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Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n hallituksen kokous 
Sunnuntaina 4.11.2018 klo 20:00 
Skype 
 
Läsnä:  
Hallituksen jäsenet 2018 Toimihenkilöt 2018 
Tapio Viita-aho Olli Siirola 
Katri Hyttinen 
Oskari Tulkki 
Martina Juhola 
Julia Ranta 
 
 

1. Kokouksen avaus 
o Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 20.04 

 
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  
o Katri Hyttinen, Julia Ranta 

 
5. Toimintasuunnitelman hyväksyminen 

o Ehdotetaan 2019 Toimintasuunnitelmaa hyväksyttäväksi liittokokoukseen 
o Hyväksytään 

 
6. Talousarvion hyväksyminen 

o Ehdotetaan 2019 Talousarviota hyväksyttäväksi liittokokoukseen 
o Hyväksytään 

 
7. Kaupunkien kuulumiset 

o Helsinki 
i. Shol-sitsien järjestely hyvässä vauhdissa. Uudistuksia klinikan 

valinnaisiin ja Kaivon toiminnan parantaminen ja uudistaminen. 
Hallituksen vaihdon suunnittelu ja uudenlainen toteutus. Pestien 
esittely etukäteen. Klinikkaopettajien pula ratkeamassa, mutta selviää 
parhaiten, kun muutettu. Muutto näillä näkymin vuonna 2020. 

o Kuopio 
i. Tyytymättömyyttä fuksikurssilla, Kuopio ei ensimmäinen 

hakuvaihtoehto. Liikaa tapahtumia, joissa alkoholia ja yleistä 
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turhautumista. Klinikassa vaihtelevuutta, opettajissa vaihtelua, 
opetusväen pitkät sairaslomat ja tutkimusvapaat. Vuosijuhlat Dentina 
45-v, sujui hyvin. Kaivon avulla keskusteluyhteys auki ja palautteeseen 
reagoidaan ja viedään eteenpäin.  

o Oulu 
i. Vujut ohi. SHOLlin toiminnasta kiinnostuneita opiskelijoita. 

Sitsi-ilmoa ei vielä julkaistu, mutta kiinnostusta on. 
o Turku 

i. Potilailta toivotaan asiakaspalautetta, yleispalaute 
hymynaama-painokoneella. Uudet opiskelijat aktiivisia ja hyvä 
yhteishenki. Vujut sujuivat hyvin.  

 
8. Hammaslääkäriliiton kuulumiset 

o Stategiatyöryhmä tekee liiton uutta strategiaa 
o -Kopovaliokunnassa käytiin läpi erikoistumiskoulutuksen uudistamista 
o -25.10 järjestettiin learning cafe tilaisuus, jossa oli tarkoitus arvioida 

tarvittavaa hammaslääkärimäärää tulevaisuudessa. 
o tammikuussa Lauri osallistuu yliopistofoorumin kokoukseen, aiheena 

opiskelijoiden kuormittuneisuus. Paikalla kaikki Suomen hammaslääketieteen 
laitosten johtajat 

 
9. Apollonian kuulumiset 

o Sähköpostikokous tulossa, fuksien jäsenyyden vahvistaminen.  
 

10. EDSA:n ja IADS:n kuulumiset 
o EDSA 

i. Kazanin kokoukseen toivotaan Suomesta osallistujia.  
o IADS 

i. Ranskan konferenssin ilmoittautuminen. Vaihtoon lähtenyt 7 henkilöä 
(9 kaikkiaan, IADS+EDSA).  

 
11. Taloustilanne 

o Tilanne hyvä. Shol:n markkinoinnin tehostaminen tulevaisuudessa.  
 

12. Kandimuistio ja sponsorisopimukset 
o Listerinen esittely sitseille mahdollisesti. 

 
 

13. Liittokokousjärjestelyt 
o Kutsut lähetetään kaupungeille.  

 
14. SHOL-sitsit 

o Sitsijärjestelyt sujuvat hyvin. 
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15. Muut esille tulevat asiat 
o Apurahahakemuksia. 

i. 6 kpl, joista 3 EDSA/IADS 
o Eri hallitusten yhteistyön kehitys 

i. Kartoitetaan henkilöä, joka kartoittaa puheenjohtajilta kaupunkien 
tilanteet. Kaksisuuntainen informaation kulku. 

 
16. Kokouksen päättäminen 

 
o Hallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen klo. 20.50 

 


