
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 3/2014
Aika: 12.4.2014 klo 12.30
Paikka: Itämeri

Paikalla: Annukka Niemelä (pj.), Pia Jussila (siht.), Assi Peltonen, Tuuli Turunen, Emma Nevala, 
Ville Ritola, Hanna Leinonen, Kalle Vihma, Annakaisa Varjus, Mia Varjus, Kiia Wallin, Roope 
Rytkönen, Miia Mellanen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.33.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Kohdaksi 13 lisättiin Harjoittelutuet ja kohdaksi 14 Seuraava kokous. Esityslista hyväksyttiin 
työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Emma Nevala ja Tuuli Turunen

5. Ilmoitusasiat
PSV:n kevätkokous oli käynnissä samaan aikaan SPOL:n hallituksen kokouksen kanssa. Tästä 
syystä PSV-edustajat eivät päässeet osallistumaan kokoukseen.

Hanna Leinonen on osallistunut kahteen SPS:n kokoukseen.

Kesäkuun alulle suunniteltu Psykonetin yleiskokous peruttiin käytännön syistä johtuen. Kokous 
järjestetään mahdollisesti syksyllä.

6. Talousasiat
Tilin saldo 12.4. oli 9142,64e.

Riihimäen perehdytysviikonlopun matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Matilda Derefalkille 
(38,81e) ja Annakaisa Varjukselle (60e). Lisäksi Etelä-Suomen Matkailukiinteistöt Oy:lle 
hyväksyttiin maksettavaksi Riihimäen perehdytysviikonlopun mökkivuokra (560e).

Jyväskylän kokouksen (2/2014) matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Tuuli Turuselle (61,77e), 
Emma Nevalalle (61,77e), Pia Jussilalle (39e) ja Assi Peltoselle (29,14e). Lisäksi Jyväskylän 
ainejärjestötapaamisen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Roope Rytköselle (70e) ja Enni 
Eeronheimolle (60,77e). Ainejärjestötapaamisen tarjoilukuluja hyväksyttiin korvattavaksi Mia 
Varjukselle (88,54e).

KosmoSPOLiitin matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Miia Mellaselle (40e).

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin korvattavaksi seuraavia kuluja: postituskuluja, Tiia Halsila (9e); 
postituskuluja, Pia Jussila (1,05e); toimistokuluja, Tommi Aho (31,80e); toimistokuluja, Emma 
Nevala (9,95e); palkinnot KosmoSPOLiitin ohjelmaa varten, Hanna Leinonen (10,70e).

7. SPOLympialaiset
SPOLympialaiset järjestetään 26.7. Turussa. Järjestelyjä aloitellaan pikkuhiljaa. Myös Fobian 



ainejärjestöaktiiveja yritetään saada mukaan järjestelemään tapahtumaa.

8. Kumppaniainejärjestöjen tapahtumat
Fobia ja Stimulus ovat suunnitelleet järjestävänsä lokakuun lopulla jotain yhteistä. Tarkempia 
suunnitelmia ei vielä ole.

Impuls ja Kompleksi järjestävät myös yhteisen tapahtumansa lokakuun lopulla.

Cortexilla ja Oidipuksella on joitain alustavia suunnitelmia tapahtuman sisällöstä. Ajankohtaa ei ole 
vielä lyöty lukkoon.

9. Toiminnan avoimuus
Hallituksen kokoukset on päätetty pitää jäsenistölle avoimina.

SPOL:n facebook-ryhmä pyritään pitämään aktiivisena keskustelufoorumina. Keskustelua ryhmässä 
pidetään yllä esimerkiksi päivittämällä kuulumisia eri ainejärjestöistä, terveisiä eri tapahtumista tai 
kertomalla hallituksen kokouksissa esille nousseista asioista.

Nettisivuja päivitetään paraikaa ajankohtaisemmiksi. Sivujen muokkaaminen on tällä hetkellä 
hyvällä mallilla. Hallituksen pöytäkirjoja julkaistaan nettisivuilla sitä mukaan, kun ne saadaan 
allekirjoitettua.

Kaikista päätöksistä kerrotaan myös sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät pääse kokoukseen. 
Tämä tapahtuu kätevästi esimerkiksi hallituksen facebook-ryhmän kautta.

Kaikkien edellä mainittujen keinojen tavoitteena on pitää SPOL lähellä jäsenistöä. Hallituksen 
toiminta pyritään pitämään läpinäkyvänä, jottei jäsenistölle jäisi sellaista mielikuvaa, että hallitus 
tekee kaikki päätökset pienellä porukalla muita kuuntelematta. 

10. EFPSA
Romanian kongressi lähestyy: kongressin ajankohta on 27.4.-4.5. Suomesta kongressiin on lähdössä 
14 osallistujaa. Kaikki suomalaiset kongressiin hakijat pääsivät mukaan.

EFPSA newsletteriin päätettiin kirjoittaa SPOL-esittely.

11. Jäsenkysely
SPOL:n jäsenkyselyä aletaan alustavasti suunnitella. Jäsenkysely yritetään saada valmiiksi 
syksyksi.

Jäsenkyselyssä kerätään muun muassa tietoa siitä, mitkä tapahtumat ovat jäsenistön mielestä hyviä, 
ja mitä tapahtumia tulisi kehittää. Jäsenkyselyssä kerätään myös jäsenistöltä ideoita SPOL:n 
toimintaa koskien. Mahdollista on myös keksiä täysin uusia tapahtumia.

12. Nettipäätökset
Hallituksella on mahdollisuus tehdä nettipäätöksiä sähköpostilistan kautta. Se on hyvä keino 
esimerkiksi erilaisissa budjettiasioissa. Nettipäätösten avulla kaikkia päätöksiä ei tarvitse venyttää 
seuraavaan kokoukseen asti, ja päätöksiä voidaan tehdä nopeammin.

Päätettiin, että hallitus voi tehdä nettipäätöksiä. Tehdyt nettipäätökset kirjataan pöytäkirjaan 
päätöksiä seuraavissa hallituksen kokouksissa.

13. Harjoittelutuet



Harjoittelutuissa on havaittu eroja eri yliopistojen välillä. SPOL:lle on tullut pyyntö, että se tekisi 
kattavan selvityksen harjoittelukäytännöistä eri psykologian laitoksissa.

Päätettiin tehdä Google Drive, johon kerätään tietoja harjoitteluun liittyvistä käytännöistä eri 
yliopistoissa. Kaikki hallituksen jäsenet selvittävät tilanteen omassa yliopistossaan, ja lisäävät sen 
pohjalta oman osuutensa Driveen.

14. AOVA
a. Koulutuksen maksuttomuus
AOVA:ssa on tiedusteltu, mitä mieltä eri alojen opiskelijat ovat koulutuksen maksuttomuudesta. 
Mia Varjus edustaa AOVA:ssa psykologian opiskelijoita. Kokouksessa keskusteltiin siitä, mitä 
mieltä psykologian opiskelijat ovat koulutuksen maksuttomuudesta.

Todettiin, että koulutuksen maksuttomuus takaa sen, että kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus 
opiskella haluamaansa alaa. Jos lukukausimaksut tulisivat kaikille, opiskelu olisi kiinni opiskelijan 
varallisuudesta. Tämä lisäisi sosiaalista eriarvoisuutta, joka puolestaan johtaisi edelleen moniin 
ongelmiin.

Kokouksessa puhuttiin myös lukukausimaksuista ulkomaalaisten opiskelijoiden osalta. 
Viimeaikainen lukukausimaksukokeilu EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 
meni monella tavalla pieleen: sen seurauksena muun muassa maksut karkottivat ulkomaalaisia 
opiskelijoita Suomesta, kokeilun kulut olivat suuremmat kuin siitä saadut edut, ja maksujen koettiin 
lisäävän epätasa-arvoa opiskelijoiden välillä.

Pohdittiin myös sitä, voisiko lukukausimaksuista olla jotain hyötyä. Lukukausimaksut voisivat 
mahdollisesti nopeuttaa opiskelijoiden valmistumisaikaa, mutta se ei todennäköisesti parantaisi 
ammattiin valmistuvien osaamista. Lukukausimaksut voisivat johtaa myös siihen, että tutkinnot 
jäisivät todennäköisemmin kesken, ja että yhä useammat joutuisivat tekemään töitä opintojen 
ohella.

Kokouksessa oltiin yksimielisesti sitä mieltä, että opiskelun tulee olla kaikille suomalaisille 
maksutonta. Suotavaa olisi, että koulutus olisi maksutonta myös ulkomaalaisille opiskelijoille.

14. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään lauantaina 10.5. Helsingissä. Tarkempaa aikaa ei vielä lyöty lukkoon.

15. Muut esille tulevat asiat
Pohdittiin, pidetäänkö viikolle 46 suunniteltu graduseminaari ja SPOL-sitsit perjantaina vai 
lauantaina. Alun perin suunniteltiin lauantaita, mutta tilanvarausongelmista johtuen pohdittiin 
mahdollisuutta järjestää tapahtuma perjantaina. Tarkkaa päivämäärää ei vielä päätetty.

Joensuun kongressin yhteydessä ei järjestetä yhteistä opiskelijamajoitusta. Kongressiin osallistujien 
majoitus on omakustanteinen. Kongressiin osallistujien kannattaa varata majoitus hyvissä ajoin, 
sillä majoituspaikkoja on rajallisesti. Kongressin yhteydessä, torstai-iltana, opiskelijoille 
järjestetään yhteistä iltaohjelmaa.

SPOL:lle on tullut toive, että SPOL näkyisi enemmän rivijäsenille. SPOL pyrkii tähän pitämään 
toimintansa mahdollisimman avoimena. Yksi hyvä keino lisätä SPOL:n näkyvyyttä on tuoda 
SPOL:a esille esimerkiksi ainejärjestöjen tapahtumissa ja ainejärjestölehdissä. On ehdotettu myös, 
että SPOL järjestäisi paikallisia tapahtumia eri yliopistoissa. 

15. Kokouksen päättäminen



Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.55.

_____________________________ _____________________________
puheenjohtaja sihteeri
Annukka Niemelä Pia Jussila

_____________________________ _____________________________
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Emma Nevala Tuuli Turunen


