loisi pohjan uramessuista, jonne tulisi työnantajia, ja SPOL myös tarjoaisi ainejärjestöille
ohjeet, miten ainejärjestö voisi tapahtuman järjestää myös omalla paikkakunnallaan.
Psykologiliitto on luvannut toimia yhteistyötahona asian suhteen.
KosmoSPOLiitin hyttikorttien kuoritus vaatii apukäsiä huomenna.
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14. Tulevat tapahtumat
KosmoSPOLiitti on 9.–10.4. Sairastapausten vuoksi luennolla on vain kolme panelistia eikä
lyhyellä varoitusajalla saada korvaajaa. Laivan vaihtumisesta johtuneista muutoksista on
tiedotettu risteilylle osallistuvia sekä varjoilijoita. Hyttikortit, joita hakiessa pitää näyttää
maksuvahvistus sisältäen arkistointunnuksen, saadaankin vasta lauantaina. Tämän vuoksi
yhteislähtö peruttiin, mutta yksi mahdollisuus olisi, että toinen SPOL-edustajista, jonka
järjestöstä ei ole paljoa osallistujia, menisi vastaamaan yhteislähdöstä. Päätettiin, että Sara ja
Stella vastaavat yhteislähdöstä ja että se on kuitenkin sama kuin aiemmin ilmoitettu, eli klo
16.15 ja samassa paikassa.
Hanna Viherkoski poistui ajassa 16.53.
Noora Sopanen saapui ajassa 16.54.
Ryhmänvetäjäetujen vuoksi SPOL:in järjestäjät saavat korvausta, muun muassa kaksi
maksutonta hyttiä. Pohdinnan alla on, jaetaanko kaikille vai osalle. Päätettiin, että
könttäsumma maksetaan yhdelle hallituslaiselle, joka maksaa muille. Yksi
tapahtumavastaavista on jo huomioinut omassa maksussaan tämän eli puolet illallisesta.
Tällöin könttäsumma olisi 180 € - 17 € = 163 €.
Opiskelijayhteistyön seminaari on pe 6.5., mutta asiasta ei ole tullut tarkempaa infoa.
Mökkiviikonloppu on pe-su 27.–29.5. Muhoksella. Mukaan on kutsuttu liittarit, tapahtuma- ja
vujutiimi. Asiasta tehdään ilmoittautuminen, josta vastaa SPOL:in puheenjohtaja.
Viikonlopun aikana on myös hallituksen kokous.
SPOLskiksen superviikonlopun päivämäärä pitäisi päättää. TtT on elokuussa, järjestöinfot
puolestaan alkavat jo elokuussa. Päätettiin, että SPOLskis on alustavasti Joensuussa pe-la
30.9.–1.10. Koska viime kaudella SPOLskis peruttiin, järjestetään nyt kaksi SPOLskista: yksi
päivä on vuoden 2022 fukseille ja toinen on vuosien 2020 ja 2021 fukseille. Ajankohdasta
tulee infota ainejärjestöjä päällekkäisyyksien estämiseksi.
Elo-syyskuussa on hallituksen orientaatiomökki. Heinäkuussa on kokous alustavasti Turussa,
ja siihen voisi sisällyttää hengailua.
Syksyn tapahtumat:
-

orientaatiomökki elo-syyskuussa

-

ainejärjestötapaaminen alustavasti Oulussa 2.–4.9.
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-

SPOLskis alustavasti 30.9.–1.10. Joensuussa

-

vaihtopäivät Belgiassa 12.–16.10. ja Suomessa Tampereella 28.10.–1.11.

-

etätiedetapahtuma alustavasti loppuvuodesta

-

uramessut tammikuussa

Vuosijuhlatiimi on kasvanut kahdella eli nyt siihen kuuluu yhdeksän henkilöä. Tiimi on
tavannut ja alustavasti vuosijuhlat järjestetään lokakuussa 2023 Tampereella. Alustava
työnjako on tehty. Kahdesta potentiaalisesta juhlapaikasta on jo saatu tarjous. Vujutiimi
kokoustaa seuraavan kerran pääsiäisen lopussa.
15. Vuoden 2022 projektit
SPOL osallistuu opiskelijoiden mielenterveyspäivään tekemällä Instagramiin reelsin ja
luomalla Jodeliin keskustelut. Reelsiin voi kuvata viikonlopun aikana erilaista
videomateriaalia ja aiheena on opiskelijan arki.
Hallituspaidat on tilattu, mutta asia on käsittelyssä eikä ole tullut edes laskua.
16. Yhteistyötahojen kuulumiset
Verso: Edustaja ei ole saanut vieläkään edellisen kokouksen pöytäkirjaa.
Psyli: Ilmari ei ole paikalla. Lakkotaistelut, mielenilmaukset ja vuoronvaihtokiellot ovat
meneillään. Asiasta on pyritty infoamaan mahdollisimman pian.
NPV: Nuori psykologi -päivää alustavasti suunnitellaan syksylle ja SPOL:ia saatetaan tarvita
tilavarausten tekemisessä. Suunnitteilla on myös piknik-tapahtumia Helsinkiin ja
Tampereelle. Toukokuussa on tulossa opiskelijoillekin avoin etätapahtuma erilaisista uran
aloituksista.
SPS: Vajaan kahden viikon päästä järjestetään vuosikokous. Edellinen edustaja kertoi, että
viime kokouksessa on keskusteltu, miten SPS:n ja Psykologiliiton yhteistyötä voisi tiivistää.
Pöytäkirjaa ei ole vielä julkaistu.
PSV: Uuden hallituksen toiminta on lähtenyt käyntiin. Samuli on valittu
paikallisryhmäkoordinaattoriksi eli samaa, mitä edellinen edustaja on tehnyt. Venlalla ei ole
mitään pestiä, koska on varajäsen. Lähitapaaminen on suunnitteilla, mutta sen järjestämisen
haasteena on ollut sopivan ajankohdan löytäminen.
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Yritysyhteistyö: Hogrefeen on oltu yhteydessä mutta sopimus on vielä vaiheessa. Uusitaan siis
sama sopimus kuin viime vuonna. Somekampanjaan heitä ei saatu, mutta ovat kiinnostuneita,
jos olisi rahaa tähän.
Psykonet: Ei kerrottavaa.
PYRY: On kokoustanut, ja kesäkuusta alkaen Ansku on virallinen jäsen.
17. Ainejärjestöjen kuulumiset
Cortex: Ajankohtaisena aiheena on ollut muun muassa tapahtuman järjestäjien
osallistumismaksujen korvaukset ja se, miten se käytännössä toteutetaan. Keskustelua on
ollut myös sisäänottomäärän kasvusta, jonka myötä sponsorointeja pitää hakea haalareihin
enemmän.
Defenssi: Haalarimerkit ovat tulleet, ja niitä päästään huomenna myymään. Lisäksi
ainejärjestön sähköpostilista on luotu. Myös Hogrefeltä on pyydetty, että listalla voisi
mainostaa heidän avoimia työpaikkojaan. Tällaisesta voisi yleisesti pyytää jotain maksua,
mutta asiasta tiedustellaan, miten muissa järjestöissä toimitaan, etenkin kun Defenssi kuuluu
SPOL:iin, jonka yhteistyökumppanina Hofrege on. Avoimien työpaikkojen mainostaminen
lisää sähköpostilistalle on arvoa, kun taas jos mainostetaan tuotteita, voisi rahan pyytäminen
olla sopivampaa. Ilmeisesti Oulussa on tällaisesta tapana pyytää rahaa. Toisaalta
sähköpostikanava on todella hyvä kanava ja löytää kohderyhmän nopeasti, joten myös yritys
hyötyy tästä. Muualla on tapauskohtaista, millä perusteella ulkopuolisten viestejä on
hyväksytty listalle.
Fobia: Vuosijuhlat ovat ensi vuonna ja vuosijuhlatoimikunta on perustettu. Ajankohta on
mahdollisesti keväällä. Pesäpalloa on pelattu hyvällä menestyksellä. Parhaillaan ovat
käynnissä hyvis-approt, jossa alkoholittomista tapahtumista saa merkinnän. Lisäksi
harjoittelupaikkahöpinät on järjestetty. Sitsejä on ollut sekä tulossa.
Impuls: Ukrainalaisia opiskelijoita on tavattu ainakin lounaan merkeissä ja lisäksi kursseilla
autetaan heitä. Joitakin tapahtumia on tulossa: vappu, PsykOS urheilutapahtuma opiskelijoille
ja henkilökunnalle, APF juusto- ja viini-illat sekä ajankohtaiset psykologian tutkimukset.
Yhteistyötapahtumia järjestetään muiden ainejärjestöjen kanssa.
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Kompleksi: Virallisesti on määritelty arvot, joita oli jo viime vuonna mietitty.
Jäsenrekisteristä tehdään uudistusta, sitä ollaan siirtämässä Kide.Appiin. Syksyllä
järjestettävästä seminaarista on myös työryhmä.
Oidipus: Vuosijuhlat ovat tulossa ja budjetti näyttääkin hyvältä, vaikka osallistujia ei ole
tullut niin paljoa kuin odotettiin. Sponsorit ovat paikanneet tätä asiaa ja tällä hetkellä on
vähän jopa ylijäämää. Koulutuksia on ollut paljon ja vappuviikko on tapahtumantäyteinen.
Koulutuspoliittisen vastaavan tekemän kyselyn perusteella opinnoissa on liikaa etäilyä, ja
asiaa selvitetään. Puheenjohtajisto on keskustellut oppiaineen henkilökunnan kanssa asiasta,
mutta opiskelijat ja henkilökunta ovat erimielisiä asiasta. Aiheesta on keskusteltu myös
SPOL:in koulutuspoliittisten vastaavien Telegram-viestissä. Oidipuksen tietosuojaa on
parannettu, kun vanhat oikeudet dokumentteihin on poistettu.
Stimulus: Ensimmäinen äänestys siitä, että sosiaalipoliittinen vastaava kuuluisi hallitukseen,
on mennyt läpi mutta asiasta on ilmeisesti tulossa vielä toinen äänestys. Tuutorit on valittu.
Lisäksi on paljon vappumeininkiä ja wappu on alkanut eilen. Kiitos Stimuluksen
tapahtumavastaaville!
Pidetään tauko ajassa klo 17.35–17.45.
Juhani Ikäläinen poistui ajassa 17.41.
Avattiin uudelleen kohta 12 eli EFPSA- ja kv-asiat ajassa 17.46–17.49.
Palattiin kohtaan 17 ajassa 17.56.
18. Toimintakertomuksen vahvistaminen kaudelta 2021
Toimintakertomus on laitettu kokouskutsun yhteydessä, eli jäsenistöllä on ollut mahdollisuus
tutustua siihen jo ennen kokousta. Edellisen kauden puheenjohtaja esitteli toimintakertomusta
lyhyesti. Tiivistettynä oli taas erikoinen vuosi, eikä kaikkea toimintasuunnitelmassa olevaa
pystytty toteuttamaan. Asioiden osalta toimittiin vastuullisuus ja turvallisuus edellä.
Tapahtumakierto uudistui kolmeen tapahtumaan ja lisäksi valittiin toimihenkilöitä apukäsiksi.
Päätettiin vahvistaa kauden 2021 toimintakertomus.
19. Tilinpäätöksen vahvistaminen kaudelta 2021
Myös tilinpäätös on lähetetty kokouskutsun yhteydessä, eli jäsenistöllä on ollut mahdollisuus
tutustua siihen jo ennen kokousta. Edellisen kauden taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöstä
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lyhyesti. Keskeisin asia on, että ylijäämää on 2 256,35 €, mikä johtuu esimerkiksi
SPOLskiksen perumisesta ja siitä, ettei tuloja ja menoja pystytä aina arvioimaan tarkalleen.
Koska sitä edeltävän kauden tulos oli alijäämäinen, tämä ylijäämä tasapainottaa
tulotilannetta. Osa ylijäämästä on myös siirretty vujutilille.
Päätettiin vahvistaa kauden 2021 tilinpäätös.
20. Toiminnantarkastajien lausunto
Viime kauden toiminnantarkastajina ovat olleet Sonja Toivonen ja Jannik Andelin.
Kokouskutsun yhteydessä on lähetetty virallinen toiminnantarkastajien lausunto. Tiivistettynä
toiminnantarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä.
Lisäksi toiminnantarkastajien laatima epävirallisempi kommenttitiedosto on välitetty
nykyiselle hallitukselle, ja kyseistä dokumenttia myös esiteltiin kokouksessa: Yleisesti
päätökset oli perusteltu hyvin ja kirjanpito oli tehty huolellisesti, joskin pari kuittia uupui.
Huomiota sai se, että tilikausi oli melko ylijäämäinen. Aiemman kauden siirtosaaminen oli
jäänyt aiemmin kirjaamatta, mutta nyt se on korjattu. Esille nousi eväiden korvaaminen: osa
niitä selkeästi käyttää ja osa ei. Ohjesääntö siitä, mitä hallitukselle korvataan, voisi olla
hyödyllinen ja lisäisi jatkuvuutta toiminnassa. Esimerkiksi taloudenhoitaja voisi laatia
tällaisen. Virallisia kuitteja, joissa näkyy, mitä on ostettu, tulisi suosia ja kulukorvauksiin
toivottiin merkittävän selkeästi kenelle ja mitä varten se on. Kirjanpitoon tämä on kuitenkin
merkitty selkeästi. Toivottiin, että tilinpäätöskorjaukset hoidetaan järjestelmällisesti.
21. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Emilia Veikkola, Noora Sopanen, Sonja Toivonen ja Anniina Koutonen poistuivat ajassa
18.20.
Päätettiin myöntää vastuuvapaus kauden 2021 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Anniina Koutonen palasi ajassa 18.21.
22. Tulevat kokoukset
La 28.5. Muhoksella aamulla. Matkat korvataan hallituksen varsinaisten jäsenten lisäksi
tiimien toimihenkilöille, jos he kokoustavat viikonloppuna.
Kesäkuussa kokoustauko, eli silloin lomaillaan!
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Heinäkuun kokous voisi olla normaalikokous iltahengailun kera Turussa Ruisrockia ennen.
SPOL:in varapuheenjohtaja tekee Doodlen ajankohdasta.
23. Muut esille tulevat asiat
Kopokolli on täällä ja esitelty hallitukselle!
24. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.26.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

________________________________

________________________________

Puheenjohtaja Anniina Hietaharju

Sihteeri Sonja Veistinen

________________________________

________________________________

Pöytäkirjantarkastaja Venla Karppinen

Pöytäkirjantarkastaja Matleena Pitkänen
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