Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 8/2014
Aika: 15.11.2014 klo 12.00
Paikka: Gustavus Rex, Leppäsuonkatu 11, Helsinki
Paikalla: Annukka Niemelä (pj.), Pia Jussila (siht.), Tino Karolaakso, Emma Nevala, Tuuli
Turunen, Hanna Leinonen, Eetu Ahonen, Olli Airola, Leena Lindqvist, Tero Pulkkinen, Annakaisa
Varjus, Mia Varjus, Assi Peltonen
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.39
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Kohdaksi 10 lisättiin harjoittelutukisuositukset. Muilta osin esityslista hyväksyttiin
työjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tino Karolaakso ja Tuuli Turunen
5. Ilmoitusasiat
Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit menivät hyvin. Jatkossa tulee kuitenkin painottaa entistä enemmän
sitä, että ilmoittautuminen tapahtumiin on sitova ja ilmoittautuminen pitää perua jos ei pääse
paikalle. Tapahtumasta on tulossa palautekysely, johon kaikkien osallistujien toivotaan vastaavan.
SPOL on palkinnut Tuomo Tikkasen ansiokkaasta opiskelijatoiminnan kehittämisestä sekä
yhteistyöstä opiskelijoiden kanssa.
SPOL:n uusi laulukirja on julkaistu. Laulukirjoja voi ostaa ainejärjestöiltä viiden euron
kappalehintaan.
6. Nettipäätökset
Ansiomerkkibudjettia päätettiin nostaa 50 eurosta 100 euroon.
7. Talousasiat
Tilin saldo 15.11. oli 6694,11e
Leena Mustoselle hyväksyttiin korvattavaksi ainejärjestötapaamisen tarjoilukuluja (32,16e).
Syyskuun kokouksen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Mia Varjukselle (42,20e) ja Pia
Jussilalle (37,60e).
Lokakuun kokouksen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Mia Varjukselle (29,50e). Lisäksi
Lotta Tuomiselle hyväksyttiin korvattavaksi lokakuun kokouksen tarjoilukuluja (44e).
Assi Peltoselle hyväksyttiin korvattavaksi SPOL-sitsien kuluja yhteensä 902,81e. Hanna Leinoselle
hyväksyttiin korvattavaksi gradukonferenssin ja SPOL-sitsien kuluja yhteensä 75,13e. Laura
Ginströmille hyväksyttiin korvattavaksi SPOL-sitsien silliksen tarjoilukuluja (46,59e).
Gradukonferenssista saatiin tuottoa yhteensä 278,65e.

Timo Rautavaaralle päätettiin korvata EFPSA EBMR-kokouksen matkakuluja (sis. Myös Anne
Immosen matkakulut) 120e. Assi Peltoselle hyväksyttiin korvattavaksi EFPSA EBMR- kokouksen
matkakuluja yhteensä 300,68e. Lisäksi Timo Rautavaaralle hyväksyttiin korvattavaksi EFPSA
EBMR-kokouksen tuliaisia yhteensä 64,62e.
NPS-matkakuluja päätettiin korvata Salli Tuomiselle, Ilona Parviaiselle, Markus Hannukkalalle,
Heidi Lundille, Jonathan Rasmukselle, Katja Laaksolle, Elena Andreoulle kaikille 59,85e.
Lisäksi Johanna Kjelmannille hyväksyttiin korvattavaksi NPS-konferenssin matkakuluja (200,21e)
sekä NPS-konferenssin osallistumismaksu (60e).
Pocal Oy:n kunniamerkkilasku (59,47e) hyväksyttiin maksettavaksi .
Kaikki SPOL:lle lähetettävät laskut pyydetään ohjaamaan yhteen laskutusosoitteeseen, joka
julkaistaan SPOL:n nettisivuilla.
Assi Peltonen poistui 13.12
8. Jäsenkyselyn tuloksia
SPOL:n jäsenkyselyyn saatiin paljon vastauksia eri ainejärjestöistä. Jäsenkyselyn tuloksesta tehtävä
raportti julkaistaan SPOL:n nettisivuilla.
Kyselyssä huomattiin, että käsitykset siitä, mikä SPOL on ja mitä se tekee, vaihtelevat
ainejärjestöjen välillä. Lisäksi SPOL:lta toivottiin suurempaa alueellista demokratiaa tapahtumiin
liittyen. Tapahtumilta toivottiin erityisesti koulutuksellista sisältöä.
Jäsenkyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään ensi vuoden toimintasuunnitelmassa.
9. Fuksikysely 2014
Fuksikyselyyn on saatu runsaasti vastauksia. Tuloksista huomattiin muun muassa, että syyt eri
yliopistoihin hakeutumiseen vaihtelivat suuresti. Esimerkiksi Åbo Akademi valittiin ensisijaisesti
opetuskielen perusteella, kun taas Joensuun yliopisto lähinnä pääsykokeen vuoksi. Lisäksi
vastauksista voitiin nähdä, että suurin osa psykologian opiskelijoista on käynyt pääsykokeissa
useammin kuin kerran, ja että yli puolet on käynyt valmennuskurssilla. Lisäksi saatiin paljon tietoa
pääsykokeisiin erilaisista valmistautumistavoista.
Tulokset julkaistaan SPOL:n nettisivulla. Pohdittiin myös muita mahdollisia julkaisuareenoja.
10. Harjoittelutukisuositukset
SPOL:n harjoittelutukisuositus on nostattanut eriäviä mielipiteitä liittyen suosituksen viimeiseen
kohtaan. Suosituksen kolmannessa kohdassa suositellaan, että myönnetyn tukimäärän tulisi olla
kaikille sama, ja että suositeltava määrä olisi yhden kuukauden palkkakulujen korvaaminen
työnantajalle.
Kokouksessa keskusteltiin muun muassa siitä, miksi suosituksessa ei päädytty suosittelemaan
kolmen kuukauden palkkakulujen korvaamista harjoittelijalle, niin kuin joissakin yliopistoissa tällä
hetkellä tehdään. Päädyttiin toteamaan, että kolmen kuukauden palkkakulujen korvaaminen
jokaiselle suomalaiselle veisi yliopistoilta huomattavan osan opetukseen käytettävistä varoista, ja se
voisi siten laskea opetuksen tasoa. Lisäksi harjoittelijan palkan maksamisen tulisi olla ensisijaisesti
työnantajan, ei yliopiston tehtävä.
SPOL haluaa korostaa harjoittelutukisuosituksen kahden ensimmäisen kohdan merkitystä: tuki tulee
taata kaikille harjoittelijoille, ja sitä tulisi saada ilman erillistä hakua. Eri yliopistoissa tulisi lisäksi

huomioida kasvanut sisäänottomäärä, ja pitää huoli siitä, että tuki voidaan taata kaikille myös
tulevaisuudessa.
11. SPOL-seminaari
SPOL-seminaari järjestetään 17.1. Tampereella, ja seminaarin aiheeksi on valittu kriisipsykologia.
Tapahtuman järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa joulukuun
alkupuolella.
18.1. Tampereella järjestetään SPOL:n vuosikokous, jossa hyväksytään talousarvio ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2015, sekä muodostetaan SPOL:n hallitus vuodelle 2015.
12. KosmoSPOLiitti
Train Advanced Trainers -tapahtuman Open Training Day järjestetään 7.3. klo 10-16 Turussa, jonka
jälkeen tapahtuu lähtö risteilylle.
13. Pro gradu -töiden julkaisuareenat
SPOL:n nettisivuille päätettiin luoda graduosio, johon kerätään linkkejä eri yliopistojen
gradutietokantoihin. Lisäksi SPOL:n facebook-sivuilla nostetaan säännöllisin väliajoin esille
ajankohtaisia ja mielenkiintoisia graduja.
14. Ensimmäinen katsaus toimintasuunnitelmaan kaudelle 2015
Jäsenistökyselyn tuloksia hyväksi käyttäen kokouksessa keskusteltiin ensi vuoden
toimintasuunnitelmasta. Alustavasti päätettiin, että kumppanuusainejärjestöt jaetaan uudestaan ensi
vuonna. Uudet kumppaniainejärjestöt saavat tämän vuoden tapaan järjestää haluamansa kaltaisen
yhteisen tapahtuman. Lisäksi ensi vuonna pyritään järjestämään yksi tapahtuma jokaisessa
ainejärjestökaupungissa.
Tänä vuonna SPOL:n toiminnan avoimuuteen on satsattu paljon, ja samalla linjalla pyritään
jatkamaan myös ensi vuonna.
Ensi vuoden hallituksessa olisi hyvä nimetä henkilö, joka ottaa vastuulleen SPOL:n
edunvalvonnalliset asiat. Tämän henkilön tehtäviin kuuluisi myös yhteistyö eri ainejärjestöjen
kopojen kanssa. Lisäksi ensi vuoden hallitukseen olisi hyvä valita tapahtumavastaava, joka muun
muassa keräisi tapahtumatestamentit ja vastaisi tapahtumien jälkeisestä palautekyselystä.
15. KV-asiat
EFPSA Day on tänä vuonna 3.12. Päivän tarkoituksena on levittää EFPSA-tietoisuutta
eurooppalaisten psykologian opiskelijoiden keskuudessa.
NPS-konferenssi järjestetään ensi vuonna Turussa.
16. Yhteistyökumppanien kuulumiset
Kokouksessa käytiin läpi tulevan liittovaltuuston kokouksen sisältöä. Psykologiliitolta on tullut
monia muun muassa opiskelijoiden edunvalvontaa koskevia kehitysehdotuksia.
17. Ainejärjestöjen kuulumiset
Fobialla on ollut paljon tapahtumia, muun muassa sitsejä. Fobian ensi vuoden hallitus ja
toimihenkilöt valitaan 24.11.
Cortexillakin luodaan jo katseita tulevaan hallituskauteen, ja ensi vuoden toimintaa suunnitellaan.
Cortexin vuosikokous pidetään 25.11.

Stimuluksella syksy on sujunut tapahtumantäyteisissä merkeissä. Hallitushaku on käynnissä, ja uusi
hallitus ja toimihenkilöt valitaan 25.11.
Myös Kompleksilla menee hyvin, gradukonferenssin järjestäminen vaati paljon, mutta tapahtuma
sujui kaikin puolin hyvin.
18. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.01
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