
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry  

Yhdistyksen kokous 2/2017  

Aika 20.4.2017 kello 17:00  

Paikka Café Siilinkari, Hämeenkatu 9, Tampere  

Läsnä Nora Miettunen (puheenjohtaja), Suvi Iinatti (sihteeri), Lisa Holopainen, Rami 
Radwan, Noora Julin, Tero Pulkkinen, Otso Lensu, Marika Otranen, Pauliina Wuorivirta  

Pöytäkirja  

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:07  

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsu esityslistoineen oli 
lähetetty kaksi viikkoa etukäteen.  

3. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.  

4. Kokouksen puheenjohtajan valinta  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Nora Miettunen.  

5. Kokouksen sihteerin valinta  

Kokouksen sihteeriksi valittiin Suvi Iinatti.  

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Otso Lensu ja Marika Otranen.  

7. Ilmoitusasiat  

KosmoSPOLiitista kerätty palaute on pääasiassa positiivista.  

Nora ja Otso tapaavat Psykologiliiton puheenjohtajan, Annarilla Ahtolan, 6.6.2017 
Helsingissä.  



Kesäkuussa Helsinkiin tulee kaksi armenialaista psykologian opiskelijaa tapaamaan 
Helsingin psykologian opiskelijoita.  

Vaihtopäivien yhteydessä Suomessa kävi 16 makedonialaista psykologianopiskelijaa.  

8. Nettipäätökset  

Hyväksyttiin seuraavat kulut (yht. 424,00 e) maksettavaksi 3.4.2017:  

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle vaihtoviikkojen sitsitilan lasku 360,00 e.  

Rami Radwanille perehdytysviikonlopun matkakuluja Järvenpäähän ja takaisin 64,00 e.  

Hyväksyttiin ehdotus hallituspaitojen hankkimisesta 30.3.2017. Paitojen hinnaksi 
Paitashopilta tulee 20€/kappale, eli yhteensä 240€. Psykologiliitto on suostunut 
tukemaan tätä 180 eurolla, mikä tarkoittaa jokaiselle hallituslaiselle 5 e 
omavastuuosuutta.  

9. Talousasiat  

SPOL:n käyttötilin saldo oli 20.4.2017 kokousajankohtana 3.814,84€. 
 
Lasku SPOL:n hallituspaidoista hyväksyttiin maksettavaksi Mainostoimisto Värikäs 
Oy:lle (240,00€). 
 
Lasku Makedonian vaihtopäivien saunatilasta hyväksyttiin maksettavaksi Casa 
Ravintolat Oy:lle (340,00€). 
 
Lasku EFPSA:n jäsenmaksusta hyväksyttiin maksettavaksi EFPSA:lle (179,00€). 
 
Kulukorvaus EFPSA Day -kuluista hyväksyttiin korvattavaksi Karoliina Hiltuselle 
(19,96€). 
 
Kulukorvaus perehdyttämisessä käytetyistä post-it-lapuista SPOL:n hallituksen 
perehdytysviikonloppuna hyväksyttiin korvattavaksi Essi Grénille (8,95€). 
 
Kulukorvaus Makedonian vaihtopäivien ruoka-, sitsi- ja muista järjestämiskuluista 
hyväksyttiin korvattavaksi Eerika Heiniselle (486,04€). 
 
Kulukorvaus Makedonian vaihtopäivien tarvike- ja lounaskuluista hyväksyttiin 
korvattavaksi Karoliina Hiltuselle (107,51€).  
 



Kulukorvaus Makedonian vaihtopäivien järjestäjien kiitoslahjoista hyväksyttiin 
korvattavaksi Noora Julinille (10,30€). 
 
Kulukorvaus Makedonian vaihtopäivien kahvituskuluista hyväksyttiin korvattavaksi 
Erika Vartiaiselle (11,96€). 
 
Kulukorvaus yhdistyksen kokouksen kahvituskuluista hyväksyttiin korvattavaksi Nora 
Miettuselle (27,72€). 
 
Matkarahahakemus EFPSA-kongressin matka-ja osallistumismaksukuluista hyväksyttiin 
korvattavaksi Karoliina Hiltuselle (edelliselle MR:lle) siten, että kuluista korvataan 
70%:a (444,63€). 
 
Matkakorvaus perehdytysviikonloppuun hyväksyttiin korvattavaksi Toni Saarelle 
(66,00€). 
 
Matkakorvaus luennon pitämisestä Makedonian vaihtopäivillä hyväksyttiin 
korvattavaksi Minja Westerlundille (17,00€). 
 
Matkakorvaus SPOL:n yhdistyksen kevätkokouksen kokousmatkoista hyväksyttiin 
korvattavaksi Tero Pulkkiselle (14,00€). 
 

10. SPOS ja ainejärjestötapaaminen  

SPOSiin ilmoittautui tänä vuonna vähän yli 60 henkilöä. Jatkopaikka on jo varattu. 
Turkulaiset SPOL- edustajat lupasivat hakea puhujalle kiitoslahjan.  

Ainejärjestötapaaminen järjestetään SPOS:n yhteydessä sunnuntaina 7.5.2017. 
Tarjoilukuluihin on budjetoitu noin 150 euroa. Todettiin, että kaikkien osallistujien olisi 
hyvä osallistua ainejärjestötapaamisen alkuosuuteen, yksittäisosuuksiin tarvitaan 
paikalle vain pestienhaltijat.  

11. EFPSA-kongressi 2017  

EFPSA-kongressin tuliaisiin on budjetoitu 200 e. Pauliina aikoo alustavasti tehdä 
SPOL:n snapchat-tilille vapaamuotoista matkapäiväkirjaa.  

12. Vuoden 2017 projektien eteneminen  

Otson kyselyyn, jolla kartoitettiin kiinnostusta psykologian opiskelijoiden 
sohvasurffaus-, kimppakyyti-, kirjakirpputori- ja kirpputoriryhmää kohtaan, tuli 165 



vastausta. Kyselyn perusteella tarjolla olleista vaihtoehdoista kimppakyydit ja 
sohvasurffaus kiinnostavat psykologian opiskelijoita eniten. Enemmistö kyselyyn 
vastanneista omistaa Facebook-tilin ja ryhmä haluttaisiin Facebookiin.  

Paras tarjous laulukirjan painamisesta on tullut Jyväskylän yliopistopainosta (669,75 e). 
Suomen Psykologinen Seura on ilmoittautunut sponsoriksi. Otto hakee lisää sponsoreita. 
Nora ja Otso alkavat tehdä laulukirjan uutta vedosta, johon on suunniteltu 120 laulua 
edellisen 70 laulun sijaan. Tarkoituksena on kerätä kaikilta SPOL:n jäsenainejärjestöiltä 
täydennystä laulukirjan sisältöön.  

Rami on jatkanut SPOL:n uusien nettisivujen kokoamista. Idea haalarimerkki-
inventaariosta sai kannatusta.  

13. Yhteistyötahojen kuulumiset  

Verso: Verson ensimmäinen kokous uudella hallituksella oli maanantaina 27.3. Syksyn 
mökkiviikonloppuun on suunniteltu Versolta tilattavaa yhden päivän mittaista 
ryhmäytystä SPOL:n hallitukselle. Verson edustajat saapuvat mahdollisesti syksyn 
SPOLskikseen vetämään ohjelmaa uusille fukseille.  

Psykologien Sosiaalinen Vastuu: PSV:n vuosikokous pidetään Helsingissä 22.4. kello 
13. Otto osallistuu siihen.  

Suomen Psykologinen Seura: Kokous pidettiin 6.4. ja Otto osallistui siihen. SPS 
osallistuu SPOL:n laulukirjan sponsoroimiseen. SPS:n seuraava kokous pidetään 16.5.  

Psykonet: Seuraava kokous pidetään toukokuussa.  

Nuorten Psykologien Verkosto: NPV pitää Psykologit mediassa -koulutuksen 6.5.  

14. Ainejärjestöjen kuulumiset  

Kompleksi: Kompleksin seuraava lehti ilmestyy viikolla 17.  

Stimulus: Stimulus on koonnut tällä hetkellä homeisessa rakennuksessa sijaitsevan 
ainejärjestötilan siirtämisestä adressia. Ainejärjestötilan aktivoimiseksi ainejärjestötilaan 
piilotettiin pääsiäisenä suklaamunia.  

Fobia: Fobialla on ollut Open Stage –tapahtuma. Opintoihin ollaan saamassa uusi 
valinnaisjakso Orientoituminen psykologin työhön -kurssin oheen, johon sisältyisi 
kahden viikon pituinen orientoiva harjoittelu, josta on mahdollisuus saada kaksi 
opintopistettä.  



Impuls: Impulsilla on ollut terapiasitsit. Vappuviikolle on suunniteltu ohjelmaa.  

Oidipus: Uutena tapahtumana kokeiltu viini- ja valitusilta sujui hyvin ja palautetta 
opetuksesta kerättiin onnistuneesti. Vappuviikolla on tulossa beer pong –tapahtuma 
yhteistyössä kauppatieteilijöiden ja lakitieteilijöiden kanssa. Keväällä Oidipuksen 
edustajat pääsevät keskustelemaan uudistuvasta opetussuunnitelmasta oppiaineen 
henkilökunnan kanssa. Verenluovutustapahtumia on ollut tähän mennessä kaksi ja 
seuraava on tulossa kesällä.  

Cortex: Cortex järjestää ensimmäisen vappu-beer pong –turnauksensa. Tampere 3 –
hanke on nimetty Tampereen Uudeksi Yliopistoksi ja sille on perustettu säätiö.  

15. Toiminnantarkastajien lausunto  

Pia Jussila ja Mia Varjus ovat tehneet toiminnantarkastuksen. Kumpikaan ei päässyt 
kokoukseen paikalle, joten puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon, jonka 
mukaan toiminta on toteutettu hyväksyttävästi sitä koskevien lakien ja säädösten 
mukaisesti.  

Toiminnantarkastuksen yhteydessä nousi kuitenkin esille muutamia huomioitavia 
asioita:  

  -  nimenkirjoitusoikeidet siirretty istuvalle hallitukselle vasta toimintakauden 
loppupuolella ��� 

  -  rinnakkaistilin (vujutili) perustamisen yhteydessä ei mainittu, kenellä on 
tilinkäyttöoikeudet ���kyseiseen tiliin ��� 

  -  pöytäkirjoista ja kirjanpidosta ei käy selville, miksi ensimmäinen rinnakkaistili 
on poistettu ja ���korvattu uudella ��� 

  -  jäsenmaksuista päättäminen kuuluu vuoden ensimmäiseen sääntömääräiseen 
yhdistyksen ���kokoukseen. Päätös oli tehty marraskuun ylimääräisessä yhdistyksen 
kokouksessa. ��� 

Toiminnantarkastajien lausunto löytyy liitteenä pöytäkirjan lopusta.  

���16. Tilinpäätöksen vahvistaminen kaudelta 2016 ��� 

Tero Pulkkinen avasi viime vuoden tilinpäätöstä. Tuloslaskelma, pääkirja ja tase 

olivat kokoukseen osallistuvien nähtävillä. Tilinpäätös kaudelta 2016 vahvistettiin  



totuudenmukaiseksi. ��� 

17. Toiminnantarkastuksen vahvistaminen kaudelta 2016 ��� 

Toimintakertomus oli kokoukseen osallistuvien nähtävillä. Toimintakertomus  

kaudelta 2016 vahvistettiin totuudenmukaiseksi. Toiminnantarkastus vahvistettiin  

kaudelta 2016 ��� 

Nora Miettunen poistuu 18:43 ja puheenjohtajana jatkaa Otso Lensu. ��� 

18. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 hallitukselle ja muille  

vastuuvelvollisille  

���Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  

Nora Miettunen palaa kello 18:44 ja jatkaa kokouksen puheenjohtajana.  

19. Tulevat kokoukset ��� 

Hallituksen seuraava kokous pidetään alustavasti lauantaina 6.5.2017 kello 9  

Turussa.  

20. Muut esille tulevat asiat ��� 

SPOL:n hallituksen sähköpostiosoitteiden toiminnassa on ollut ongelmia. Viestit ovat 
tulleet perille, mutta lähettäjä on saanut siitä huolimatta virheilmoituksen.  

Lisa tarvitsee tiedot syksyn SPOL:n jäsenainejärjestöjen fuksi-infojen päivämääristä 
mahdollisimman pian.  

 

 

21. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.59. 

 

 



  

 
___________________________  ___________________________  
Nora Miettunen   Suvi Iinatti 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
___________________________  ___________________________  
Otso Lensu    Marika Otranen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
	  


