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Pöytäkirja

Y-tunnus: 1084670-4

Aika: la 21.1.2023 klo 12.00

Paikka: Assistentinkatu, 20014 Turun yliopisto, 20500 Turku ja

etäosallistuminen Zoomissa

Läsnä paikan päällä: Annina Hietaharju (pj.), Sonja Veistinen (siht.), Alex Siira, Alisa

Seppä (saapui kohdassa 1), Aleksi Moisio (saapui kohdassa 3), Anniina Koutonen (poistui

kohdassa 28), Heidi Iik, Heidi Kusnetsov (saapui kohdassa 10, poistui kohdassa 26), Heidi

Tanttu, Ilmari Moisio, Jarkko Rahja (poistui kohdassa 14), Jenna Lehtinen, Kaisa Kalttila

(poistui kohdassa 14), Kamilla Kantee, Kasperi Patama (poistui kohdassa 14), Laura Junno

(saapui kohdassa 1, poistui kohdassa 28), Lotta Järvelä (saapui kohdassa 10, poistui

kohdassa 26), Matleena Pitkänen (poistui kohdassa 28), Maria Lampilahti (saapui kohdassa

3), Mimosa Metsätähti, Miska Räty (saapui kohdassa 10, poistui kohdassa 26), Oskari

Magga, Riina Remes (poistui kohdassa 28), Roni Itäpuisto (poistui kohdassa 28), Ronja

Grönholm, Samuli Santala (poistui kohdassa 28), Sandra Alanen, Sara Lindqvist, Venla

Karppinen (poistui kohdassa 28)

Läsnä etänä: Joonas Lähteemäki (saapui kohdassa 3, poistui kohdassa 12), Katariina Räihä

(saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 12), Tino Hyppönen (saapui kohdassa 10, poistui

kohdassa 12), Sannimaari Paavola

1. Kokouksen avaaminen

SPOL:in puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.02.

Alisa Seppä ja Laura Junno saapuivat ajassa 12.03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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3. Esityslistan hyväksyminen

Ehdotettiin, että ensin hyväksytään talousarvio ja sitten jäsenmaksut. Täten nämä kohdat

olisivat toisin päin. Ehdotettiin myös koulutuspoliittisten vastaavien valintaa ennen

taloudenhoitajan valitsemista ja tiedotusvastaavan valitsemista ennen EFPSA-edustajien

valintaa. Esityslista hyväksyttiin näillä muutoksilla.

Aleksi Moisio, Joonas Lähteemäki ja Maria Lampilahti saapuivat ajassa 12.08.

4. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Ehdotettiin Anniina Hietaharjua. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anniina Hietaharju.

5. Kokouksen sihteerin valinta

Katariina Räihä saapui ajassa 12.10.

Ehdotettiin Sonja Veististä. Kokouksen sihteeriksi valittiin Sonja Veistinen.

6. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Ehdotettiin Alisa Seppää ja Sara Lindqvistiä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alisa Seppä ja

Sara Lindqvist.

7. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

Ehdotettiin Ilmari Moisiota ja Samuli Santalaa. Ääntenlaskijoiksi valittiin Ilmari Moisio ja

Samuli Santala.

8. Ilmoitusasiat

Uramessut sujuivat hienosti. SPOL sai paljon positiivista palautetta.

Uusi hallitus voi merkitä ylös opiskelijayhteistyön seminaarin päivämäärän 21.4.2023.

9. Nettipäätökset

10.1.2023 SPOL:in kannanotto Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden tasavertaisesta

opiskeluoikeudesta opettajan pedagogisiin opintoihin ja allekirjoitusten kerääminen

kannanottoon

20.1.2023 KosmoSPOLiitin varausmaksu 100,00 €
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10. Talousasiat

- Päätili 17 279,33 €

- Vujutili 2 778,11 €

- PSV 52,00 €

- Käteinen 189,09 € + 43,80 € sitsien pullonpalautuksista = 232,89 €

Hyväksyttiin seuraavat maksut:

1. Sandra Alaselle

- kauden 2022 kirjanpitoa varten tulostuskuluja 10,00 €

- matkakorvaukset Uramessuihin ja yhdistyksen kokoukseen

- 20.1. Uramessuihin km-korvauksen mukaan 35 km x 0,15 € = 5,25 €..

Taloudenhoitaja pyytää summaa kuitenkin sen mukaan, mitä se olisi

maksanut bussilla edestakaisin eli 1,70 € x 2 = 3,40 €, koska auton

käyttöä ei ole etukäteen hyväksytty.

- 21.1 Naantali - Turku - Turku sisäinen (pullonpalautus) - Naantali:

km-korvaus Naantali - Q-talo (sitsipaikka) - Kupittaan cittari -

Publikum (kokouspaikka) - Naantali 21.1. on yhteensä 40,5 km x 0,15

€ = 6,08 €

2. Heidi Iikille SPOL-sitsien kuvausseinän tarvikkeista 20,49 €

Heidi Kusnetsov, Miska Räty ja Lotta Järvelä saapuivat ajassa 12.16.

3. Alisa Sepälle

- Uramessujen kuluja (SPOL-sitsien kuluja) 756,25 €

- sitsien ruoka- ja juomakuluja 142 €

4. Ella Jokiselle Vuoden psykologian opiskelijan palkitsemiskukista, 15 €

5. Marianna Kuikolle SPOL-sitsien bensakuluja 5 €

6. Samuli Santalalle sitsien toastkuluja 16,18 €

Taloudenhoitaja korjasi virheellisen tiedon, joka oli ollut yhdistyksen kokouksen

pöytäkirjassa 3/2022: KosmoSPOLiitin tuotot ovat 14 835,75 €. Ei siis 14 476,25 €, joka oli

tuohon pöytäkirjaan merkitty.

Taloudenhoitaja antaa Uramessujen työryhmälle tarkemmat tiedot. Uramessuista 20.1.

mennessä saadut tulot yrityksiltä:
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- 700 € x 1/2

- Yhdeltä yritykseltä on tullut 350 €. Lasku oli kahdessa osassa ja osoitettu eri

paikoille, joten ilmeisesti toista osaa 700 € kokonaislaskusta ei ole vielä

maksettu.

- 300€ 10/18

- 100 € 3/4

Aon Assessmentilta myös saatu viimeinen sponssi 400€

Keskusteltiin lyhyesti Kide.appin ottamisesta käyttöön. Se toisi helpotusta tapahtumien

maksamiseen. Vujutiimiin kuuluva Riina on Oidipuksen puolesta keskustelemassa

Kide.appista, ja infoaa tietoa vujutiimille ja sitä kautta uudelle hallitukselle.

KosmoSPOLiittiin Kide.appin ottaminen käyttöön tuskin ehtii. Uusi hallitus voi keskustella

tästä ensimmäisessä kokouksessa.

Taloudenhoitaja toi esille, että Mobilepay veloittaa jokaisesta maksutapahtuman sisältävästä

kuukaudesta noin 6 € sekä lisäksi itse maksusta tietyn summan. Yhtenä kuukautena oli ollut 9

€ maksu Mobilepayn kautta, mutta koska se oli ollut kuukauden ainoa Mobilepay-tapahtuma,

jäi tästä SPOL:ille vain vähän voittoa. Jatkossa Mobilepaytä tulisi käyttää maksuvälineenä

vain silloin, kun on tiedossa paljon maksuja sitä kautta, esimerkiksi isoissa tapahtumissa,

jotta vältetään turhan tappion tekeminen.

Taloudenhoitaja kertoi, että kauden ylijäämää on 29.12.22 mennessä Tilittimen mukaan 3

101,73 €, josta vuosijuhlasponsorointeja on 1 200 €. Todellinen ylijäämä on tällöin ollut 1

901,73 €. Ylijäämää tähän mennessä on noin 800–900 €. Huomautettiin, että yhdestä

yhteistyösopimuksesta on tulossa vielä 400 €. Keskusteltiin, siirretäänkö ylijäämää jo nyt

vuosijuhlatilille. Tulossa on kuitenkin isoja tapahtumia, joissa liikkuu isot rahat. Tämän

vuoksi tilillä on hyvä olla riittävästi rahaa maksujen hoitamiseen. Psykologiliitto ei ole vielä

maksanut Uramessujen sponsorointia. Varapuheenjohtaja on uudelleen yhteydessä sinne.

Uramessujen ylijäämä on menossa vuosijuhliin. KosmoSPOLiitin hyttikustannukset ovat 7

650 €, ja tähän tulevat päälle vielä ruokailut.

Päätettiin, ettei ainakaan vielä siirretä ylijäämää vuosijuhlatilille, jotta esimerkiksi

KosmoSPOLiitin maksaminen SPOL:in päätilin kautta onnistuu. Myöhemmin ylijäämää voi

siirtää vuosijuhlatilille.

Tino Hyppönen saapui ajassa 12.29.
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11. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen

SPOL:in puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaa, joka on annettu jäsenistön luettavaksi

kokouskutsun yhteydessä. Toimintasuunnitelman on hallitus jo hyväksynyt.

Toimintasuunnitelma jatkaa samaa linjaa kuin aiemmat, joskin joitakin muutoksia on tehty.

Vuosijuhlien vuoksi hallituksen yksi jäsen on vuosijuhlavastaava. Edunvalvonnan osalta on

lisätty maininta psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyöhön osallistumisesta.

Harjoittelupaikka-asian edistämisestä on kirjattu toimintasuunnitelmaan.

Yhdenvertaisuus-kohdassa keskusteltiin siitä, miten SPOL puuttuu häirintään. Ensi kaudella

myös selvitetään mahdollisuutta siirtyä sähköiseen kulu- ja matkakorvausjärjestelmään.

Sponsoroinnin sijaan aletaan puhua yhteistyöstä. Uramessujen jatkuvuudesta vastaa

yritysyhteistyövastaava. Laulukirjatilaukselle on tarvetta, ja se tehdään tulevalla kaudella.

Tiedotuksen osalta blogi ja ainejärjestölehtien vaihtotilaisuus on jätettu pois.

EFPSA-kongressin osalta huomattiin kirjoitusvirhe ja virheellinen päivämäärä.

Vuoden 2023 EFPSA kongressi järjestetään Portugalissa 26.3-2.4.2023 teemalla Unraveling

Psychology’s role in policy making.

Tämä lause korjattiin kirjoitusvirheen ja päivämäärän osalta seuraavaan muotoon:

Vuoden 2023 EFPSA-kongressi järjestetään Portugalissa 27.3-2.4.2023 teemalla Unraveling

Psychology’s role in policy making.

Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma sellaisenaan yllä olevan muutoksen kera.

12. Vuoden 2023 talousarvion hyväksyminen

Taloudenhoitaja esitteli talousarviota, joka on annettu jäsenistön luettavaksi kokouskutsun

yhteydessä.. Joitain tapahtumien kulu- ja menoarvioita on hieman nostettu. PYRY:n

avustusraha ei ole aiemmin näkynyt talousarviossa, joten se on nyt lisätty avoimuuden

parantamiseksi. SPOL:in matalan kynnyksen esittelyihin lisätään rahaa. SPOLskiksen kulut

on arvioitu nyt taas yhden vuosikurssin mukaiseksi. SPOLinaari on jatkossakin etänä, mikä

vähentää kyseisen tapahtuman kuluja. Matkakuluihin lisättiin budjettia. Lisäksi joitain

talousarvion kohtia on nimetty selkeämmiksi. Jäsenmaksutuottoja korotetaan. Laulukirjoja

tilataan, minkä vuoksi sen arvio näkyy budjetissa. Vujut ovat nyt omana kohtanaan

talousarviossa.
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Avattiin keskustelu siitä, miksi jäsenmaksuja nostetaan. Hallituksen kokouksessa 8/2022

päätettiin hyväksyä jäsenmaksun nostaminen. Taustalla on ollut päätelmä, että kulut ovat

kaikkialla kasvaneet, joten myös SPOL tarvitsee 100 % varmoja tuottoja. Lisäksi psykologian

opiskelijoita on nykyään enemmän kuin aiemmin. Jäsenmaksuja on nostettu viimeksi, kun

Oulu liittyi SPOL:iin. Tällöin summa nousi 50 €, eli aiemmin kaikki jäsenmaksut olivat 300

€, ja noston jälkeen 350 €. Sitä ennen jäsenmaksuja ei ole nostettu. Talousarviossa

jäsenmaksutuottojen oli ehdotettu kasvavan 105 € eli koko summa olisi 455 €.

Keskusteltiin siitä, onko jäsenmaksujen nosto ylipäätään välttämätöntä tai riittäisikö

pienempikin nosto. Kokouksessa ehdotettiin jäsenmaksutuottojen noston siirrettävän

haalarimerkkituottoihin. Haalarimerkit eivät kuitenkaan ole täysin varmaa tuloa, joskin nyt

käsillä olevan haalarimerkkikilpailun kautta saattaa tulla lisää tuottoja. Esimerkiksi

Stimuluksessa uuden merkin lanseeraaminen on tuottanut 400 €. SPOL:in talousarviossa

haalarimerkkituotot olivat 700 € ja kaudelle 2023 odotetaan 1 000 €. Taloudenhoitajan

mukaan kaudella 2022 SPOL on saanut haalarimerkkituloja noin 1 004 €. Pohdittiin myös,

voisiko jäsenmaksun korotuksen siirtää esimerkiksi tapahtumien osallistumismaksuihin,

jolloin esimerkiksi KosmoSPOLiitissa voisi osallistumismaksuihin lisätä 30 snt / osallistuja.

Tällöin korotus myös kohdistuisi niihin, jotka SPOL:in tapahtumissa käyvät.

Osallistumismaksu olisi varmempaa tuloa kuin haalarimerkkituotot, joskin välillä joitain

osallistumismaksuja on saanut karhuta pidemmän aikaa.

Ehdotettiin, että nostetaan jäsenmaksua vähemmän kuin 105 €. Vastaehdotuksena oli, että

koko summa arvioidaan saatavan muualta. Peukkuäänestyksellä suurin osa kokouksesta

olijoista kannatti sitä, että jäsenmaksutuottojen korotus otetaan kokonaan muualta. Päätettiin,

että otetaan 105 € korotus muualta. Täten talousarviota tulee muokata ja lähettää uudelleen

Psykologiliitolle. Jäsenmaksutuotot pysyvät 350 €.

Seuraavaksi keskusteltiin, mistä 105 € saadaan. Pohdittiin KosmoSPOLiitin

osallistumismaksuja ja haalarimerkkimyyntiä. SPOL:issa ei ole kokouksen aikana tietoa,

miten tasaista haalarimerkkien myynti on vuosittain. Stimulus kertoi, että heillä

haalarimerkkien tuotot ovat tasaisia vuosittain.

Siirryttiin ainejärjestöittäin pohtimaan, lisätäänkö 105 € haalarimerkki- vai

osallistumismaksutuottoihin.
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Joonas Lähteenmäki poistui ajassa 13.04. Tino Hyppönen poistui ajassa 13.06. Tässä kohtaa

Katariina Räihän huomattin poistuneen mutta tarkasta poistumisajasta tai -kohdasta ei ole

tietoa.

Tämän jälkeen avoimella käsiäänestyksellä yksimielisesti päätettiin, että 105 € lisätään

haalarimerkkituottoihin. Tällöin SPOL:in haalarimerkkituotot olisivat kaudella 2023 yhteensä

1 105 €. Kompleksi toivoi, että sähköiseen haalarimerkkimyyntiin panostetaan, jotta lisätulot

varmasti saadaan tätä kautta.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2023 talousarvio sillä muutoksella, että jäsenmaksut ovat 350 €

eikä 455 € ja että haalarimerkkituotot ovat 1 000 € sijaan 1 105 €. Taloudenhoitaja päivittää

talousarvion tämän mukaiseksi.

Pidettiin tauko ajassa 13.16–13.26. Jatkettiin kokousta ajassa 13.27.

13. Vuoden 2023 jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen hyväksyminen

Keskusteltiin siitä, miten jäsenmaksu 350 € jaetaan jäsenjärjestöjen kesken. Aiemmin summa

on jaettu sisäänottomäärän perusteella, mutta esimerkiksi SPOL:in hallitus on paljon

keskustellut siitä, kuinka oikeudenmukainen laskutapa on. Kaikki sisäänpäässeet eivät

myöskään liity ainejärjestöönsä. Tasajako on taas epäoikeudenmukainen, koska järjestöt ovat

erikokoisia keskenään.

Ehdotettiin malliksi tasajaon ja suhteutuksen yhdistelmää. Tällöin 350 € jaetaan ensin kahtia,

jolloin 175 € jaetaan seitsemän jäsenjärjestön kesken. Peruspohja olisi jokaisella

ainejärjestöllä siis 25 €. Tämän jälkeen toinen 175 € jaetaan suhteutustavalla, mutta

sisäänottomäärän sijaan suhteutustapa olisi jäsenmäärä. Tätä varten on kysytty

puheenjohtajilta ajantasaiset tiedot jäsenmääristä. Tasajaon ja perusosan yhdistäminen toisi

vakautta jäsenmaksuihin, sillä muuten esimerkiksi Stimuluksen jäsenmaksu kasvaisi helposti

useita kymppejä, koska tulevana syksynä aloittavista opiskelijoista kolmasosa on tulevia

stimuluslaisia. Tässä mallissa kuitenkin suurin muutos tulee Impulsille. Jos koko jäsenmaksu

olisi ollut 455 €, olisi Impulsin korotus ollut vielä suurempi, mihin Impuls ei olisi ollut

tyytyväinen, koska impulslaiset muutenkin harvemmin osallistuvat SPOL:in tapahtumiin. Nyt

esitetty noin 14 € korotus olisi kohtuullinen, ja sen voisi helposti kerätä kasaan. Alla olevassa

taulukossa on kirjattu tärkeimmät tiedot jäsenmaksuun vaikuttavista asioista.
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Aine-
järjestö

Perusosa Jäsenet Suhteutus
-osa

Jäsen-
maksu
2023

Jäsen-
maksu
2022

Jäsen-
maksun
muutos

Fobia 25 € 210 20,29 € 45,29 € 38,50 € + 6,79 €

Cortex 25 € 212 20,49 € 45,49 € 45,50 € - 0,01 €

Defenssi 25 € 75 7,25 € 32,25 € 38,50 € + 6,25 €

Impuls 25 € 100 9,66 € 34,66 € 21,00 € + 13,66 €

Kompleksi 25 € 321 31,02 € 56,02 € 63,00 € -  6,98 €

Oidipus 25 € 382 36,91 € 61,91 € 52,50 € + 9.41 €

Stimulus 25 € 511 49,38 € 74,38 € 91,00 € - 16,62 €

Yhteensä 175 € 1811 175 € 350 € 350 €

Esimerkkilasku Fobialle: Perusosa lasketaan seuraavalla tavalla (350 € / 2) / 7 = 25 € ja

suhteutusosa jäsenmäärän mukaan (210/1811) x 175 € = 20,29 €. Jäsenmaksu 2023 on

yhteensä siis 25 € + 20,29 € = 45,29 €. Viime vuonna jäsenmaksu suhteutettiin kokonaan

sisäänottomäärän mukaan, jolloin jäsenmaksu oli 38,50 €. Täten Fobian jäsenmaksu kasvaa

6,79 €:lla.

Jäsenmaksun laskukaava on aiemmin ollut sama, eli sisäänottomäärän mukaan. Nyt

ehdotetaan, että puolet maksusta on tasausta ja puolet suhteutusta. Tämä tarkoittaisi

laskukaavan muutosta. Jäsenmaksut tarkastetaan joka vuosi.

Päätettiin hyväksyä jäsenmaksu taulukossa olevien summien mukaan (jäsenmaksut 2023).

Päätettiin hyväksyä kannattajajäsenmaksujen olevan samat kuin viime kaudella eli kolmen

vuoden kannattajajäsenyys maksaa 20 € ja ikuinen kannattajajäsenyys 100 €.

14. Defenssin SPOL-edustajat

Defenssi ei ole saanut nimettyä SPOL-edustajia ennen vuosikokousta. Tilaisuuksia on ollut

useampia ennen tätä kokousta. Keskusteltiin, miten asiasta menetellään. Poikkeuksellisesti

tässä voivat defenssiläiset ilmoittautua, ja heidät pitää jälkeen päin hyväksyä oman

järjestönsä SPOL-edustajiksi.
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Laura Junno ilmoitti olevansa käytettävissä toisena Defenssin SPOL-edustajana. Valittiin

Laura Junno Defenssin toiseksi SPOL-edustajaksi. Toisen Defenssin SPOL-edustajan voi

tarvittaessa vielä hyväksyä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, jos kiinnostuneita tulee.

Jarkko Rahja, Kaisa Kalttila ja Kasperi Patama poistuivat ajassa 13.43.

15. Hallituksen pestien jako tilanteessa, jossa hallituksessa on alle 14 jäsentä

Nyt SPOL:in kauden 2023 hallituksessa on yhteensä 13 jäsentä eli yksi uupuu vielä. Täten

keskustellaan, miten toimitaan, kun pestejä on enemmän kuin hallituksen jäseniä.

Pohdittiin esimerkiksi kv-vastaavan tai tiedotusvastaavan pestin jättämistä pois, jolloin

kv-vastaavan tehtäviä ei tehtäisi lainkaan tai ne siirtyisivät EFPSA-varaedustajalle tai jolloin

tiedotusvastaavan tehtävät hajautettaisiin koko hallituksen kesken. Nostettiin kuitenkin esille,

että tiedotus on SPOL:issa tärkeää ja siinä tulisi olla oma vastuuhenkilö. Lisäksi esimerkiksi

nettisivut kuuluvat tiedotusvastaavalle eikä ole järkeä alkaa kaikille opettamaan niiden saloja.

Kv-vastaavan osalta keskusteltiin, mikä olisi vaihtopäivien kohtalo. Kv-vastaavan

päätehtävään kuuluvat vaihtoviikot, joissa auttaa EFPSA-varaedustaja. Syksyllä tapahtumaa

järjesti kolme henkilöä, ja se koettiin kolmelle ihmiselle liian työlääksi. Ei siis voi olettaa,

että EFPSA-varaedustaja hoitaisi tapahtumaa yksin. Keskusteltiin, voisiko vaihtoviikkoihin

rekrytä apukäsiä, mutta aiemmat vaihtopäiviä järjestäneet korostivat, että hallituslaisten olisi

hyvä olla vaihtopäivien järjestämisessä, koska niihin liittyy monenlaisia asioita. Nostettiin

myös esille syksyllä olevat vuosijuhlat, jolloin vaihtoviikkojen aikataulutus olisi

haastavampaa ja toisaalta vuosijuhlillakin voisi perustella, miksei tänä vuonna ole

vaihtoviikkoja. Jäsenkyselyssä oli myös vaihtelua siinä, miten todennäköisesti ihmiset

osallistuisivat vaihtopäiviin.

Päätettiin, että kv-vastaava jätetään pois kaudelta 2023 ja että hallitus voi halutessaan

järjestää vaihtopäivät.

16. Puheenjohtajan valinta

Ehdotettiin Sara Lindqvistiä Impulsista. Puheenjohtajaksi valittiin Sara Lindqvist.

17. Varapuheenjohtajan valinta

Ehdotettiin Matleena Pitkästä Oidipuksesta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Matleena

Pitkänen.
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18. Sihteerin valinta

Ehdotettiin Maria Lampilahtea Stimuluksesta ja Mimosa Metsätähteä Fobiasta. Toteutettiin

suljettu äänestys Strwapoll-järjestelmän kautta. Lampilahti sai ääniä 6, Metsätähti 1 ja tyhjiä

annettiin 0. Valittiin sihteeriksi Maria Lampilahti.

19. Koulutuspoliittisten vastaavien valinta (1–2)

Ehdotettiin Aleksi Moisiota Kompleksista ja Kamilla Kanteeta Fobiasta. Koulutuspoliittisiksi

vastaaviksi valittiin Aleksi Moisio ja Kamilla Kantee.

20. Taloudenhoitajan valinta

Ehdotettiin Ronja Grönholmia Impulsista. Taloudenhoitajaksi valittiin Ronja Grönholm.

21. KV-vastaavan valinta

KV-vastaavaa ei valita kaudelle 2023.

22. Vuosijuhlavastaava

Ehdotettiin Heidi Tanttua Kompleksista. Vuosijuhlavastaavaksi valittiin Heidi Tanttu.

23. Tapahtumavastaavien valinta (1–2)

Ehdotettiin Laura Junnoa Defenssistä. Tapahtumavastaavaksi valittiin Laura Junno. Koska

muita ehdokkaita ei tullut, valitaan toinen ehdokas myöhemmin.

Suljettiin kohta 23 väliaikaisesti ajassa 14.18 ja siirryttin kohtaan 24.

Avattiin kohta 23 uudelleen ajassa 14.50.

Ehdotettiin Mimosa Metsätähteä Fobiasta. Toiseksi tapahtumavastaavaksi valittiin Mimosa

Metsätähti.

Palattiin kohtaan 26 ajassa 14.52.

24. Tiedotusvastaavan valinta

Ehdotettiin Venla Karppista Cortexista ja Mimosa Metsätähteä Fobiasta. Toteutettiin suljettu

äänestys Strwapoll-järjestelmän kautta. Karppinen sai ääniä 6, Metsätähti 1 ja tyhjiä annettiin

0. Tiedotusvastaavaksi valittiin Venla Karppinen.
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25. EFPSA-edustajien valinta

Ehdotettiin Sannimaari Paavolaa Stimuluksesta ja Roni Itäpuistoa Oidipuksesta. Toteutettiin

suljettu äänestys Strwapoll-järjestelmän kautta. Paavola sai ääniä 3, Itäpuisto 3 ja tyhjiä

annettiin 1. Täten tilanne oli tasan ja SPOL:in sääntöjen mukaan valinta tapahtuu arvalla.

Tehtiin kaksi lappua, joissa oli ehdokkaiden nimet. Kokouksen puheenjohtaja suoritti

arvonnan, jonka mukaan EFPSA-edustajaksi valittiin Roni Itäpuisto.

EFPSA-varaedustajaksi ehdotettiin Sannimaari Paavolaa Stimuluksesta.

EFPSA-varaedustajaksi valittiin Sannimaari Paavola.

26. Yritysyhteistyövastaavan valinta

Ehdotettiin Alex Siiraa Cortexista. Yritysyhteistyövastaavaksi valittiin Alex Siira.

Palattiin kohtaan 23 toisen tapahtumavastaavan valitsemiseksi ajassa 14.50.

Palattiin takaisin kohdasta 23 kohtaan 26 ajassa 14.52.

Pidettiin tauko ajassa 14.53–15.03.

Heidi Kusnetsov, Lotta Järvelä ja Miska Räty poistuivat ajassa 15.03.

Siirryttiin kohtaan 33 eli Muuta esille tulevaa asiaa ajassa 15.03.

Palattiin kohdasta 33 eli Muuta esille tulevaa asiaa ajassa 15.08.

27. Yhteistyöjärjestöjen edustajien valinta

PSV-edustajaksi valittiin Roni Itäpuisto ja -varaedustajaksi Matleena Pitkänen. Muita

ehdokkaita ei ollut.

NPV-yhteyshenkilöksi valittiin Maria Lampilahti. Muita ehdokkaita ei ollut.

Psykonet-edustajiksi valittiin Aleksi Moisio ja Kamilla Kantee. Muita ehdokkaita ei ollut.

SPS-yhteyshenkilöksi valittiin Alex Siira. Muita ehdokkaita ei ollut.

28. Toiminnantarkastajien (2) sekä varatoiminnantarkastajien (2) valinta vuodelle 2023

Ehdotettiin Samuli Santalaa Oidipuksesta ja Ilmari Moisiota Kompleksista. Valittiin Samuli

Santala ja Ilmari Moisio toiminnantarkastajiksi.

Varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin Anniina Hietaharjua ja Heidi Iikiä Fobiasta. Valittiin

Anniina Hietaharju ja Heidi Iik varatoiminnantarkastajiksi.
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Anniina Koutonen, Laura Junno, Matleena Pitkänen, Riina Remes, Roni Itäpuisto, Samuli

Santala ja Venla Karppinen poistuivat ajassa 15.15.

29. SPOL:n toimihenkilöiden valitseminen kaudelle 2023

Kaudella 2022 on ollut avoin haku vuosijuhlatiimiin. Kokoonpano vahvistetaan vielä

uudelleen tässä kokouksessa ja tarvittaessa täydennetään uusilla toimihenkilöillä.

Vuosijuhlatiimissä jatkavat seuraavat henkilöt: Anni Karjalainen, Anniina Koutonen, Hanna

Norri, Heidi Kusnetsov, Lotta Järvelä, Riina Remes, Sonja Veistinen ja Veikko Tiitta. Kaksi

henkilöä on jättäytynyt pois, joten vuosijuhlatiimiin mahtuu vielä tarvittaessa kaksi henkilöä

lisää.

Ehdotettiin vuosijuhlatiimiin Alex Siiraa Cortexista ja Sandra Alasta Impulsista. Valittiin

vuosijuhlatiimiin mukaan Alex Siira ja Sandra Alanen. Alanen on paremmin käytettävissä

tehtävään syksyllä.

SPOL:in tapahtumatiimiin voi valita 3–5 henkilöä. Kokouksessa ei ollut paikalla tehtävään

kiinnostuneita eikä SPOL:in puheenjohtajakaan ollut saanut hakemuksia sähköpostiinsa. Ei

valittu ketään nyt tapahtumatiimiin. Päätettiin jatkaa hakua.

SPOL:in muita toimihenkilöitä on Psykologiliiton hallituksessa ja liittovaltuustossa. SPOL:in

toimihenkilöinä pysyvät nykyiset tehtävissä olevat eli Eetu Vilminko (Kompleksi), Janika

Sirén (Cortex), Kaisa Lankoski (Cortex), Laura-Kaisa Karjalainen (Oidipus) ja Pauli Ordén

(Cortex). Akavan opiskelijaedustaja eli AOVA-edustaja on Stella Puurunen mutta häntä ei

tavoitettu kokouksen aikana, jotta hän olisi voinut kertoa, haluaako olla SPOL:in

toimihenkilö. Päätettiin, että asiasta päätetään tarvittaessa myöhemmin, jos Stella haluaa olla

SPOL:in toimihenkilö.

30. Perehdytysviikonloppu

Perehdytysviikonloppu pidetään 10.–12.2.2023 Orivedellä Aleksi Moision mökillä. Vanha

puheenjohtajisto suunnittelee sinne ohjelmaa. Lisäksi siellä on uuden hallituksen

ensimmäinen kokous. Majoittajan mukaan sinne mahtuu vähän päälle 20 ihmistä ja patjojen

kanssa enemmän. Laskettiin, että jos kaikki, jotka eivät toistaiseksi ole ilmoittaneet, ettei

ajankohta sovi, paikalle tulisi 27 ihmistä. Tämä kattaisi vanhan ja uuden hallituksen sekä

vuosijuhlatiimin. Keskusteltiin siitä, kutsutaanko myös vuosijuhlatiimi mukaan. SPOL:in

budjetti saattaisi tulla vastaan.Vuosijuhlavastaavalle olisi hyvä, jos vuosijuhlatiimi pääsisi

paikalle. Koska osa uusista hallituslaisista on ehtinyt jo poistua kokouksesta, päätettiin, että
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uusi hallitus keskustelee asiasta pikaisesti, jotta vuosijuhlatiimille voi ilmoittaa,

osallistuvatko hekin perehdytysviikonloppuun. Vuosijuhlatiimille kuitenkin ilmoitetaan

päivämäärä jo kaiken varalta.

31. Kauden 2022 jäsenkyselyn tulokset

SPOL:in varapuheenjohtaja esitteli jäsenkyselyn tulokset.

Vastauksia (n = 89) kyselyyn tuli hieman enemmän kuin viime kaudella (n = 61). Eniten

vastauksia tuli Jyväskylästä. Suurin osa kaikista vastauksista oli 2020-2022 vuosikursseista.

Tällä kertaa vastaajissa oli enemmän niitä, jotka eivät olleet vuotena 2022 osallistuneet

lainkaan SPOL:in tapahtumiin. Suurin osa vastanneista oli erittäin tai melko tyytyväisiä

SPOL:in tapahtumiin. Suurin osa ei ollut kokenut painetta käyttää alkoholia SPOL:in

tapahtumissa. Melkein kolmasosa oli kuitenkin vastannut, ettei osaa sanoa. Koulutusten

osalta toivottiin sellaisia aiheita, joita ei yliopistojen koulutusohjelmissa käsitellä. Toiveita

pyritään huomioimaan kauden 2023 SPOLinaarissa. Tapahtumien osalta toivottiin

esimerkiksi lisää tiedotusta, hybriditapahtumia ja yleisesti enemmän tapahtumia. Suurin osa

oli erittäin tai melko tyytyväisiä tiedotukseen ja saavansa sopivasti infoa tapahtumista.

Erilaisia koosteita toivottiin lisää. Kansainvälisen toiminnan osalta yli 70 % ei osannut sanoa,

ovatko tyytyväisiä vai tyytymättömiä siihen. Somen aktiivisuutta kiiteltiin. Edunvalvonnan

osalta tyytyväisyys vaihteli: reilu viidesosa ei osannut arvioida sitä, erittäin tai melko

tyytyväisiä oli hieman alle puolet ja noin kymmenesosa oli melko tai erittäin tyytymättömiä.

Edunvalvonnan osalta toivottiin esimerkiksi yhdenvertaisuutta kaupunkien välillä, lisää

tiedotusta ja lisää mielipiteiden kartoitusta jäsenistöltä.

Kaupunkien välistä yhteistyötä toivottiin lisää niin koko jäsenistön kuin aktiivien kesken.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen osalta toivottiin esimerkiksi enemmän kannanottoja. Osa

taas ei kokenut tätä SPOL:in perustehtäväksi, ainakaan jos resurssit ovat rajalliset.

Yritysyhteistyön osalta toivottiin muun muassa yritysyhteistyön lisänäkyvyyttä ja kiitettiin

tulevista Uramessuista. Psykologiliiton kanssa tehtävän yhteistyön osalta esimerkiksi

toivottiin vastavuoroisuutta ja avoimuutta sekä opiskelijoiden äänen kuulumisen saamista

liittoon. Lisäksi huomautettiin, että kaudella 2022 oli tuntunut siltä, että SPOL on ollut

enemmän Psykologiliiton asialla kuin Psykologiliitto opiskelijoiden asialla. Tästä tullaan

keskustelemaan myös Psykologiliitossa. Vastaajien mukaan SPOL on antanut paljon uusia

kokemuksia, ystäviä ympäri Suomen, uusia oppeja, KosmoSPOLiitin ja yhteisen

edunvalvonnan.
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Kokonaisuudessaan SPOL:in toimintaan erittäin tai melko tyytyväisiä oli noin 79 %. Uusi

hallitus perehtyy näihin vielä tarkemmin perehdytysviikonloppuna.

32. Tulevat kokoukset

Uuden hallituksen ensimmäinen kokous on perehdytysviikonlopun yhteydessä la 11.2.

Orivedellä. Uusi hallitus päättää loput ajankohdat ja ensimmäisen kokouksen tarkan

kellonajan.

33. Muut esille tulevat asiat

Siirryttiin kohdasta 26 ajassa 15.03.

Koska osa joutuu lähtemään, käydään asia nyt. Vuoden 2022 SPOL:in puheenjohtajalle

annettiin lahja ja kiitettiin tehdystä työstä järjestön eteen. Myös puheenjohtaja kiitti kaikkia.

Palattiin kohtaan 26 ajassa 15.08.

Jäsenjärjestöjen yritysyhteistyövastaavien kanssa on ollut keskustelua SPOL:in yhteisten

somealustojen käyttämisestä yritysyhteistöiden mainostamisessa. Uudet

yritysyhteistyövastaavat tulevat keskustelemaan aiheesta ennen seuraavaa kokousta.

34. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.51.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

________________________________ ________________________________

Puheenjohtaja Anniina Hietaharju Sihteeri Sonja Veistinen

________________________________ ________________________________

Pöytäkirjantarkastaja Alisa Seppä Pöytäkirjantarkastaja Sara Lindqvist
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