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SPOL:n hallituksen kokous 1/2023

Pöytäkirja

Y-tunnus: 1084670-4

Aika: 11.2.2023 klo 15

Paikka: Piittalanniemi, Orivesi ja etäosallistumismahdollisuus

Zoomissa

Hallituksesta läsnä: Sara Lindqvist (pj.), Maria Lampilahti

(siht.), Venla Karppinen, Alex Siira, Aleksi Moisio, Kamilla

Kantee, Roni Itäpuisto, Matleena Pitkänen, Laura Junno, Mimosa Metsälahti, Ronja

Grönholm, Heidi Tanttu, Sannimaari Paavola (etäyhteydellä)

Muuten kuin hallituksesta läsnä: Anniina Koutonen, Sandra Alanen, Veikko Tiitta (poistui

kohdassa 8, palasi kohdassa 11), Samuli Santala (poistui kohdassa 10), Sonja Veistinen

(poistui kohdassa 8), Anniina Hietaharju (poistui kohdassa 8), Alisa Seppä (poistui kohdassa

8), Lotta Järvelä (poistui kohdassa 15)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15.10.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Tapahtumatiimiläisten eduista päättämiselle luotiin oma kohta, kohta 15. Samoin tehtiin

yrityisyhteistyölle, josta tuli kohta 11. Esityslista hyväksyttiin näillä muutoksilla.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matleena Pitkänen ja Roni Itäpuisto.

5. Ilmoitusasiat

Uusi hallitus on nyt valittu!
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Perehdytysmökki on käynnissä parhaillaan. Kaikki ovat saaneet perehdytyksensä,

lukuunottamatta tiedotusvastaavaa. Myös puheenjohtajan perehdytys on vielä vähän kesken.

KosmoSPOLiitille onnistuneesti ilmoittautuneille on lähetetty sähköpostia. (Niille, jotka eivät

mahtuneet mukaan, ei ole ilmoitettu siitä.)

SPOL on saanut kutsun kahdelle Fobia ry:n 65. vuosijuhliin 11.3. Edustajiksi on valittu Sara

Lindqvist ja Alex Siira.

6. Nettipäätökset

25.1.2023 päätettiin hyväksyä Roni Itäpuiston matka- ja eväskulut hallituksen

vuosikokoukseen 2023 summalla 58,70 €.

26.1.2023 hyväksyttiin Turun Haalarimerkki Oy:n lasku SPOL-sitsien haalarimerkeistä 100

kpl summalla 119,97 €. Laskuun oli merkitty eräpäiväksi 25.1.2023, mutta kyseessä oli

ennakkolasku, jolla ei ole varsinaista eräpäivää, vaan tilaus vahvistettiin maksupäivälle.

26.1.2023 hyväksyttiin Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n lasku Uramessujen

Cave-tilavuokrasta ja päiväkahvipaketista yhteissummalla 3348,41 € ja eräpäivällä 9.2.2023.

30.1.2023 valittiin haalarimerkkikisan voittajaksi Essi Virmanen ja päätettiin palkita hänet

varmalla pääsyllä KosmoSPOLiitti-risteilylle, sekä korvaamalla hänen osuutensa hytin

hinnasta sekä polttoainemaksusta yhteissummalla 25,50 €.

7. Talousasiat

Tilien saldot 11.2.2023:

- Päätili 14159,39 €

- Vujutili 2774,71 €

- PSV-kassa 52,00 €

- Käteiskassa 232,89 €.

Uramessuihin osallistuneilta yrityksiltä on 11.2. mennessä saatu seuraavat maksut:

- 700€: Satakunnan sairaanhoitopiiri

- 300€: Varsinais-Suomen Erityishuolto, Suomen Kuntoutusyrittäjät, Psycon,

Terveystalo, Momentous, MPS, Satakunnan Psykologiyhdistys, Formulaattori, Aon

Assessment, Punos, Kymenlaakson hyvinvointialue, Etelä-Savon hyvinvointialue

- 100€: Mieli ry, Merikratos, Laavu Performance
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- Mehiläinen on maksanut 700 € laskunsa kahdessa erässä: 16.1. Mehiläinen

Terveyspalvelut Oy -nimellä 350 €, sekä 9.2. Mehiläinen Oy -nimellä 350€.

Mehiläinen Oy:ltä on tullut 350 € myös 26.1., mutta kyseessä on ollut luultavasti

virheellinen viitenumero. Tehdään Mehiläinen Oy:lle hyvityslasku.

- Lisäksi Helsingin kaupunki on 13.1. maksanut 261 € viestillä “Palkka”. Helsingin

kaupunki osallistui Uramessuille, mutta summan suuruus ei vastaa mitään SPOL:n

lähettämää laskua. Tästä on lähetetty pankissa selvityspyyntö.

Uramessujen maksuja puuttuu yhteensä kahdeksalta yritykseltä:

- Psykologiliitolta 1700 € avustussumma Uramessujen järjestämistä varten

- Länsi-Uudenmaan lasten kuntoutuspalveluiden psykologeilta, Pihlajalinnalta ja

Keusotelta jokaiselta 300 € osallistumismaksu

- Lisäksi epäselviä maksuja ovat Helsingin kaupungin kasvatuksen, Vantaan ja Keravan

hyvinvointialueen opiskeluhuollon ja Oma Hämeen hyvinvointialueen

opiskeluhuollon 300 € osallistumismaksut, sekä Turun psykologipalveluiden

perusterveydenhuollon 100 € osallistumismaksu. Näissä on ollut ongelmia mm.

verkkomaksamisen kanssa. Helsingin kaupungin kasvatus on lähettänyt jopa kuitin

maksustaan, mutta se ei jostain syystä näy SPOL:n tilillä.

Uramessujen tuotot siirretään suoraan vuosijuhlatilille, kunhan kaikki maksut saadaan

kokoon.

Kauden 2022 taloudenhoitaja esitti muutaman ehdotuksen tulevalle hallitukselle.

Ensimmäisenä hän ehdotti, että tänä vuonna KosmoSPOLiitin maksut tarkastettaisiin jo

hyttikorttien jaon yhteydessä, koska viime vuonna risteilyn maksuja joutui karhuamaan vielä

useita kuukausia eräpäivän jälkeen. Sovittiin, että tehdään näin, ja tiedotetaan jäsenistöä tästä

ennen risteilyä. Hallituksen jäsenet huolehtivat kukin oman ainejärjestönsä osallistujien

maksujen tarkastamisesta.

Toisena hän esitti parannusehdotuksia korvauskäytäntöihin liittyen. Informaation tulisi kulkea

paremmin muun hallituksen ja taloudenhoitajan välillä, jotta muu hallitus pysyy kartalla

käytännöistä ja taloudenhoitaja esimerkiksi tulevista laskuista, sponsoreista ja niiden

maksamista summista. Erityisesti jälkimmäisistä tulisi aina ilmoittaa taloudenhoitajalle

kirjallisesti, ja mielellään sähköpostitse. Kaikki korvauslomakkeet ja kuitit tulisi samoin

toimittaa aina taloudenhoitajan sähköpostiin. Tämä paitsi helpottaa taloudenhoitajan työtä,

tekee siitä myös läpinäkyvämpää varsinkin tulevia taloudenhoitajia ajatellen.
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Lisäksi hän muistutti huolellisuudesta korvauslomakkeiden täyttämisessä. SPOL:lta

haettavien korvauksien on oltava aina erillisellä kuitilla! Edellinen ja nykyinen

taloudenhoitaja valmistelevat yhdessä tarkemman ohjeen matkakorvauslomakkeiden

täyttämiseen.

Keskusteltiin MobilePayn käytöstä ja kide.appin käyttöönotosta. Edellisen kauden

taloudenhoitaja ehdotti, että MobilePayta käytettäisiin vain haalarimerkkimaksujen

yhteydessä, sillä MobilePay veloittaa jokaista käyttökuukautta kohden niin suuren summan,

ettei sitä kautta kannata maksella pienimpiä maksuja milloin tahansa. Kide.appin hinnastoon

on tutustuttu viime aikoina, ja siinä vaikuttaisi olevan samankaltainen ongelma. Tosin

kide.appissa maksaa eniten ilmeisesti jäsenrekisterin ylläpito, ja pohdittiin voisiko palvelua

käyttää ilmankin sitä. Kide.appiin siirtymistä puoltaisi myös käyttämisen helppous, ja

esimerkiksi ainejärjestökohtaiset kiintiöt tapahtumiin olisi paljon helpompi käytännössä

toteuttaa. Työtaakan helpottumiseen nähden palvelun hinta vaikuttaisi kohtuulliselta.

Päädyttiin siihen, että laajempi selvitystyö tästä aiheesta on tarpeen. Yritysyhteistyövastaava

lupasi lähteä selvittämään asiaa. Palataan aiheeseen seuraavassa kokouksessa.

Hyväksyttiin seuraavat maksut:

1. Sandra Alasen matkakorvaus perehdytysmökille 29,75 €

2. Sara Lindqvistille perehdytysmökin tarjoiluista 441,75€

3. Matleena Pitkäselle perehdytysmökin tilausajoyhteydestä Oriveden asemalta

Piittalanniemeen ja takaisin 200,00 €

Palattiin takaisin kohdasta 13 ajassa 16.15.

KosmoSPOLiittiin liittyen on tullut tammikuussa 100 € varausmaksu, joka hyväksyttiin 20.1.

nettipäätöksellä. Nyt on tullut 7550 € suuruinen lasku eräpäivällä 24.2., joka sisältää hytit ja

polttoainelisämaksun. Näin ollen lasku ruokailuista puuttuu vielä. Muisteltiin, että viime

vuonna lasku maksettiin vasta kun kaikki sen osat olivat koossa, mutta nyt saadun laskun

eräpäivä on niin lähellä, että sovittiin tapahtumavastaavien soittavan laivayhtiölle ja vielä

varmistavan asianlaidan.

8. Tilinkäyttöoikeuksien siirto

Päätettiin siirtää tilinkäyttöoikeudet edellisen kauden taloudenhoitajalta ja puheenjohtajalta

nykyisille pestinhaltijoille.
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Taloudenhoitaja Ronja Grönholmille sekä puheenjohtaja Sara Lindqvistille myönnetään laajat

tilinkäyttöoikeudet tileille FI03 5730 0820 8653 15 sekä FI78 5730 0820 8653 23, 11.2.2023

alkaen. Lisäksi heille myönnetään käyttöoikeus OP-Business Card -korttiin. Samalla

tilinkäyttöoikeudet edellä mainittuihin tileihin sekä käyttöoikeus OP-Business Card -korttiin

poistetaan väistyvältä taloudenhoitaja Sandra Alaselta ja väistyvältä puheenjohtaja Anniina

Koutoselta.

Keskusteltiin siitä, että varapuheenjohtajalle annettaisiin tileille katseluoikeus. Tätä pidettiin

hyvänä ideana, mutta varmistetaan vielä sen olevan ilmaista. Jos katseluoikeuden antaminen

ei maksa mitään, niin myönnetään se varapuheenjohtajalle.

Varapuheenjohtaja Matleena Pitkäselle myönnetään katseluoikeus tileille FI03 5730 0820

8653 15 sekä FI 78 5730 0820 8653 23, 11.2.2023 alkaen.

Veikko Tiitta poistui ajassa 15.38.

Sonja Veistinen, Anniina Hietaharju ja Alisa Seppä poistuivat ajassa 15.42.

9. Koulutuspoliittiset asiat

Uudet koulutuspoliittiset vastaavat ovat saaneet perehdytyksensä ja alkaneet suunnittelemaan

tulevaa kautta. He keräävät kokouksen jälkeen kaikkien ainejärjestöjen kopojen yhteystiedot,

jotta voivat perustaa Koporinki-nimellä kulkevan ryhmän. Kun ryhmä saadaan kasaan, he

aikovat pitää Zoom-tapaamisen sen jäsenten kesken, jossa kopot voisivat tutustua toisiinsa ja

keskustella yhdessä koulutuspolitiikasta. Tämän keskustelun pohjalta he aikovat sitten

tarkentaa tulevan kauden koulutuspoliittisia suuntalinjoja. Viime kaudella paljon

puhututtanutta harjoittelupaikka-asiaa täytyy varmaan joka tapauksessa miettiä.

10. EFPSA- ja kv-asiat

Huhtikuisen EFPSA-kongressin osallistujat on valittu. Suomi sai kehuja suuresta määrästä

hakemuksia! Tällä hetkellä 12 henkilöä on lähdössä Suomesta kongressiin. Ilmoittautuminen

on auki vielä kokouspäivän loppuun.

EFPSA on julkaissut Call to Action -kannanoton yhteisöpsykologian (Community

Psychology) tarjoamiseksi Euroopan yliopistoissa. Linkki tämän kannattamiseen on jaettu

hallituksen chatissa, ja sitä kannattaa jakaa edelleen ainejärjestölleen, jos kokee sen tärkeäksi.
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Kansainvälisyysvastaavan pestin poistuttua tämän kauden hallituksesta on pohdittu uusia

muotoja järjestää SPOL:n vaihtopäivät. Vaihtoehtoinen tapahtuma voisi olla SPOL-excu tai

kv-sitsit. EFPSA-edustajat tahtovat ehdottomasti järjestää jotakin kansainvälistä ohjelmaa,

mutta toteutus on vielä auki. EFPSA-kongressissa pohditaan asiaa lisää.

Samuli Santala poistui ajassa 15.50.

11. Yritysyhteistyö

Uusi yritysyhteistyövastaava on perehdytetty jo viikko sitten. Zoomissa on pidetty hiljattain

ainejärjestöjen yritysyhteistyövastaavien tapaaminen, jossa on yhdessä ideoitu tulevaa. Oltiin

ajateltu, että SPOL voisi antaa ainejärjestöille esimerkkiä yritysyhteistyön saralla, mutta

jokaisessa kaupungissa oli niin suurta innokkuutta lähteä kehittämään yritysyhteistyötä ihan

itsekin, ettei tätä koettu tarpeelliseksi.

Veikko Tiitta palasi ajassa 15.52.

Zoom-tapaamisessa keskusteltiin muun muassa yritysyhteistyöpaketeista, joiden

tarkoituksena olisi yhtenäistää käytäntöjä ainejärjestöjen välillä, jotta kaikki ainejärjestöt

saisivat oikeudenmukaista kompensaatiota tarjoamastaan näkyvyydestä, mikä puolestaan

edistäisi kaupunkien välistä tasa-arvoa yritysyhteistyön saralla. Tällaiset paketit olisivat

ainejärjestöjen yrityksille tarjoamia, esimerkiksi 400 €, 800 € ja 1200 € hintaisia, ja sisältää

hintansa mukaan eri asioita haalarimainoksista vuosijuhlanäkyvyyteen.

Yritysyhteistyövastaavien tapaamisessa päädyttiin siihen, että SPOL antaisi ainejärjestöille

suuntaa-antavat raamit, esimerkiksi em. pakettien muodossa, joita ainejärjestöt voisivat sitten

noudattaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Yritysyhteistyöpaketeissa on pohjimmiltaan kyse

hinnastosta, josta mahdollinen yhteistyökumppani näkee selkeästi ja kätevästi erilaisten

ainejärjestön tarjoamien tuotteiden, kuten haalarimainosten tai vuosijuhlanäkyvyyden hinnan.

Paketit helpottavat yhteydenottoa yrityksiin ja luovat pohjaa yritysyhteistyön syventämiselle

ja laajentamiselle. Miitissä todettiin, että myynnin kannalta tärkeää on selkeä

valtakunnallinen linja siitä, että näkyvyyttä ei anneta ilmaiseksi tai myydä alihintaan, mutta

ainejärjestöille säilyy tietenkin vapaus hinnoitella tuotteensa haluamallaan tavalla.

Kyseisessä tapaamisessa puhuttiin myös SPOL:n yhteisten alustojen, erityisesti

Telegram-ryhmän käyttämisestä ainejärjestöjen omien tapahtumien mainostamiseen. Päästiin

yhteisymmärrykseen siitä, että tällaisia yhteisiä kanavia ei käytettäisi esimerkiksi

ainejärjestöjen omien tapahtumien etäosallistumismahdollisuuksien mainostamiseen, jotta
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käytännöt säilyisivät selkeinä ja yhdenvertaisina kaikille. Yhteisten alustojen kautta

ainejärjestöt voivat hyötyä toisten ainejärjestöjen jäsenistä tavalla, joka koettiin

yksisuuntaisena ja epäreiluna. Sen sijaan yhteisiä alustoja voisi hyödyntää kaupunkien

välisessä yhteistyössä esimerkiksi sellaisten tapahtumien yhteydessä, jotka olisi alusta asti

suunniteltu toteutettavaksi yhdessä.

Yritysyhteistyövastaava aloittaa seuraavaksi varainkeruun SPOL:n vuosijuhlia varten.

12. Yhteistyö ja avunanto

Tapahtumavastaavat pyysivät ideoita KosmoSPOLiitin luennoitsijoiksi. Ehdotettiin, että

Psykologiliiton sivuilta voisi etsiä, tai ammentaa viime kauden tiedetapahtuman tai

jäsenkyselyn vastauksista inspiraatiota luennon aiheeseen.

13. Tulevat tapahtumat

Lotta Järvelä poistui ajassa 16.05.

KosmoSPOLiitti lähtee 24.3. Turusta, käy Kapellskärin satamassa Ruotsissa ja tulee takaisin

Turkuun 25.3. Risteilyllä ei ole mahdollisuutta maihinnousuun. Risteilyä koskevat rajoitukset

mm. alkoholin käyttöön liittyen on koettu epäselviksi. Laiva lähtee klo 18.30 ja sitä ennen

pidetään tapahtuman luento-osuus, joka yritetään järjestää myöhemmin päivällä kuin viime

vuonna. Ruokailuja selvitellään laivayhtiön kanssa.

Lotta Järvelä palasi ajassa 16.12.

Laivayhtiöltä on saatu kuusi hyttiä ja kuuden henkilön ruokailut SPOL:lle veloituksetta.

Keskusteltiin näiden jakamisesta, ja päädyttiin jakamaan näiden hyttien ja ruokailujen arvo

rahana tasan hallituslaisten kesken samalla tavalla kuin viime vuonna. Tarkastetaan vielä,

oliko todella kyseessä kuusi hyttiä, eikä hyttipaikkaa.

Palattiin kohtaan 7 ajassa 16.15.

Palattiin takaisin ajassa 16.22.

SPOL:n 55. vuosijuhlat lähestyvät. Hallituksen vuosijuhlavastaava on perehdytetty.

14. Tapahtumatiimin rekryäminen

Tapahtumatiimiin on saatu neljä jäsentä. Uudet jäsenet ovat Linnea Peltoniemi (Fobia ry),

Kia Lehtisalo (Fobia ry), Annisofia Lempiäinen (Fobia ry) sekä Anniina Koutonen

(Kompleksi ry).
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Uusia jäseniä ei enää aktiivisesti etsitä, mutta innokkaat pääsevät kyllä vielä mukaan.

15. Tapahtumatiimiläisten edut

Viime kaudella tapahtumatiimiläisille luvattiin palkkiona varma pääsy SPOL:n tapahtumiin

sekä mahdollisuus osallistua SPOL:n hallituksen mökkiviikonloppuihin. Pohdittiin, millaisia

etuja tiimiläisille olisi tällä kaudella. Varma pääsy tapahtumiin koettiin varsin

itsestäänselväksi ja hyväksi eduksi. Ehdotettiin, että tiimiläiset pääsisivät osallistumaan

mökkiviikonloppuihin ja muihin tapahtumiin samalla periaatteella kuin muu hallitus, eli

SPOL korvaisi matkakulut, mikäli matkan syynä olisi oman tiimin kokous. Tänä vuonna

toimihenkilöiden matkakulujen budjettia on nostettu kahdellasadalla eurolla viime vuoteen

nähden, tehden sen suuruudeksi 600 €. Keskusteltiin siitä, että pystyykö tuo summa

kattamaan tiimiläisten matkat mihin tahansa SPOL:n tapahtumaan, ja viime kaudella

varsinkin mökkiviikonloppujen matkakulut olivat suuret. Kulujen määrä riippuisi suuresti

esimerkiksi mökin sijainnista. Tuotiin esiin, että olisi kuitenkin mielekkäämpää pystyä

lupaamaan selkeästi esimerkiksi yhden tai kahden mökkiviikonlopun matkakorvaukset, kuin

luvata matkakorvaukset vain tietyin ehdoin, eli esimerkiksi vain mikäli matka on tarpeeksi

lyhyt. Tänä vuonna tapahtuma- ja vuosijuhlatiimiläisiä on yhteenlaskettuna 15 henkilöä,

jolloin matkakorvausbudjetista riittäisi jokaiselle 40 €, joka ei ole hirveän paljon. Toisaalta

budjetin ylittymistä pidettiin epätodennäköisenä, koska luultavasti kaikki 15 henkilöä eivät

osallistuisi mökkireissulle. Tuotiin esiin, että vaikka budjetti ylittyisikin, se ei olisi

välttämättä kohtalokasta, sillä viime kaudellakin hallituslaisten matkakulujen budjetti ylittyi

reilusti ja talousarvio oli silti ylijäämäinen.

Mimosa Metsätähti poistui ajassa 16.33.

Keskusteltiin siitä, olisiko kyseessä mahdollisuus osallistua mökkireissuihin vai mihin

tahansa SPOL:n tapahtumiin. Jos kaikki eivät pysty tulemaan mökille, olisi kiva korvata silti

edes jotain, ja varsinkin tapahtumatiimiläisten olisi hyvä päästä osallistumaan tapahtumiin.

Mimosa Metsätähti palasi ajassa 16.35.

Keskustelussa muotoutui kaksi ehdotusta: joko tapahtuma- ja vujutiimiläisille luvattaisiin

täydet matkakorvaukset yhdestä valitsemastaan SPOL:n tapahtumasta tai

mökkiviikonlopusta, tai sitten maksimissaan 40 € matkakorvauksista yhden valitsemansa

SPOL:n tapahtuman tai mökkiviikonlopun osalta. Äänestettiin näiden vaihtoehtojen välillä, ja

avoimessa käsiäänestyksessä täysiä matkakorvauksia kannatti 6, kun maksimissaan 40 €
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matkakorvauksia kannatti 7. Päätettiin, että tapahtuma- ja vujutiimiläiset saavat kauden ajalta

yhtä valitsemaansa SPOL:n tapahtumaa tai mökkiviikonloppua kohden maksimissaan 40 €

matkakorvaukset.

Tarkennettiin vielä, että kohdan alussa keskusteltu varma pääsy tapahtumiin tarkoittaisi

tapahtumatiimiläisille kaikkia SPOL:n tapahtumia lukuunottamatta vuosijuhlia, ja

vuosijuhlatiimiläisille luonnollisesti vuosijuhlia. Hyväksyttiin myös tämä tiimiläisten eduksi.

Pidettiin tauko ajassa 16.43-17.00.

Lotta Järvelä poistui ajassa 16.59.

16. Hallituksen ja toimihenkilöiden Instagram-esittelyt

Tiedotusvastaava on valmistellut Instagram-esittelyitä varten Canva-pohjan. Tänä vuonna

Instagram-julkaisuihin lisätään ruotsin kieltä. Esittelytekstit saa halukkuutensa ja

jaksamisensa mukaan kirjoittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai molemmilla kielillä.

Puheenjohtaja Sara on luvannut auttaa ruotsiksi kääntämisen kanssa. Myös tapahtuma- ja

vuosijuhlatiimi, kuten muut SPOL:n toimihenkilöt saavat omat esittelynsä Instagramiin. Näin

tehtiin myös viime vuonna, mutta iso osa toimihenkilöistä on jo vaihtunut, joten esittelyt

lienevät paikallaan.

Tiedotusvastaava tekee mahdollisimman pian aikataulun esittelyistä, ja infoaa siitä muuta

hallitusta. Esittelyt pyritään niin ikään aloittamaan mahdollisimman pian.

17. Vuoden 2023 projektit

Varapuheenjohtajan oma projekti on mietinnässä. Mahdollisia projekteja ovat ainakin uudet

Uramessut sekä laulukirjojen uudistaminen.

Varapuheenjohtajan vastuulla on lisäksi tilata hallituspaidat. Keskusteltiin lyhyesti siitä,

vaikuttaako tälle vuodelle suunniteltu logouudistus paitojen tilaamiseen. Päädyttiin tilaamaan

paidat vanhalla logolla, sillä logouudistuksen aikataulu on epäselvä ja voi helposti venyä,

siinä missä hallituspaidat olisi kiva saada mahdollisimman aikaisin.

Yksi ehdotus tämän kauden projektiksi on myös nettisivujen uudistaminen.

Tiedotusvastaavan perehdytys on kuitenkin vielä kesken, joten uusi ja vanha tiedotusvastaava

miettivät asiaa keskenään perehdytyksen yhteydessä. Edellinen tiedotusvastaava oli sitä

mieltä, ettei tarve uudistaa nettisivuja täydellisesti ole ehkä niin iso, kuin viime kauden alussa
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ajateltiin. Edellisellä kaudella nettisivut päivitettiin sisällöllisesti, joten ne ovat nyt ainakin

sen suhteen ajan tasalla.

Keskusteltiin ystävyyskaupunkitoiminnasta, ja päätettiin jatkaa sitä tällä kaudella. Mietittiin

hetki sitä, miten ystävyyskaupunkitoiminnasta saisi houkuttelevampaa ja näkyvämpää.

Ehdotettiin aktiivisempaa mainostamista, ja sitä että SPOL voisi tukea

ystävyyskaupunkitapahtumia jotenkin. Yksi ehdotus oli, että jo KosmoSPOLiitilla saataisiin

ystävyyskaupunkitoimintaa mukaan ohjelmaan esimerkiksi kannustamalla Kosmoskabassa

tutustumaan omiin ystävyyskaupunkilaisiin. Ystävyyskaupungit arvotaan ja tiedotetaan niistä

ainejärjestöjen tapahtumavastaavia. Ystävyyskaupunkiparit vaihtuvat viime vuodesta.

Viimeisenä puhuttiin mahdollisuudesta myydä haalarimerkkejä SPOL:n nettisivujen kautta.

Tällaista mahdollisuutta väläyteltiin tammikuisen haalarimerkkikisan yhteydessä, sillä

muuten SPOL:n haalarimerkkejä pystyy ostamaan vain tapahtumien yhteydessä, eli pari

kertaa vuodessa. Nousi ehdotus, että SPOL voisi tarjota jäsenistölleen myös oman vyön

haalareita varten, sillä monilla muillakin kattojärjestöillä on omia vöitä ja opiskelijoiden

keskuudessa olisi oletettavasti paljon kysyntää tällaiselle tuotteelle. Mietittiin tällaisen

nettimyynnin avaamiseen vaadittavia resursseja. Tämä vaatisi luultavasti uuden

toimihenkilön myyntivastaavan pestiin, sekä ehkä fyysisen varastotilan SPOL:lle. Myös

tuotteiden postittaminen aiheutti päänvaivaa, mutta koettiin mahdolliseksi jakaa tuotteita aina

SPOL:n kokouksissa ainejärjestöjen edustajien kesken. Näin vyöt ja haalarimerkit

kulkeutuisivat hallitusten jäsenten mukana opiskelijoiden luo, eikä postitusta tarvitsisi

miettiä. Lisäksi myynnistä voisi tehdä helpompaa esimerkiksi tarkastamalla tulleiden

tilauksien määrän vain kerran kuukaudessa ja tilaamalla tuotteita SPOL:lle vain sen mukaan,

miten jäsenistö niitä tilaisi SPOL:lta. Tämäkin asia vaikuttaisi kohdassa 7 käytyyn

keskusteluun MobilePayn ja kide.appin käytöstä.

Myös logouudistus nousi jälleen keskustelussa esiin. Viime kaudella ideoitiin, että uusi logo

saataisiin päätettyä hyvissä ajoin ennen vuosijuhlia, ja että sitä voisi käyttää kerätessä rahaa

vuosijuhlille. Uudella logolla varustettu vyö ei tosin enää ehtisi myyntiin ennen vujuja.

Hallituksen kokouksessa 3/2022 puhuttiin, että logosta järjestettäisiin kisa, jonka palkintona

olisi paikka vujuille. Tämä olisi mahdollista toteuttaa, ja suunnittelukisan arveltiin muutenkin

olevan järkevin vaihtoehto logouudistuksen toteuttamiseen. Ennen kilpailun julkistamista

tulisi kuitenkin hallituksen kesken päättää selkeät vaatimukset ja tavoitteet logolle.

Ehdotettiin, että kilpailun voittaja päätettäisiin hallituksen sisäisen äänestyksen sijaan koko
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jäsenistölle auki olevalla äänestyksellä. Äänestyksessä hallituksella säilyisi kuitenkin

jonkinlainen veto-oikeus. Sovittiin, että sihteeri ja tiedotusvastaava ottavat vetovastuun

logouudistuksesta.

18. Yhteistyötahojen kuulumiset

Psykonet: Perustutkintotyöryhmän kokous pidettiin 8.2. Yksi nykyinen ja yksi viime kauden

kopo olivat paikalla. Kokouksessa ei tullut mitään uutta asiaa. Seuraava vastaava kokous

päätettiin pitää 7.6.

PSV: Vuosikokous pidetään 8.3. Kiasmassa. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

PSV-edustaja osallistui tänään kokoukseen etänä, mutta kärsi yhteysongelmista.

Mökkiympäristö saattoi vaikuttaa asiaan.

SPS: SPS-edustaja ei ole päässyt käymään kokouksissa. Seuran puolesta ollaan oltu kuitenkin

yhteydessä toimintakertomusta ja -suunnitelmaa varten. Seura on ollut kiinnostunut lähinnä

SPOLinaarin aiheesta ja osallistujamäärästä, sekä Uramessujen kävijämäärästä.

NPV: NPV-edustaja on nyt vaihtunut. Uusi NPV-edustaja yrittää löytää Psykologiliiton

jäsennumeronsa, jotta pääsisi liittymään NPV:n Facebook-ryhmään.

Psykologiliitto: Puheenjohtajisto menee tapaamaan Psykologiliiton hallitusta 8.3.

Jokakeväinen liiton järjestämä opiskelijayhteistyön seminaari pidetään 21.4. Helsingissä, ja

sinne on kutsuttu ainejärjestöistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, koulutuspoliittinen

vastaava ja tiedotusvastaava.

19. Ainejärjestöjen kuulumiset

Oidipus: 50-vuotisjuhlat lähestyvät. Hyvin menee. Kevätmessut pidetään huhtikuussa.

Impuls: Vujuja suunnitellaan. On ollut paljon tapahtumia eri ainejärjestöjen kanssa.

Fobia: Fobiassakin vujujärjestelyt ovat kovassa vauhdissa. Läheissitsit ovat tulossa.

Defenssi: Fuksit saivat tällä viikolla haalarit! SPOL:n kannanotto liittyen Oulun yliopiston

psykologian opiskelijoiden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin on otettu ilolla vastaan.

Keväällä on tulossa tosi paljon Defenssin omia tapahtumia. KosmoSPOLiittia odotellaan.

Kompleksi: Uusi hallitus pyörii mallikkaasti. Kaverisitsit ovat tulossa. Fukseilla ei ole

vieläkään haalareita.
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Stimulus: Stimuluksen hallitus on parhaillaan omalla perehdytysmökillään. Uusi hallituskausi

on lähtenyt hyvin käyntiin. Pulkkamäessä käytiin.

Cortex: Himos-excua odotetaan! Paljon omia ja poikkitieteellisiä tapahtumia. Hommat ovat

toimineet suunnitellusti ja tapahtumavastaavat ovat olleet ahkeria.

20. Tulevat kokoukset

Maaliskuun hallituksen kokous pidetään 23.3. illalla ennen KosmoSPOLiittia Turussa.

Sovittiin alustavaksi kokousajaksi klo 17.

Yhdistyksen kokous huhtikuussa pidetään Psykologiliiton opiskelijayhteistyön seminaarin

yhteydessä Helsingissä. Sovittiin päiväksi 22.4., mutta tarkempi aika jätettiin vielä sopimatta.

Toukokuun kokousta suunniteltiin pidettäväksi mökkiviikonlopun yhteydessä, jos sellainen

saadaan toukokuulle järjestettyä. Ajankohta olisi toukokuun viimeinen viikonloppu.

21. Muut esille tulevat asiat

Puheenjohtaja muistutti siitä, että SPOL on kaksikielinen järjestö. Erityisesti tapahtumien ja

koulutuspoliittisten asioiden tiimoilta kaksikielisyys tuppaa unohtumaan.

Varmistettiin vielä, että haalarimerkkikisan voittanutta merkkiä lähtee joku tilaamaan.

Varapuheenjohtaja lupasi hoitaa asian.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.49.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

________________________________ ________________________________

Puheenjohtaja Sara Lindqvist Sihteeri Maria Lampilahti

________________________________ ________________________________

Pöytäkirjantarkastaja Matleena Pitkänen Pöytäkirjantarkastaja Roni Itäpuisto
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