
SPOL:n hallituksen kokous 5/2022

Pöytäkirja

Y-tunnus: 1084670-4

Aika: 20.8.2022 klo 14.00

Paikka: Tähtitie, 73310 Tahkovuori ja

etäosallistumismahdollisuus Zoomissa

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

Seppä (etäyhteydellä), Anniina Hietaharju, Ilmari Moisio

(etäyhteydellä), Maria Lampilahti (etäyhteydellä), Matleena Pitkänen (etäyhteydellä), Samuli

Santala (etäyhteydellä), Sandra Alanen (etäyhteydellä), Sannimaari Paavola, Sara Lindqvist,

Venla Karppinen (etäyhteydellä)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.08.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin lisätä kohta 11 Tiedotusasiat.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Lindqvist ja Alisa Seppä.

5. Ilmoitusasiat

Syyslukukausi on suurimmalla osalla alkamassa ja fuksit tulossa.

SPOL:in orientaatiomökkiviikonloppu on parhaillaan käynnissä.

6. Nettipäätökset

- 21.7. Wepardi oy 14,90 €

- 22.7. Train the Trainers -sponsorointi 75,00 €

- 19.8. Autonvuokraus orientaatioon 240,00 €
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7. Talousasiat

Tilien saldot 19.8.2022

- Päätili 13 548,56 €

- Vujutili 2794,21 €

- PSV-kassa 52,00 €

- Käteiskassa 189,09 €

Tähän mennessä matkakulut heinäkuun kokoukseen ovat olleet 220,40 €.

Talousarvio:

Taloudenhoitaja on tehnyt katsauksen talousarvioon.

1. KosmoSPOLiitin budjetista on käyttämättä yhteensä noin 105 € (koulutuskulut, ,

muut). Viime kokouksessa havaittiin kahden osallistujan maksujen puuttuvan, ja

näistä toisen maksu puuttuu edelleen. Hänelle on laitettu vielä yksi maksupyyntö sekä

ilmoitettu kielto SPOL:in tapahtumiin osallistumisesta, kunnes maksu on suoritettu.

2. Tulevan ainejärjestötapaamisen tilakuluista on tähän mennessä käytetty 100 €. Muita

kuluja ei vielä ole tullut.

3. Järjestökulujen osalta matkakuluja on budjetista käytetty 9.8. mennessä 1 562,50 €.

Elokuun kokoukseen on mennyt jokunen satanen lisää. Kokonaisuudessaan

matkakulubudjettiin on varattu 4 000 €. Tarjoilukuluja, joihin on varattu yhteensä 250

€, on tähän mennessä käytetty kokouksiin 63,83 €.

4. Toimihenkilöiden matkakuluihin on varattu yhteensä 400 €, ja niitä on maksettu tähän

mennessä 264,28 €.

5. Edustusbudjetti on kokonaisuudessaan 250 €, ja siitä on jäljellä enää 57,30 €.

Perehdytysviikonlopun kulut:

Orientaatiomökkiviikonlopun kuluja pohdittiin, koska se tarvitsee hieman lisärahoitusta.

1. Koulutuskulujen budjettia (50 €) on jäljellä kaikki eli 50 €.

2. Tilavuokrien budjettia (400 €) on jäljellä 266 €. Aiemmassa kokouksessa on päätetty

käyttää budjetista yhteiseen ruokailuun 134 €. Tästä budjetista voisi käyttää

orientaatiomökin tilakuluihin 5,50 €.

3. Tarjoilukulujen budjettia (400 €) on käytetty tähän mennessä Pride-piknikiin 32,84 €,

Muhoksen mökkiviikonloppuun 348,89 € ja orientaatiomökin koristeluihin 4,00 €,
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joten budjettia on kokonaisuudessaan jäljellä 14,27 €. Koska summa on pieni, voisi

sen lisätä johonkin toiseen budjettiin.

4. Vanhan hallituksen ja Verson matkakuluihin (400 €) ei ole toistaiseksi mennyt rahaa,

koska perehdytysviikonloppua ei voitu järjestää paikan päällä koronatilanteen vuoksi.

Budjetin voisi käyttää mahdollisesti palkitsijaisiin joulukuussa, kun orientaatiomökin

kulut on vähennetty summasta. Tällöin palkitsijaisiin voisivat mahdollisesti osallistua

myös toimihenkilöt.

5. Hallituksen orientaatiokoulutuksen kulujen eli koulutustarjoilun budjetti (300 €).

Tästä on toistaiseksi käytetty orientaatiomäkin budjetti, tilat ja tarjolut. Tilat ovat noin

305,50 €, jolloin budjetti ylittyisi 5,50 €.

Päätettiin, että hyväksytään hallituksen orientaatiokoulutuksen kulujen budjetin ylitys

summalla 5,50 € ja että se käytetään orientaatiomökin tilakuluihin.

Päätettiin, että orientaatiomökin tarjoilukulut otetaan vanhan hallituksen ja Verson

matkakulujen budjetista ja että orientaatiomökin tarjoilukulut saavat olla korkeintaa 200 €.

Kansainvälisen toiminnan kulut:

1. EFPSA-kongressin (budjetti 1 100 €) kuluihin on tähän mennessä mennyt 610,62 €.

Jäljellä on noin 500 €. Aiemmassa kokouksessa oli päätetty, että Heidi Iik saa hakea

SPOL:ilta matkakorvauksia. PYRY:n tukia ei olla vielä jaettu osallistujille, koska

taloudenhoitaja haluaa heidän täyttävän vielä kulukorvauslomakkeen, mikä vähentää

taloudenhoitajan työtaakkaa. PYRY:n apuraha jaetaan kuuden osallistujan kesken,

jolloin jokainen saan noin 166,67 € (1 000 € / 6 hlöä).

2. Kv-tilaisuuksien tuliaisiin (budjetti 150 €) on käytetty 91,30 €. Budjettia on siis

jäljellä 58,70 €, ja ne voi käyttää vaihtoviikkoihin.

Muita kuluja:

1. Sponsorituloja on toistaiseksi saatu vain 300 €, vaikka talousarvion mukaan niitä

tulisi saada 1 100 €. Sponsoritulot koostuvat vuosisopimuksista, minkä vuoksi niitä ei

ole vielä saatu enempää tälle vuodelle. Aonin sopimus päättyy elokuussa ja Poijun

joulukuussa, eli silloin sponsorituloja voi odottaa. Jos he eivät kuitenkaan valitse

kalliimpaa vuosisopimusta, johon sisältyy somesisältöä, eivät sponsoritulot täyty ja

loppuja tuloja pitää hakea muualta.

2. Tulostuskuluja ei ole sihteeri vielä tarvinnut.
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Kokonaisuudessaan SPOL on siis pysynyt riittävän hyvin budjetissa tähän mennessä.

Muita talousasioita:

Defenssiltä ja Oidipukselta puuttuu vielä SPOL-maksu, ja heidän taloudenhoitajille on

laitettu viestiä.

SPOL:illa ei verkkolaskutusosoitetta, joten vuosijuhlia varten pitää pyytää lasku

taloudenhoitajan sähköpostiin. Laskutuslisä on tällöin 15 € per lasku, ja laskuja on tulossa

ainakin kaksi.

Kannattajajäseneltä (nimeä ei julkaista pöytäkirjan nettiversiossa) on saatu 20 €

kannattajajäsenmaksu kolmelle vuodelle. Henkilölle (nimeä ei julkaista pöytäkirjan

nettiversiossa) on palautettu turha maksu 38,50 €.

Hyväksyttiin seuraavat maksut:

- Anniina Koutoselle

- perehdytysmökin tarjoiluista 348,89 €

- perehdytysmökin koristeluista 4,00 €

- Pride-yhteislähdön tarjoiluista 32,84 €

- heinäkuun kokoustarjoiluista 18,38 €

- heinäkuun kokousmatkoista 21,00 €

- vuosijuhlajärjestelyihin liittyvistä matkoista 24,10 €

- Taloudenhoitaja Sandra Alaselle

- matkakorvaukset 20.8. Kuopio-Turku 29,80 €

Taloudenhoitajan lähdössä oli ollut yllättäviä mutkia matkassa Turussa olevien rautateiden

remonttien vuoksi. Menomatkasta hän sai VR:ltä rahat takaisin, mutta paluumatkan

bussilippua ei pystynyt enää perumaan. Myös kipeäksi tulleiden hallituslaisten matkakulut

korvataan.

Huhtikuussa maksettiin kv-tuliaismaksuja 91,31 €. Maksu meni vahingossa vanhalle

hallituslaiselle, mutta onneksi rahat palautettiin ja saatiin lopulta maksettua oikealle

henkilölle.

Taloudenhoitaja pyytää Psykologiliiton yleisavustuksen tämän vuoden toista erää (6 500 €)

elokuun lopulla. Rahalle löytyy aina käyttöä – tuleviin uramessuihin tarvitaan rahaa.
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Pohdittiin, kuinka paljon SPOL pyytäisi Psykologiliitolta yleisavustusta ensi vuodelle. Tälle

vuodelle summa oli 13 000 €. Koska opiskelijoita on enemmän, inflaatio pysyy ja ensi

vuonna pidettävät vuosijuhlat tarvitsevat puskuria, on yleisavustusta syytä pyytää enemmän.

Esimerkiksi vuosijuhlien ruoissa on arvioitu, että hinnat nousevat 10 %, joten vastaavaa

korotusta voisi kokeilla yleisavustuksen osalta. Tällöin haettava summa olisi 14 300 €. SPOL

kuitenkin kokeilee pyytää yleisavustusta 15 000 €, jolloin siinä on myös neuvotteluvaraa.

Kokouspalkkioihin liittyen on oltu yhteydessä Psykologiliittoon. Yhden kokouksen palkkiot

olisivat yhteensä noin 720 €. Syksyn osalta summa olisi 4320 €. On kuitenkin realistisempaa,

että kaikki eivät pääse kokoukseen tai pysty olemaan edes puolta aikaa kokouksesta, joten

yhden kokouksen palkkiot olisivat arviolta noin 600–650 €.

PYRY-tukien osalta on epäselvyyttä, miten ne merkitään kirjanpitoon, koska tukia ei ole

merkitty talousarvioon. Tuet menevät suoraan osallistujille SPOL:in tilin kautta, eli SPOL

toimii vain välikätenä asiassa. Taloudenhoitaja selvittää, miten PYRY:n tuet on aiemmin

merkitty kirjanpitoon. Jatkossa PYRY:n tuet olisi hyvä merkitä talousarvioon, etenkin kun

tuet näyttävät jatkossakin menevän SPOL:in tilin kautta ja se helpottaisi myös

taloudenhoitajan työtä.

8. Koulutuspoliittiset asiat

Fuksikyselyiden tuloksia on nyt käyttökelpoisessa muodossa. Niistä on jo tehty pari alustavaa

analyysiä. Opiskelijavalinnan muutos ilmenee siinä, että tilastotieteen kurssit koetaan

vaikeammiksi, mutta psykologian kurssien haastavuuden osalta opiskelijavalinnalla ei näytä

olevan vaikutusta. Lisäksi valintakokeella sisäänpäässeet kokevat olevansa parempia

tilastotieteessä, mutta mielekästä olisi myös tutkia, ilmeneekö arvosanoissa eroa

valintaperusteen mukaan, etenkin kun psykologian opiskelijat saattavat olla kriittisiä omia

taitojaan kohtaan. Todistusvalinnalla sisäänpäässeillä voi myös olla kokemusta

vanhanmallisesta valintakokeesta, jossa vaadittiin enemmän tilastotieteen osaamista.

Koronalla ei näytä olevan vaikutusta näihin.

SPOL:in kannanotot etenevät enemmän syksyllä. Kopokoostetta ei tehty keväällä, mutta

syksyllä luultavasti tulee, koska syksyllä on enemmän koulutuspoliittista asiaa.

9. EFPSA- ja kv-asiat
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EFPSA on hieman talousvaikeuksissa, minkä vuoksi EFPSA:n hallitus kehittelee helpotusta

siihen. Yksi ehdotus oli, että kaikissa maissa tehtäisiin liikuntasuorituksia, joita

sponsoroitaisiin. Kun kävi ilmi, että hallitus oli ajatellut sponsorien olevan esimerkiksi

sukulaisia eikä yrityksiä, ehdotus tuli tyrmätyksi. Toiveena on, että idea jalostuisi vielä.

Vaihtoviikkojen osallistujat on valittu, ja heille on luotu Facebook-ryhmä. Melkein kaikki

ovat vahvistaneet paikkansa, ja paikat jaetaan muille, jos loput eivät vahvista paikkojaan.

Luennoitsijoita tai sponsoreita (mm. Mehiläinen, Shortum, MPS) ei olla saatu. Ehdotettiin,

että paikallisjärjestöiltä voisi kysyä sponsorointia. Koska vaihtoviikot ovat Suomessa

Tampereella, voisi Pipsyltä kysyä rahoitusta ja puhujia. Myös muilta paikallisjärjestöiltä,

joiden alueiden opiskelijoita on tulossa, voisi pyytää rahoitusta. Lisäksi NPV:ltä voisi pyytää

apua puhujien saamisessa, etenkin kun SPOL auttaa heitä seminaarin tilojen varaamisessa.

10. Yhteistyö ja avunanto

Ainejärjestötapaamiseen tarvitaan vielä 4 majapaikkaa. Valitettavasti Defenssin

SPOL-edustajat eivät ole kokouksessa, joten apua tähän pitää kysellä heiltä myöhemmin.

Ainejärjestötapaaminen pidetään Oulussa Aleksinkulmassa klo 15–19, ja tämän jälkeen on

omakustanteinen ruokailu. Illalla on luvassa vielä hengailua, esimerkiksi approt. Tapaamiseen

osallistuville tehdään Telegram-ryhmä, ja puheenjohtaja hoitaa linkin lähettämisen.

Pukukoodina toimii haalarit, koska se erottaa paremmin SPOL:in ja Psykologiliiton

seminaarin, jotka muuten ovat samantapaisia tilaisuuksia. Tapaamisessa keskustellaan

ajankohtaisista asioista, päätetään vuoden psykologian opiskelijan kriteerit ja jutellaan

ystävyyskaupunkitoiminnasta. Sunnuntaina oleva SPOL:in hallituksen kokous on

keskustassa.

SPOLskisen osalta tiedotus- ja tapahtumavastaavat voisivat tehdä yhteistyötä, jotta

tapahtuman viestintä sujuu.

SPOL:in sähköpostilistalla on sähköpostiosoitteita, jotka eivät kuulu kannattajajäsenille.

Vanhoja tilitapahtumia on tarkasteltu siltä varalta, jos sihteerin kannattajajäsenrekisteriin on

unohtunut merkitä kannattajajäseniä, mutta on myös mahdollista, että nämä henkilöt on

lisätty listalle muista syistä. Tilitapahtumissa ei olla kuitenkaan päästy tarpeeksi pitkälle, jotta

sitä kautta asian saisi selville. Sihteeri ja tiedotusvastaava ovat yhteydessä SPOL:in

sähköpostilistalla oleviin henkilöihin, jotka eivät ole kannattajajäsenrekisterissä, ja selvittävät

syytä listalla olemiseen. Jos vastausta ei kuulu kohtuullisessa ajassa tai syy ei vaikuta enää

ajankohtauselta, poistetaan heidät listalta.
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11. Tiedotusasiat

Train the Trainersin sponsorointipostauksia on tulossa Instagramiin ja Facebookiin.

Tapahtuma on nyt käynnissä, ja somemateriaalia tulee lähiaikoina. Defenssin logo ja

EFPSA-blogi ovat nyt nettisivuilla. Nettisivujen turvallisuusasiaa ei ole vielä kysytty, mutta

varapuheenjohtaja selvittää asiaa. Google Drive -asiaa selvitellään myöhemmin. Nettisivujen

tilanne on muuten sama kuin viime kokouksessa, koska tässä on ollut luovaa taukoa, mutta

nyt osioita on tarkoitus mahdollisesti päivittää. Jokainen lukee tietyn osion ja merkitsee,

tarvitseeko päivitystä vai ei. Jos tarvitsee päivitystä, tulee päivittää. Projektille voisi tehdä

oman kansion Projektit-kansioon.

12. Tulevat tapahtumat

Pidetään tauko ajassa 15.31-15.44.

Ainejärjestötapaamiseen on osallistumassa 31 henkilöä. Heille on vielä tulossa infoviesti.

SPOLskiksen osalta koulumajoitusta on kysytty, mutta yhteyshenkilö palaa vasta ensi viikolla

lomalta, joten silloin asiaan saadaan selvyys. Jatkopaikkaan on varaukset ainakin perjantaille,

kun taas lauantai on epävarmempi. Syy tähän on se, ettei vielä ole tiedossa, onko siellä silloin

esimerkiksi keikka. Jatkopaikka on onneksi harvoin täynnä. Rasti-ideoita ei ole vielä

juurikaan mietitty, mutta rasteilla myös mainostetaan SPOLin toimintaa. SPOLskikseen

liittyen kokoustetaan myöhemmin erikseen ti 23.8. klo 17–18. Alustavan aikataulun osalta on

mietitty, että perjantaina 30.9. aloitus olisi klo 17 tai 18. Kokouksessa keskusteltiin siitä,

miten potentiaalinen päivä perjantai on, mutta kahdesta vuosikurssista luultavasti riittää

osallistujia. Budjettia pitää vielä tarkastella.

SPOL:ia tullaan esittelemään fukseille. Puheenjohtaja on tehnyt esityksen, jota voi

hyödyntää. Puheenjohtaja osallistuu esittelyihin ja on muun muassa menossa Oidipuksen

SPOLuisiin. Fobialla on tulossa SPONkit. Psykologiliiton fuksi-info on mahdollisesti

yhteinen Fobian ja Impulsin kanssa.

13. Vuoden 2022 projektit

Vuosijuhlien ja logokisan tilanne sama kuin viime kokouksessa. Haalarimerkkikilpailun

palkinnon, joka olisi maksuton osallistuminen KosmoSPOLiitti tapahtumaan, osalta on hyvä

olla mainitsematta liian tarkkaa ajankohtaa, koska varauksia ei olla vielä tehty.
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14. Yhteistyötahojen kuulumiset

Yritysyhteistyö: Aonin kanssa viestittely on hieman haastavaa, koska sähköpostiyhteydessä on

ongelmia.

Psykonet: SPOL:in puheenjohtaja ja koulutuspoliittisista vastaavista Stella osallistuvat

lokakuussa Psykonetin kompetenssijuttuun.

Verso: Eroviesti on lähetetty, mutta vastausta ei ole kuulunut, vaikka heillä on ollut kokous

tällä viikolla.

NPV: Aikovat järjestää Nuorten psykologien seminaarin la 19.11. Tampereella. SPOL:in

sihteeri hoitaa tila-asioita tapahtumaa varten.

SPS: Uusissa hienoissa tiloissa on ollut ensimmäinen kokous. SPOL:in vaihtopäiville on

hyväksytty sponsorointi. Psykologia-lehteä aletaan digitalisoida ja viimeistään vuoden 2024

alusta alkaen lehti ilmestynee myös verkossa. Vuoden viiveellä jutut tulisivat myös maksutta

luettavaksi.

PSV: PSV on ollut kesätauolla heinäkuun eli viime kokous oli kesäkuussa. Seuraava kokous

on viikon päästä. Sähköpostilistalla on ollut haasteita. Libanonin hankkeessa odotellaan

UM:n päätöstä, Pakistaniin saatiin palkat perille ja paikallisryhmillä on suunnitteilla

tapahtumia

Psykologiliitto: Lomilta on palailtu. Fuksi-infoja sponsoroidaan taas syksyllä, ja tapahtuman

nimessä tulee olla Psykologiliitto. Psykologipäiviä suunnitellaan parhaillaan. SPOL:in

puheenjohtaja on lähettänyt SPOL:in puheenvuoron Psykologi-lehteen.

15. Ainejärjestöjen kuulumiset

Kompleksi: Toimijoita yritetään houkutella lomilta takaisin hommiin.

Tuutorointisuunnitelmat ovat hyvällä mallilla. Tulossa ovat muun muassa tiedekunnan

approt, lukuvuoden avajaisbileet ja rajikset.

Fobia: Lukukausi on alkanut torstaina – huhhuh – ja vieläpä klo 8.30! Fuksit tulivat, ja heillä

on ilmeisesti hyvä pöhinä. Samaan aikaan on Fobian hallituksen mökkiviikonloppu. SPOnkit

pidetään 25.8. fukseille. Psykologia 100-vuotisjuhlat ovat 2.9. Fuksikastajaisia järjestetään

kaksi kappaletta.
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Oidipus: Kesälomailua. Vähän ollut puhetta tapahtumista, jotka syksyn suhteen ovat hyvällä

mallilla. Myös tuutorointi on ilmeisesti hyvällä mallilla. Kaikki on ihan jees jees.

Impuls: Tuutorointi on lähtenyt käyntiin ja uudet opiskelijat on toivotettu tervetulleiksi

Instagramin välityksellä. Ensimmäinen kokous on jo pidetty. Jonkin verran on ollut

keskustelua muun muassa fuksitapahtumista, ja hallituksessa on yhteyshenkilö hallituksen ja

tuutorien välillä. Fuksikastajaiset ovat poikkitieteelliset. SPOL-esittelyjen ajankohtaa ei olla

vielä päätetty.

Cortex: Orientaatioviikko alkaa ensi viikolla. Tutorvastaavilla on suunnittelu mennyt hyvin ja

fukseihin on saatu yhteys. Hallitustoimintaan orientoidutaan ja syyskuun ensimmäinen

kokousajankohta on päätetty. SPOhvelit ovat 10.9. fuksibrussin yhteydessä.

Stimulus: SPOhvelit ovat tulossa fukseille, jotka saapuvat ensi viikolla.

Defenssi: SPOL-edustajat eivät ole paikalla välittämässä kuulumisia.

16. Tulevat kokoukset

- Oulun kokous on keskustassa su 4.9. klo 8.00.

- Joensuun kokous on su 2.10. klo 8.00.

- Tiedetapahtuma on 5.–6.11. Jyväskylässä.

- Palkitsijaiset ovat Tampereella pe-su 2.–4.12.

- Uramessut ovat joko 13.–15. tai 20.–22.1. Turussa.

- Perehdytysviikonloppu on helmikuun alussa.

17. Muut esille tulevat asiat

Ainejärjestökohtaista vaihtelua on siinä, miten ja missä SPOL esitellään fukseille.

Cortexin ja Defenssin sähköpostilistat pitää päivittää SPOL:in listalle.

Myös pöytäkirjoja pitää päivittää kevään osalta, koska yhden hallituslaisen sukunimi on

kirjoitettu väärin.

Impulsin SPOL-edustajat auttavat SPOL-koosteen kääntämisessä.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.45.
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Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

________________________________ ________________________________

Puheenjohtaja Anniina Koutonen Sihteeri Sonja Veistinen

________________________________ ________________________________

Pöytäkirjantarkastaja Sara Lindqvist Pöytäkirjantarkastaja Alisa Seppä
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