SPOL:in hallituksen kokous 2/2017
Aika 26.3.2017, kello 11:30
Paikka Silja Europa, Itämeri
Läsnä Nora Miettunen (puheenjohtaja), Suvi Iinatti (sihteeri), Alva Grünthal, Lisa Holopainen, Rami
Radwan, Otto Mäki, Ella Petäjäsuo, Noora Julin, Tero Pulkkinen, Annamari Järviniemi, Otto Laakso, Anna
Engblom, Tiina Autio, Taru Smolander, Miki Mäenpää, Joel Jormakka ja Petteri Ruuhijärvi.
Taru Smolander saapui kello 11:44 kohdassa 5 ja poistui kello 12:37 kohdassa 15.
Miki Mäenpää saapui kello 12:10 kohdassa 11.
Joel Jormakka ja Petteri Ruuhijärvi saapuivat kello 12:55 kohdassa 17.
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 11:40.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin kohta 9. KosmoSPOLiitin pistekisapalkinto. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
edellä mainituin muutoksin.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Otso Lensu ja Rami Radwan.
5. Ilmoitusasiat
25.-26.4. pidetty KosmoSPOLiitti meni hyvin. Tapahtuma alkoi koulutuksella, jonka piti Siina Repo Viesti
ry:stä.
SPOL järjesti Makedoniassa 8.-12.3.2017 vaihtoviikot, joille osallistui Suomesta lähes 20 osallistujaa.
Psykologimessujen ja Junior Research Programmen ilmoittautuminen on auennut.
6. Nettipäätökset
Hyväksyttiin seuraavat kulut (yht. 574,00 e) maksettavaksi 6.3.2017:
Patentti- ja rekisterihallitukselle SPOL:n nimenkirjoittajien muuttamisesta 20,00e.
Pappila Penkkala Group Oy:lle / INT2000 OY:lle kotisivujen ja sähköpostien ylläpitomaksu 111,00e.
Luovat palvelut Oy:lle Järvenpään Niemennokan kiinteistön vuokra SPOL:n hallituksen
perehdytysviikonlopusta 443,00e.
Hyväksyttiin seuraava kulu maksettavaksi 13.3.2017:
Fourhousing Oy:lle/Cheap Sleep Helsingille Makedonian vaihtopäivien Helsingin pään hotellilasku
1026,00e.
Hyväksyttiin 25.3.2017 ehdotus, jonka mukaan SPOL korvaa kokonaisuudessaan kv-vastaavan osallistumisja matkakulut NPS-konferenssiin.
7. Talousasiat

SPOL:n käyttötilin (FI24 1590 3000 1835 64) saldo 26.3.2017 kokousajankohtana oli 4.597,08€.
Kulukorvaus KosmoSPOLiitin kahvitus- ja tarjoilutarpeista hyväksyttiin korvattavaksi Tero Pulkkiselle
(121,82€).
Kulukorvaus kirjekuorista KosmoSPOLiitin hyttikortteja ja rannekkeita varten hyväksyttiin korvattavaksi
Nora Miettuselle (10,40€).
Kulukorvaus KosmoSPOLiitissa käytetyistä rannekkeista hyväksyttiin korvattavaksi Nora Miettuselle
(26,04€).
Kulukorvaus virvokkeista vaihtopäivien sitseille hyväksyttiin korvattavaksi Noora Julinille (23,97€).
SPOL:n helmikuun kokouksen ja perehdytysviikonlopun matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Lisa
Holopaiselle (64,00€), Otto Mäelle (27,20€) ja Suvi Iinatille (76,00€).
Matkarahahakemuksia NPS-konferenssiin Tallinnassa oli tullut yhteensä 15 kpl hakuajan loppumiseen
(12.3.2017) mennessä. Edellisen hallituskauden kv-vastaavan Eerika Heinisen matkakulut ja
osallistumismaksu hyväksyttiin korvattavaksi kokonaisuudessaan (135,00€), ja loppusumma 500 euron
budjetista (365,00€) hyväksyttiin jaettavaksi ja korvattavaksi tasan Emma Talvitien, Christa Bäckströmin,
Anne Lehtimäen, Tetta Hämäläisen, Joonas Anttilan, Maaria Seppälän, Miisa Taskisen, Lauri Löfbergin,
Patrick Raivion, Veronica Tillosen, Riina Kujanpään, Erica Michelssonin, Anni Viitan ja Kaisa Kosken
kesken (26,07€ jokaiselle).
8. Koulutuspoliittiset asiat
Pohdittiin, että Nuorten Psykologien Verkoston ja Psykologiliiton kautta voisi kartoittaa, miten psykologian
opinnot ovat vastanneet työelämää.
9. Kosmospoliitin pistekisapalkinto
Päätettiin palkita eniten pisteitä saanut hytti. Idea suuresta määrästä lakritsia jokaiselle voittajahytin
asukkaalle sai kannatusta. Voittajien opiskelukaupungissa opiskelevat hallituksen jäsenet ostavat ja
toimittavat palkinnot voittajille.
10. SPOS ja ainejärjestötapaaminen
Vuoden 2017 SPOS ja ainejärjestötapaaminen järjestetään Turussa 6.-7.5. Ainejärjestötapaamiseen kutsutaan
jokaisen SPOL:n jäsenainejärjestön puheenjohtajat, koulutuspoliittiset vastaavat ja tapahtumavastaavat.
SPOL kustantaa puheenjohtajien matkakulut ja ainejärjestöt kopojen sekä tapahtumavastaavien matkakulut.
Ilmoittautuminen SPOSiin aukeaa noin kahta viikkoa ennen tapahtumaa.
11. Laulukirjaselvitys
Edellisen kokouksen jälkeen oli tehty alustavaa kartoitusta ainejärjestöjen halukkuudesta tilata SPOL:n
laulukirjoja. Stimulus ry on kiinnostunut tilaamaan noin 100 laulukirjaa, jos muut ainejärjestöt tilaavat.
Cortex ry on alustavasti kiinnostunut tilaamaan noin 60 laulukirjaa. Fobia ry on kiinnostunut noin 50
laulukirjan tilaamisesta. Kompleksi ry ja Oidipus ry eivät olleet kiinnostuneita laulukirjojen tilaamisesta.
Otso selvittää painotalojen tarjoukset. Laulukirjaprojektia jatketaan, kun ollaan saatu enemmän tietoa
hintatasosta ja tilausprosessista. Tavoitteena olisi saada laulukirja valmiiksi syksyyn mennessä.
12. Vuoden opiskelija
Varapuheenjohtaja toimitti SPOL:n hallituksen jäsenille Vuoden opiskelija –konseptipaperin perehdyttäväksi
ennen kokousta. Konseptipaperi lähetetään ainejärjestöille piakkoin, jotta ainejärjestöjen sisällä ehditään
keskustella aiheesta ennen ainejärjestötapaamista.

13. Viestintäsuunnitelma
Puheenjohtaja toimitti SPOL:n hallituksen jäsenille edellisenä vuonna laaditun viestintäsuunnitelman
perehdyttäväksi ennen kokousta. Viestintäsuunnitelma antaa suuntaa SPOL:n virallisen viestinnän
toteuttamiseen.
14. Vuoden 2017 projektien eteneminen
Otso tiedustelee kimppakyyti/sohvasurffaus/kirpputoriryhmän tarpeellisuutta ja vastaanottoa.
Rami on koonnut SPOL:n nettisivujen pohjaa.
Hallituksen haalarimerkki ei ole vielä edennyt, mutta se on suunnitteilla. SPOLSKIS-tapahtuman
haalarimerkkiä suunnitellaan hallituksen haalarimerkin yhteydessä.
15. Yhteistyötahojen kuulumiset
Psykologiliitto: Psykologiliitto on pohtinut yhdessä muun muassa Psykonetin, yliopistojen, sekä
Lääkäriliiton edustajien kanssa SORA-lainsäädännön käytännön sovellusohjeiden työstämistä erityisesti
psykologiharjoitteluun sopiviksi. SORA-lainsäädäntösarja on koostettu 2012, ja se koskee
terveydenhuoltoalan ammattilaisten rajoituksia. Valtakunnallinen OHA-työryhmä työskentelee parhaillaan
yleisten sovellusohjeiden muotoilemiseksi yliopistoille. Näiden ohjeiden on määrä valmistua syyskuussa
2017. Tämän jälkeen Psykologiliitto katsoo, onko jatkotoimenpiteille tarvetta.
Psykonet: Psykonetin seuraava kokous on tulossa toukokuussa ja toinen kesäkuussa.
Psykologien Sosiaalinen Vastuu: Alle kuukauden päästä on tulossa PSV:n vuosikokous, johon kumpikaan
edustajista ei pääse.
Suomen Psykologinen Seura: SPS:llä on tulossa kokouksia 6. huhtikuuta ja 16. toukokuuta.
Hogrefe: Pohdittiin yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi jonkin tulevan tapahtuman yhteyteen.
Ehdotettiin, että psykologian alan yritykset voisivat maksaa SPOLille mainoshaalarimerkkien jakamisesta
tapahtumissaan. Idea sai kannatusta.
16. Ainejärjestöjen kuulumiset
Stimulus: Stimuluksen vuosijuhlat järjestetään marraskuussa.
Fobia: ei kuulumisia
Impuls: Impulsilla on tulossa neljän järjestön yhteissitsit huhtikuussa. Impuls järjestää keväällä excursion
yhteistyöainejärjestö Freudin luo Uppsalaan ja matkalle on lähdössä noin 20 impulslaista.
Cortex: Cortexilla on tulossa viini- ja valitusilta.
Kompleksi: Kompleksin ainejärjestölehden uusin numero on juuri ilmestynyt. Uutena aluevaltauksena
Kompleksi järjesti bileet Helsingin metrossa. Lisäksi keväällä Kompleksi järjestää sitsit.
Oidipus: Keväälle on tulossa muun muassa viini-ja valitusilta 30.3., excursio Niuvanniemeen 31.3. sekä
psykologifoorumi 4.5. yhteistyössä Pohjois-Karjalan Psykologiyhdistyksen kanssa.
17. Hallituksen kesän orientaatiomökkeily
Ehdotus hallituksen orientaatiomökkeilystä kesällä sai kannatusta. Viikon 32 viikonloppua elokuussa on
ehdotettu alustavaksi ajankohdaksi.
18. Tulevat kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään Tampereella 20. huhtikuuta 2017 kello 17.

Toukokuun kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.
Kesäkuussa on kokoustauko.
19. Muut esille tulevat asiat
SPOL:n Facebook-sivun aktiivisempaa päivittämistä toivottiin.
Annamari Järviniemi lupautui alustavasti kirjoittamaan EFPSA-kongressista ja Joel Jormakka kirjoittamaan
KosmoSPOLiitista SPOL:n blogiin.
Hallituspaidat on tilattu. Paitojen hinnaksi tuli 20 e/paita ja Psykologiliitto maksaa 15 e/paita, joten
hallituslaisten maksettavaksi omavastuuosuudeksi jää 5 e/paita. Paitojen omavastuuosuus maksetaan SPOL:n
tilille.
20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13:06.
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