Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 5/2016
Aika 26.8.2016 klo 14
Paikka Café Siilinkari, Hämeenkatu 9, Tampere
Läsnä Emma Peltomaa (pj.), Essi Grén (siht.), Kimmo Haapanen, Sara Pajunen, Nora Miettunen,
Iiris Ollikainen, Miranda Koskinen, Lina Ahlgren, Helmi Viertiö, Toni Saari, Annukka Niemelä,
Taru Smolander
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.01.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan hyväksyttiin lisättäväksi kohdaksi 8 ”Uuden kannattajajäsenen hyväksyminen”.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Haapanen ja Sara Pajunen.
5. Ilmoitusasiat
SPOlympialaisia vietettiin 23.7.2016. Osallistujat antoivat hyvää palautetta käytännön järjestelyistä.
SPOL:n hallituksen orientaatioviikonloppu pidettiin Valkeakoskella 6.–7.8.2016. Hallituksen
kevään toiminnan purkua ja syksyyn orientoitumista oli fasilitoimassa Verson kouluttajat Annukka
Niemelä sekä Timo Rautavaara.
Kouluttajaverkosto Verso järjesti Train the Trainers Finland 2016 -tapahtuman Tampereella 8.–
14.8.2016. Tapahtumaan osallistui 9 psykologian opiskelijaa sekä yksi valmistunut psykologi.
Psykologia 2016 -kongressi pidettiin 24.–26.8.2016 Tampereella. Kongressiin osallistui noin 500
henkilöä, joista lähes puolet oli opiskelijoita. SPOL:lla oli tapahtumassa oma standi, jossa oli
mahdollista täyttää SPOL:n kannattajajäsenlomake sekä ostaa haalarimerkkejä.
6. Nettipäätökset
Hyväksyttiin maksettavaksi 12,90e INT2000 Oy:n nimi- ja palvelumaksuja 26.7.2016.
7. Talousasiat
Tilin saldo 26.8.2016 oli 7123,18e.
SPOLympialaisten 23.7.2016 jatkopaikan tilavuokra 150e hyväksyttiin maksettavaksi
Kulttuurikahvila Laiturille.
Spolympialaisten tarjoilu- ja tarvikekuluja hyväksyttiin korvattavaksi Sara Pajuselle 254,67e ja
Toni Saarelle 251,22e.
Hallituksen orientaatioviikonlopun 6.–7.8.2016 matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Lina
Ahlgrenille 24e, Essi Grénille 10e, Kimmo Haapaselle 34e ja Nora Miettuselle 26,27e.

Orientaatioviikonlopun ruokakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Sara Pajuselle 107,59e.
Elokuun kokouksen 26.8.2016 matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Helmi Viertiölle 19e,
Miranda Koskiselle 59e, Iiris Ollikaiselle 48e, Nora Miettuselle 28e ja Sara Pajuselle 28e.
Sara esitteli tekemänsä tuloslaskelman avainkohtia. Laskelman perusteella SPOL:n kannattaa
tavoitella syksyllä lisää sponsoreita sekä kannattajajäseniä.
Psykologiliitolle on lähetetty avustuspyyntö tulevaa fuksitapahtumaa varten. Ennen lopullista
päätöstä Liitto toivoo saavansa SPOL:lta tarkemman selvityksen siitä, mihin Liitolta saatu
yleisavustus kohdennetaan. Koska avustuksen saaminen SPOLSkikseen on epävarmaa, lähdetään
kartoittamaan sponsorivaihtoehtoja.
8. Uuden kannattajajäsenen hyväksyminen
Annakaisa Varjus hyväksyttiin SPOL:n ikuiseksi kannattajajäseneksi.
9. Tulevat tapahtumat
a. SPOLskis-fuksitapahtuma
Tapahtumaan ei ole toistaiseksi saatu kouluttajia. Essi on yhteydessä Versoon asian tiimoilta.
Annukka Niemelä ilmoitti olevansa käytettävissä, jos Versosta ei löydy tapahtumaan muita
kouluttajia.
Iiris kysyy Suomen Psykologiselta Seuralta, haluavatko he lähteä sponsoroimaan tapahtumaa.
b. Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit
Gradukonferenssista ja sitseistä pidettiin Skype-keskustelu 21.8.2016 tapahtumavastaavien sekä
muiden vastuujärjestäjien kesken. Keskustelussa saatiin sovittua muun muassa työnjakoa sekä
alustavat deadlinet tilavarauksille.
Tapahtumaan valitaan alustavan suunnitelman mukaan kuusi graduesittelijää, joille varataan
kullekin 20 minuuttia aikaa esitellä gradunsa sekä 10 minuuttia yleiselle keskustelulle. Toni ja
Miranda informoivat pian jäsenistöä esittelymahdollisuudesta sähköpostilla sekä SPOL:n
Facebook-sivuilla. Mahdollisuutta mainostetaan myös ainejärjestöjen Facebook-sivuilla.
Sitseistä pidetään syksyllä teemakilpailu.
Tapahtumasta on lähetetty Kouluttajaverkosto Versolle koulutuspyyntö motivaatioon ja tavoitteiden
asettamiseen liittyen.
c. SPOL-seminaari
SPOL-seminaari järjestetään alustavasti 21.1.2017 Jyväskylässä. Seminaarin teemaksi päätettiin
neuropsykologian ja urheilupsykologian yhdistelmä. Tilat saadaan mahdollisesti ilmaiseksi
Stimuluksen kautta.
Nora Miettunen poistui klo 14.48.
9. Nauha- ja merkkiohjesääntö
Kimmo on ollut yhteydessä Käätyyn ja Roman Tavastiin nauha- ja merkkiasioissa. Yrityksiltä
saatiin tietoa erilaisista valmistusmahdollisuuksista sekä alustava arvio kustannuksista.

Keskusteltiin nauhojen ja merkkien myöntämisoikeuksista sekä muista käytännönasioista. Nauhoja
tullaan alustavan suunnitelman mukaan myöntämään vain opiskelijoille ja kunniamerkkejä
valmistuneille psykologeille. Kunniamerkit olisivat pinssejä, ja niitä olisi kaksi erilaista: hopeinen
ja kultainen (käytännössä kullattu hopea). Kimmo selvittää kokonaiskustannuksia näillä tiedoilla.
Pidettiin kokoustauko klo 15.05. Kokous jatkui klo 15.10.
10. Muut syksyn projektit
Vuoden psykologian opiskelija -palkinnon materiaalit ovat valmiit, ja ne lähetetään ainejärjestöille
viikolla 36.
F-diagnostiikka-kyselyn yhteenveto on viimeistä vaille valmis.
Viestintäsuunnitelman pohja on valmis. Suunnitelmasta keskustellaan lisää ensi kokouksessa.
Sääntömuutosta kehitellään eteenpäin vietäväksi.
Iiris on ollut yhteydessä PSOP ry:hyn psykologian opiskelun infopakettiin liittyen. Odotetaan
vastausta PSOP ry:ltä.
Mentorointiprojektista laaditaan konseptipaperi myöhemmin syksyllä.
Opinnäytetyöselvitykseen on saatu aineistoa, mutta osa materiaalista puuttuu vielä.
Vaihtoviikkoja organisoivaa työryhmää aletaan koota alkusyksystä.
Valmistuneiden blogitekstit pyörähtävät käyntiin syyskuussa. Juttusarjan avaa Tero Mäki. Seuraava
kirjoittaja, Emilia Karjalainen, on hyväksynyt deadlinen omalle tekstilleen.
Kimmo keskustelee NPV:n osallistumisesta Grande KosmoSPOLiittiin verkoston seuraavassa
kokouksessa.
Keskeneräisille projekteille tehdään PERT-aikataulupohjat.
11. Yhteistyö Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n kanssa
SPOL:n ja Hogrefen välinen yhteistyösopimus uusitaan lokakuussa. SPOL toivoo Hogrefen
jatkavan ylimääräisten koulutuspaikkojen tarjoamista opiskelijoille alennettuun hintaan sekä uutena
yhteistyön muotona sponsoroivan Vuoden psykologian opiskelijalle kirjapalkinnon. Sponsoroinnin
vastineeksi Hogrefe voisi esimerkiksi kirjoittaa postauksia SPOL:n blogiin sekä välittää
opiskelijoille suunnattuja työpaikkailmoituksia Freudin-lapset-sähköpostilistan kautta. SPOL on
avoin myös muille yhteistyöehdotuksille.
12. Yhteistyötahojen kuulumiset
Psykologian opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä vastaanottokeskuksissa PSV:n
kautta. Miranda valittiin esittelemään PSV:tä lokakuussa järjestettävään Anna Lindh -säätiön
tapahtumaan Maltalle. SPOL on ottanut myytäväksi 150 kpl PSV:n haalarimerkkejä, joista saadut
tuotot toimitetaan PSV:lle kotimaantyön tukemiseksi..

EFPSA-edustajat (MR) kokoustavat seuraavan kerran 5.9.2016 ja varaedustajat (Vice-MR)
4.9.2016. EFPSA:n järjestämä Train the Trainers Summer School 2016 on parhaillaan käynnissä
Liettuassa.
Kouluttajaverkosto Verso on viettänyt Kesäpäiviä heinäkuussa. Verson seuraava kokous pidetään
31.8.2016.
Suomen Psykologinen Seura järjestää tulevana syksynä avoimia esitelmätilaisuuksia.
Psykonet alkaa mahdollisesti välittää harjoittelupaikkailmoituksia. Psykonetin seuraava
puhelinkokous pidetään 19.9.2016.
Emma Peltomaa poistui väliaikaisesti klo 15.39. Kimmo Haapanen jatkoi puheenjohtajana.
NPV:n seuraava kokous pidetään 5.9.2016.
Emma Peltomaa jatkoi puheenjohtajana klo 15.45.
Taru kertoi Psykologiliiton perustamasta taloustyöryhmästä. Pohdittiin avustusten myöntämiseen
liittyviä käytäntöjä ja mahdollisia kriteerejä avustusten saamiseksi.
Helmi Viertiö poistui klo 15.51.
13. Ainejärjestöjen kuulumiset
Cortex on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä Psykologia 2016 -kongressia.
Kompleksi on saanut hyvin sponsoreita vuosijuhlille.
Stimuluksella on laitoksen tupaantuliaiset 9.9.2016.
Oidipuksella on tulossa yritysyhteistyöpäivä, jossa eri psykologian alan asiantuntijat kertovat
työelämästä.
Fobian uudet fuksit ovat saapuneet.
Impuls odottelee innokkaana uusia fukseja.
14. Tulevat kokoukset
Syyskuussa kokoustetaan alustavasti 18.9.2016 Helsingissä.
Lokakuun kokous pidetään SPOLSkiksen yhteydessä aamulla 8.10.2016 Helsingissä.
Marraskuun kokous pidetään Gradukonferenssin yhteydessä aamulla 19.11.2016 Turussa.
15. Muut esille tulevat asiat
Emma menee mahdollisesti Studia-messuille esittelemään psykologian opiskelua SPOL:n
edustajana.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.13.
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