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Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n hallituksen kokous
Sunnuntaina 18.02.2018
Skype
Läsnä:
Hallituksen jäsenet 2018
Tapio Viita-Aho
Katri Hyttinen
Oskari Tulkki (poistuu klo 20.17)
Kalle Karvonen
Ville Liu
Martina Juhola
Julia Ranta
Johanna Nelimarkka
Ulla-Maija Oivio

Toimihenkilöt 2018
Lauri Ågren
Ville Liu
Olli Siirola

1. Kokouksen avaus
o Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 19.01
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
o Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
o Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
o Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kalle Karvonen ja Johanna Nelimarkka.
5. Kaupunkien kuulumiset
o Helsinki
i. Hyvin menee, vuosijuhlat tulossa. Helsingin opiskelijat olivat estyneet
Apollonian ja Hammaslääkäriliiton järjestämään eri kaupunkien toisen
vuosikurssin opiskelijoiden tapaamiseen. Yliopisto ei ole pystynyt
järjestämään tähän tilaa. Yritetään saada muutos tähän asiaan, koska muutkin
yliopistot tähän pystyvät.
ii. Klinikan toiminta on ollut nyt vuoden sairaanhoitopiirillä (HUS:lla) ja
potilasvirta on miltein samalla tasolla kuin Helsingin kaupungin aikana.
Opettajavahvistusta on saatu tämän vuoden alkuun lisää hammaslääkäreistä,
jotka tekevät osa-aikaisuutta. HUS:n kokopäiväiset työpaikat menevät
erikoishammaslääkäreille.
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iii. Kliinisissä opinnoissa on pulaa juurihoidoista ja kokoproteesipotilaista, mutta
lähetteitä toimenpidekeskeisesti erityisesti juurihoitoihin tulee koko ajan
lyhyen hoitotakuun johdosta (2vko) Helsingistä ja Espoosta.
iv. Kolmannen vuoden opiskelijat ovat uudessa curriculumissa jossa heille on
varattu toukokuu valinnaisiin opintojen suorittamiseen. Näitä voi olla esim.
kliiniset kurssit, joissa kliinisiä taitoja täydennetään seminaareissa ja
mentori-istunnoissa. Kandiseura kerää palautetta tästä uudesta curriculumista
ja vie palautteen eteenpäin.
o Kuopio
i. Kolmoset aloittaneet klinikan. Lähetteitä tullut hyvin, joten potilaista ei pitäis
olla niin suurta pulaa kuin aiemmin.
ii. Kandiotoiminta on alkanu KYS:lla. 4. ja 5. vuosikurssin opiskelijat saavat
sitä kautta kokoon suoritteita. Potilaat monesti niin yleissairaita, että
operatiiviset toimenpiteet tehd
iii. Preklinikkassa ei juurikaan erityistä, ensi vuonna tulossa iso muutos.
iv. Ainejärjestöhuoneessa aloitettu suuri remontti.
v. Hallitustoimintaa ollaan tehostamassa. Tarkempi suhtautuminen yhdistyksen
sääntöihin. Tomera ja innostunut puheenjohtaja tällä kaudella.
o Oulu
i. Oulussa menee ihan hyvin, vaikka huonoa julkisuutta saatiin viime viikolla.
ii. Klinikassa menee myös hyvin. Saatu valmiiksi tarkastettuja
kariologisia-potilaita, jolloin hoidon aloitus nopeutuu.
o Turku
i. Klinikassa joutuu odottamaan pitkään opettajia, jopa 40min.
ii. Valinnaisvuoroilla ihmiset tekevät paljon protetiikkaa, ja opettajia hieman
niukasti tähän.
iii. Preklinikassa ei erityistä. Kaikki toimii hyvin. Tavoitteena päästä
preklinikassa enemmän eroon medisiinaripuolesta.
6. Hammaslääkäriliiton kuulumiset
o Ensimmäinen kokous ollut.
o Kuntatyönantajan kanssa saatu sopimus aikaiseksi. Lääkärisopimuksen kanssa ollut
paljon hämminkiä aiemmin, mutta nyt saatu sopimus.
o Yliopistosektorilla ei ole saatu työehtosopimusta sovittua. Sopimus koskee kaikkia
yliopiston työntekijöitä.
o Sote-keskustelu kuumana aiheena edelleen.
7. Taloustilanne
o Taloustilanne aivan hyvä.
o Kululaskupalvelu toimii todella hyvin. Ei ole ollut ongelmia.
8. Plandent-yhteistyö
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o Plandent olisi innokas tekemään tehdas excursioita muutamana päivänä muutaman
tunnin kierroksen. Hlks testaa tämän excun ensin ja kertovat mielipiteensä tästä.
Opiskelijat siis vierailevat tehtaan tiloissa ja tutustuvat toimintaan. Plandentin
projektipäälliköltä ei ole saatu vielä vahvistusta asialle.
o Kierroksella tutustutaan erilaisiin koneisiin, jyrsimeen, valamiseen, hoitoyksiköihin
ja mahdollisesti ruokailu tämän jälkeen.
9. Shol-excu, workshopit ja kunniamerkkien jako
o Excuun aikaa vajaa 3 viikkoa.
o Viime vuoden kirjanpito ja toimintasuunnitelma on tarkastettu ja hyväksytty. Näin
ollen nämä voidaan käydä läpi liittokokouksessa.
o Workshopit
i. Aamulla ensin aamupala ja tämän jälkeen porukka jakaantuu kolmeen
ryhmään. Jokainen ryhmä käy kolmella rastilla, 30min per rasti varattua
aikaa. Ensimmäinen rasti olisi klinikka, toinen rasti workshop1 (IADS ja
EDSA) ja kolmas rasti workshop2 (jokin alla olevista aiheista).
ii. Rasteilla vastataan ihmisten kysymyksiin ja järjestetään pieni tietovisa.
iii. Kolmannen rastin aihetta pohdittu ja Tapio on ottanut yhteyttä jo
valmistuneisiin, jotka ovat kertoneet asioita, joiden tietämys on jäänyt
vajavaiseksi opintojen aikana. Paljon kiinnostusta on herättäny
byrokratia-asiat. Toinen hyvä vaihtoehto rastille voisi olla kandien palkat ja
toimenpidekoodit. Veroasiat voisivat olla myös hyvä aihe.
iv. Olli ehdottaa myös kolmannen rasti ohjelmaksi, että kerätään exculla olevilta
ihmisiltä kysymyksiä byrokraattisiin asioihin ja verotukseen liittyen. SHOL
hankkii vastaukset näihin myöhemmin ja toimittaa kandiseuroille.
o Kunniamerkit
i. Kandiseurojen tulisi antaan ehdotuksia kunniamerkkien saajista ja näistä Shol
voi valita henkilöitä, joille merkki jaetaan. Merkkien saajat voidaan päättää
myös ilman kandiseurojen ehdotuksia. Kunniamerkit jaettu kevään exculla.
Päätetään henkilöt, joille kunniamerkit jaetaan.
ii. Johanna hoitaa kunniakirjat.
10. Vaihtuvat Instagram-viikot kaupungeittain
o Johanna ehdottanut, että Shol:n instagram-tili kiertäisi eri viikkoina eri
kaupungeissa.
o Tapio ehdottaa, että eri kaupungeissa tehtäisiin instagram-tarinoita ja itse feed
pysyisi edelleen tiedotuskanavana.
o Päätetään, että Turku aloittaa homman excu-viikolla. Järjestys Turku vk10 →
Kuopio vk11 → Oulu vk12 → Helsinki vk13.
o Katsotaan miten homma lähtee liikkeelle.
o Pidetään myös huoli, että kun Shol:lla omaa tapahtumaa niin sieltä silti kuulumiset
Instagramiin, vaikka se osuisi jonku kaupungin viikolle.
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11. Muut esille tulevat asiat
o Apollonian kuulumiset
i. Apurahoja myönnetty opiskelijoille.
ii. Symposiumia ja hammaslääkäripäiviä suunniteltu.
iii. Apollonian jäsenmaksuun tullut muutos.
o Kandimuistio
i. Koevedos saatu, ensi viikolla tarvittavat korjaukset ja tämän jälkeen tilaus.
ii. Kandimuistiot jaetaan kandihuoneille ja jokainen kandiseura tiedottaa
jäseniään asiasta.
iii. Johanna hoitaa tiedottamisen kandimuistiosta.
o Kerätään nyt keväällä palkkatietoja 5. vuoden opiskelijoilta. Shol:n edustaja jakaa
paperit kaikille ja paperiin kirjoitettaisiin kunta missä ollut töissä, peruspalkka ja
toimenpidelisät. Sama toistetaan ensi syksynä ja tehdään kysely uudelle
valmistuvalle kurssille. Asiasta tehdään kooste eri alueiden palkoista. Asiaa hoitaa
alla olevat henkilöt:
i. Turku → Tapio
ii. Helsinki → Ville
iii. Kuopio → Kalle
iv. Oulu → Ulla-Maija
o Martina on rekrytoinut vaihtoihin liittyen LEO-ihmisiä (local exchange officer). Eri
kaupungeista saatu hyvin ihmiset näihin tehtäviin. Kuopiossa paikka vielä auki.
Martina on myös ehdottanut Turun kandiseuralle uutta hallitustehtävää tai
toiminhenkilöä vaihtoihin liittyen.
o Shol:n asiat joita haluttaisiin viedä hammaslääkäriliitolle:
i. Jos liitto tarvitsee opiskelijoihin liittyvää informaatiota niin sitä saa
helpoimmin meidän kautta.
12. Kokouksen päättäminen
o Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.33
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