SPOL:n hallituksen kokous 1/2022
Pöytäkirja
Y-tunnus: 1084670-4
Aika: 13.2.2022 klo 10.00
Paikka: Kiskontie, 00280 Helsinki. Osallistuminen kokoukseen
Zoom-etäyhteyden välityksellä.
Läsnä: Anniina Koutonen (pj.), Sonja Veistinen (siht.), Anniina
Hietaharju, Alisa Seppä, Emilia Veikkola (poistui kohdassa 17),
Ida Pedersen (poistui kohdassa 10), Ilmari Moisio, Janika Sirén, Maria Lampilahti, Matleena
Pitkänen, Samuli Santala, Sandra Alanen, Sannimaari Paavola, Sara Lindqvist (saapui
kohdassa 3), Stella Puurunen (saapui kohdassa 10), Venla Karppinen
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10.02.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty viikkoa aiemmin ja
hallituksesta on vähintään puolet läsnä.
3. Esityslistan hyväksyminen
Sara Lindqvist saapui ajassa 10.03.
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ilmari Moisio ja Maria Lampilahti.
5. Ilmoitusasiat
Uusi hallitus on aloittanut toimintansa ja lähes kaikki on perehdytetty PSV-yhteyshenkilöitä
lukuun ottamatta.
SPOL on saanut kutsun 7.5. järjestettäviin Hepsyn vuosijuhliin, jonne SPOL:n
puheenjohtajisto menee edustamaan. Jatkettiin samaa linjaa kuin aiemminkin eli puolet
illalliskortin hinnasta korvataan ja lahjaan on varattu 20 €.
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Kompleksin vuosijuhlat ovat siirtyneet helmikuulta toukokuulle. Nykyiselle hallitukselle
sopi, että edellisen hallituksen Hanna ja Laura menevät sinne edustamaan.
KosmoSPOLiitin järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa ja paikat menivät nopeasti täyteen.
Lisäpaikkoja ei ole valitettavasti tiedossa. Lisää aiheesta kohdassa 12 eli Tulevat tapahtumat.
6. Nettipäätökset
Ei ole tehty nettipäätöksiä.
7. Talousasiat
Tilien saldot:
-

Päätili 9689,06 €

-

Vuosijuhlatili 2812,61 €

-

Käteiskassa 189,09 €

-

PSV-kassa 52,00 €

Päätettiin hyväksyä seuraavat maksut:
-

Patentti- ja rekisterihallitukselle 20,00 €

-

Anniina Koutonen kulukorvauslomake postimerkistä 2.2.22 1,85 €

-

Anniina Koutonen matkakorvauslomake 5.2.22 52,80 €

Viime hallituksen taloudenhoitaja Noora Sopanen hoitaa talousasioita vielä muutaman viikon
ajan, kunnes tilinkäyttöoikeudet on päivitetty. Kun uuden hallituksen tiedot ovat päivittyneet
PRH:lle, voidaan OP:lle ilmoittaa uudet tiedot. Talousasioissa laittakaa sähköpostin lisäksi
myös viestiä, jotta pysytään paremmin kartalla maksuista.
8. Tilinkäyttöoikeuksien siirto
Puheenjohtajalla ei ole ollut tilinkäyttöoikeuksia. Keskusteltiin siitä, pitäisikö myös
puheenjohtajalla olla tilinkäyttöoikeudet esimerkiksi mahdollisen väärinkäytön estämiseksi,
ja ainakin osassa psykologian ainejärjestöissä on tapana antaa oikeudet myös
puheenjohtajalle. Päätettiin antaa puheenjohtajalle samat oikeudet kuin taloudenhoitajalle.
Taloudenhoitaja Sandra Alaselle ja puheenjohtaja Anniina Koutoselle myönnetään laajat
tilinkäyttöoikeudet tileille FI03 5730 0820 8653 15 sekä FI78 5730 0820 8653 23, 13.2.2022
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alkaen. Lisäksi heille myönnetään käyttöoikeus OP-Business Card -korttiin. Samalla
tilinkäyttöoikeudet edellä mainittuihin tileihin sekä käyttöoikeus OP-Business Card -korttiin
poistetaan väistyvältä taloudenhoitajalta Noora Sopaselta.
Tilinkäyttöoikeudet pystyy siirtämään sähköisesti eli pankkiin ei tarvitse mennä.
9. Koulutuspoliittiset asiat
Koulutuspoliittiset vastaavat ovat käyneet tapaamassa Fobian hallitusta ja oppiainevastaavaa
psykologian oppiaineeseen liittyvistä ongelmista, ja SPOL on tuonut keskusteluun esiin omaa
näkökulmaansa. Lisäksi koulutuspoliittisten vastaavien yhteistä Telegram-ryhmää ollaan
muodostamassa.
10. EFPSA- ja kv-asiat
Toistaiseksi edellisen hallituksen Ida ja Hanna hoitavat vielä EFPSA-asioita. Tulevaan
EFPSA-kongressiin ovat päässeet kaikki hakijat, ja lisäksi kongressin hakua ollaan
avaamassa vielä uudelleen sekä live- että online-osallistumisen osalta. EFPSA-edustajat
luovat yhteisen ryhmän mukaan lähteville lentojen varaamista ajatellen.
EFPSA-edustajien kulujen osalta korvataan osa, koska viikkoon sisältyy myös paljon
vapaa-ajan toimintaa. Varsinaisen edustajan kuluista korvataan 80 % ja varajäsenen osalta 70
%. Nykyinen EFPSA-varajäsen osallistuu online-versioon, jonka osallistumismaksu on
paljon pienempi kuin jos osallistuisi paikan päällä, minkä vuoksi keskusteltiin siitä,
korvataanko summa kokonaan. Päätettiin korvata Venlan osallistumismaksu kokonaan.
Kannustetaan hakemaan Train the Trainers -tapahtuman järjestäjäksi. Lisäinfoa on tulossa.
Olkaa rohkeasti yhteydessä vara-EFPSA-edustajaan tai kv-vastaavaan, jos tapahtuman
järjestäjänä toimiminen kiinnostaa.
Keskusteltiin siitä, kenen kanssa järjestetään vaihtoviikot tulevana vuonna. Vuonna 2020
vaihtoviikot olivat suunnitteilla Slovenian kanssa, joten yhtenä vaihtoehtona on järjestää
heidän kanssaan. Haasteena tässä voi kuitenkin olla se, että Slovenian hakeman Erasmus-tuen
vuoksi esimerkiksi luentojen sisältöjen ja puhujien pitäisi olla jo hyvissä ajoin tiedossa, mikä
voisi tuoda kohtuuttoman kiireen järjestäjille. SPOL:n viime hallituksen kanssa on
keskusteltu, että vaihtoviikot voisi järjestää koronatilanteen vuoksi jonkun lähellä sijaitsevan
maan kanssa. Toistaiseksi ei ole tietoa, missä maassa järjestetään Nordic Psychology Student
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Conference. Olisi hyvä, jos tämä tapahtuma ja vaihtoviikot olisivat eri maissa. On myös
mahdollista laittaa avoin kysymys, jos ei olla suoraan yhteydessä tietyn maan edustajiin.
Stella Puurunen saapui ajassa 10.30.
Ida Pedersen poistui ajassa 10.31.
11. Yhteistyö ja avunanto
Nettisivut voisivat olla yhteisempi projekti ja tiedotusvastaava voi delegoida nettisivujen
päivittämisen osalta asioita. Nettisivuista keskustellaan tarkemmin kohdassa 20 eli
Nettisivujen päivitys ja viestintä.
Koulutuspoliittisten vastaavien Telegram-ryhmää ollaan luomassa. Keskusteltiin siitä,
pitäisikö muillekin vastaaville tehdä omat ryhmänsä, koska se mahdollistaa järjestöjen
välisen viestinnän ja SPOL haluaa kannustaa siihen. Vaikka ryhmissä ei olisikaan hirveästi
keskustelua, niistä tuskin on haittaa ja etenkin ongelmatilanteissa tällaiset ryhmät voivat olla
hyödyllisiä. Tapahtumavastaavilla on ollut tällainen ryhmä aiemmin, ja puheenjohtajilla
ryhmä on edelleen. Kv-vastaaville tullaan luomaan oma ryhmä, jonka SPOL:n kv-vastaava
luo.
12. Tulevat tapahtumat
KosmoSPOLiitin ilmoittautuminen on päättynyt ja viestiä on laitettu mukaan päässeille.
Piakkoin varataan luennolle tila Helsingin yliopistosta ja luennon osalta noudatetaan pitkälti
aiemman vuoden ohjelman suunnitelmaa. Kun tapahtumatiimi on valittu, aletaan tapahtuman
haalarimerkkejä suunnitella. Hyttikorttien jakamiseen ja laittamiseen kirjekuoreen tulee
varata riittävästi aikaa. Tapahtumavastaavat ottavat mielellään KosmoSPOLiitin ohjelmaan
liittyviä ehdotuksia vastaan!
Viime vuonna oli SPOL:n hallituksen kanssa järjestetty tapaaminen, jossa oli pohdittu tulevia
tapahtumia. Tällaisen voisi järjestää, kun tapahtumatiimi on valittu, ja ajakohta sovitaan
myöhemmin.
Viime kautena SPOLskis peruttiin, ja tapahtuman rahat on siirretty tämän vuoden budjettiin.
Täten tapahtumaan on tuplabudjetti varattuna. Pohdinnan alla on vielä, miten SPOLskis tulee
tänä vuonna toteutumaan: järjestetäänkö yksi isompi tapahtuma vai järjestetäänkö tapahtumia
kaksi, jolloin tammikuun peruttu aika siirtyisi mahdollisesti loppukeväälle. Asiasta
keskustellaan lisää tulevia tapahtumia koskevassa välitapaamisessa.
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13. Tapahtumatiimin ja vuosijuhlatiimin rekryäminen
Viime vuonna oli toimihenkilöistä koostunut tapahtumatiimi, ja tällainen on myös tänä
vuonna tiedossa. Tulevasta hausta vastaavat tapahtumavastaavat, ja haku julkaistaneen ensi
viikolla. Tapahtumatiimiin valitaan 4–5 henkilöä.
Vuosijuhlatiimi puolestaan aloittaisi valmistelemaan vuonna 2023 järjestettäviä vuosijuhlia,
ja ensi vuonna valitaan hallitukseen vuosijuhlavastaava. Keskusteltiin siitä, kuka voisi olla
tämän vuoden yhteishenkilönä vuosijuhlatiimin ja hallituksen välillä. Puheenjohtajisto
mahdollisesti toimii yhteyshenkilöinä mutta myös Sonja ja poissa ollut Nora, jolta tulee
kuitenkin vielä kysyä asiaa, voisivat toimia kyseisessä tehtävässä. Tiimin haku alkanee ensi
viikolla ja tapahtumavastaavat hoitavat myös tämän haun. Vuosijuhlatiimiin on aiemmin
valittu 4–8 henkilöä, ja apukätenä heillä on myös ensi vuoden hallitus.
14. Hallituksen ja toimihenkilöiden Instagram-esittelyt
Tiedotusvastaava esitteli alustavan aikataulun, joka alkaisi ensi viikon pe 18.2., ja aikataulua
voi tarvittaessa vielä muuttaa. Toiveena on, että ainakin Instagramin feediin tekee postauksen,
jossa voisi olla kuva, nimi, pesti, vuosikurssi, ainejärjestö sekä lempiopiskelupaikka tai
lempipaikka opiskelukaupungista. Lisäksi halutessaan tarinoita voi laittaa, vähintäänkin
“kurkkaa uusin postaus” -tyylinen juttu. Feed on kuitenkin tärkein ja tarinaosio voi olla
vapaamuotoisempi. Pohdittiin, millainen olisi julkaisujen yhteneväinen yleisilme, esimerkiksi
tietyn värin tai SPOL:n logon lisäämisen osalta. Tiedotusvastaava suunnittelee pohjan mutta
tarvittaessa ensimmäisenä esittelyvuorossa oleva puheenjohtajisto suunnittelee sen.
Hallituksen lisäksi toimihenkilöt esittäytyvät, ja heille informoidaan erikseen asiasta.
15. Vuoden 2022 projektit
Varapuheenjohtaja hoitaa hallituspaitojen tilaamisen, ja siihen on budjetissa varattu rahaa.
16. Yhteistyötahojen kuulumiset
Psykologiliitto: Uusi puheenjohtaja on päässyt aloittamaan työnsä kunnolla, ja uusi
opiskelijapromoottori aloittelee vielä tehtäväänsä. Psykologiliitto järjestää illallisen
arki-illalle viikolla 10 tai 11, ja paikalle tulevat Psykologiliiton puheenjohtaja,
järjestökoordinaattori ja opiskelijapromoottori sekä SPOL:n puheenjohtajisto. Tapaamisen
aiheena on SPOL:n ja Psykologiliiton välisen yhteistyön kehittäminen. Lisäksi
Opiskelijayhteistyön seminaari on tulossa luultavasti toukokuussa. Seminaariin kutsutaan
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muun muassa SPOL:n hallitus sekä ainejärjestöjen puheenjohtajat ja koulutuspoliittiset
vastaavat.
Verso: Ti 8.2. oli viime kokous, jossa keskusteltiin Train the Trainers -koulutuksen
Suomi-versiosta. Koulutuksen järjestämisen osalta on alustavaa kiinnostusta, mutta viikon
mittaisen koulutuksen järjestäminen voi olla aikataulullisesti haastavaa valmistuneille
psykologeille. Jos koulutus järjestetään, se olisi luultavasti loppukesästä tai alkusyksystä.
Asiasta keskustellaan Versossa vielä myöhemmin lisää.
PSV: Uudet PSV-yhteyshenkilöt saavat koulutuksen vasta myöhemmin keväällä.
SPS: Uuden yhteyshenkilön toimikausi alkaa vasta huhtikuussa. Viimeisin kokous oli ti 8.2.
ollut sähköpostikokous.
NPV: Verkostoon on oltu yhteydessä. NPV:n johtokunta ei ollut kerennyt mainostaa
KosmoSPOLiittia ennen kuin se oli jo mennyt täyteen.
Psykonet: Viimeisimmässä perustutkintotyöryhmässä olivat vielä edelliset yhteyshenkilöt.
Isoin käsitelty asia liittyi perusopintojen ja muiden yhteisten verkkokurssien tekstitysten
tekemiseen saavutettavuuden vuoksi. Lisäksi Mitä nuoren psykologin tulisi tietää
-kokonaisuuden sisältöä mietittiin, ja se tulee olemaan livelähetyksenä loka-marraskuussa ja
on katsottavissa tallenteena puolen vuoden ajan.
Psykonetissä mietitään, pitäisikö sosiaalipsykologian opetusta psykologian oppiaineessa
kehittää ja tulisiko sitä olla jo perusopinnoissa. Tässä on paljon yliopistokohtaisia eroja,
kuuluvatko sosiaalipsykologian opinnot ylipäätään pakollisena tai vapaavalintaisena
psykologian tutkintorakenteeseen. Kokouksessa oli mietitty, pitäisikö muodostaa oma
sosiaalipsykologian kokonaisuus vai tulisiko esimerkiksi ristiinopiskelumahdollisuutta lisätä.
Psykonet lähtee edistämään sosiaalipsykologian opintojen saatavuutta ja asian ympärille
koottiin oma työryhmä. Luultavasti olisi tulossa erillinen Psykonet-kurssi, eli perusopintoja
tuskin muokataan ja aineopinnot eivät kuulu Psykonetin valtuuksien alle.
Seuraava kokous on valintakoeryhmän, ja perustutkintotyöryhmän kokous on ensi kuussa.
Pidettiin tauko ajassa 11.31–11.36.
17. Ainejärjestöjen kuulumiset
Defenssi: Haalarit ovat näillä näppäimillä tulossa. Defenssi on suunnitellut bileitä, jonne olisi
kutsuttu ihmisiä eri ainejärjestöissä ja joissa olisi paljastettu haalarien väri, mutta
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koronatilanne on tämän esteenä. Yleisesti Defenssi järjestää paljon tapahtumia Oulussa ja
lisäksi on tiedossa Himos-excu yhdessä Stimuluksen ja Cortexin kanssa.
Emilia Veikkola poistui ajassa 11.42.
Cortex: Himos-excu on tulossa. Hallituskausi on lähtenyt käyntiin, ja etenkin
tapahtumavastaavat ovat olleet aktiivisia.
Stimulus: Uusi hallitus lähtenyt hyvin käyntiin, ja viime viikolla oli hallitusmökki. Nyt on
tulossa livetapahtuma! Stimulus järjestää tapahtumia yhteistyössä kasvatustieteen
ainejärjestön kanssa, esimerkiksi liikuntatapahtumia. Lisäksi on tulossa
ystävänpäivätapahtuma parin ainejärjestön kanssa.
Fobia: Hallitus ja SPOL:n koulutuspoliittiset vastaavat tapasivat oppiainevastaavan tällä
viikolla. Tapaamisessa keskusteltiin oppiaineen ongelmista ja siitä, miten niitä voitaisiin
ratkoa. Tapaamisesta jäi hyvä ja lupaava fiilis, ja asiat ovat menneet eteenpäin. SPOL:n
koulutuspoliittisia vastaavia kiiteltiin! Tapaamisen lisäksi Fobialla on tulossa muun muassa
kaverisitsit maaliskuussa.
Impuls: Hallituskausi on lähtenyt rauhallisesti käyntiin ja uusi hallitus on perehdytetty.
Muutamia pieniä ulkotapahtumia suunniteltu, kuten hiihtoretki ja laskiaistapahtuma. Lisäksi
on ollut tapaaminen psykologian henkilökunnan kanssa. Hallituksen ja henkilökunnan kanssa
voisi järjestää mielenterveysworkshop-tapahtumia.
Kompleksi: Hallitus on järjestäytynyt ja väkeä on perehdytetty. Vuosijuhlia, jotka siirrettiin
toukokuulle, valmistellaan paljon.
Oidipus: Ei mitään erikoista vielä. Vuosijuhlia valmistellaan ja kutsut lähetetään lähiaikoina.
Oidipus on järjestänyt etätapahtumia, joiden lisäksi sitsit ja retki Kuhasaloon ovat tulossa.
Hallitusmökki on myös lähiaikoina.
18. Hallituksen tutustumishengailu
Varapuheenjohtaja esitteli hallituskyselyn tuloksia, joissa nousi esille paljon samoja asioita
kuin edellisen päivän perehdytyksessä. Kyselyssä tuli ilmi, että hallitus ylipäätään haluaa
viettää aikaa toistensa kanssa riippumatta siitä, onko tapaaminen etänä vai paikan päällä.
Seuraava hengailu järjestetään maaliskuun kokouksen yhteydessä. Kyselyssä tuli esille, että
suurimmalle osalle hallituslaisista ei ole myöskään väliä, kokoustetaanko etänä vai paikan
päällä. Odotukset ja toiveet käsittelivät pitkälti muihin tutustumista ja yhteistä hengailua.
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Perehdytysviikonlopun budjetti on vielä käyttämättä, koska perehdytys siirtyi
etätoteutukseen. Pohdittiin mahdollista mökkiviikonloppua ja pyydettiin olemaan yhteydessä
varapuheenjohtajaan, jos on tällaiseen sopiva mökki olemassa. Tarvittaessa myös
puheenjohtajalla olisi tähän sopiva asunto tiedossa. Mökkireissun ajankohdasta keskusteltiin
ja todettiin maaliskuun tulevan liian pian ja huhtikuun olevan täynnä, joten paras ajankohta
olisi toukokuussa. Mökkireissun yhteydessä pidetään myös kokous.
19. Tulevat kokoukset
Kokoukset pyritään pitämään paikan päällä mutta etämahdollisuus tarjotaan, eli kokoukset
toteutetaan hybridinä ja lisäksi kokouskaupunkia kierrätetään.
Maaliskuun kokous on alustavasti su 13.3. aamulla Tampereella ja tarkka kellonaika sovitaan
myöhemmin. Hallitus voi tulla hengaamaan jo lauantaina. Puheenjohtajisto keksii ohjelmaa ja
majoituksista keskustellaan myöhemmin.
Huhtikuussa järjestetään yhdistyksen kokous ja tällöin ei ole erikseen hallituksen kokousta,
jotta ihmisten ei tarvitse saman kuukauden aikana matkustaa kahdesti. Kokous järjestetään
KosmoSPOLiitin yhteydessä mutta kuitenkin maissa, jotta kaikki halukkaat voivat osallistua
kokoukseen. Keskusteltiin siitä, pitäisikö kokouksen olla pe 8.4. illalla vai la 9.4. aamulla.
KosmoSPOLiitin yhteydessä oleva luento on ehkä klo 16, joten siellä pitäisi olla jo tuntia
aiemmin jakamassa hyttikortteja. Hallituksen kesken keskustellaan vielä myöhemmin siitä,
mikä kokouksen tarkka ajankohta tulee olemaan.
Toukokuun kokous on joko 21.–22.5. tai 28.–29.5. Ajankohta on vielä avoin, koska
mökkivarausta ei ole tehty. Ensimmäinen ajankohta kuitenkin sopisi useammalle.
Kesäkuussa on kokoustauko. Sitä seuraavat ajankohdat sovitaan myöhemmin.
20. Nettisivujen päivitys ja viestintä
Nettisivuja olisi hyvä päivittää. Tiedotusvastaava ja varapuheenjohtaja delegoivat, mitä
tietoja kukakin tarkistaa ja tarvittaessa päivittää. Lisäksi nousi esille, että tietosuojaseloste ja
kannattajajäsenien rekisteriseloste tulisi päivittää ja lisätä nettisivuille. Hallituksen
yhteystiedot on päivitetty, mutta kuvat vielä puuttuvat. Tiedotusvastaava, sihteeri ja edellinen
sihteeri tarkistavat myöhemmin erikseen, ovatko kaikki pöytäkirjat laitettu nettisivuille.
Keskusteltiin myös nettisivujen uudistamisesta. Verkkosivujen palvelimeen on hankalaa
saada yhteyttä ongelmatilanteissa ja muutenkin nettisivut toimivat välillä huonosti.
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Palvelimen voisi mahdollisesti vaihtaa toiseen, eikä se vaadi isoa työtä toisin kuin
nettisivujen rakentaminen kokonaan uudelleen.
SPOL:n blogin tilanne nousi myös keskusteluun. Blogin suurimpana haasteena on
kirjoittajien saaminen ja lisäksi ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten hyvin blogi tavoittaa ihmisiä.
Bloggaaminen itsessään saattaa olla jo menneen talven lumia, mutta toisaalta blogin
aktiivisuus kertoo myös kävijöille nettisivujen olevan aktiivinen ja ajan tasalla. Pohdittiin
myös, pitäisikö nettisivuille laittaa ajankohtaisia pj- ja kopotiedotteita. Päätettiin, ettei jaeta
järjestökohtaisia kirjoitusvuoroja blogiin, mutta yritetään aktivoida blogia ja nettisivuja
muulla tavoin. Keskustelussa nousi esille myös Instagram-takeoverin tekemiset, jotka
voisivat herättää kiinnostusta.
Järjestöjä lähestytään nykyään paljon Instagramin kautta, minkä vuoksi on hyvä sopia, kenen
vastuulla on viesteihin vastaaminen. Päätettiin, että ilmoitetaan hallitukselle tai sille, jota asia
ensisijaisesti koskee, jos viestejä on tullut. Facebookin tykättävän sivun ja suljetun ryhmän
ylläpitäjiksi päätettiin tiedotusvastaavan lisäksi laittaa ainakin tapahtumavastaavat ja jos
apukäsiä tarvitaan, voidaan muitakin laittaa ylläpitäjiksi. Instagramiin voi vapaasti postata
sisältöä.
SPOL:n Driven ajankohtaisena haasteena on se, että osa kansioista on luotu vanhojen
hallituslaisten henkilökohtaisilla tunnuksilla, mikä luo haasteen tietoturvalle. Suositeltavaa
tämän vuoksi on käyttää SPOL:n Drivea ensisijaisesti pestisähköpostin kautta. Nykyisen
ongelman voisi ratkaista joko luomalla kokonaan uuden Driven, jonne tiedostot kopioidaan
tai sitten pyytämällä vanhoja hallituslaisia vaihtamaan kansioiden ja tiedostojen omistajuutta
SPOL:lle, mikä olisi tietoturvan kannalta parempi, koska tällöin tiedostot eivät jää vanhojen
hallituslaisten henkilökohtaisille tunnuksille talteen. Asiaa selvitellään ja sihteeri lupasi auttaa
tiedotusvastaavaa asian kanssa.
Perehdytyksessä oli puhetta, milloin on hyvä laittaa SPOL:n hallitusryhmään viestiä ja
milloin ei. Telegramissa voi ajastaa viestejä, jos esimerkiksi yöaikaan inspiroi mutta haluaa
viestin muiden tietoisuuteen vasta aamulla. Päätettiin, ettei sovita tiettyä aikaa, milloin voi tai
ei voi laittaa viestiä. Pohdittiin myös, tulisiko luoda muita hallituksen sisäisiä
viestintäkanavia.
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21. Muut esille tulevat asiat
SPOL:n hallitussähköpostilista on päivitetty. Lisäksi kannattajajäseniltä voisi kysyä,
haluavatko he liittyä yleiselle sähköpostilistalle.
Ilmarin koira on söpö.
22. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12.58.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

________________________________

________________________________

Puheenjohtaja Anniina Koutonen

Sihteeri Sonja Veistinen

________________________________

________________________________

Pöytäkirjantarkastaja Ilmari Moisio

Pöytäkirjantarkastaja Maria Lampilahti
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