
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry 

Hallituksen kokous 5/2017 

Aika 12.8.2017 klo 12:00 

Paikka Noran mökki, Kaislalahdentie 179, Kristiinankaupunki  

Läsnä Nora Miettunen (pj.), Alva Grünthal (siht.), Lisa Holopainen, Rami Radwan, 
Pauliina Wuorivirta, Marika Otranen, Tero Pulkkinen, Noora Julin 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.42 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslistaan hyväksyttiin vaihdettavaksi kohta 8 kohdasta “Psykologiliiton valtuuston 
jäsenten valinta kaudelle 2018-2019” kohdaksi “Psykologiliiton hallituksen edustajien 
valinta kaudelle 2018-2019”. 

Esityslistaan hyväksyttiin lisättäväksi kohta 9 “EFPSA”. 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin. 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Otranen ja Noora Julin. 

5. Ilmoitusasiat 

SPOLympialaiset olivat 29.7. ja ne sujuivat hyvin. 

EFPSA:n Train the Trainers järjestettiin Hollannissa viime viikolla. Suomesta oli yksi 
osallistuja. 

Hallituksen orientaatioviikonloppu on parhaillaan käynnissä Kristiinankaupungissa.  



6. Nettipäätökset 

Ei nettipäätöksiä. 

7. Talousasiat 

SPOL:n käyttötilin (FI24 1590 3000 1835 64) saldo oli 12.8.2017 kokousajankohtana 10 
403,36€.  
 
Kulukorvaus SPOLympialaisten tarjoilukuluista hyväksyttiin korvattavaksi Tero 
Pulkkiselle (188,27€). 

Kulukorvaus SPOLympialaisten kisatarvikkeista hyväksyttiin korvattavaksi Pauliina 
Wuorivirralle (5,16€). 

Matkarahahakemuksesta EFPSA:n Train the Trainers -tapahtumaan hyväksyttiin osa 
korvattavaksi Eerika Heiniselle (100,00€). 

Kulukorvaus ruokaostoksista SPOL-hallituksen orientaatioviikonloppuun hyväksyttiin 
korvattavaksi Nora Miettuselle (104,23€). 

Kulukorvaus juomavedestä SPOL-hallituksen orientaatioviikonloppuun hyväksyttiin 
korvattavaksi Noora Julinille (3,50€).  
 

8. Psykologiliiton hallituksen edustajien valinta kaudelle 2018-2019  

Haku Psykologiliiton hallituksen edustajaksi on käynnissä tällä hetkellä ja haku päättyy 
16.8. Hausta on lähetetty infoa ja ohjeita sähköpostitse opiskelijoille. Ainejärjestöjen 
edustajat muistuttavat haun päättymisestä viimeistään maanantaina 14.8. 

9. EFPSA 

Better Together Local Cordinator –haku on käynnissä 25.8. asti, ja asiasta laitetaan 
tietoa Facebookiin.  

Lähiaikoina pitäisi päättää, haluaako SPOL jonkin EFPSA-vaihdon ennen syksyä 2018. 
Pauliina laittaa eteenpäin tietoa, että kiinnostusta löytyy. 

10. Tulevat tapahtumat  

a) SPOLskisen päivämäärä vaihdettiin: tapahtuma järjestetään pyhäinpäivänä 4.11.2017 
Jyväskylässä. 



b) Gradukonferenssiin ruvetaan vähitellen etsimään puhujia mm. sähköpostin avulla. 
SPOL-sitsien teemakilpailu käynnistetään yliopiston alettua. 

c) SPOL-seminaarin alustavaksi päivämääräksi päätettiin 27.1.2018 Tampereella. 
Mahdollisia teemoja voisivat olla esimerkiksi luonto tai sota. Sunnuntaina 28.1.2018 
voitaisiin mahdollisesti järjestää Psykologiliiton opiskelijayhteistyön seminaari. 

11. Vuoden psykologian opiskelija  

Teemaksi on ajateltu psykologian aseman edistämistä alan ulkopuolella, mikä voi 
tarkoittaa yrittäjyyttä, tutkimusta tai mediaesiintyvyyttä. Nimi voisi olla ”Psykologia 
maailmankartalle”. Nora ja Otso lähtevät työstämään asiaa ja konseptikirjaa. 

12. Muut syksyn projektit 

Uudesta laulukirjasta on saatu oikovedos tarkistettavaksi. 

Myös uusista haalarimerkeistä on otettu ensimmäiset koevedokset, joista on saatu 
sähköpostiin kuvat. Selvitetään vielä, saisiko SPOLskiksen merkkejä hieman 
pienennettyä. 

Nettisivujen kokonainen päivitys on osoittautunut hankalaksi, joten Rami työstää nyt 
osittaista päivitystä. 

13. Yhteistyötahojen kuulumiset  

PSV:llä on käynnissä jäsenten perehdytys: sähköpostilistalle lähetetään joka viikko 
dokumentti, johon kaikkien hallitusten jäsenten on tarkoitus perehtyä. 

14. Ainejärjestöjen kuulumiset  

Fobia suunnittelee hallituksen mökkiviikonloppua. 

Oidipus ja Stimulus järjestävät yhteisen tapahtuman syksyllä. 

15. Tulevat kokoukset  

Syyskuun kokouksen päivämääräksi päätettiin sunnuntai 24.9.2017 ja paikaksi 
Jyväskylä. 

Lokakuun kokouksen päivämääräksi päätettiin maanantai 23.10.2017 ja paikaksi 
Tampere. 

Marraskuun kokous pidetään alustavasti SPOLskiksen yhteydessä lauantaina 4.11.2017 



Jyväskylässä. 

Joulukuun kokous pidetään alustavasti Gradukonferenssin yhteydessä 2.12.2017 
Joensuussa. 

Tammikuun kokous pidetään alustavasti SPOL-semman yhteydessä 28.1.2018. 

16. Muut esille tulevat asiat  

Ei muita esille tulevia asioita. 

17. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.54. 

	  

___________________________  ___________________________  
Nora Miettunen   Alva Grünthal 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
___________________________  ___________________________  
Marika Otranen   Noora Julin 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
 

	  


