
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry 
Hallituksen kokous 4/2016 
Aika 23.7.2016 klo 9  
Paikka Hotelli-Ravintola Aada, Kauppakatu 32, Joensuu 
 
Läsnä  Kimmo Haapanen (pj.), Nora Miettunen (siht.), Toni Saari, Eerika Heininen, Sara Pajunen, 
Miranda Koskinen, Tino Karolaakso, Sarlotta Ahonen, Karoliina Hiltunen, Lina Ahlgren, Helmi 
Viertiö, Annukka Niemelä 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.16. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 
 
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karoliina Hiltunen ja Lina Ahlgren. 
 
5. Ilmoitusasiat 
SPOL:n uudet haalarimerkit ovat saapuneet.  
 
6. Nettipäätökset 
Hyväksyttiin 13.6.2016 maksettavaksi Turun Haalarimerkki Oy (Merkillinen.fi) 300 haalarimerkin 
tilaus, 356,45€, Lina Ahlgrenille huhtikuun kokouksen matkakuluja 26,80€, Ville Loukolalle 
SPOS:n esiintyjän matkakuluja 26,00€, Suvi Iinatille Oidipuksen puheenjohtajan matkakulut 
ainejärjestötapaamiseen 34,00€, Lisa Holopaiselle Stimuluksen puheenjohtajan matkakulut 
ainejärjestötapaamiseen 30,00€. 
 
Hyväksyttiin 13.6.2016 myös esitys siitä, että EFPSA-varaedustajan Lina Ahlgrenin 
kongressikuluista korvataan 80% eli 659,66. 
 
Hyväksyttiin 13.6.2016 jaettavaksi Suomen delegaatiolle tasan ennalta budjetoitu summa 
1000€ korvausten hakijoiden kesken, vaikka MR- ja BM-edustajille budjetoitu summa 2000e ylittyi 
hieman (2052,20e). Pyry Heikkiselle, Kimmo Haapaselle, Anna Engblomille, Eerika Heiniselle, 
Julius Väliaholle, Helena Rantakokolle, Emma Talvitielle, Sara Tuulia Gerlanderille, Pekka 
Freeselle, Venja Huoviselle, Meri-Tuulia Suvantolle, Lisa Holopaiselle ja Anni Viitalle korvataan 
76,90e.  
 
Hyväksyttiin armenialaisten opiskelijakollegoiden bussi- ja ruokakulujen korvaus 70€ asti 
27.6.2016. 
 
Hyväksyttiin 10.7.2016 maksettavaksi Emma Peltomaan matkakulujen korvaus 41,14€ Psykonetin 
yleiskokoukseen.  
 
Kaikkien hyväksyttyjen nettipäätösten maksut on maksettu. 
 



7. Talousasiat 
Tilin saldo 18.5.2016 kokouksen hetkellä oli 7 591, 42e. 

Vuosijuhlia varten perustetun tilin saldo 4909,91e  

Pia Jussilalle hyväksyttiin korvattavaksi matkakuluja SPOL:n tapaamiseen Annarilla Ahtolan kanssa 
(17.5.2016) 30,00e 

Nora Miettuselle hyväksyttiin korvattavaksi Psykonetin yleiskokoukseen 2.6.2016 matkakuluja 30,00e. 

Eerika Heiniselle hyväksyttiin korvattavaksi Armenialaisten psykologian opiskelijoiden vierailukuluja 
81,80e. Hallitus hyväksyi 11,80e lisäyksen aiemmin haettuun summaan.   

Ville Puontille hyväksyttiin maksettavaksi tukisumma 100,00e EFPSA:n ESS-tapahtuman kuluja varten 
(haettu kokonaissumma 798,04e). Tapahtuman peruuntumisen johdosta Villelle koitui merkittäviä kuluja, 
täysin hänestä riippumattomasta syystä. ESS-tapahtuma jouduttiin toistaiseksi perumaan Turkin epävakaan ja 
turvattoman tilanteen vuoksi. Osallistujien ei olisi ollut turvallista osallistua tapahtumaan aiemmin sovittuna 
ajankohtana. Päätettiin käsitellä kyseisen kaltaisia tapauksia yksittäistapauksina.   

Heinäkuun kokouksen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Sara Pajuselle 49,80e, Helmi Viertiölle 
72,00e, Eerika Heiniselle 50,00e ja Karoliina Hiltuselle 37,00e.  

Hyväksyttiin maksettavaksi Sauna 2 tilaussaunan vuokra 8.10. fuksitapahtumaa varten 579,00e sillä ehdolla, 
että Psykologiliitto päättää tukea tapahtumaa.  

8. Uusien opiskelijoiden vastaanottaminen 
Ainejärjestöt järjestävät järjestöinfotilaisuuden uusille opiskelijoille, missä esitellään myös SPOL:n 
toimintaa. Kompleksin järjestöinfo on 11.11. ja Cortexin 27.9. Muiden ainejärjestöjen 
järjestöinfojen päivämäärät eivät ole vielä tiedossa. 
 
Päätettiin syksyllä pitää mainoskampanja Instagramissa SPOL:n tapahtumista. Päätettiin tehdä 
myös video siitä, mikä SPOL on ja mitä tapahtumia SPOL järjestää vuosittain. Nora alkaa 
koordinoimaan videon tekoa. 
 
Toni ja Miranda tekevät mainoksen SPOL:n tapahtumista, mikä pistetään näkyville ainejärjestöjen 
tiloihin. 
 
Syyskuun alussa jokaisen kaupungin edustajat kirjoittavat uusille opiskelijoille esittelyn SPOL:sta 
facebookkiin. 
 
9. Fuksitapahtuma 
Päätettiin antaa fuksitapahtumalle nimeksi SPOLskis. Tapahtuma järjestetään Helsingissä 
8.10.2016. 
 
Saunatila tapahtumaan on varattu. 
 
Kouluttajaverkosto Verso ry:sta tulee mahdollisesti kouluttajia järjestämään ohjelmaa tapahtumaan. 
Ajateltiin alustavasti niin, että aloitetaan Verson luennoilla klo 12. Luennon jälkeen olisi 
ryhmäyttävää ohjelmaa sekä rastikierros. Ohjelman jälkeen ilta jatkuu varatussa saunatilassa. 
 
Osallistujamääräksi sovittiin korkeintaan 100 henkeä. 



 
Keskusteltiin haalarimerkistä tekemisestä tapahtumalle. Emma ja Sara selvittävät onnistuuko tämä.  
 
Ainejärjestöjen SPOL-edustajat pitävät rasteja rastikierroksella. Rastien teemat liittyvät SPOL:n 
vuosittaisiin tapahtumiin. Osallistujat jaetaan satunnaisesti ryhmiin rastikierrokselle. 
 
Rastien lisäksi keskusteltiin mahdollisista oheiskilpailuista rastikierrokselle, kuten esimerkiksi paras 
ryhmähenki –kilpailu ja kuvakilpailu Instagramissa. 
 
Tapahtuman mainostus aloitetaan syyskuun alussa.  
 
Pidettiin kokoustauko klo 9.51. Kokous jatkui klo 9.58. 
 
10. Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit 
Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit järjestetään Turussa 19.11.2016.  
 
Päätettiin, että SPOL-sitsien teemasta pidetään lokakuussa yleinen äänestys. Voittajateeman keksijä 
pääsisi veloituksetta tapahtumaan. Esitelmien pitäjistä pidetään myös yleinen haku.  
 
Eerika ja Lina yrittävät varata Åbo Akademin tiloista luentosalin Gradukonferenssille.  
 
11. Aktiivinauhat ja kunniamerkit 
Nauha- ja merkkiohjesäännön suunnitelma on hallituksen nähtävillä ja tästä puhutaan elokuun 
kokouksessa lisää.  
 
Päätettiin, että SPOL:n hallituksessa toimineille henkilöille myönnetään aktiivinauhat. Menneet 
hallituksen jäsenet saavat aktiivinauhan pyydettäessä.  
 
12. Vuoden opiskelija –palkinto 
Palkinnon nimeksi annettiin Vuoden psykologian opiskelija –palkinto. 
 
Materiaalit ovat julkaisukunnossa ja tulevat julki elokuun lopussa. 
 
13. Vaihtopäivät makedonialaisten kanssa 
Alustavasti on suunniteltu, että Suomesta lähtisi opiskelijoita Makedoniaan helmikuussa ja 
Makedoniasta tulisi opiskelijoita Suomeen huhtikuussa. Vaihto kestäisit noin 4-5 päivää ja mukaan 
mahtuisi noin 20 henkeä.  
 
Eerika, Karoliina ja Lina kokoavat Suomesta järjestelytoimikunnan vaihtopäivien järjestämiseen. 
 
14. Mentorointi 
Mentorointi on vielä aluillaan, mutta tulossa. 
 
15. Psykologian opiskelun infopaketti 
Iiris on yhteydessä PSOP:iin mahdollisesta yhteystyöstä infopaketin työstämisessä.  
 
16. Yhteistyötahojen kuulumiset 
NPV järjestää 17.9. tapahtuman Psykologit vaikuttajina Helsingissä. Vaikuttamistyötä tekevät 
psykologit tulevat kertomaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Elokuussa on tulossa Nuorten 
Psykologien luontoretki Nuuksioon. 



 
NPV:ssä ollaan kiinnostuneita yhteistyökuvioista SPOL:n kanssa. Keskusteltiin mahdollisesta 
yhteistyöstä KosmoSPOLiittin yhteydessä. 
 
Psykologiliiton toimistolla ollut rauhallista. Psykologia 2016 -kongressi järjestetään Tampereella 
24.-26.8.  
 
SPS on kesätauolla ja palaa elokuussa. SPS järjestää tapahtuman Terveyspsykologian päivät 2016 
25.-26.10.  
 
Hogrefe ja SPOL:n edustaja Helmi tapaavat syksyllä nykyisen yhteistyösopimuksen päivityksen 
merkeissä. 
 
Psykonetin yleiskokous pidettiin elokuussa Tampereella. Kokouksessa oltiin kiinnostuneita SPOL:n 
keräämästä opiskelijapalautteesta ja kokouksessa ilmeni kiinnostusta lähteä kehittämään kursseja ja 
toimintaa palautteen avulla. Yleiskokouksen muistio on jaettu Psykologian opiskelijoiden koporinki 
–ryhmään facebookiin.  
 
Yleiskokouksessa keskusteltiin mahdollisesti valintakoeyhteistyön laajenevuudesta tulevaisuudessa.  
Keskusteltiin, että pitäisi levittää hakijoille enemmän tietoa siitä, missä yliopistossa on minkäkin 
psykologian alan erikoisosaamista. SPOL voisi vaikuttaa tähän lisäämällä tiedon psykologian 
opiskelusta kertovaan infopakettiin, mikä on tulossa. 
 
Keskusteltiin myös SPOL:n mahdollisuudesta mennä esittelemään psykologiaa opiskelualana 
Studiamessuille marraskuussa Helsingissä.  
 
PSV on kesätauolla. Varainkeruuta PSV:n hyväksi järjestetään SPOL:n tapahtumien yhteydessä. 
PSV-merkki tulee myyntiin SPOL:n tapahtumiin. PSV:n nettisivut on uudistettu. 
 
Kouluttajaverkosto Verso ry järjestää ensi viikolla Kesäpäivät Vantaalla. Uusia kouluttajia on 
tulossa 10 Suomesta sekä yksi Liettuasta.  
 
EFPSA:n järjestämä European Summer School peruuntui Turkin tilanteen takia, mutta yritetään 
saada myöhemmin järjestymään. Train the Trainers 2016 järjestetään Liettuassa 20.-28.8. 
  
EFPSA:n hallitus ja maiden edustajat tapaavat seuraavan kerran Kroatiassa lokakuussa. 
 
 
17. Ainejärjestöjen kuulumiset 
Kaikki ainejärjestöt ovat viettäneet kesälomaa.  
 
Oidipus on järjestellyt SPOLympialaisia. 
 
Cortexilla on facebook-ryhmä Tampereella olijoille kesällä. 
 
Kompleksilla on vaihtoviikko Hollantiin elokuussa sekä mökkeilyä tulossa. 
 
18. Hallituksen motivaatioviikonloppu 
Hallituksen motivaatioviikonloppu pidetään 5.-7.8. Valkeakoskella. Lauantaina 6.8. 
Kouluttajaverkosto Versosta Timo Rautavaara ja Annukka Niemelä tulevat pitämään hallitukselle 



motivaatio-ohjelmaa. Motivaatioviikonlopun tarkoituksena on saada lisämotivaatiota käynnissä 
olevien projektien loppuun saamiseksi.  
 
19. Tulevat kokoukset 
Seuraava kokous on Tampereella 26.8. klo 14 alkaen. 
 
20. Muut esille tulevat asiat 
Nora ottaa vastuun SPOL:n snapchatin päivittämisestä SPOLympialaisten aikana. 
 
SPOLympialaisten jatkoilla myydään tapahtumamerkkiä ja SPOL:n uutta merkkiä, sekä pidetään 
varainkeruu PSV:n hyväksi.  
 
Keskusteltiin SPOL:n kokousbudjettin käyttämisestä seuraavaan kokoukseen tarjoiluiden 
kustantamiseen. 
 
21. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.35. 
	  

	  

___________________________  ___________________________  
Kimmo Haapanen   Nora Miettunen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
___________________________  ___________________________  
Karoliina Hiltunen                                                         Lina Ahlgren 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


