Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Yhdistyksen kokous 2/2014 - Kesätkokous
Aika: 30.3.2014 klo 13.00
Paikka: Ravintola Ylä-Ruth, Seminaarinkatu 19, Jyväskylä
Paikalla: Annukka Niemelä (pj.), Pia Jussila (siht.), Lotta Tuominen, Mia Varjus, Assi Peltonen,
Miia Mellanen, Roosa Hämäläinen, Ville Ritola, Hanna Leinonen, Tuuli Turunen, Emma Nevala,
Roope Rytkönen, Laura Ginström, Jaakko Tähkä, Gabrielle Lindholm, Kimmo Haapanen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.03.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin kohta 15 (SPOL:n vuosirytmi). Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Annukka Niemelä.
5. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Pia Jussila.
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuuli Turunen ja Assi Peltonen.
7. Ilmoitusasiat
SPOL:n kansioita on päätetty alkaa säilyttää tästä lähtien Psylin toimistolla.
SPOL:lle on tullut kutsu TASO:n vuosijuhliin. Vuosijuhlat osuvat valitettavasti samalle päivälle
KosmoSPOLiitin kanssa. SPOL lähettää kuitenkin TASO:lle lämpimiä terveisiä.
29.3. järjestetty ainejärjestötapaaminen sujui kaikin puolin hyvin. Päivä oli monella tapaa antoisa.
Ainejärjestötapaamisessa päätettiin valita kumppaniainejärjestöt. Kumppaniainejärjestön kanssa on
tarkoitus järjestää yksi yhteinen tapahtuma kuluvan vuoden aikana. Kumppaniparit ovat seuraavat:
Stimulus ja Fobia, Cortex ja Oidipus, Impuls ja Kompleksi. Ainejärjestötapaamisessa päätettiin
myös perustaa facebookiin kopo-ryhmä, johon kaikkien ainejärjestöjen kopo-edustajat, sekä kaikki
kopo-asioista kiinnostuneet voivat liittyä. Lisäksi päätettiin koota SPOL:n nettisivuille lista
harjoittelupaikoista, joissa eri ainejärjestöjen opiskelijat ovat harjoittelunsa suorittaneet.
8. Ainejärjestöjen kuulumiset
Cortexin vuosijuhlien järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Vuosijuhlat järjestetään 25.10. Bravo
Plazassa. Alustavien suunnitelmien mukaan kaikista ainejärjestöistä toivotetaan tervetulleeksi kaksi
edustajaa. Cortexin kevät on tapahtumantäyteinen: erilaisia tapahtumia on viikoittain.
Fobialla on tulossa kevään mittaan paljon erilaisia tapahtumia. Yhteistyö Tupsyn kanssa on
lisääntynyt.
Kompleksissa yritetään aktiivisesti lisätä englanninkielisten psykologian kurssien tarjontaa.
Tarkoituksena on tätä kautta saada lisää vaihtokohteita psykologian opiskelijoille. Kompleksi on
saamassa vieraaksi unkarilaisia psykologian opiskelijoita.

Joensuussa on tulossa uusi opetussuunnitelma. Uusi opetussuunnitelma vaikuttaa hyvältä.
Oidipuksen vanhasta logosta on luovuttu, ja tilalle on suunniteltu uusi. Joensuussa ainejärjestöjen
välinen yhteistyö on lisääntynyt viime aikoina.
Impulsilla on tulossa tapahtumantäyteinen kevät.
Stimuluksella menee hyvin. Myös Jyväskylässä psykologian opiskelijoille on tiedossa paljon
tapahtumia kevään mittaan.
9. Toiminnantarkastajien lausunto
Tiia Halsilalta on tullut lausunto, jonka mukaan toiminta on toteutettu hyväksyttävästi sitä
koskevien lakien ja säädösten mukaisesti. Lausunto on ollut kokouksen osallistujien nähtävillä
kokouksessa.
Huomautuksena lausunnossa mainittiin, että pöytäkirjoihin tulisi merkitä tarkat rahasummat
erilaisten kulujen hyväksymisen yhteydessä. Muuta huomautettavaa ei ollut.
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen kaudelta 2013
Tilinpäätös kaudelta 2013 vahvistettiin totuudenmukaiseksi.
11. Toiminnantarkastuksen vahvistaminen kaudelta 2013
Toimintakertomus kaudelta 2013 lähetettiin kokouskutsun liitteenä, johon jokainen osallistuja sai
tutustua etukäteen omatoimisesti. Toimintakertomus hyväksyttiin totuudenmukaiseksi ja
toiminnantarkastus vahvistetaan kaudelta 2013.
Annukka Niemelä poistui 13.22. Puheenjohtajana jatkoi Mia Varjus.
12. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2013 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus vuoden 2013 hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
Annukka Niemelä palasi takaisin puheenjohtajaksi.
13. Toiminnantarkastajien sekä varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2014
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin Tiia Halsila ja Kimmo Haapanen.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Jaakko Tähkä.
14. Jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu vuodelle 2014
Euromääräinen jäsenmaksu on vuonna 2013 määräytynyt ainejärjestön jäsenmäärän mukaan. Koska
Oidipuksen jäsenmäärä on kasvanut, Oidipuksen jäsenmaksu päätettiin nostaa samaan suhteeseen
muiden ainejärjestöjen kanssa. Lisäksi Cortexin vuosittainen sisäänottomäärä on kasvanut, joten
myös Cortexin jäsenmaksua korotetaan samaan suhteeseen muiden samansuuruisten ainejärjestöjen
kanssa. Jäsenmaksuja ei olla korotettu yli viiteen vuoteen, ja tänä aikana useat kulut ovat kasvaneet.
Tästä syystä edellä mainittujen korotusten lisäksi kaikkien ainejärjestöjen jäsenmaksuja päätettiin
nostaa viidellä eurolla.
Uudet ainejärjestökohtaiset jäsenmaksut ovat seuraavat:
Stimulus: 75e
Kompleksi: 65e
Fobia: 45e
Cortex: 40e

Oidipus: 35e
Impuls: 30e
Tulevina vuosina jäsenmaksuja tulee tarkkailla jäsenmäärien muutoksien yhteydessä. Jäsenmaksut
tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin.
Kannattajajäsenmaksuun ei tehdä muutoksia. Kannattajajäsenmaksu on 1.1.-30.6. maksaneille 20
euroa kuluvasta vuodesta ja 1.7.-31.12. maksaneille 40 euroa kuluvasta vuodesta. Tästä eteenpäin
maksu on 40 euroa jokaista kalenterivuotta kohden.
15. SPOL:n vuosirytmi
Ehdotettiin hallituksen valintakokouksen pitämistä jo joulukuussa. Tällöin ainejärjestöt valitsisivat
edustajansa jo loka-marraskuussa. Valintakokouksen ajankohta (tammikuu) päätettiin kuitenkin
pitää ennallaan. Päätettiin kuitenkin selvitellä mahdollisuutta valita kaikki pestit jo tammikuun
kokouksessa. Tämä mahdollistaisi omaan pestiin perehtymisen jo etukäteen ennen hallituskauden
alkamista.
Toiminnantarkastajat päätettiin valita tästä lähtien syyskokouksessa.
16. Säännöt
Puheenjohtajan ehdottamat sääntömuutokset hyväksyttiin (ks. liite 1).
17. Muut esille tulevat asiat
Psykonetin yleiskokous järjestetään 5.-6.6. Tampereella. Paikalle toivotetaan tervetulleeksi useampi
opiskelijaedustaja. Osallistumisesta pitää ilmoittaa 19.5. mennessä. Ensisijaisesti paikalle toivotaan
SPOL:n psykonet-edustajia, sekä ainejärjestöjen kopo-vastaavia.
Hallituksen kokouksessa päätettiin seuraavista tulevista tapahtumista: SPOLympialaiset 26.7.
Turussa, graduseminaari ja sitsit Helsingissä viikolla 46.
18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.
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