SPOL:n hallituksen kokous 6/2020
Aika: 30.8.2020 klo 9:30
Paikka: Jussinpolku 49 E 47710 Kouvola
Läsnä: Sonja Toivonen (pj.), Hanna Viherkoski (siht.), Aino Airaksinen, Jannik Andelin, Suvi
Heikkinen, Pinja Huotari, Heidi Iik, Laura-Kaisa Karjalainen (saapui kohdassa 7, osallistuu
Discord-etäyhteyden välityksellä), Ida Pedersen, Julia Sangervo (saapui kohdassa 15,
osallistuu Discord-etäyhteyden välityksellä), Oona Savander (osallistuu Discord-etäyhteyden
välityksellä), Emilia Veikkola, Inka Westerlund
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 9:30.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty viikko etukäteen ja
paikalla on vähintään puolet hallituksesta.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Iik ja Aino Airaksinen.

5. Ilmoitusasiat
Hallituksen orientaatiomökillä kuluneena viikonloppuna on kouluttauduttu ja keskusteltu
tulevasta syksystä. Hallitus odottaa innoissaan loppukautta!
SPOL:n hallituksen puheenjohtajisto ja taloudenhoitaja ovat käyneet tapaamassa
Psykologiliiton järjestökoordinaattoria Katjaa ja opiskelijasihteeriä Juliaa.
Jannik on ollut yhteydessä Psykologiliiton Jouni Niemiseen hallituksen talousasioita koskien.

Harjoittelupaikkaselvitys on julkaistu ja se löytyy nettisivuilta.

6. Nettipäätökset
24.7.2020
-Hyväksyttiin maksettavaksi 14,90 € Wepardille nettisivujen ylläpidosta.
-Hyväksyttiin hallituksen pöytäkirjat 4 (17.5.) ja 5 (12.7.) sekä toisen yhdistyksen kokouksen
pöytäkirja (27.4.).
Pöytäkirjat hyväksyttiin nettipäätöksellä poikkeusjärjestelyjen vuoksi, sillä pöytäkirjojen
allekirjoittaminen pian kokousten jälkeen olisi ollut haastavaa, kun hallitus ei ole
kokoustanut kasvotusten.

7. Talousasiat
Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 9789,59 €.
Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1603,71 €.
Käteiskassan saldo kokousajankohtana 188,09 €.
PSV:n saldo kokousajankohtana 52,00 €.
Laura-Kaisa Karjalainen saapuu ajassa 9:41.
Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset:
- Jannik Andelinille orientaatiomökin ruokakuluista ja viineistä 250,00 €.
Ruokakuluihin varatusta budjetista jäi noin 40 € yli ruokien jälkeen, joka käytettiin viineihin.
Loput viineistä hallitus maksaa omakustanteisesti.
- Jannik Andelinille 9,75 € orientaatiomökin koulutustarvikkeista.
Koulutuksen piti Helena Rantakokko.
- Heidi Iik:lle 7,07 € orientaatiomökin vesistä ja leivinpaperista.
- Ida Pedersenille 4,00 € Mall of Triplan parkkimaksusta ruokaostosten teon ajalta.
- Emilia Veikkolalle 2,95e orientaatiomökin kirjekuorista.
Hyväksyttiin seuraavat matkakorvaukset:

-Jannik Andelinille 22,00 € orientaatiomökin kokouksen junamatkoista Turku-Helsinki
-väliltä.
- Emilia Veikkolalle 13,00 € orientaatiomökin kokouksen junamatkoista Helsinki-Tampere
-välistä.
Emilia saapui orientaatiomökille Oulusta, mutta matka Ouluun ja takaisin oli
omakustanteinen, sillä matkat olisi tehty muutenkin ja matkakorvausten laskemisessa
halutaan pitää selkeä linjaus. Myös Aino Airaksiselle korvataan matkat tämän vuoksi vain
Joensuu-Kouvola -väliltä, vaikka saapui kokoukseen Oulusta.

Jannik on tehnyt arvioita siitä, paljonko tarvitsisimme avustuksia eri tilanteissa riippuen
esimerkiksi siitä, mitä tapahtumia pystymme järjestämään ja missä muodossa.
-5000 €, jos järjestämme kaikki toimintasuunnitelman mukaan
-0 €, jos emme järjestä mitään
-2000 €, jos järjestämme osan
Psykologiliiton talousvastaavaan on oltu tästä yhteydessä. Toistaiseksi odotamme vastausta.
Budjetin ylijäämäarvio on tällä hetkellä 600 €. Keskustelimme mahdollisen
vuosijuhlarahaston perustamisesta. Vuosijuhlarahastoon voitaisiin laittaa pieni summa joka
vuosi, mille tulisi varata osuus tulevan kauden budjetista. Luonnollisesti tämä tarkoittaisi,
että jonkun muun menon osalta budjetti olisi pienempi tai saisimme vastaavasti tuloja
enemmän, jotta arviossa on nollatulos. Sovimme alustavasti, että tästä lähin vuosijuhlia
varten laitettaisiin joka vuosi 100 € sivuun. Tänä vuonna rahastoon laitettaisiin mahdollisesti
suurempi summa ylijäämän vuoksi.
Ouluun ollaan erittäin todennäköisesti perustamassa uutta psykologikoulutusta ensi
vuonna. SPOL haluaa tukea Oulun tulevaa ainejärjestöä taloudellisella avustuksella, sillä
järjestön perustaminen maksaa ja tämän kauden budjettimme on ylijäämäinen. Emme ole
kuitenkaan täysin varmoja, saako ylijäämää budjetoida ensi kaudelle tai miten se tehdään,
joten jotta osaamme toimia asian osalta oikein, konsultoimme Psykologiliittoa ennen
budjetointia.
Pohdimme, onko meidän tarpeen hakea kaikkea rahallista avustusta Psykologiliitolta ensi
vuodeksi. Kuitenkin, mikäli voimme järjestää tapahtumat melko normaalisti, avustusten
pyytäminen jälkikäteen voi mennä turhan monimutkaiseksi. Mieluummin haemme siis
avustukset normaalisti ja sovimme Psykologiliiton kanssa myöhemmin, palautetaanko
rahoja, jos emme tarvitse koko summaa. Tätäkin selvitetään kuitenkin vielä. Psykologiliitossa
avustukset vahvistetaan vasta marraskuussa.

8. Koulutuspoliittiset asiat
Fuksikysely on valmistunut ja Oona tarkistuttaa sen vielä muulla hallituksella, jonka jälkeen
se lähetetään vuoden 2019 fukseille. Oona on tehnyt kyselyn hyödyntäen
ainejärjestötapaamisessa mietittyjä aiheita. Jannik tai Ida kääntää kyselyn vielä ruotsiksi.

9. EFPSA- ja kv-asiat
Viime viikolla tuli sähköposti EFPSA-kongressin hyvityksistä. Hyvitykset pitäisi olla tileillä
kolmen viikon sisällä. Osalle ne ovat jo tulleet. Kyselemme vielä varmuudeksi
osallistujaryhmästä, ovatko kaikki saaneet sähköpostiviestin.
EFPSA Finland -Facebook-ryhmän voisi jakaa uusille opiskelijoille. Ryhmää voitaisiin
mainostaa esimerkiksi mahdollisuutena kansainväliseen toimintaan, ettei ryhmän nimen
vuoksi opiskelijoille tule mielikuva suljetusta ryhmästä.
EB&MR on tänä vuonna etänä.

Turkin EFPSA-edustajat ovat kysyneet, haluaisimmeko järjestää heidän kanssaan syksyllä
online-vaihtopäivät. Tämä olisi viikon kestävä projekti, joka on osallistujille ilmainen.
Paikkoja olisi noin kahdeksalle Suomen opiskelijalle. He pyysivät vastaustamme
mahdollisimman pian. SPOL:n resurssit näyttävät kuitenkin menevän jo paljon muuhun ja
aikataulu on hyvin tiivis kokonaisen uuden konseptin luomiseen. Pohdimme myös,
houkuttelisiko näin pitkä ja kokonaan etänä tapahtuva projekti osallistujia.
SPOL:n hallitus ei aio osallistua näin nopealla aikataululla online-vaihtoon. Kuitenkin,
aiomme ehdottaa, jos turkkilaiset suostuisivat sen sijaan yhden päivän yhteiseen
koulutukseen tai pienempään projektiin, kuten tutustumispäivään, etäyhteyden avulla.

Ellen Byman on saanut lentoyhtiöltään tiedon, että lentoyhtiö korvaa peruuntuneen lennon
EFPSA-kongressiin. Odotamme, että rahat ovat tilillä asti. Käsittelykulut ovat kuitenkin
omakustanteisia. Idan lentoyhtiöltä odotetaan edelleen vastausta. Käsittelymaksusta on
mahdollista pyytää SPOL:lta korvausta.

10. Yhteistyö ja avunanto
Emilia pyytää ruotsinkielisiä käännöksiä Idalta tai Jannikilta Vuoden psykologian opiskelijan
ehdokkaita ja valinnan tekoa koskeviin teksteihin.

Nettisivujen ruotsinkielinen osa on puutteellinen. Uudet tekstit on nyt päivitetty eli niitä saa
alkaa kääntämään. Aiemmin näitä ei ole kannattanut kääntää, kun sivut ovat olleet
keskeneräiset.
11. Koronavirustilanteen vaikutus SPOL:n tapahtumiin ja muuhun toimintaan
Kevään ja kesän pöytäkirjat on hyväksytty poikkeuksellisesti nettipäätöksin
kokoontumisrajoituksien ja kirjastojen sulkujen vuoksi. Kirjastot ovat nyt auki ja tulostus
onnistuu yliopistoilla ja osa hallituksen tulevista kokouksista on kasvotusten. Jatkossa
pöytäkirjat allekirjoitetaan siis tavanomaisesti käsin seuraavassa kokouksessa tai
skannataan, eli puramme poikkeusmenettelyn.
Koronavirustilanne vaikuttaa SPOL:n tapahtumiin edelleen. SPOL:n erikoispiirre on
esimerkiksi tiedekuntajärjestöihin ja ainejärjestöihin verrattuna se, että koostumme usean
eri kaupungin toimijoista. Livenä järjestettävät tapahtumat siis keräisivät yhteen
opiskelijoita eri puolilta Suomea, mikä on vallitsevissa oloissa mielestämme kyseenalaista.
Haluamme kuitenkin järjestää osallistujille turvallisia tapahtumia. Lisäksi eri kaupungilla on
erilaisia ohjeistuksia tapahtumien järjestelyistä, esimerkiksi erilaisia kokoontumisrajoituksia.
Jos tapahtumaan saa kaupungissa osallistua esimerkiksi 50 henkilöä, olisi tapahtumamme
haastava järjestää, sillä hallituksen lisäksi mukaan mahtuisi vain noin kuusi henkilöä
ainejärjestöä kohden.
Näin ollen koemme, että SPOLskiksen vaihtoehdoiksi jäävät, että tapahtuma järjestetään
kokonaan etänä, tai oman kaupungin sisällä livenä, jolloin lisäksi yhteys muihin
ainejärjestöihin järjestettäisiin etänä. Mikäli joka kaupungissa kokoonnuttaisiin,
työmäärämme tällaisen uudenlaisen tapahtuman luontiin, jossa etä- ja liveyhteys
yhdistettäisiin, kasvaisi merkittävästi ja aikataulumme on melkko tiukka tällaisen
suunnitteluun. Lisäksi pohdimme, miten saamme pidettyä yhteisöllisyyttä eri ainejärjestöjen
välillä yllä, jos oman kaupungin opiskelijoiden kanssa tehdään rasteja livenä. Sääolot
lokakuussa ovat lisäksi arvaamattomat, emmekä voi budjetin vuoksi varata sisätilaa
jokaisesta kaupungista. Uudet opiskelijat eivät olleet mukana SPOS:ssa, ja voisimme
mahdollisesti hyödyntää jo tätä valmista Discord-alustaa. Voisimme myös houkutella
osallistujia samoin kun SPOS:in, eli haalarimerkeillä.
Hyväksytään, että SPOLskis järjestetään kokonaan etä-yhteydellä. Osallistujille jaetaan
ilmaiseksi SPOLskis-haalarimerkit, sillä muita kustannuksia tapahtumasta ei tule.
Kokeilemme nyt SPOLskiksen kohdalla ensimmäistä kertaa orientaatiomökillä sopimaamme
järjestelyä, jossa kuusi hallituslaista suunnittelee alustavasti joka toisen tapahtuman.

Gradukonferenssin kaupunki olisi tänä vuonna Jyväskylä, jossa yliopiston tiloissa ei saa
kokoontua yli 50 henkilöä koko loppusyksynä. Tämä tarkoittaisi, että tilat hankittaisiin
yliopiston ulkopuolelta tai tapahtuma järjestettäisiin etä-yhteydellä. Pohdimme myös,
voisiko Psykonet-luentojen järjestämisestä ottaa mallia niin, että gradukonferenssia

kuunneltaisiin omissa kaupungeissa paikan päällä. Esimerkiksi Jyväskylän fukseja on jaettu
näin eri tiloihin. Emme kuitenkaan toistaiseksi tiedä, onko joka kaupungissa mahdollisuutta
järjestää tälläistä tilanvaraukseen liittyvistä sekä teknisistä syistä. Gradukonferenssi on myös
tapahtumana sellainen, joka on helppo järjestää etäyhteydellä.
Hyväksytään, että Gradukonferenssin esiintyjät puhuvat etäyhteyden välityksellä.
Selvitämme vielä, onko eri kaupungeissa paikan päällä kuuntelu mahdollista ja tarvitaanko
ainejärjestöittäin useita tiloja.
Gradukonferenssin yhteydessä on perinteisesti järjestetty sitsit. Sitsejä ei järjestetä tänä
vuonna edellä jo käsitellyistä syistä mm. kokoontumisen tuomaan riskiin liittyen. Sitseillä
turvavälien ja käsihygienian varmistus voi myös olla muita tapahtumia haastavampaa.
Etäsitsit eivät myöskään ole kokemusten mukaan toimineet esimerkiksi äänentoiston vuoksi.
Gradukonferenssia suunnitteleva hallituksen tiimi pohtii vaihtoehtoisia ratkaisuja sitsien
tilalle.

Seminaarin kohdalle pidämme vaihtoehdot vielä avoinna. Puhujia hankkiessa heille
kerrotaan live- ja etävaihtoehdoista.
KosmoSPOLiittia on vielä aikaa harkita. Viime vuonna varaus on tehty marraskuussa.

12. Oulun yliopiston psykologikoulutuksen vaikutukset SPOL:in
Oulussa aloitetaan psykologikoulutus, johon otetaan 40 opiskelijaa ensimmäisenä vuonna.
Virallista päätöstä aloitusvuodesta ei ole vielä tullut Oulun yliopistohallitukselta, mutta
nykyisten tietojen mukaan koulutus aloitetaan ensi vuonna.
SPOL:n virallisia jäseniä ovat psykologian ainejärjestöt (6). Oulun psykologian ainejärjestö
voidaan ottaa uudeksi jäsenjärjestöksi, kun ainejärjestö on perustettu. Jotta uudet
opiskelijat voivat alusta asti kokea olevansa tervetulleita SPOL:n toimintaan, voisimme
kutsua Oulun opiskelijoita esimerkiksi tapahtumiin jo heti ensi syksynä. Kokouksissa
äänioikeuteen ja virallisiin hallituksen pesteihin tulee kuitenkin olla varsinainen jäsen. Uusi
jäsenjärjestö vaikuttaisi myös hallituksemme rakenteeseen ja tapahtumakiertoon.
Sonja on ollut yhteydessä Oulun ylioppilaskuntaan uusien opiskelijoiden vastaanottamista
koskien ja ainakin yliopiston viralliset orientaatioluennot koskevat kaikkia uusia opiskelijoita.
Kokouksessa tuli kuitenkin esille huoli siitä, kuka vastaa Oulussa aloittavien opiskelijoiden
tuutoroinnista, esimerkiksi paikkojen esittelystä ja ryhmäyttämisestä. SPOL:n suora
tuutorointi ei ole realistista, mutta varaudumme menemään esittäytymään Ouluun ja
haluamme kutsua uudet opiskelijat heti mukaan toimintaamme. Selvitämme lisäksi vielä
mahdollisuuksia paikalliseen tuutorointiin, esimerkiksi kyselemällä muiden oppiaineiden

ainejärjestöiltä, voisivatko he ottaa psykologian opiskelijoita tuutoroitavaksi omien
opiskelijoidensa lisäksi.
SPOL myös voisi mahdollisesti avustaa uuden ainejärjestön perustamista rahallisesti. Tähän
palataan vielä, sillä avustus tulee lisätä ensi vuoden budjettiin.
Psykologiliitto on kirjoittanut artikkelin Oulun uudesta psykologikoulutuksesta. Jaamme
tämän artikkelin SPOL:n Facebook-sivuilla. Haluamme osaltamme myös toivottaa uudet
opiskelijat tervetulleiksi ja pyrimme integroimaan Oulun tulevan ainejärjestön SPOL:in.
Jaamme kuitenkin Psykologiliiton huolen opetusresurssien riittävyydestä. Artikkelissa
mainitaan myös Oulun uuden koulutuksen hyödyttävän harjoittelupaikkojen saannissa,
mutta tämä kuulostaa mielestämme erikoiselta. Sonja kirjoittaa saatetekstin ja jakaa
artikkelin ensi viikolla. Perjantaina on ollut Psykologiliiton hallituksen kokous, jossa on
keskusteltu aiheesta, ja opetusresurssien riittävyydestä ollaan kirjoittamassa myös julkisesti
myöhemminkin. Resurssien riittävyydestä tunnutaan olevan tosissaan huolissaan, mikä on
hieno asia opiskelijoiden näkökulmasta. SPOL pohtii omaa vastaavaa kirjoitusta
myöhemmin. Mielestämme tämä olisi myös hyvä tilaisuus nostaa esille harjoittelujen
palkkausta koskevat ongelmat. Pohdimme esimerkiksi Oulun opiskelijoiden mahdollisuuksia
harjoittelutukiin, sillä kaupunkien välillä on tälläkin hetkellä eroja tukien saamisessa, vaikka
aihe ei ole toistaiseksi ajankohtainen.
Kokouksessa pidetään tauko ajassa 10:48.
Jatkamme kokousta ajassa 11:00.

13. Tulevat tapahtumat
SPOLskis järjestetään lauantaina 17.10. etäyhteyksin. Kouluttajat SPOLskikseen on hankittu
Verson kautta. Hallituksesta SPOLskis-tiimi pohtii, millä alustalla tapahtuma järjestetään ja
mitä tehtäviä se sisältää.
Gradukonferenssi järjestetään lauantaina 21.11. ja järjestelyistä vastaa
Gradukonferenssi-tiimi. Puhujalomake on tekeillä ja Sonja lähettää sen myöhemmin
sähköpostilistalle. Puhujia olisi hyvä olla noin yksi ainejärjestöä kohden ja aikaa esittelyyn on
noin 20 minuuttia. Jos ehdokkaita on paljon, puhujista äänestetään. Perinteisesti puhujat
ovat päässeet ilmaiseksi sitseille, joten tänä vuonna puhujille tarjotaan leffaliput.
SPOL-seminaari järjestetään lauantaina 30.1. Tarkoituksena on pitää vuosikokous aamulla ja
seminaari sen jälkeen. Pyrimme järjestämään ainakin vuosikokouksen paikan päällä.
Sunnuntaina järjestetään Psykologiliiton kanssa opiskelijayhteistyöseminaari, ja päivä
varmistetaan vielä opiskelijasihteeriltä Julialta.
Seminaarin teemana voisi mahdollisesti olla itsemurhat tai itsetuhokäyttäytyminen. Näin
voisimme hyödyntää vaihtopäiville hankittuja puhujia, kun vaihtopäivät tältä vuodelta
peruuntuivat. Mietimme kuitenkin vielä varateemoja, sillä osa puhujista pyysi maksua

vaihtopäivillä puhumisesta. Psykologiliiton Katja Vähäkangas oli lisäksi halukas puhumaan
viime vuonna, mutta estyi, joten häntä voitaisiin kysyä uudestaan. Kompleksin
syömishäiriö-teemaisesta seminaarista opiskelijoiden oli myös mahdollista saada
opintosuoritus ja pohdimme, voisimmeko toteuttaa tätä seminaarissamme. Psykonetiltä
voisi kysellä, onko tämä mahdollista tai järkevää toteuttaa , kun opiskelijoita on eri
kaupungeista.
Syyskokouksen päivämäärät ainejärjestöissä pitää vielä selvittää, sillä niiden olisi hyvä olla
hyvissä ajoin ennen meidän vuosikokoustamme.
KosmoSPOLiitista ei vielä tehdä päätöksiä. Varaudumme tapahtuman osalta myös isoihin
muutoksiin.
Hallituksen Megazone-käynnistä sovitaan vielä päivä hallituksen kesken. Käynti maksetaan
palkitsijaisten budjetista, eli jo vähän ennen kauden loppumista. Hallitus on nähnyt vähän
toisiaan ja yhteinen tekeminen olisi hallituksellemme siksi mielekästä kiitoksena jo vähän
etukäteen.

14. Vuoden 2020 projektit
Fuksikysely hiotaan vielä ja lähetetään sitten sähköpostitse. Kyselyä mainostetaan fuksien
WhatsApp-/Telegram-ryhmissä.
Jäsenkyselyä ollaan valmisteltu ja siihen lisätään kysymykset koskien KosmoSPOLiitin jälkeen
saatua palautetta ympäristöön liittyvistä huolista sekä tapahtumien etäjärjestelyistä.
Pyydämme mahdollisesti myös tapahtumaehdotuksia jäsenistöltä, mutta riippuen
jäsenkyselyn lähetysajankohdasta esimerkiksi KosmoSPOLiitin korvaavat
tapahtumaehdotukset voivat tulla myöhässä. Ehdotukset ovat kuitenkin arvokkaita
tulevaisuutta ajatellen.

15. Yhteistyötahojen kuulumiset
Julia Sangervo saapuu ajassa 11:27.
Psykologiliitto: Julia ja Katja Psykologiliitosta ja SPOL:n edustajat ovat tavaneet ja vaihtaneet
ajankohtaisia kuulumisia. Fuksi-infon ajankohdasta on sovittu muiden kaupunkien, paitsi
Helsingin, kanssa. Helsingin ja Jyväskylän infot järjestetään etäyhteydellä. Julia toivoo, että
myöhemmin myös Helsingin ja Jyväskylän fukseja päästäisiin tapaamaan kasvotusten.
Psykologiliitto pyrkii aloittamaan myös maisterimiitit, eli tapaamisia maisterivaiheen
opiskelijoille. Tampereelle suunniteltu ensimmäinen kokeilu jouduttiin perumaan.
Psykologimentori -hanketta on tarkoitus edistää ja sitä kokeillaan kerran Helsingissä ja
toivon mukaan laajennetaan sitten. Helsingissä on tehty jo valmisteluja mentorointia varten.
Psykologiliiton toiveena on saada hanke käynnistymään NPV:n kanssa syksyn aikana ja

laajemmin joulukuussa. Keväällä voitaisiin pitää myös kahdenkeskistä mentorointia
etäyhteyden välityksellä.
Psykologiliitossa on puhuttanut myös opiskelijamäärien lisäykset ja Oulun
psykologikoulutus. Julia oli Psykonetin kokouksessa ja huolestunut siitä, että harjoitteluja
saatettaisiin peruuttaa kliinisten opetuksen mahdollisen peruuntumisen vuoksi.
Opiskelijayhteistyöseminaarin ajankohdaksi sovittiin alustavasti sunnuntai 31.1., mikä sopi
myös Julialle. Toivomme, että tapahtuma voidaan järjestää livenä.
Harjoittelupalkkakysely on tulossa lokakuussa.
Psykonet: Viikko sitten on ollut kokous, jossa keskusteltiin mm. kliinisten taitojen opetuksen
järjestymisestä. Moni yliopisto on linjannut, että pienryhmäopetus pyritään säilyttämään
niin kauan kuin mahdollista ja opetuksessa taataan oppimistavoitteiden toteutuminen.
Myös Oulun psykologikoulutuksesta keskusteltiin ja se oli tullut yllätyksenä myös
Psykonetille. Kesän kokouksessa oli puhuttu etäopintojen toteutumisesta, joihin toivotaan
vaihteluvuutta, sekä opiskelijamäärien lisäämisestä. Sonja oli tuonut kokouksessa esiin
huolemme opiskelun laadusta ja harjoittelupaikkojen saatavuudesta aloituspaikkojen
lisäämisen myötä.
Psykologiliitto ja Psykonet ovat tehneet yhteistyötä ja Psykologiliitto onkin palkkaamassa
korkeakouluharjoittelijan tekemään laajan selvityksen rekrytoinnista ja esimerkiksi
harjoittelupaikkojen ongelmasta. SPOL:n ei siis kannata tehdä turhaa lisätyötä
harjoittelupaikkoihin liittyen, mikäli Psykologiliitto on jo hoitamassa asiaa. Julia ehdottaa
yhteistä linjausta tämän jälkeen, jonka SPOL voisi halutessaan allekirjoittaa.

PSV: P
 SV ei saanut Ulkoministeriön hanketukea vuosien 2021-2024 Palestiina-hankkeelle.
Hylkypäätöksestä aiotaan tehdä valitus. PSV pyrkii avustamaan räjähdyksestä kärsiviä lapsia
Beirutin alueella. PSV:tä toivotaan mainostettavan ainejärjestöissä. Turussa ei ole
paikallistoimintaa, minkä vuoksi mietimme esimerkiksi videopätkän kuvaamista ja
esittämistä, jotta yhdistystä voidaan saada tutuksi myös turkulaisille.
NPV: T apahtumia on järjestetty ja Facebookissa on aktiivista keskustelua ja päivittelyä.
Jannikiin ei olla oltu yhteydessä erikseen. KosmoSPOLiitin järjestäminen ensi vuonna on
vielä auki, joten pyydämme mahdollisesti NPV:ltä esimerkiksi puhujaa seminaariin
maaliskuun tapahtuman sijaan.
SPS: Kokous oli kesäkuussa. Muuta ei ole kuulunut.
Verso: Helena Rantakokko oli kouluttamassa hallitusta orientaatiomökillä Verson kautta.
Kouluttajat SPOLskikseen on hankittu. Emilia tai Aino eivät olleet viime kokouksessa.
Vuosittainen kuplatapahtuma on tulossa. Seuraava kokous on lokakuussa. Kiitämme Versoa
kouluttajista!
Hogrefe: Sähköpostia on laitettu, mutta edelleen emme ole saaneet vastausta. Laura-Kaisa
Karjalainen antaa entisenä Hogrefe-yhteyshenkilönä toisen yhteystiedon, johon laittaa

viestiä. Ehdotamme sopimuksen tekoa ilman paikan päällä käyntiä, mikäli se sopisi
edustajalle paremmin.

16. Ainejärjestöjen kuulumiset
Cortex: Ei kuulumisia.
Kompleksi: K
 ompleksin puheenjohtaja Laila vastasi syömishäiriöseminaarista, jonka
järjestäminen myös muille ainejärjestöille ei valitettavasti onnistu, sillä kiinnostus jo
Kompleksilla on ollut niin laajaa. Mahdollisesti kysymme samoja puhujia myöhemmin
muihin tapahtumiin.
Oidipus: Huomenna pidetään ensimmäinen kokous. Vuosijuhlat siirrettiin vuodella.
Impuls: K
 okoustetaan ensi tiistaina.
Fobia: Iltakouluja ja epävirallisia mietintöjä tapahtumista ja toiminnasta on pidetty ja
hallituksella on oli orientaatiomökki.
Stimulus: Tapahtumia, kuten luontoretki, on suunnitteilla. Kevätkokous pidettiin
toissaviikolla.

17. Tulevat kokoukset
Lauantaina 19.9. klo 13:30 kokous livenä Jyväskylässä.
Sunnuntaina 18.10 kokous etäyhteydellä SPOLskiksen yhteydessä.
Sunnuntaina 22.11. Gradukonferenssin yhteydessä.

18. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtajamiitin aikatauluehdotuksia on laitettu eteenpäin. Tarkoitus on järjestää
syyskuussa ja aiheena olisi esim. tapahtumien järjestäminen ja fuksien integroiminen.
Joelin terveiset: Joel on tavannut Cut-e:stä Aon Assessment:ksi vaihtuneen järjestön
edustajan ja heidän uusi logonsa vaihdetaan nettisivuillemme. Aon Assessment oli myös
suunnitellut Instagramiin myday- tyyppistä päivitystä opiskelijoilta. Joel ehdottaa muille
yhteistyötahoillemme vastaavaa aktivointia sosiaalisessa mediassa. Myös meidän
somekanavillamme voitaisiin lisätä yhteistyötahojen näkyvyyttä.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12:00.

_____________________________

_____________________________

Puheenjohtaja Sonja Toivonen

Sihteeri Hanna Viherkoski

_____________________________

_____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Heidi Iik

Pöytäkirjantarkastaja Aino Airaksinen

