SPOL:n hallituksen kokous 1/2017
Aika 26.2.2017, kello 10:00
Paikka Niemennokan kiinteistö, Niemennokantie, Järvenpää
Läsnä Nora Miettunen (pj.), Suvi Iinatti (siht.), Otso Lensu, Tero Pulkkinen, Alva
Grünthal, Lisa Holopainen, Rami Radwan, Noora Julin, Ella Petäjäsuo, Marika
Otranen, Pauliina Wuorivirta, Otto Mäki, Taru Smolander, Kimmo Haapanen,
Toni Saari, Sara Pajunen
Taru Smolander poistui 11:32. Kimmo Haapanen saapui 10:17. Toni Saari saapui
10:32. Sara Pajunen saapui 11:21.
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin ajassa 10:02.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Tuleviin tapahtumiin lisättiin kohdaksi 12b SPOLskis.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Noora Julin ja Lisa Holopainen.
5. Ilmoitusasiat
Sitova ilmoittautuminen KosmoSPOLiitti-risteilylle avattiin 6. helmikuuta ja
risteilylle ilmoittautui 184 osallistujaa.
NPS-konferenssi järjestettiin Tallinnassa 10.-12.2. ja siihen osallistui noin
kaksikymmentä henkilöä.
SPOL:n uusi hallitus on perehtynyt tehtäviinsä Järvenpäässä 24.-26-2.2017. Otso
kirjoittaa perehdytysviikonlopusta tekstin SPOL:n blogiin.

6. Nettipäätökset
Hyväksyttiin seuraavat kulut maksettavaksi 29.1.2017:
Annukka Niemelälle hallituksen orientaatioviikonlopun kouluttajien matkakuluja
41,93e. Hakijaa on muistutettu 2 kk hakuajasta.
Elena Andreoulle SPOL-seminaarin puhujan matkakuluja 40,00e. Olga Iltaselle
SPOL-seminaarin jatkojen tarjoilukuluja 69,70e.
Emma Peltomaalle tammikuun kokouksen matkakuluja SPOL:n hallituksen
kokouksen 7/2016 päätöksen mukaisesti 54,2e eli 0,10e/km (yht. 542 km).
Kimmo Haapaselle SPOL-seminaarin puhujan lounaskuluja 8,00e.
7. Talousasiat
Keskusteltiin tulostuskiintiöistä ja matkalippujen tulostamisesta. Todettiin, että
korvausten hakijat tulostavat itse matkalippunsa sekä matkakorvauslomakkeensa
ja toimittavat ne talousvastaavalle.
Päätettiin, että SPOL:n taloudenhoitaja saa korvata alle 100 euron suuruisia
hallituksen matkakuluja henkilöä kohden ilman maksujen erillistä hyväksyttämistä
kokouksessa. Taloudenhoitajan täytyy kuitenkin hyväksyttää hallituksella omat
matkakulunsa.
Keskusteltiin myös siitä, miten matkan maksamisen suhteen toimitaan
sairaustapauksessa. Mikäli hallituksen jäsen on jo ostanut matkan, mutta ei
sairastumisensa vuoksi pysty käyttämään matkaansa, hallitus päättää matka- tai
peruutuskulun korvauksesta tapauskohtaisesti kokouksessa.
Tilin saldo 26.2.2017 oli 14 275,25€.
Kulukorvaus Liikuttava psykologia -seminaarin puhujan lounaasta sekä Vuoden
opiskelijan kukkalahjasta hyväksyttiin korvattavaksi Karoliina Hiltuselle (26,30€).
SPOL:n ostama vuosijuhlalahja sekä onnittelukortti Kompleksi ry:lle hyväksyttiin
korvattavaksi Otso Lensulle (23,70€). Lisäksi Kompleksi ry:n vuosijuhlien
illalliskortista hyväksyttiin korvattavaksi puolet SPOL:n edustajalle Otso Lensulle
(42,50€).

SPOL:n järjestäytymiskokouksen ja opiskelijayhteistyöseminaarin matkakuluja
hyväksyttiin korvattavaksi Ella Petäjäsuolle (26,00€) ja Otso Lensulle (29,00€).
SPOL:n helmikuun kokouksen ja perehdytysviikonlopun matkakuluja hyväksyttiin
korvattavaksi Eerika Heiniselle (30,00€), Elina Järviselle (37,00€), Ella
Petäjäsuolle (76,00€), Emma Peltomaalle (8,00€), Essi Grénille (37,00€), Helmi
Viertiölle (30,00€), Kimmo Haapaselle (37,00€), Marika Otraselle (30,00€),
Noora Julinille (27,20€), Otso Lensulle (26,00€) ja Pauliina Wuorivirralle
(15,00€).
Kulukorvauksia perehdytysviikonlopun ruoista ja juomista hyväksyttiin
maksettavaksi Erika Heiniselle (10,32€), Helmi Viertiölle (6,88€), Nora
Miettuselle (209,48€) ja Sara Pajuselle (12,21€).
Tallink Silja Linen hyttien ja aterioiden lasku (8959,00€) hyväksyttiin
maksettavaksi.
Matkakuluja 28.2. tapahtuvaan Suomen psykologisen seuran kokoukseen
hyväksyttiin korvattavaksi Otso Lensulle (30,00€).
8. Tilin käyttöoikeuksien siirtäminen
Siirrettiin SPOL:n tilin käyttöoikeudet Sara Pajuselta (XXXXXX-XXXX) Tero
Pulkkiselle (XXXXXX- XXXX).
9. Toimintasuunnitelman korjaaminen
Edellisessä kokouksessa jätettiin auki toimintasuunnitelman korjaus. Kokousten
välillä oli selvinnyt, ettei Lisa Holopaisen tilalle tarvita uutta varavaltuutettua,
joten toimintasuunnitelmaan muotoiltiin SPOLilla olevan yksi vara- ja yksi
varsinainen edustaja Psykologiliiton liittovaltuustossa.
10. KosmoSPOLiitti feat. NPV
KosmoSPOLiitin maksuohjeet on lähetetty ilmoittautuneille ja maksun eräpäivä
matkustajille on 19.2. Varauksiin ja ruokiin ei voi enää tehdä muutoksia, koska
SPOLille osoitetun Silja Linen laskun eräpäivä 27.2.2017.
KosmoSPOLiitti-tapahtuma alkaa lauantaina 25.3. Viesti ry:n vetämällä
koulutuksella, joka pidetään kello 12:00–15:00 Helsingin yliopiston tiloissa
Siltavuorenpenkereellä. Koulutuksen teema on Psykologit viestijöinä. Koulutus on

koostettu tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä kartoitettujen toiveiden
pohjalta. Koulutuksen taltioiminen videolle käy Viesti ry:lle, mutta yliopistolta ei
olla vielä saamassa laitteita. Koulutusaikaan sisältyy puolen tunnin tauko.
Pohdittiin tauon tarjoiluja.
KosmoSPOLiitin yhteydessä järjestettävä koulutus on poikkeuksellisesti SPOLille
maksullinen. Ella Petäjäsuo on vastuussa pienten kiitoslahjojen hankkimisesta
koulutuksen pitäjille.
KosmoSPOLiitti-tapahtumaan kuuluu 18:30 Helsingistä lähtevä 22 tunnin risteily
Silja Europalla. Lauantaina 20:30 alkavaan buffettiin ilmoittautui noin 150
henkeä. Nora lähettää viikon 9 alussa matkustajalistat Silja Linelle.
Tapahtumavastaavat suunnittelevat risteilyn aikana tapahtuvaa pientä ohjelmaa ja
mahdollisia palkintoja. Päätettiin alustavasti hankkia risteilylle osallistujille
värilliset rannekkeet. Silja Lineltä järjestöjen lahjana saadut kaksi aamiaislipuketta
käytetään sunnuntaiaamun hallituskokoukseen.
SPOL:n hallitus kokoontuu ennen KosmoSPOLiittia Skypen välityksellä 15.3.
kello 17.30.
11. SPOS ja ainejärjestötapaaminen
SPOS järjestetään 6.-7.5. Turkulaiset SPOL-edustajat ryhtyvät etsimään noin
sadan hengen vetoisia saunatiloja Turusta. Ainejärjestötapaaminen järjestetään
sunnuntaina 7.5.
Pidettiin tauko kello 11:05-11:08.
12. Muut vuoden 2017 tapahtumat
a. SPOLympialaiset
SPOLympialaiset pidetään heinäkuussa 29.7.2017 Helsingissä.
b. SPOLskis
SPOLskis pidetään Jyväskylässä lokakuussa. Päivämäärän päättäminen jätettiin
kesälle. Pohdittiin oman haalarimerkin tekemistä SPOLskikselle. Mietittiin
Versolta tilattavaa ryhmäytystä SPOLskiksen yhteyteen.

c. Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit
Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit pidetään Joensuussa marraskuussa.
Graduosuuksien puhujien rekrytointi aloitetaan kesän jälkeen.
d. SPOL-seminaari
SPOL-seminaari pidetään Tampereella tammikuussa. Nora ja Otso miettivät ja
ehdottelevat teemoja.
13. Laulukirjaselvitys
Selvitellään, kannattaako SPOLin tilata uusintapainos laulukirjasta, jota myydään
eteenpäin jäsenjärjestöille myytäviksi. Laulukirjojen päivitykseen liittyviä
ongelmia, kuten sivunumerojen mahdollinen muuttuminen kirjan sisältöä
päivitettäessä, tuotiin esille. Tilauksen järkevyyttä selvitellään ottamalla selville,
paljonko painofirmat veloittavat arvioidusta tilauksesta ja mitkä tilausmäärät
mahdollisesti kannattavat. Ainejärjestöt kartoittavat oman järjestönsä sisäistä
kysyntää.
14. Vuoden 2017 projektit
SPOL:n tiedotusvastaava Rami uudistaa nettisivuja.
Otso alkaa ajaa pitkälti Facebookin ja sosiaalisen median kautta psykologian
opiskelijoiden sohvasurffausta yhdistettynä kimppakyyteihin ja kirpputoreihin.
SPOL:n hallituksen Instagram-kampanja alkaa maanantaina 27.2.2017. Jokainen
hallituslainen tekee SPOL:n Instagram-tilille lyhyen esittelyn itsestään.
Keskusteltiin SPOL:n virallisesta viestintälinjauksesta ja tultiin tulokseen, että
virallisia viestintäkanavia pitkin ei jaeta alkoholipainotteisia kuvia ja tekstejä.
Myös vuonna 2017 valitaan Vuoden psykologian opiskelija.
SPOL kerää yhteistyössä Psykologiliiton ja Psykonetin kanssa
harjoittelutietokantaa.
15. Yhteistyötahojen kuulumiset
Akavan opiskelijoiden valtuuskunta: Aovan kuulumisista SPOL:n kokouksessa

tiedotti skype-yhteyden päässä ollut Taru Smolander. Aovan tämän vuoden
teemoina ovat brändityö opiskelijatoimijana, sukupolvien välinen
oikeudenmukaisuus sekä harjoittelubarometri. Akavan opiskelijoille tahdotaan
vahvempaa brändiä. Aova ajaa yhteistyönä SYLin kanssa sukupolvien välistä
oikeudemukaisuutta. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, millä indekseillä eläkkeitä
lasketaan. Aovan tavoitteena on pyrkiä konkretisoimaan sitä, mitä vaikutuksia
tämänhetkisistä päätöksistä on tuleville sukupolville. Aova pyrkii tekemään
uudempaa harjoittelubarometriä, koska edellinen on vuodelta 2012. Tällä hetkellä
ei tiedetä, mikä on akavalaisten palkkataso harjoittelussa, ja kerätyllä tiedolla
pyritään parantamaan harjoittelijoiden asemaa. Aovan seminaarikokoukset yleensä
kaksipäiväisiä ja Taru lupautui lähettämään kiinnostavista alustuksista diat
SPOLille.
Psykologiliitto: 10.-14.7.2017 Porissa pidetään Suomi-areena, mihin
Psykologiliittokin aikoo osallistua. Porin hotellit alkavat olla jo täynnä, joten
liikkeelle kannattaa lähteä.
Psykologien Sosiaalinen Vastuu: PSV:n seuraava kokous pidettiin 25.2.2017 ja
sitä seuraava kokous on KosmoSPOLiitin kanssa päällekkäin. PSV on selvitellyt
rahoitushankkeiden järjestämistä.
Psykonet: Psykonetin perustutkintotyöryhmällä oli kokous 2.2.2017. Paria
perusopintojen kursseista on suunniteltu siirrettäväksi pilottimuotoisesti kokonaan
verkkoon. Pohditaan myös mahdollista paikallista aktivointia ainakin
pääaineopiskelijoille. Näillä näkymin Kognitiivisen psykologia ja
neuropsykologian perusteet –kurssi voisi olla mahdollista toteuttaa verkkokurssina
jo ensi syksynä.
Suomen Psykologinen Seura: SPS:n seuraava kokous pidetään tiistaina 28.2.2017,
ja Otso aikoo osallistua siihen.
Verso: Verson seuraava kokous pidetään tiistaina 28.2.2017.
Nuorten Psykologien Verkosto: NPV osallistuu SPOL:n kanssa KosmoSPOLiittiin.
NPV:n johtoryhmä on vasta kokoontunut ja tämän vuoden tapahtumien ja
koulutusten suunnittelu on aloitettu. Vuoden teemaksi on kaavailtu psykologeja
vaikuttajina. Suunnitteilla on esimerkiksi some-kampanja ja muita kampanjoita,
joiden tavoitteena on psykologisen tiedon jakaminen muillekin kuin psykologeille.
NPV on kaavaillut toteuttavansa erilaisia haasteita, kuten esimerkiksi

psykologiseen tietoon liittyvän liikuntahaasteen.
Hogrefe: Edellisessä kokouksessa keskusteltiin, miten välitettäisiin tietoa
testaamisesta.
16. Ainejärjestöjen kuulumiset
Stimulus: Stimuluksen uuden hallituksen perehdytys oli kaksi viikkoa aiemmin.
Jyväskylän psykologian oppiaineen tiedekunta vaihtuu syksyllä.
Fobia: Fobia on järjestänyt kaverisitsit, ystävänpäiväbileet ja matalamman
kynnyksen tapahtumana kotibileetkaverisitsit. Keväälle on suunnitteilla runsaasti
ohjelmaa..
Impuls: Impuls suunnittelee yhteistyötä Fobian kanssa.
Kompleksi: Kompleksin uudella hallituksella on ollut perehdytyskuukausi.
Helsingin psykologian oppiaineen tiedekunta vaihtui vuodenvaihteessa, mutta se
ei ole vielä näkynyt voimakkaasti.
Oidipus: Oidipuksen uudella hallituksella on ollut useita ryhmäytystapahtumia.
Ainejärjestö on hionut yhdistysteknisiä asioita, suunnitellut vaihto-opiskelijailtaa
ja organisoinut verenluovutustempausta.
Cortex: Cortexin uusi hallitus on ryhmäytynyt mökkiviikonlopun puitteissa. Myös
Tampereen psykologian oppiaineen tiedekunta on vaihtunut.
17. Tulevat kokoukset
Seuraava kokous pidetään KosmoSPOLiitin yhteydessä 26.3. kello 11.30.
Seuraava yhdistyksen kokous pidetään alustavasti to 20.4. Tampereella, tarkempi
aika sovitaan myöhemmin.
Pohdittiin alustavasti, että toukokuun kokous pidetään sunnuntaiaamuna 7.5.
SPOSin yhteydessä.
Heinäkuun kokous pidetään SPOLympialaisten yhteydessä, alustavasti
ajankohdaksi pohdittiin lauantaita 29.7 ennen SPOLympialaistapahtuman alkua.
Hallituksen orientaatioviikonloppua pohditaan myöhemmin Facebookissa ja se

sijoitetaan mahdollisesti kesälle.
18. Muut esille tulevat asiat
Facebook-ryhmän hallinnointioikeudet ovat vielä vanhoilla hallituslaisilla, joten
seuraavaksi Nora perehdyttää uudet hallituslaiset ja siirtää oikeudet heille.
Alva toimittaa viikonlopun aikana otetut kuvat hallituksen Driveen.
Otso tekee hallituspaidoista selvitystä: mitkä koot ihmiset haluavat ja saako
Psyliltä tukea hankintaan. Omavastuuosuudeksi tulee todennäköisesti viime
vuoden kaltaisesti noin 5 euroa.
Alva ja Suvi lähtevät miettimään hallituksen haalarimerkkejä.
19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12:12.

	
  
	
  

___________________________
Nora Miettunen
puheenjohtaja

___________________________
Suvi Iinatti
sihteeri

___________________________
Noora Julin
pöytäkirjantarkastaja

___________________________
Lisa Holopainen
pöytäkirjantarkastaja

	
  

