
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 7/2014
Aika: 19.10.2014 klo 14.00
Paikka: Ravintola Teerenpeli, Hämeenkatu 25, Tampere

Paikalla: Annukka Niemelä (pj.), Pia Jussila (siht.), Mia Varjus, Taru Smolander, Tino Karolaakso, 
Lotta Tuominen, Roosa Hämäläinen, Hanna Leinonen 

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.05

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

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Varjus ja Roosa Hämäläinen.

5. Ilmoitusasiat
Cortex täyttää 50 vuotta, ja sen kunniaksi järjestetään vuosijuhlat Tampereella Bravo Plazassa 
25.10. Annukka Niemelä edustaa SPOL:a vuosijuhlilla ja toimittaa SPOL:n lahjan Cortexille.

SPOL:n jäsenkysely on avattu. Vastauksia on tullut tähän mennessä paljon sekä suomen- että 
ruotsinkieliseen kyselyyn. Jäsenkysely on auki vielä jonkin aikaa. Eri ainejärjestöissä muistutellaan 
jäseniä vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian.

Tampereella korkeakoulujen yhteistyöprojekti on herättänyt kummastusta opiskelijajärjestöissä. 
Projektissa sekaannusta on herättänyt epätieto siitä, aiotaanko Tampereen korkeakoulut yhdistää 
yhdeksi isoksi korkeakouluksi vai onko tarkoitus syventää korkeakoulujen välistä yhteistyötä. 
Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan mielestä asiasta on tiedotettu puutteellisesti, ja asian 
tiimoilta on tehty päätöksiä suljettujen ovien takana. Asiaa selvitellään paraikaa.

6. Nettipäätökset
Ei tehtyjä nettipäätöksiä.

7. Talousasiat
Tilin saldo 19.10. oli 5965,52e

Heinäkuun kokouksen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Lotta Tuomiselle (45,45e).

Syyskuun kokouksen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Johanna Kjellmanille (31,20e).

SPOL on tehnyt yhteistyösopimuksen Suomen soveltuvuuskoekeskus Oy:n kanssa. Yritys tulee 
näkymään SPOL:n nettisivuilla sekä uudessa laulukirjassa.

8. SPOL:n harjoittelutukisuositukset
SPOL keräsi viime keväänä tietoa eri yliopistojen harjoittelutukikäytännöistä. Tämän yhteydessä 
huomattiin, että harjoittelutukikäytännöt vaihtelevat suuresti eri yliopistoissa. Selvityksen 
perusteella SPOL on laatinut suosituksen siitä, mikä olisi hyvä käytäntö harjoittelutukien suhteen.



SPOL:n mielestä harjoittelutuki on taattava kaikille ilman erilaisia kiintiöitä, sillä 
psykologiharjoittelu on pakollinen osa kaikkien psykologian opiskelijoiden opintoja. Lisäksi tuen 
saamista ei tule rajata erillisillä hakuajoilla, vaan harjoittelutukea tulisi voida hakea joustavasti 
oman opiskelutilanteen mukaan. Tukisummia tulisi myös yhtenäistää eri yliopistojen välillä. SPOL 
ehdottaa sopivaksi summaksi yhden kuukauden palkkakustannusten korvaamista työnantajalle. 
Työnantajalta tulee lisäksi edellyttää vähintään työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa muilta 
kuin tuen kattamilta kuukausilta.

SPOL:n harjoittelutukisuositus lähetetään kaikkien jäsenjärjestöjen kopo-vastaaville. Kopot 
välittävät viestiä edelleen yliopistojen eri tahoille, ja näin varmistavat, että SPOL:n suositus 
huomioidaan yliopistoissa. Yliopistoille tarjotaan myös tietoa siitä, miten vaihtelevia 
harjoittelutukikäytännöt ovat eri yliopistoissa.

Harjoittelutukisuositus lisätään myös SPOL:n nettisivuille, jossa jäsenet voivat tutustua siihen 
paremmin.

9. Nettisivut
SPOL:n nettisivujen sivupalkkiin on lisätty SPOL in english -osio. Myös SPOL på svenska -osio 
löytyy tätä nykyä nettisivujen sivupalkista.

SPOL ry-välilehden alle on lisätty tehtäväkuvaukset-osio. Tähän osioon on kerätty tietoa kaikista 
tehtävistä, joita SPOL:n hallituksessa on tarjolla. Tehtäväkuvaukset on kerätty yhteen pdf-
tiedostoon, jota voi käyttää hyödyksi esimerkiksi uusia SPOL-edustajia perehdyttäessä.

Nettisivuille on lisäksi luotu uusi opiskelijalle-välilehti, jonka tarkoituksena on tarjota apua 
erilaisiin opiskeluun liittyviin pulmatilanteisiin. Kyseiselle välilehdelle on luotu SPOL:n uusi 
kirjatori, joka on tarkoitettu oppikirjojen kierrättämiseen eri kaupungeista tulevien psykologian 
opiskelijoiden kesken. Myös projektit-osio löytyy nykyään opiskelijalle-välilehden alta. Syksyn 
aikana tälle välilehdelle on tarkoitus lisätä vielä asiaa harjoitteluun liittyvistä asioista, kuten 
harjoittelupaikoista ja harjoittelutukisuosituksista.

Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, tulisiko SPOL:n puheenjohtajalle tehdä oma sähköpostitili. 
Nykyään SPOL:n puheenjohtajan sähköpostiosoite vaihtuu joka vuosi. Puheenjohtajan samana 
pysyvä sähköposti voisi osaltaan helpottaa yhteydenpitoa eri tahoihin. Lisäksi kokouksessa 
keskusteltiin SPOL:n instagramin perustamisesta.

10. AOVA:n edustajaehdokkaan valinta
Akavan opiskelijavaltuuskunnan edustajaksi kaudelle 2015-2016 valittiin Taru Smolander.

11. NPS-konferenssin osallistujien tuki
SPOL:n tukea NPS-konferenssin kuluihin hakee viisi konferenssiin osallistujaa. Hakijoille 
myönnetään tukea 40-50e. Lisäksi Johanna Kjellmanin kulut korvataan kokonaisuudessaan.

Tukisummat päätetään seuraavassa kokouksessa, kun kulujen tarkka määrä on tiedossa.

Kokoustauko 15.06. Taru Smolander poistui. Kokous jatkui 15.25.

12. SPOL:n ansiomerkit
Keskusteltiin mahdollisuuksista myöntää ansiomerkkejä. Annukka Niemelä selvittelee asiaa. 

13. EFPSA
Ei uusia EFPSA-asioita.



14. Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit
Sitseille pääsi mukaan 127 osallistujaa. Kaikkia osallistujia on tiedotettu sitseihin liittyvistä 
erityisjärjestelyistä. 

Konferenssiin pääsi mukaan 99 osallistujaa, ja tilaisuutta varten varattu sali on näin ollen täynnä. 
Tapahtuman ajaksi järjestetään majoitus kaikille sitä tarvitseville osallistujille.

Konferenssin puhujille hankitaan kiitoslahjat.

15. Laulukirja
SPOL:n laulukirja on nyt koottu valmiiksi, ja se on lähetetty taittajalle. Laulukirjaan on koottu 
monipuolisesti sekä yleisiä sitsilauluja että psykologia-aiheisia ja ainejärjestöjen omia lauluja. 
Laulukirjan sisältöön voi vielä vaikuttaa siihen asti, kunnes se lähetetään painoon.

Laulukirjan tekoa varten on saatu muutamia sponsoreita, joiden mainos tulee laulukirjaan. Mia 
Varjus kilpailuttaa parhaillaan kirjapainoyrityksiä. Eräältä painofirmalta on jo saatu hyvä tarjous. 
Kirja tulee olemaan A6-kokoinen, kierrekantinen ja osittain värillinen.

16. SPOL-seminaari
SPOL-seminaari järjestetään 17.1. Tampereella. Seminaarin alustava aihe on kriisipsykologia.

17. KosmoSPOLiitti
Train Advanced Trainers -tapahtuman Open training day järjestetään lauantaina 7.3. Jotta 
KosmoSPOLiitti saataisiin yhdistettyä TAT:n kanssa, risteilylle lähdetään lauantaina, ja risteily 
pidetään yksipäiväisenä.

18. Psykonetin yleiskokous
Psykonetin yleiskokous pidetään 20.-21.10. Tampereella. Annukka Niemelä, Roosa Hämäläinen ja 
Lotta Tuominen edustavat SPOL:a yleiskokouksesta. Kokouksessa esille nousseista asioista 
tiedotetaan pikapuoliin. 

19. Tulevista kokouksista päättäminen
Seuraava kokous pidetään Helsingissä 15.11. klo 12.30.
Joulukuun kokous pidetään Tampereella 12.12. klo 15.30.

20. Muut esille tulevat asiat
Kaikilla ainejärjestöillä on ollut tähän asti onnistunut ja tapahtumarikas syksy. Cortexissa on jo nyt 
vuosijuhlahumua ilmassa, ja 50-vuotiasta ainejärjestöä on jo nyt juhlittu muun muassa 
kakkukahveilla. Stimuluksella on ollut aktiivista toimintaa koko syksyn, ja stimuluksen nettisivuille 
on alettu tehdä uutta hallituswikiä. Oidipus järjestää syksyn aikana ensimmäiset omat sitsit 
kasvatustieteilijöiden kanssa. Kompleksin tapahtumissa on viime aikoina panostettu erityisesti 
ammatilliseen sisältöön.

21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.39



_____________________________ _____________________________
puheenjohtaja sihteeri
Annukka Niemelä Pia Jussila

_____________________________ _____________________________
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Mia Varjus Roosa Hämäläinen


