Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Yhdistyksen kokous 2/2015 – kevätkokous
Aika 11.4.2015 klo 9:30
Paikka Psykologian laitos, Metria, Yliopistokatu 7, Joensuu
Osallistujat Pia Jussila (pj.), Milja Jokinen (siht.), Emma Peltomaa, Ilona Parviainen, Anton Kunnari,
Katri Blomqvist, Maija Virkkala, Johanna Härkönen, Taru Smolander, Kimmo Haapanen, Toni
Hartikainen, Helmi Viertiö, Tino Karolaakso, Marika Koskimäki, Ida Honkanen, Annukka Niemelä,
Jannika Tiainen ja Fanny Lindfors.
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin 9:56.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouksen esityslistat oli lähetetty kaksi viikkoa
etukäteen ja kokouksessa oli paikalla tarvittava määrä jäseniä.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan hyväksyttiin kohdaksi kymmenen yhteistyötahojen kuulumiset. Kohdaksi 12 hyväksyttiin
sponsorivastaavan nimikkeen muuttaminen. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi edellä mainituin
muutoksin.
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pia Jussila.
5. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Milja Jokinen.
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Virkkala ja Emma Peltomaa.
7. Ilmoitusasiat
Ainejärjestötapaaminen pidettiin 10.4.2015. Tapaamisessa käytiin keskustelua yleisistä
järjestötoimintaan liittyvistä käytännöistä, tapahtumien järjestämisestä ja ajankohtaisista
koulutuspoliittisista asioista. Lisäksi tapaamisessa sovittiin kumppaniainejärjestöt uudelleen, ja ne ovat
nyt Stimulus & Oidipus, Cortex & Impuls sekä Kompleksi & Fobia. Joensuun SPOL-viikonloppu
jatkuu 11.4.2015 SPOS-saunaillan merkeissä.

SPOL-blogi on perustettu. Kaikkien ainejärjestöjen edustajia kannustetaan kirjoittamaan blogiin
tekstejä vapaamuotoisesti erilaisista psykologiaan ja opiskelijaelämään liittyvistä aiheista. SPOL
toivoo, että jokaisesta ainejärjestöstä saataisiin blogikirjoitus ainakin 1-2 kertaa vuodessa.
Ensimmäinen SPOL-tapahtumamerkki on tilattu, ja sitä myydään SPOS-saunaillassa. Milja Aulanko
Cortexista suunnittelee merkit myös muihin SPOL:n jokavuotisiin tapahtumiin.
Pyryltä on saatu 4000 € tukea NPS-konferenssia varten.
Psykologiliiton hallituksen uudet opiskelijajäsenet sekä liittovaltuuston opiskelijaedustajat valitaan
kaudelle 2016–2018 syksyn 2015 aikana. Kaikki psykologian opiskelijat eri puolilta Suomea voivat
hakea näihin tehtäviin. Lisää tietoa näistä tehtävistä ja niihin hakemisesta on luvassa kevään aikana.
Versosta on tehty rekisteröity yhdistys, jolla on viisihenkinen hallitus.
SPOL on siirtynyt viitenumeroiden käyttöön.
Opiskelijasihteeri Annukka Niemelä uusii valtakunnallista harjoitteluopasta Psykologiliitolle. Lisäksi
hän kirjoittaa harjoittelusta psykologilehteen.
Nuorten psykologien koulutuspäivät ovat tulossa syksyllä 2015.
8. Nettipäätökset
Päätettiin tilata SPOS-haalarimerkkejä 200 kpl.
Päätettiin korvata Rinne & Beans -yhtyeen matkakulut SPOS:iin.
Päätettiin tilata hallituspaidat SPOL:n hallitukselle. Psykologiliitto sponsoroi paitatilausta. Loput
paitojen summasta maksaa jokainen hallituksen jäsen itse.
9. Talousasiat
Pankkitilin saldo on 8707.64 € 11.4.2015.
EFPSA-kongressin 18.-25.4.2015 matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi seuraavasti: Ilona Parviainen
270.18 €.
Ainejärjestötapaaminen 10.4.2015 pitopalvelun lasku 200 € hyväksyttiin maksettavaksi.
Verson kokouksen 27.-29.3.2015 matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi seuraavasti: Ilona Parviainen
68.8 €.

Maaliskuun kokouksen 8.3.2015 matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi seuraavasti: Marika
Koskimäki 80.3 € ja Tino Karolaakso 33.5 €.
OTD-tapahtuman 7.3.2015 tarvikekuluja hyväksyttiin korvattavaksi seuraavasti: Dmitry Poletaev 73.52
€.
SPOL-perehdytysviikonlopun 30.1.-1.2.2015 matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi seuraavasti:
Marika Koskimäki 70.6 €.
SPOS-haalarimerkkien lasku 210.88 € hyväksyttiin maksettavaksi.
Postituskuluja hyväksyttiin korvattavaksi seuraavasti: Emma Nevala 9.3 €.
EFPSA-kuluja hyväksyttiin korvattavaksi seuraavasti: Ilona Parviainen 9.9 €.
10. Yhteistyötahojen kuulumiset
Yhteistyö Hogrefe Psykologien Kustannuksen kanssa on edistynyt. Opiskelijat ovat voineet
ilmoittautua 20 € hintaan Käyttäytymisterapian ABC -koulutukseen. Opiskelijapaikkoja oli kymmenen,
ja ne menivät nopeasti täyteen. Jatkossa järjestetään lisää vastaavia opiskelijoille avoimia
koulutustilaisuuksia, joihin saadaan toivottavasti enemmän paikkoja.
Verso ei järjestä TtT Finlandia tänä vuonna. Yhdistys keskittyy oman toimintansa vakiinnuttamiseen.
Seuraavan kerran Verso järjestää TtT:n vuonna 2016.
Olemme ilmaisseet yhteistyöhalukkuuden PSV:lle, ja uusia yhteistyön muotoja suunnitellaan paraikaa.
PSV:n vuosikokous on 18.4.2015, jolloin yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja. PSV:n kautta voi
tehdä orientoivan harjoittelun ulkomailla. SPOL tiedottaa tästä mahdollisuudesta, esimerkiksi blogin
kautta. Ulkomailla suoritettu orientoiva harjoittelu on kuitenkin maksullinen, joten SPOL myös
informoi mistä opiskelija voi hakea rahoitusta vaihtoon.
Akavan opiskelijavaltuuskunnan (AOVA) seuraavassa kokouksessa 17.-18.4.2015 on teemana
korkeakoulutuksen rakenteellinen kehittäminen ja Tampereen korkeakoulujen yhteistyöprojekti,
Tampere3. AOVA on muodostamassa kantaa siitä mihin korkeakoulutusta pitäisi viedä ja olisiko
esimerkiksi psykologian kandidaatin papereilla mahdollista työllistyä. SPOL:n kanta on, että
psykologien tulisi jatkossakin käydä sekä teoriapainotteinen kandidaatin tutkinto että
käytäntöpainotteinen maisterin tutkinto.
SPS pitää 50 -vuotisjuhlaseminaarin Helsingissä 12.5.
11. Vuoden 2015 tapahtumat
SPOLympialaiset järjestetään Tampereella 25.7.2015.

NPS-konferenssi pidetään Turussa 23.-25.10.2015
Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit pidetään Jyväskylässä 21.11.2015.
SPOL -seminaari järjestetään Helsingissä 23.1.2015.
Psykologimessut järjestetään Helsingissä 5.-6.11.2015.
11. Ainejärjestöjen kuulumiset
Käytiin läpi ainejärjestöjen kuulumiset.
Pidettiin tauko klo 10:56-11:04.
Jannika Tiainen poistui klo 11:01. Fanny Lindfors saapui klo 11:03.
12. Sponsorivastaavan nimekkeen muuttaminen
Sponsorivastaavan nimikkeeksi muutettiin yritysyhteistyövastaava.
13. Toiminnantarkastajien lausunto
Toimintakertomus kaudelta 2014 lähetettiin kokouskutsun liitteenä, johon jokainen osallistuja sai
tutustua etukäteen omatoimisesti. Toimintakertomus hyväksyttiin totuudenmukaiseksi ja
toiminnantarkastus vahvistetaan kaudelta 2014.
Toiminnantarkastuksen yhteydessä nousi esille muutamia huomioitavia asioita ja suosituksia.
Nimenkirjoitusoikeudet tulee antaa mieluusti heti toimintakauden vaihtuessa.
Kulukorvaukset on haettava ja korvataan ajallaan, koska viivästyneiden kulujen tarkastaminen on
hankalaa. Puhujien kiittäminen SPOL:n tilaisuuksissa lahjakorteilla ei ole suotavaa, koska ne ovat
verotettavaa tuloa.
KosmoSPOLiitin yhteydessä on maksettu sellaisia kulukorvauksia, joista ei ole tehty virallista
hallituksen päätöstä.
Allekirjoitettu tase ei ollut esillä ennen kokousta.
14. Tilinpäätöksen vahvistaminen kaudelta 2014
Tilinpäätös vahvistettiin kaudelta 2014 totuudenmukaiseksi.
15. Toiminnantarkastuksen vahvistaminen kaudelta 2014
Toiminnantarkastus vahvistettiin kaudelta 2014 edellisen perusteella.

Pia Jussila ja Annukka Niemelä poistuivat. Puheenjohtajana jatkoi Emma Peltomaa.
16. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2014 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Annukka Niemelä ja Pia Jussila palasivat. Pia Jussila jatkoi puheenjohtajana.
17. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2015
Toiminnantarkastajaksi valittiin Kimmo Haapanen kaudelle 2015. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin
Jaakko Tähkä ja Tiia Halsila.
Toimintakauden 2016 toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat tullaan valitsemaan
syyskokouksessa. Kaksi toiminnantarkastajaa on hyvä valita, ja tähän malliin voisi siirtyä nykyisen
pakollisen yhden sijaan.
18. Jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu vuodelle 2015
Jäsenmaksuja päätettiin kerätä tänä vuonna yhteensä 300€, joka on sama määrä kuin viime vuonna.
Jäsenmaksuihin luotiin kuitenkin uusi järjestelmä, jonka mukaan jäsenmaksujen yhteissumma jaetaan
ainejärjestöjen kesken ainejärjestöjen viime syksyn sisäänottomäärän mukaan. Myös ainejärjestöjen
koko otetaan huomioon. Vuosittainen sisäänottomäärä ja sitä kautta maksettavan jäsenmaksun suuruus
tarkistetaan vuosittain.
Vuoden 2015 ainejärjestökohtaiset maksut ovat:
Stimulus: 80 €
Kompleksi: 65 €
Oidipus: 50 €
Cortex: 40 €
Fobia: 40 €
Impuls: 25 €
Erillisten alumni- ja kannattajajäsenien sijaan tästä lähtien SPOL:lla on vain kannattajajäseniä. Hinta
kolmen vuoden kannattajajäsenyydelle on 50 €. Hinta elinikäiselle kannattajajäsenyydelle on 100 €.
Kuka tahansa saa liittyä kannattajajäseneksi. Kannattajajäsenellä on oikeus osallistua SPOL:n
tapahtumiin ja kokouksiin ilman äänivaltaa. Kannattajajäsenet lisätään freudin lapset sähköpostilistalle.
19. Seuraava kokous
Toukokuun kokous järjestetään Helsingissä Psykologiliiton toimistolla 15.5.2015 klo 16.

Heinäkuun kokous järjestetään Tampereella 25.7.2015 klo 11.
20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 12:16.
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