
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 6/2014
Aika: 21.9.2014 klo 12.00
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, Helsinki

Paikalla: Annukka Niemelä (pj.), Pia Jussila (siht.), Emma Nevala, Tuuli Turunen, Lotta Tuominen, 
Mia Varjus, Johanna Kjellman, Hanna Leinonen, Ville Ritola, Assi Peltonen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.28

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

3. Esityslistan hyväksyminen
Kohdaksi 16 lisättiin Erasmus+ -apurahan hakeminen Train Advanced Trainers -tapahtumaa varten 
ja kohdaksi 17 Semifit -projektiin osallistuminen. Muilta osin esityslista hyväksyttiin 
työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuuli Turunen ja Johanna Kjellman.

5. Ilmoitusasiat
Fobia ja Impuls järjestivät fukseille Psykologiliiton sponsoroiman järjestöinfon 17.9. Tapahtuma 
sujui hyvin. Muissa kaupungeissa järjestetään samanlaiset järjestöinfot syksyn aikana: Tampereella 
14.10., Jyväskylässä 28.10., Joensuussa 31.10. ja Helsingissä 7.11. Lisäksi Kompleksi on järjestänyt 
uusille opiskelijoille oman infotilaisuuden, jossa myös SPOL esiteltiin.

NPS-konferenssin haku on auennut. Tapahtuma järjestetään 7.-9.11. Uppsalassa. Tapahtuman 
teemana on ”Building an Organization”. Mukaan mahtuu kymmenen suomalaista, ja hakuaikaa 
tapahtumaan on 1.10. asti.

Myös Train the Trainers Finlandin haku on nyt auki. Tapahtuma järjestetään 15.-21.12. Ylöjärvellä. 
Hakuaikaa tapahtumaan on 11.10. asti.

Ainejärjestöjen kumppanuusprojekti on hyvällä mallilla, ja kumppanuustapahtumia järjestetään 
syksyn mittaan kaikissa ainejärjestöissä. Cortex ja Oidipus järjestävät Sexpon koulutustapahtuman 
ja sitsit 27.9. Tampereella. Kompleksi ja Impuls järjestävät Mindfulness-koulutuksen ja 
kielikylpysitsit 4.10. Turussa. Stimulus ja Fobia järjestävät myös Mindfulness koulutuksen, sekä 
yhteistä iltaohjelmaa Turussa 21.11.

Psykonetin yleiskokous järjestetään 20.-21.10. Tampereella. Kokouksen virallinen ohjelma 
julkaistaan pikapuoliin.

Nuorten Psykologien Verkosto järjestää Psykologit ja Media -tapahtuman Helsingissä 10.-11.10. 
Tapahtumassa on paikkoja sadalle osallistujalle, joista puolet on varattu psykologian opiskelijoille 
ja puolet jo valmistuneille psykologeille.

Assi Peltonen saapui 12.43.

6. Nettipäätökset
Ei tehtyjä nettipäätöksiä.



7. Talousasiat
Tilin saldo 21.9. oli 4320,57e
Mia Varjukselle hyväksyttiin korvattavaksi toukokuun kokouksen matkakuluja (32,80e).

Heinäkuun kokouksen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Assi Peltoselle (26,80e) ja Johanna 
Kjellmanille (31,20e). Lisäksi SPOLympialaisten kuluja hyväksyttiin korvattavaksi Juulia 
Haajaselle (31,57e; rastikuluja) ja Gabrielle Lindholmille (2,10e; tarjoilukuluja).

Elokuun kokouksen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Assi Peltoselle (38,70e), Mia 
Varjukselle (32,80e) ja Johanna Kjellmanille (40,80e).

Syyskuun kokouksen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Assi Peltoselle (22,25e), Tuuli 
Turuselle (20,30e) ja Emma Nevalalle (20,30e).

Emma Nevalalle hyväksyttiin korvattavaksi toimistokuluja (3,79e).

Heinäkuun kokouksessa hyväksyttyjen vuoden 2013 SPOS:n kulujen (206,49e) lisäksi tässä 
kokouksessa Impulsille hyväksyttiin korvattavaksi tapahtumasta rästiin jääneitä tarjoilukuluja 
(296,49e).

8. AOVA
Akavan opiskelijavaltuuskunnan Psykologiliiton nykyinen edustajan, Mia Varjuksen, kausi päättyy 
vuoden vaihteessa. Tämän syksyn aikana SPOL:n tulee valita uusi edustaja. Varaedustajana toimii 
Psykologiliiton opiskelijasihteeri.

Koska SPOL tekee valinnan uudesta edustajasta, kokouksessa käytiin keskustelua siitä, millä 
perusteella uusi edustaja valitaan. Hakijalla olisi hyvä olla kokemusta järjestötoiminnasta ja 
vaikuttamistyöstä, mutta tärkeimpänä ominaisuutena pidetään kiinnostusta työelämäkysymyksiin ja 
yhteiskunnallisiin asioihin. Lisäksi hakijan tulee olla Psykologiliiton jäsen.

Pestiin voi hakea lähettämällä nykyiselle edustajalle vapaamuotoisen hakemuksen.

Haku pestiin avataan heti kokouksen jälkeen, ja haku sulkeutuu noin viikko ennen lokakuun 
kokousta. Seuraava edustaja valitaan lokakuun kokouksessa.

9. Jäsenkysely
Mia Varjus on laatinut jäsenkyselyn psykologian opiskelijoille. Jäsenkyselyssä kartoitetaan jäsenten 
tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä SPOL:n tapahtumista, viestinnästä, yhteistyökumppaneista, sekä 
edunvalvonnasta. Kokouksessa jäsenkysely viimeisteltiin lopulliseen muotoonsa.

Jäsenkyselyyn aletaan kerätä vastauksia viikolla 39. Vastusaikaa kyselyyn on noin kolme viikkoa.

Kokoustauko 14.42. Kokous jatkui 14.03

10. Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit
Gradukonferenssin ja SPOL-sitsien järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Konferenssiin saapuu puhujia 
eri yliopistoista, ja gradujen aiheet ovat monipuolisia. Myös Helsingin yliopiston psykologian laitos 
haluaa esittäytyä ja lausua muutaman sanan konferenssin aikana.

SPOL:n uusi sitsilaulukirja julkaistaan SPOL-sitseillä. Sitsilaulukirja sisältyy sitsien 
osallistumismaksun hintaan, joka tulee kokonaisuudessaan olemaan enintään 19 euroa.



Suomen Soveltuvuuskoekeskus sponsoroi tapahtumaa 150 eurolla. Tapahtuman järjestämistä ja 
sitseillä julkaistavan SPOL:n laulukirjan tekoa varten etsitään lisää sponsoreita.

Ensimmäinen infoviesti tapahtumasta lähetetään sähköpostitse ja facebookin kautta 
mahdollisimman pian. Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa lokakuun alussa.

11. Nettisivut
a. Pestikuvaukset
Nettisivuille kootaan lyhyt kuvaus kaikista SPOL:n pesteistä pdf-tiedostona. Kuvauksista tulee 
käydä ilmi, mitä mikäkin pesti tarkoittaa ja mitä tehtäviä kuhunkin pestiin kuuluu. Tätä tiedostoa 
voi hyödyntää myös esimerkiksi uusien SPOL-edustajien perehdyttämiseen eri ainejärjestöissä.

Pestikuvaukset tulee lähettää Pia Jussilalle syyskuun loppuun mennessä.

b. Kirjakierrätyspalsta
Nettisivuille tehdään kirjakierrätyspalsta, jossa opiskelijat voivat ostaa ja myydä vanhoja 
psykologian kirjojaan. 

Lisäksi nettisivuille luodaan uusi Opiskelijalle-osio. Tämän osion alle on tarkoitus koota asiaa 
harjoittelukäytännöistä, kirjakierrätyspalsta, sekä muita opiskeluun liittyviä asioita. Myös nykyinen 
Projektit-osio siirretään tämän osion alle. 

12. KosmoSPOLiitti ja TAT
KosmoSPOLiitin lähtöpäiväksi on valittu 7.3. KosmoSPOLiitti yhdistetään Train Advanced 
Trainers -tapahtuman kanssa siten, että TAT:n Open Training Day järjestetään maissa ennen 
risteilyä.

Taloudellisista syistä risteilylle lähtö päätettiin siirtää Helsingistä Turkuun.

Sitä, järjestetäänkö risteily yksi- vai kaksipäiväisenä, mietitään vielä.

13. Lausunto translakiluonnoksesta
Annukka Niemelä on kirjoittanut SPOL:n lausunnon translakiluonnoksesta, ja lähettänyt sen 
eteenpäin Sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lausunto julkaistaan SPOL:n nettisivuilla, jossa kaikki kiinnostuneet voivat käydä sen lukemassa.

14. Hallituksen palautekyselyn läpikäynti
Annukka Niemelä laati hallitukselle palautekyselyn, johon hallituksen jäsenet ovat käyneet 
vastaamassa. Kokouksessa käytiin läpi kyselyn antia.

Kyselyn mukaan hallitus koki toimivaksi erityisesti tiedonkulun hallituksen jäsenten kesken. 
Keskusteluyhteys koettiin hyväksi, ja facebook on lisännyt avointa keskustelua. Myös kokouksissa 
käydyt keskustelut koettiin hyviksi ja monipuolisiksi. Yleisesti ilmapiiri hallituksen kesken on 
koettu hyväksi, ja tapahtumien järjestäminen on sujunut hyvin ja tehokkaasti.

Kyselystä nousi esille myös asioita, joissa hallitustyöskentelyssä olisi parantamisen varaa. 
Kokouksiin toivottiin enemmän aikaa keskustelulle, ja kokouksiin osallistuminen on ollut 
vaihtelevaa. Myös erilaisten projektien toteuttamisen toivottiin olevan selkeämpää, ja niistä tulisi 
olla enemmän keskustelua kokouksessa. 



Kyselyssä nousi esille myös joitakin kehitysehdotuksia, jolla hallitustyöskentelyä voisi parantaa. 
Kokouksessa päätettiin esimerkiksi alkaa pitää hallituksen skypemiittejä kokousten välissä. Tämä 
takaa sen, etteivät yksittäiset kokoukset venähdä liian pitkiksi. Lisäksi ehdotettiin myös, että 
kokoukset voisi järjestää myös ennen isoja tapahtumia, ja kokousten päivämäärät sovittaisiin 
pidemmälle etukäteen. Myös perehdytysviikonlopun kaltaista motivaation nostatuspäivää 
ehdotettiin järjestettäväksi ennen syyslukukauden alkua.

Lotta Tuominen, Tuuli Turunen ja Emma Nevala poistuivat 16.26

15. SPOL:n haalarimerkit
SPOL:n haalarimerkkejä päätettiin tilata lisää. Ainejärjestöt voivat tilata SPOL:lta lisää 
haalarimerkkejä tarpeen mukaan. 

16. Erasmus+ -apurahan hakeminen TAT-tapahtumaan
Päätettiin hakea Erasmus+ -apurhaa Train Advanced Trainers -tapahtumaa varten.

17. SemiFit -projektiin osallistuminen
SemiFit on kokeneille kouluttajille järjestettävä seminaari, joka järjestetään ensi vuonna Saksassa ja 
Espanjassa. Tapahtuman tarkoituksena on tarjota osallistujille mahdollisuus kehittää 
koulutustaitojaan.

SemiFit:n järjestäjät ovat pyytäneet SPOL:a tapahtuman yhteistyökumppaniksi. Tämä helpottaisi 
Erasmus+ -apurahan saamista tapahtumaa varten. Yhteistyö tapahtuman järjestäjien kanssa 
mahdollistaisi myös suomalaisten kouluttajien pääsyn tapahtumaan.

SPOL haluaa tukea kouluttajana toimivien jäsentensä ammatillista kehittymistä. Täten päätettiin, 
että SPOL ryhtyy tapahtuman yhteistyökumppaniksi.

18. EFPSA
Social Impact Initiativeen haetaan paikallisia koordinaattoreita. Haku tehtävään on käynnissä 
paraikaa. Paikallisen koordinaattorin tehtäviin kuuluu Social Impact Initiativen koulutuspaketin 
kääntäminen omalle kielelle, sekä koulutuspaketin käytön koordinointi Suomessa.

EB/MR -tapaaminen järjestetään Serbiassa loka-marraskuun vaihteessa. 

EFPSA on tiedustellut, olisiko SPOL:lla sen toiminnalle toivomuksia. Asiasta keskusteltiin 
kokouksessa. EFPSA voisi esimerkiksi edistää maiden keskinäisiä vaihtoprojekteja jollain tavalla. 
Myös kansainväliset puheenjohtaja- ja muut järjestöaktiivitapaamiset olisivat hyvä juttu. Kuitenkin 
EFPSA:n tärkeimpänä tehtävänä SPOL näkee sellaisten tapahtumien organisoinnin, mitä ei 
kansallisella tasolla voi järjestää.

SPOL on kiitollinen siitä, että EFPSA kyseli jäsenjärjestöjensä toiveita.

19. SPOL:n sitsilaulukirja
SPOL:n sitsilaulukirjaan valittavista lauluista, kirjan lopullisesta ulkoasusta, sekä muista kirjan 
tekoon liittyvistä asioista on käyty paljon keskustelua facebookin sitsilaulukirja-ryhmässä. Näiden 
keskustelujen perusteella on päädytty seuraavaan kirjavaihtoehtoon: Kirja tulee olemaan A6-
kokoinen, ainakin osittain värillinen kierrekansivihko.

Sitsilaulukirjan hintaa on tiedusteltu eri painatusfirmoista. Koko erän hinta tulee olemaan 
enimmillään 1500 euroa. Myyntihinta ainejärjestöille tulisi olemaan näillä näkymin 4e/kpl.



Kirjan painatuskulujen kattamiseksi haetaan sponsoreita. Sponsorit saavat vastineeksi mainostilaa 
laulukirjasta. Mainokset tulevat olemaan eri kokoisia, riippuen tuen määrästä.

Sitsilaulukirjalle on löytynyt vapaaehtoinen taittaja. Kirjan taittajalle lahjoitetaan 50 euron arvoinen 
lahjakortti, sekä ilmainen pääsy SPOL-sitseille, jossa uusi sitsilaulukirja julkaistaan. Taittaja saa 
myös nimensä sitsilaulukirjaan.

Sitsilaulukirjaan on jo nyt saatu kerättyä paljon lauluja eri ainejärjestöistä. Jos jokin ainejärjestö 
haluaa vielä lisää omia laulujaan kirjaan, tulee ne lähettää eteenpäin mahdollisimman pian.

20. Tulevat kokoukset
Seuraava kokous järjestetään Tampereella 19.10. kello 14.00
SPOL:n hallituksen skypemiitti pidetään 8.10. klo 20.00

21. META
Psykologien työttömyysluku on pysynyt samana viime kuukausien aikana. Tällä hetkellä työttömiä 
psykologeja on 114, ja avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä 45. Työttömyysluvun oletetaan 
pysyvän kutakuinkin samana seuraavien kuukausien aikana.

Psykologiliiton uudeksi opiskelijasihteeriksi on valittu Annukka Niemelä. 

22. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.01.

_____________________________ _____________________________
puheenjohtaja sihteeri
Annukka Niemelä Pia Jussila

_____________________________ _____________________________
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Tuuli Turunen Johanna Kjellman


