SUOMEN HAMMASLÄÄKETIETEEN
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PÖYTÄKIRJA
27.5.2018

Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n hallituksen kokous
Sunnuntaina 27.05.2018 klo 20:30
Skype
Läsnä:
Hallituksen jäsenet 2018
Tapio Viita-Aho
Kalle Karvonen
Martina Juhola
Julia Ranta
Johanna Nelimarkka
Katri Hyttinen
Oskari Tulkki
Ulla-Maija Oivio
1. Kokouksen avaus
o Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 20:33
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 Katri Hyttinen
5. Kaupunkien kuulumiset
o Helsinki
i. Valinnaisia toukokuun loppuun asti.
ii. Hallitus on käynyt dekaanin puheilla hyvinvointiasioista. Puhuttu hampaan
opintojen siirtämisestä jo preklinikkaan, jolloin hamaan omat opinnot ja asiat
tulisivat aiemmin tutuiksi.
iii. Monet vaihtavat vaihtavat yleiselle. Kun siirtyneet klinikkaan niin ovat
todenneet että se ei ole oma ala.
iv. Uudet tilat eivät siirry lastenlinnaan, uusista tiloista ei vielä tietoa
v. Kevätjuhla ollut perjantaina, valmistuva kurssi lähteny nyt pois
o Kuopio
i. Dentina hankkinut uusia jäsenetuja kandiseuran jäsenille.
ii. Turhautuneisuus vähän hälvennyt ja laantunut. Kaikki jotka ovat halunneet
niin pääsevät kesäksi töihin.
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iii. Opettajatilanne todella kehno edelleen.
iv. Sairaanhoitopiiri hoitaa potilastoimintaa opetusklinikassa. Hallitus,
opetuslaitos ja sairaanhoitopiiri kokoustavat yhdessä, jossa pohditaan pielessä
olevia asioita. Esim. opettajapulaa sekä opiskelijoiden hyvinvointia.
v. Keskustelu ja kommunikaatiohäiriöitä edelleen tuoreessa klinikassa.
o Oulu
i. Viikko sitten valmistuvan kurssin päätösjuhla ja kakkosten kandiaiset.
ii. Kaikki jotka ovat halunneet ovat päässeet töihin
iii. Työpaikat olleet kivenalla
iv. 7 tyyppiä tulee syksyllä vielä klinikkaan
v. Fantom-sali remontoidaan kesällä ja klinikkaan uudet hoitokoneet myös
kesän aikana. Remonttien ei pitäisi viivästää opintoja syksyllä.
o Turku
i. Kaikki saaneet kesätyöpaikan, jotka ovat hakeneet niitä.
ii. Preklinikassa menee hyvin. Fantom-harjoittelu loppuu keskiviikkona.
iii. Farmakologian tentin hylsyttänyt hämmästyttävän moni. Selkeästi yli puolet
saivat tentistä hylätyn. Jos uusinnassa sama kaava, niin lisää selvittelyä.
6. Hammaslääkäriliiton kuulumiset
o Valtuuston kokous ollut 18-19. Käsitelty hammaslääketieteen opiskeluiden
kuormittavuutta. Esitys pidetty asiat ja sama esitys pidetään yliopistofoorumille
o Erikoistumisuudeistus väitöksestä työkokemuksesta, tutkimuksesta pisteitä. Liitto
sitä mietlä että työkokemus pitäis huomioida paremmin alkupisteyyksessä.
7. Apollonian kuulumiset
o Ei erityistä.
8. Akavan kuulumiset
o Ei erityistä.
9. EDSA:n ja IADS:n kuulumiset
o EDSA
i. Webinaareja toisinaan. Osa tapahtumista tiedotetaan hyvin ja osassa tiedotus
todella myöhään.
ii. EVP:n eteen kukaan ei oikein halua tehdä töitä. Toivottavasti uudet fuksit
innostuisivat tästä.
iii. Tukeeko SHOL toimintaa, usein varat hankitaan sponsoreiden avulla.
iv. Julia ja Martina ilmoittautuneet Oslon tapahtumaan.
v. Maltalle lähdössä yksi henkilö Oulusta.
o IADS
i. Webinaareja ollut.
ii. Jamaicalle vapaaehtoistyön ilmoittautuminen auennut.
2
www.shol.fi

SUOMEN HAMMASLÄÄKETIETEEN
OPISKELIJAIN LIITTO RY

PÖYTÄKIRJA
27.5.2018

iii. Martina järjestänyt paljon vaihtoja.
iv. IADS ottaa 10% vaihtojen maksuista itselleen.
v. Jokaisessa kaupungissa LEO:t, Turkuun valitaan syksyllä. Todella aktiivisia
LEO:ja.
10. Kandimuistio
o Viime vuoden kandimuistion tekemiseen liittyen on budjetoitu 160€. Tämä summa
on palkkio tekijälle. Annetaan lahjakortin muodossa.
i. Ehdotettu: Mikael Palinperälle 80€ (päätekijä), Katri Hyttiselle 40€
(sponsoreiden hankinta) ja Tapio Viita-aholle 40€ (sponsoreiden hankinta).
ii. Päätös: Hyväksytään ehdotettu.
o Seuraavan vuoden kandimuistion koordinointi aloitetaan. Kandimuistion tekeminen
tulisi aloittaa heti syksyllä. Ensi sähköpostit, sitten puhelinrinki.
Hammaslääkäripäivillä kysellään suoraan.
o Katri pääkordinoija. Kalle kiinnostunut myös kandimuistion tekemisestä. Julia voisi
mahdollisesti auttaa sponsoreiden hankinnoissa. Ulla-Maija pienellä ehkällä mukana.
o Seuraavan vuoden budjetti.
i. Ehdotettu: saman budjetin 160€ pitämistä.
ii. Päätös: hyväksytään ehdotus.
11. Muut esille tulevat asiat
o Lärvit-kerho muodostettu.
o Seuraava kokous elokuun lopussa.
12. Kokouksen päättäminen
o Hallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen klo 21:22.
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