
SPOL:n hallituksen kokous 3/2022

Pöytäkirja

Y-tunnus: 1084670-4

Aika: 28.5.2022 klo 10.00

Paikka: Konttilantie, Muhos ja etäosallistuminen Zoomissa.

Läsnä: Anniina Koutonen (pj.), Sonja Veistinen (siht.), Alisa

Seppä, Anniina Hietaharju, Ilmari Moisio, Heidi Kusnetsov

(saapui kohdassa 10), Lotta Järvelä (saapui kohdassa 10, poistui

kohdassa 11), Maria Lampilahti (saapui kohdassa 3), Matleena Pitkänen, Riina Remes

(saapui kohdassa 12), Samuli Santala, Sandra Alanen (etäyhteydellä, poistui kohdassa 7),

Sannimaari Paavola, Stella Puurunen, Venla Karppinen, Veikko Tiitta (saapui kohdassa 12)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10.01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Poistettiin kohta 10 eli Koulutuspoliittinen kysely, koska se oli tarpeeton. Kohdat 7 ja 8

vaihdettiin päittäin, eli talousasiat käsitellään ennen EFPSA- ja kv-asioita.

Maria Lampilahti saapui ajassa 10.03.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuli Santala ja Stella Puurunen.

5. Ilmoitusasiat

SPOL on ollut keväällä edustamassa Hepsyn, Oidipuksen ja Kompleksin vuosijuhlissa, ja

yhdistyksille on annettu aineettomia lahjoja. Vuosijuhlien osalta on edustajille korvattu puolet

iltajuhlan osallistumismaksusta.

KosmoSPOLiitti sujui hyvin.
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Mökkiviikonloppu on käynnissä! Paikalla on hyvä edustus hallitusta sekä tapahtuma- ja

vujutiimiä.

Toukokuun alussa oli Psykologiliiton opiskelijayhteistyön seminaari. Psykologiliiton

liittovaltuustossa 14.5. Janika Sirén edusti SPOL:ia.

6. Nettipäätökset

- 13.4.2022 KosmoSPOLiitin haalarimerkit 310,97 €

- 10.5.2022 Taloudenhoitajan matkat KosmoSPOLiittiin liittyen 36,50 €

- 11.5.2022 Hallituspaitojen lasku 336,00 €

7. Talousasiat

Tilien saldot 27.5.2022:

- Päätili: 15 053,74 €

- Vujutili: 2803,91 €

- PSV-kassa: 52,00 €

- Käteiskassa: 189,09 €

Ilmoitusluontoisia asioita:

- We pardin laskujen tilinumero on vaihtunut. Taloudenhoitajan ja puheenjohtajan on

hyvä olla perillä, minne nettisivuista jatkossa maksetaan.

- Ainejärjestöjen jäsenmaksut on lähetetty taloudenhoitajille tai muille 27.5.2022.

Tilille tulleita tuloja:

- PYRY:n apuraha 1000,00 €, tullut tilille 2.5.2022

- Suomen Psykologiliitto Oodi-avustus 360,00 €, tullut tilille 19.5.2022

- Hogrefen yhteistyölasku 300,00 €, tullut tilille 23.5.2022

KosmoSPOLiitin maksuista vielä kolme suoritusta puuttuu. Heille on laitettu muistutusta,

mutta vastausta ei ole kuulunut. Lisäksi yhdeltä oli tullut maksu ruokailuista, syynä on

luultavasti ruokailujen vaihtaminen osallistujien kesken. Tapahtumavastaavat selvittävät

nämä asiat. Kokouksessa selvennettiin, että KosmoSPOLiitin tilakulut (720,01 €) kuuluvat

kirjanpidossa biletapahtuman alle. Psykologiliitto maksaa puolet tilavuokrasta.

Yhdistyksen kokouksessa 2/2022 päätettiin matkakorvausseurannasta. Taloudenhoitaja oli

koonnut, paljonko kuluja on maksettu 27.5. mennessä jokaisesta kokouksesta. Tähän
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mennessä matkojen vuosibudjetista (4000 €) on käytetty yhteensä 959,30 €. Kokouskohtaiset

summat ovat tässä:

- Hallituksen kokous 1/2022: 204,10 €

- Hallituksen kokous 2/2022: 349,10 €

- Yhdistyksen kokous 2/2022: 406,10 €

Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset:

- Anniina Koutoselle

- Oidipus ry:n vuosijuhlaosallistumismaksusta 50,00 € sekä onnittelukortista ja

lahjoituksesta 21,60 € (yhteensä 71,60 €)

- Kopo-Kollin hankinnasta 16,99 €

- Helsingin psykologiyhdistyksen vuosijuhlaosallistumismaksusta 25,00

- SPOL:in vuosijuhlien järjestelyihin liittyvistä matkoista 30,00 €

- SPOL:in vuosijuhlien järjestelyihin liittyvistä matkoista 22,60 €

- yhdistyksen kokouksen tarjoiluista 23,30 €

- Noora Sopaselle matkakorvaus SPS-kokouksiin 19.4. Helsinki–Lappeenranta 53,00 €

- Roni Itäpuistolle matkakorvaus hallitusmökkiin 25.5.–29.5. 74,00 €

- Oodin tilamaksu 19.5. Helsingin kaupungille 720,01 €. Maksettu jo, sovittu

puheenjohtajan kanssa 27.5., että hallituksen päätös laskusta jälkikäteen on ok.

- Hanna Viherkoskelle vujulahjan ostamisesta Kompleksille 27.5. 24,20 €

- Veikko Tiitalle matkakorvaus hallitusmökkiin 27.5.–29.5. 92,00 €

SPOL:in kokouspalkkioista, joka olisi verotettavaa tuloa, on viime kaudella ollut puhetta.

Viime joulukuun hallituksen kokouksessa ehdotettiin seuraavia kokouspalkkioita:

puheenjohtajalle 40–60 €, varapuheenjohtajalle 35–55 € ja muille 30–50 €. Käynnissä

olevassa kokouksessa ehdotettiin, että taloudenhoitaja saa saman palkkion kuin

varapuheenjohtaja, koska taloudenhoitaja tekee tilinpäätöksen, joka on keskeinen esimerkiksi

vastuuvapauden myöntämisessä. Tulevia hallituslaisia ajatellen on parempi ehdottaa

palkkiota isoksi, koska pienemmälle summalle ei ole järkeviä perusteita. Se myös toisi

neuvotteluvaraa ja huomioisi inflaation vaikutuksen. Kokouspalkkioiden maksuajankohta

herätti keskustelua, maksettaisiinko palkkiot jokaisen kokouksen jälkeen vai esimerkiksi

kahdesti vuodessa. Yleensä palkkiot maksetaan joka kokouksen jälkeen, mutta SPOL voi

luoda omat toimintatavat. Kriteerinä palkkion maksulle on se, että hallituksen jäsenen pitää

olla yli puolet kokouksen kestosta paikalla. SPOL:in tulee hakea lisärahoitusta
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kokouspalkkioita varten, ja perustella asiaa Psykologiliiton etujen kannalta. SPOL on

keskeinen opiskelijoihin vaikuttava järjestö, joten SPOL:illa on iso rooli. Tehdään hakemusta

varten tiedosto, jonne jokainen voi kirjoittaa perusteluja. Hakemuksessa pitää kertoa, milloin

palkkio maksetaan ja kuinka suuri se on. Verotukseen liittyen pitää selvittää vielä, mitä se

konkreettisesti vaatii.

Päätettiin seuraavat asiat:

- Taloudenhoitaja tekee hakemuksen, jossa ehdotetaan seuraavia kokouspalkkioita:

puheenjohtajalle 60 €, varapuheenjohtajalle sekä taloudenhoitajalle 55 € ja muulle

hallitukselle 50 €

- Kriteerinä palkkiolla on se, että on läsnä yli puolet kokouksen kestosta

- Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa ja seuraavia maksuja pyydetään

syyskaudelta alkaen

Maailmantilanteen vuoksi hinnat ovat kasvaneet, joten kilometrikorvausta olisi hyvä nostaa.

Ensisijainen kulkuväline on kuitenkin julkinen liikenne. SPOL:in korvaus on tällä hetkellä

0,15 € / km. Keskusteltiin siitä, paljonko kuluja korvauksen nostosta tulisi. Jos hinnat

laskevat, voidaan korvausta taas laskea. Päätettiin, että matkakorvaus on 0,30 € / km.

PYRY-rahahakemukseen liittyen pitää tehdä selvitys. Aiemmin sen on tehnyt taloudenhoitaja,

mutta myös EFPSA-edustaja voi tehdä sen tarvittaessa. Päätettiin, että EFPSA-edustaja antaa

perustelut, ja taloudenhoitaja tekee selvityksen.

Sandra Alanen poistui kokouksesta noin ajassa 10:45.

8. EFPSA- ja kv-asiat

PYRY:n apurahan saamisen kriteeri on se, ettei saa muualta tukea yli 50 %. Tämän vuoksi

Heidi Iik voi myös saada apurahaa PYRY:ltä. Selvityksen tekee taloudenhoitaja.

Sunnuntaina on Exceptional General Assembly, jossa äänestetään jäljellä oleviin

hallituspositioihin ihmisiä. Hakijoita ei juurikaan ole, ja EFPSA-edustaja aikoo äänestää

hakijoista parempaa. Lisäksi siellä hyväksytetään jo valitut jäsenet, ja EFPSA-edustaja aikoo

äänestää kyllä.

EFPSA:n ensimmäinen Zoom-tapaaminen oli, ja sinne osallistuivat molemmat

EFPSA-edustajat. Nyt on tulossa vielä erikseen varsinaisten edustajien ja varaedustajien omat

tapaamiset.
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EFPSA-kongressin kuulumiset: Kongressissa oli hauskaa ja siellä tuli verkostoiduttua!

Suomen tuliaiset olivat suosittuja. Instagramiin voisi laittaa kuvan sieltä. Yllätyksenä oli se,

etteivät kaikki olleet ajoissa. EFPSA:n hallituksen muodostamisessa oli haasteita, ja etenkin

pandemia on voinut vaikuttaa asiaan. Kongresissa tavattiin belgialaiset, joiden kanssa

vaihtopäivät järjestetään syksyllä. Sitsejä toivottiin kongressiin, mutta ne voisi pitää

vaihtoviikoilla. Sen sijaan Online-osallistumisessa oli haasteita, ja sitä tulisi jatkossa kehittää,

jos sitä päätetään jatkaa, etenkin kun se oli maksullista.

Kansainvälisyysasiat: Seuraavaa tapaamista Belgian kanssa ei ole ollut, mutta uutta

tapaamista, jossa keskustellaan muun muassa vaihtopäivien teemasta, ollaan sopimassa.

Cortexilta on saatu yksi lisäkäsi auttamaan vaihtopäivien järjestelyitä. Vaihtopäivien hinta on

vielä epäselvä, mahdollisesti 150 €. Infosähköposti on tehty, mutta viesti ei vielä mennyt

listalle läpi. Osallistujat valitaan sopivuuden - ei nopeuden - perusteella. Kv-vastaava on

lupautunut Pohjoismaisten psykologian opiskelijoiden konferenssin suunnitteluun.

9. Koulutuspoliittiset asiat

SPOL:in puheenjohtaja oli Psykonetin kompetenssityöryhmässä, ja siinä tehtävät jatkuvat

kesäkuussa. Opiskelijoiden näkökulmaa kysyttiin. Kokonaisuudessaan keskustelu on ollut

haastavaa. Lääkärien, logopedien ja EuroPsy-kompetensseja tullaan hyödyntämään.

Vuoden 2021 fukseille on lähtenyt Fuksikysely, ja siihen on tullut mukavasti vastauksia.

Turun yliopistosta on tullut poikkeuksellisen vähän vastauksia, joten heille pitää muistuttaa

kyselystä. Kesän aikana dataa käydään tarkemmin läpi, esimerkiksi vertaillaan yliopistojen

välisiä vastauksia. Yksi mielenkiintoinen asia on tarkastella sitä, miten valintakoemuutokset

ovat vaikuttaneet fuksien kokemuksiin.

Tässä on joitain havaittuja muutoksia kolmesta fuksikyselystä. Koulutuspoliittisilta

vastaavilta voi kysyä lisää.

- Tilastotieteen kurssia ei ole ennen koettu niin haastavaksi kuin mitä nyt parina viime

vuotena Asia ei välttämättä ole ongelma, koska nyt tilastotieteen oppiminen tapahtuu

opintojen aikana. Vaadittavaa osaamistasoa ei tulla kuitenkaan laskemaan. Turussa on

tulossa tilastotieteen valmistava kurssi Moodlessa, ei ole pakollinen mutta voisi auttaa

tilaston kursseissa. Tampereella opetussuunnitelmaan lisättiin tilaston peruskursseja,

kun tilastotieteen osuus väheni valintakokeessa.
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- Kurssien keskeyttäminen on yleistynyt fuksikyselyn perusteella. Syy voi johtua niin

koronasta, pahoinvoinnista, etäopinnoista kuin muistakin asioista. Tässä on tapahtunut

20 %:n muutos. Vastauksissa perusteluina mainitaan muun muassa työt.

- Ainejärjestön merkitys ja osallistuminen ainejärjestön tapahtumiin ovat pysyneet

suhteellisen samana verrattuna aiempiin vuosiin.

- Vaikuttaa siltä, että yhä useampi fuksi on saanut opiskelupaikan haluamastaan

yliopistosta, vaikka prosenttiosuus on ollut jo aiemminkin hyvä. Fuksit ovat olleet

tyytyväisiä alavalintaan ja opiskelukaupunkiin.

Syksyllä on tekeillä kaksi kannanottoa: 1. Lähiopetuksen lisääminen yliopistoihin ja 2.

keskitetty harjoittelupaikkahaku jokaiseen kaupuniin. Kannanottoja voisi mainostaa

sosiaalisessa mediassa. Psykologiliiton opiskelijayhteistyön seminaarissa nousi esille toive

lähiopetuksesta. Koska psykologeista tulee vuorovaikutuksen ammattilaisia, on lähiopetus on

perusteltua, ja opiskelijoilta on noussut toive sille, että mieluummin perusteellaan, jos joku

asia on etänä eikä päinvastoin, kuten joissain yliopistoissa toimitaan. Keskitetyn

harjoittelupaikkahaun tavoitteena on saada jokaiseen kaupunkiin kiintiöpaikkoja ja keskitetty

haku, eli yliopiston puolelta tulisi kunnollista panostusta harjoittelupaikan saamiseen. Samaa

tekevät monet muut lähialat. Koska harjoittelu on pakollinen kurssi, tulee harjoittelupaikan

saaminen olla myös yliopiston vastuulla. Eniten painetta harjoittelupaikan saamisessa on

Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Epätasa-arvoisena on koettu, että osassa kaupungeista

on keskitetty harjoittelupaikkahaku ja osassa ei. Lisäksi Jyväskylän yliopisto on luopunut

tästä, mikä on pöyristyttänyt monia.

Turun yliopistolta on alkanut tulemaan vastauksia fuksikyselyyn kokouksen aikana.

Oulun yliopiston psykologian tutkinto-ohjelmatoimikunnan puheenjohtajan kanssa on yritetty

sopia tapaamista, mutta hän ei ole vastannut koulutuspoliittisille vastaaville.

10. Yhteistyö ja avunanto

Yritysyhteistyöasiat: Hogrefen kanssa on tehty sopimus. Aonin sopimus on tulossa

päätökseen heinäkuussa, ja sitä ollaan lähdetty uusimaan.

Uramessut: Varapuheenjohtaja on tavannut Kompleksin uramessujen järjestäjää. Isoin

homma on siinä, ketkä ovat yhteydessä yrityksiin. Täten tapahtumavastaavia ja -tiimiä tullaan

tarvitsemaan tässä työssä. Kompleksi oli saanut 26 yritystä ständeille, ja joitakin vielä

erikseen puhumaan. Uramessujen järjestämistä aletaan hoitaa syksyllä, ja Psykologiliitolta
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saa yhteystietoja. Käytännössä tapahtumaa varten tarvitsee tilat, yritykset ja tarjoilun.

SPOL:in tarkoituksena on rakentaa pohjaa, jotta muut ainejärjestöt voivat hyödyntää sitä.

Rahaliikenteen osalta pitää miettiä, kenen rahoja siinä on: esimerkiksi jos osallistetaan Turun

ainejärjestöjä, saavatko hekin osan rahoista. Jos tapahtuma on kiertävä, niin rahoitus menisi

selkeästi eli tapahtuman järjestävän ainejärjestön kautta. Toinen vaihtoehto on, että uramessut

on ensisijaisesti SPOL:in tapahtuma, ja ainejärjestön tulee rekrytä ihmisiä sen järjestelyitä

auttamaan. Tapahtuman järjestämisen kannalta olisi hyvä, jos tapahtuma olisi SPOL:in, koska

tällöin tapahtuma todennäköisemmin järjestyisi. Esimerkiksi tietyn kaupungin

SPOL-edustajat voisivat rekrytä ihmisiä. Jos ainejärjestöt saavat rahallisen korvauksen, voisi

se kannustaa tapahtuman järjestämiseksi. Tapahtuma ei ensisijaisesti tavoittele voittoa, mutta

esimerkiksi Kompleksi teki tapahtuman osalta voittoa. Jos voittoa tulee, voi järjestö

esimerkiksi järjestää edullisemmat sitsit jäsenistölle. SPOL:in osalta rahaa voisi hyödyntää

myös tuleviin vuosijuhliin. Ständien hinnoittelussakin voisi olla eroja sen suhteen, onko

julkisen vai yksityisen puolen työpaikka.

Ohjekirja tapahtuman järjestämiselle helpottaisi ainejärjestöjen työtä. Ainejärjestö voi

päättää, kenen vastuulla tapahtuma on. Olisi hyvä informoida tästä tapahtumasta riittävästi,

jotta jatkuvuus olisi taattua. Asiasta keskustellaan lisää syksyn ainejärjestötapaamisessa.

Pidetään tauko ajassa 11.34–11.51.

Heidi Kusnetsov ja Lotta Järvelä liittyivät kokoukseen ajassa 11.51.

Verso: Verso-edustaja oli Helsingissä Verson kokouksessa. Verso on SPOL:in

yhteistyökumppani, ja heiltä tulisi saada joku kouluttaja esimerkiksi ryhmäyttämiseen.

Aiemmin Verson jäsenet ovat olleet opiskelijoilta ja ovat halunneet testata taitojaan. Nyt he

ovat työssäkäyviä, ja SPOL ei pysty maksamaan yritystason hintoja heille. Tämä vaikeuttaa

yhteistyötä SPOL:in ja Verson välillä, ja kouluttajan saaminen on ollut haastavaa. Aiemmin

kouluttajalle on maksettu 100 €, matkakulut ja ruoat. Toisaalta Verson toiminnan tulevaisuus

on tällä hetkellä ylipäätään epävarmaa, koska toiminnan jatkuvuus ei näytä tällä hetkellä

varmalta. Verson jäsenet voivat kuitenkin olla hyödyksi, jos joku kaipaa paikkaa orientoivaan

harjoitteluun. Koulutus tulevalle orientaatiomökille voisi olla hyödyllinen, mutta koulutusta

voi saada tarvittaessa muualtakin. Elokuussa on myös tulossa TtT-tapahtuma Suomeen, joten

sieltä voisi saada kouluttajan orientaatiomökille. Koska yhteistyö SPOL:in ja Verson kanssa

ei ole viime aikoina ollut hedelmällistä, yhteistyön jatkumista tulee miettiä uudelleen.

Veikko Tiitta saapui ajassa 12.03.
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Päätettiin, että SPOL päättää yhteistyön Verson kanssa, koska SPOL ei koe yhteistyötä enää

mielekkääksi.

Koska varapuheenjohtajalta lähtee Verso-yhteyshenkilön pesti, varapuheenjohtaja voisi

jatkossa olla Psykologiliiton yhteyshenkilö.

11. Tulevat tapahtumat

Pohdittiin yhteislähtöä Helsinki Pride -tapahtumaan. Päätettiin, että puheenjohtajisto ilmoittaa

SPOL:in Helsinki Prideen, joka on heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Tästä voisi tehdä

Facebook-tapahtuman yhteislähtöä varten.

Ainejärjestötapaaminen on suunnitteilla Ouluun 2.–4.9., mutta tarkka päivämäärä pitää

päättää, ja kokous on samassa yhteydessä. Tapaamisen jälkeen voisi olla jatkot. Päätettiin,

että tapaaminen on alustavasti 3.9. klo 15 ja sunnuntaina 4.9. olisi kokous. Paikalle kutsutaan

ainakin puheenjohtajisto, yritysyhteistyövastaava ja joku muu toistaiseksi määrittelemätön

pesti. SPOL:in hallituksen odotetaan osallistuvan ainejärjestötapaamiseen. Oulun

SPOL-edustajat auttavat tilojen varaamisessa.

SPOLskiksen superviikonloppu on 30.9.–2.10. Joensuussa.

Lotta Järvelä poistui ajassa 12.13.

Sunnuntaina 2.10. olisi hallituksen kokous. Perjantaina SPOLskis voisi olla 21- ja

20-fukseille, ja lauantaina 22-fukseille, koska ainakin Helsingin fukseilla on kyseisen viikon

torstaina ohjelmaa. Tapahtumasta keskustellaan lisää tiimitapaamisessa.

Vaihtopäivät ovat Belgiassa 12.10.–16.10. ja Suomessa 28.10–1.11.

Tiedetapahtuma järjestetään marras-joulukuussa, ja siitä on vastuussa tapahtumavastaavat.

Uramessut pidetään tammikuussa.

12. Vuoden 2022 projektit

SPOL:in logo tulisi uudistaa. Logon suunnittelusta voi tehdä kilpailun ja voittajalle voi

esimerkiksi antaa palkkion. Kilpailun tulisi olla motivoida, ja tarvittaessa olisi hyvä voida

kieltäytyä, jos riittävän hyviä ehdotuksia ei tule. Lisäksi kilpailun yhteydessä on hyvä

mainita, että SPOL voi tarvittaessa muokata logoa.

Riina Remes saapui ajassa 12.20.
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Logo-kilpailun palkkion hinnasta keskustellaan. Summa voisi olla esimerkiksi 100 €.

Taloudenhoitajan mielipidettä pitää kysyä. Logo-kilpailuun liittyen voisi pitää aivoriihen

heinäkuun kokouksen yhteydessä, jossa voi esimerkiksi kehitellä ohjeet ja vaatimukset

logolle.

SPOL:in Frendit-merkki tulisi päivittää siten, että Defenssin maskotti pääsisi mukaan.

Yhdistyksen kokouksessa 2/2022 oli keskustelua ohjesäännöstä talousasioihin.

Taloudenhoitaja ei ole paikalla. Asialla ei ole vielä kiirettä, koska se pitää päivittää vasta

tammikuun yhdistyksen kokouksessa.

Vuosijuhliin liittyen on käyty katsomassa paikkoja. Lisäksi sillispaikkaa on etsitty, mutta

riittävän ison esteettömän tilan löytäminen Tampereelta on ollut haastavaa.

13. Yhteistyötahojen kuulumiset

Yritysyhteistyöasiat: Käsiteltin kohdassa 10.

SPS: Psykologimessut järjestetään 2023, ja siellä mukana ovat Psykologiliitto, Hogrefe ja

SPOL. Kongressi on puolestaan 2024. SPS:n toimintaa yritetään käynnistää uudelleen, mutta

se saatetaan lakkauttaa kokonaan, ja tällöin Psykologiliitto ottaa Psykologia-lehden itselleen.

PSV: Monia tapahtumia perutaan paikallisjärjestöissä, koska osallistujia ei ole ollut tarpeeksi.

PSV on kiinnostunut, onko SPOL:in hallituksessa hyviä haastattelijoita keräämään tietoa

senioripsykologeilta – asiaan liittyen SPOL voi laittaa Instagramiin mainosta. PSV on myös

kiinnostunut, saako sen toiminnasta opintopisteitä. Osassa yliopistoista vapaaehtoistyöstä voi

saada opintopisteitä. Pakistan-hankkeeseen on saatu lahjoittajia. Libanonin hankkeen

rahoitukseen on tulossa lisätietoa. Dansken kanssa on ongelmia.

NPV: Kesällä järjestetään kaksi piknik-tapahtumaa, jotka ovat Helsingissä 11.6. ja

Tampereella 18.6.

Verso: Käsitelty suurimmaksi osaksi kohdassa 10. Tulevia tapahtumia ovat esimerkiksi

kesäpiknik, luontoretki, kokous ja Verson kupla -tapahtuma. Versoon voi liittyä, jos on

osallistunut englanninkieliseen TtT-koulutukseen.

Psykologiliitto: SAK-kokous oli Islannissa. SPOL:in kv-vastaava on lupautunut auttamaan

SAK:in kongressin suunnittelussa. Opiskelijayhteistyön seminaari oli menestys ja sai hyvää

palautetta. Osa teemoista oli hyödyllisiä Psykologiliitolle, osa SPOL:ille. Ensi vuonna on

tulossa Psykologipäivät ja opiskelijat ovat tervetulleita. Liittovaltuuston kokous oli
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toukokuussa. Psykologiliiton kutsu kesän avajaistapahtumaan on tullut kutsu SPOL:in

puheenjohtajalle.

Psykonet: Ensi viikolla on perustutkintotyöryhmän kokous, jossa keskustellaan yhteisestä

sosiaalipsykologian verkkokurssista ja opinnäytetöiden tekemisestä parityönä.

Valintakoeryhmässä työskentely oli koettu keväällä tarpeettomaksi, koska ei ollut kauheasti

keskusteltavaa. Elokuun viimeinen päivä keskustellaan Psykologiliiton ehdottamasta uudesta

psykoterapeuttimallista.

PYRY: SPOL:in puheenjohtaja on menossa kokoukseen.

14. Ainejärjestöjen kuulumiset

Cortex: Kummitoimintaa on suunniteltu eteenpäin ja asiaa katsotaan tarkemmin syksyllä.

Tuutorit ovat olleet moikkaamassa valintakokeen tekijöitä. Pankkikortti aiotaan ottaa

käyttöön kesän aikana.

Defenssi: Toukokuun kokousta ei pidetty, koska ei ollut mitään asiaa. Erilaisia

apurahahakemuksia tapahtumiin on tehty. Lisäksi syksylle suunnitellaan jäsenistön toiveesta

enemmän alkoholittomia tapahtumia. Koskenlasku Torniossa on suunnitteilla ja samalla voisi

tehdä excursion johonkin työpaikkaan.

Fobia: Kaikki tapahtuu tänään -päivä vappuviikolla, jolloin kuvattiin flashmob Fobiatanssiin.

Tehtiin lahjoitus Mieli ry:lle ja ohjattiin Ukrainaan. Tapaaminen on ollut Turun yliopiston

psykologian oppiainevastaavan kanssa. Kandidaatin tutkielmaa aletaan tekemään parityönä.

Myös Fobia oli jakamassa valintakokeen tekijöille karkkia.

Koulutuspoliittiset vastaavat ovat tehneet kyselyn harjoittelupaikoista ja HUSin

harjoittelupaikkakiintiöstä. Tässä tiivistelmä vastauksista: opiskelijat ovat tietoisia, että

HUS-alueen harjoittelupaikkahaussa on Helsingin yliopiston opiskelijoiden suosimista, mikä

on koettu ikäväksi. Kyselyyn vastanneista kukaan HUS-alueelle hakeneista ei saanut paikkaa

ja perustelut tähän puuttuivat joko kokonaan tai kerrottiin, että otetaan HY-opiskelijoita ja

siksi hakija ei päässyt. Yleisesti harjoittelupaikkahaku koetaan haastavaksi ja stressaavaksi.

Kuitenkaan ei yksiselitteisesti toivota, että esimerkiksi TYKS tekisi vuorostaan

kiintiöpaikkoja Turun yliopiston opiskelijoille, vaan toivotaan mahdollisuutta

tasavertaisempaan hakuprosessiin kaupungista riippumatta. Logopedia on tehnyt oman

kyselyn, ja näitä aletaan yhdessä käymään läpi.
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Harjoittelupaikkakiintiöasia herätti paljon keskustelua kokouksessa. Asiasta voisi keskustella

tulevassa ainejärjestötapaamisessa.

Impuls: Kumpikaan SPOL-edustaja ei ollut läsnä kokouksessa.

Kompleksi: Vuosijuhlat pidettiin onnistuneesti ja osallistujia oli reilut 350. Kompleksin

omasta Telegram-ryhmästä on ollut keskustelua.

Oidipus: Hyvin menee! Vuosijuhlat ja vappuviikko sujui hyvin. Oidipuksen tapahtumat ovat

jääneet kaikki ylijäämälle. Oppiaineen kanssa on kokoustettu opintojen toteutukseen liittyen:

lähiopetusta on tulossa lisää mutta hybridiopetus on jäämässä. Syksyllä on tulossa excursioita

ja mökkiviikonloppu Defenssin kanssa Vuokatissa.

Stimulus: Wabu oli huikea. Orientaatioviikkojen suunnittelu on käynnissä. Jäsenistöltä on

noussut huoli laulukirjasta, esimerkiksi bulimia- ja ammattisurkeakoulu-säkeistöistä.

Kokouksessa nousi esille, että muissa järjestöissä on ollut mahdollisuus ennen sitsejä

ilmoittaa anonyymin lomakkeen kautta, jos ei toivo joitain lauluja tai säkeistöjä laulettavan,

ja tällöin toastmasterit pitävät huolen siitä. SPOL uudisti laulukirjaa viime syksynä, ja nämä

toiveet voi huomioida seuraavan uudistuksen yhteydessä. Myös Defenssin sitsilaulut voivat

tulla seuraavaan painokseen.

15. Tulevat kokoukset

- Seuraava kokous on Turussa to 7.7. klo 17.00. Työpaja ja hengailu päätetään
myöhemmin

- Ainejärjestötapaamisen yhteydessä su 4.9. Oulussa.
- SPOLskiksen yhteydessä su 2.10.
- Tiedetapahtuman yhteydessä marraskuussa. Jos tiedetapahtuma on etänä, hallitus

kokoontunee paikan päälle jonnekin.
- Palkitsijaisviikonlopun yhteydessä joulukuussa.
- Uramessujen yhteydessä tammikuussa Turussa.

Koska ainoastaan Jyväskylään ei vielä ole suunnitteilla kokousta, kokoonnutaan Jyväskylään
joko palkitsijaisten tai tiedetapahtuman yhteydessä.

16. Muut esille tulevat asiat

KosmoSPOLiitin palautekyselyyn tuli 63 vastausta. Suurin osa oli melko tyytyväisiä tai

tyytyväisiä tapahtumaan. Eniten palautetta tuli luennon ajankohdasta, mikä oli odotettavaa,

mutta aikataulu oli pakon sanelema. Kehuja saivat luennon puhuja, kartta, Instagram ja

KosmoSkaba. Osallistujia ei haitannut, että paneelikeskustelu jouduttiin sairastapausten
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vuoksi perumaan. Jatkoa varten toivottiin, että tiimipukeutumista avattaisiin selkeämmin,

tiedottamista parannettaisiin esimerkiksi paikkojen osalta, käsiohjelmaan merkittäisiin

tarkempia tietoja ja henkilökuntaan liittyvät tehtävät sekä sistilaulujen laulaminen buffetissa

-kohta poistettaisiin KosmoSkabasta kokonaan. Kyselyssä toivottiin myös risteilyä vain

psykologian opiskelijoiden kesken, mutta tämä on haastavaa toteuttaa. Vuoden 2019

KosmoSPOliitin haalarimerkkiä kyseltiin, ja SPOL voi myydä sitä tulevissa tapahtumissa.

Kopolemmikkien kuva on tulossa.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.10.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

________________________________ ________________________________

Puheenjohtaja Anniina Koutonen Sihteeri Sonja Veistinen

________________________________ ________________________________

Pöytäkirjantarkastaja Samuli Santala Pöytäkirjantarkastaja Stella Puurunen
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