Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Yhdistyksen kokous 2/2016
Aika 23.4.2016 klo 9
Paikka Café Siilinkari, Hämeenkatu 9, Tampere
Läsnä Emma Peltomaa (pj.), Essi Grén (siht.), Miranda Koskinen, Eerika Heininen, Pia Jussila,
Lina Ahlgren, Toni Saari, Iiris Ollikainen, Kimmo Haapanen, Helmi Viertiö, Sara Pajunen, Nora
Miettunen, Karoliina Hiltunen
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.06.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsu esityslistoineen oli lähetetty
kaksi viikkoa etukäteen ja kokouksessa oli paikalla tarvittava määrä jäseniä.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan hyväksyttiin lisättäväksi kohdaksi 14 kv-asiat ja kohdaksi 15 yritysyhteistyö.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emma Peltomaa.
5. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Essi Grén.
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karoliina Hiltunen ja Nora Miettunen.
7. Ilmoitusasiat
Ainejärjestötapaaminen pidettiin 22.4.2016. Tapaamisesta saatiin osallistujilta hyvää palautetta.
EFPSA-kongressiin on osallistumassa 20 suomalaista.
Suomen Psykologiliiton ja Akavan opiskelijoiden kannanotto opintotukileikkauksien
mielenterveydellisistä vaikutuksista on julkaistu Psykologiliiton kotisivuilla. Kannanotto on linkattu
myös SPOL:n Facebook-sivuille.
Psykonetin yleiskokous pidetään 2.6.2016 Tampereella. SPOL:lla on käytettävissä kokouksessa 30
minuutin puheenvuoro opiskelijapalautteesta. Kokouksen tarkempi ohjelma löytyy Psykonetin
kotisivuilta. Ilmoittautumisaikaa on 20.5.2016 asti.
8. Nettipäätökset
Ei tehtyjä nettipäätöksiä.
9. Talousasiat
Tilin saldo 23.4.2016 oli 10 936,90e.

PYRY:n kokouksen 16.3.2016 matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Pia Jussilalle 28,00e.
KosmoSPOLiitin 18.–19.3.2016 rastikierroksen kuluja hyväksyttiin korvattavaksi Miranda
Koskiselle 13,20e ja Maija Virkkalalle 26,00e.
Maaliskuun kokouksen 19.3.2016 matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Miranda Koskiselle
62,00e, Toni Saarelle 58,00e, Essi Grénille 23,00e, Iiris Ollikaiselle 14,00e ja Lina Ahlgrenille
26,00e.
Ainejärjestötapaamisen 22.4.2016 kahvituskuluja hyväksyttiin korvattavaksi Nora Miettuselle
31,23e.
Yhdistyksen kokouksen 23.4.2016 matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Kimmo Haapaselle
28,00e ja Iiris Ollikaiselle 15,00e.
SPOS:n 23.4.2016 puhujan kiitoskuluja hyväksyttiin korvattavaksi Nora Miettuselle 9,89e.
SPOS:n tarjoilukuluja hyväksyttiin korvattavaksi Helmi Viertiölle 27,82e.
Ennakkoon maksettu 8.4.2016 hallituspaitojen lasku 240,00e hyväksyttiin maksetuksi
Mainostoimisto Värikäs Oy:lle.
Päätettiin sponsoroida Kompleksin kv-tiimin organisoiman vaihtoviikon tila- ja tarjoilukuluja 200
eurolla.
10. Viesti ry
Karoliina on ollut yhteydessä Viesti ry:hyn ja kertonut SPOL:lla olevan tarvetta ja mielenkiintoa
Psykologi mediassa -koulutukselle. Viesti ry:n palkkiopyyntö koulutuksesta on 600e sekä
matkakulut. Kysytään Psyliltä avustusta koulutuksen järjestämiseen.
Koulutuksen ajankohdaksi mietittiin alustavasti ensi kevään KosmoSPOLiittia. Opiskelijoiden
lisäksi jo valmistuneet psykologit voisivat mahdollisesti osallistua koulutukseen. Kysytään
mahdollisuutta koulutuksen videointiin.
11. Psykologia 2016 -kongressi
Abstraktien palautusaika on sulkeutunut. Ehdotuksia opiskelijoiden pro gradu -esityksistä tuli
runsaasti.
SPOL:n rooli kongressissa on vielä avoin. Keskusteltiin mahdollisuudesta tuoda tapahtumaan
SPOL:n oma ständi.
Opiskelijat ovat tervetulleita teatteri-illallisen jatkoille. Opiskelijoiden majoitusasioita aletaan
järjestellä toukokuussa.
Kongressiin voi ilmoittautua edullisemmalla hinnalla 31.5.2016 asti.
12. Fuksitapahtuma
Fuksitapahtuma järjestetään alustavasti Helsingissä 8.10.2016. Fuksien lisäksi tuutorivastaavat sekä
tuutorit (1 tai 2 per ainejärjestö) ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan.

Kouluttajaverkosto Verso ry:tä pyydetään tapahtumaan ryhmäyttämään ja kouluttamaan fukseja.
Verson kanssa on alustavasti mietitty koulutukselle Psykologi asiantuntijana -teemaa. Iltaohjelmana
voitaisiin järjestää rastikierros SPOL:n tapahtumien pohjalta.
13. Aktiivinauhat
SPOL:n virallisiksi väreiksi valittiin oranssi (0 cyan, 0.264 mag, 0.84 yellow, 0.0196 k) ja sininen
(0.475 cyan, 0.157 mag, 0 yellow, 0.224 k).
Kimmo ja Emma kartoittavat nauhojen hintoja ja tilausvaihtoehtoja.
14. Kv-asiat
Kaksi armenialaista psykologian opiskelijaa on tulossa kesäkuussa Suomeen. Eerika järjestää heille
ohjelmaa, mutta myös muiden on mahdollista tulla tapaamaan opiskelijavieraita 20.6.2016
Helsinkiin tai 21.6.2016 Turkuun. Opiskelijavieraille voitaisiin tarjota mahdollisuutta kirjoittaa
matkasta SPOL:n blogiin. Suunnitelmat tarkentuvat toukokuun lopussa. Puhuttiin myös alustavasti
opiskelijavieraiden matkakulujen ja lounaiden sponsoroinnista.
15. Yritysyhteistyö
Ainejärjestötapaamisessa vertailtiin eri ainejärjestöjen käytäntöjä yritysyhteistyöhön liittyen.
SPOL:lta toivottiin infopakettia, jonka pohjalta voidaan pitää psykologian esittelyjä lukioissa.
Kerätään hallituslaisilta Google Docsiin tietoa eri yliopistojen psykologian opetuksesta ja
pääsykokeista infopakettia varten. Google Docs -tiedoston pohjalta voitaisiin tehdä Youtube-video
ja kirjallinen esite.
Keskusteltiin mahdollisuudesta hankkia SPOL:lle tulevaisuudessa jäsenetuja. Jäsenedut voisi
esimerkiksi saada näyttämällä opiskelijakorttiin tulevaa SPOL:n tarraa, jonka saisi SPOL:n
tapahtumista.
Iiris on kysynyt PSOP ry:ltä, voisivatko he tulla kertomaan psykologian opettajan ammatista
johonkin SPOL:n tapahtumaan.
16. Yhteistyötahojen kuulumiset
EFPSA-kongressi lähestyy. Karoliina askartelee kongressiin mukaan SPOL-taulun.
Psykonetilla on ollut perustutkinto- ja klinikkatyöryhmän puhelinkokous. Perustutkintotyöryhmän
kokouksessa keskusteltiin muun muassa Psykonet-luentojen mahdollisesta myymisestä avoimille
yliopistoille. Klinikkatyöryhmän kokouksen puhuttiin muun muassa kesäkuussa järjestettävän
yleiskokouksen sisällöstä sekä eri yliopistojen klinikkaopetuksen käytännöistä.
PSV:llä oli yhdistyksen vuosikokous 9.4.2016. Miranda toimii kaudella 2016 PSV:n varasihteerinä.
Keskusteltiin varainkeruun lisäämisestä PSV:n hyväksi SPOL:n tapahtumissa.
Essi osallistui Kouluttajaverkosto Verson kokoukseen 20.4.2016 Helsingissä. Kokouksessa
keskusteltiin muun muassa SPOL:n ja Verson yhteistyöstä ensi syksyn Fuksitapahtumassa sekä
Gradukonferenssissa.
17. Ainejärjestöjen kuulumiset
Cortexilla on ollut kokemusasiantuntijailta Touretten syndroomasta.

Stimulus on saanut uudet ainejärjestötilat.
Oidipus suunnittelee tulevia vuosijuhlia.
Impulsin oma laulukirja on melkein valmis.
Kompleksille on valittu uudet tuutorit. Uudet tutkintovaatimukset on julkaistu.
Fobialla on ollut hyvinvointiviikko. Opiskelijoille on lähetetty alustava versio uudesta
opetussuunnitelmasta.
Pidettiin kokoustauko klo 10.35. Kokous jatkui klo 10.43.
18. Toiminnantarkastajien lausunto
Kimmo Haapanen esitti toiminnantarkastajan lausunnon, jonka mukaan toiminta on toteutettu
hyväksyttävästi sitä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti.
Toiminnantarkastuksen yhteydessä nousi kuitenkin esille muutamia huomioitavia asioita:
– Toiminnantarkastus valmistui myöhässä.
– Kaikkea materiaalia ei ollut toimitettu etukäteen.
– Päätöksillä pitää olla enemmistön tuki ennen kuin ne lyödään lukkoon.
– Toiminnantarkastajan olisi hyvä olla hallituksen päätöksenteosta riippumaton henkilö.
Lausunto löytyy pöytäkirjan liitteenä.
19. Tilinpäätöksen vahvistaminen kaudelta 2015
Tuloslaskelma, tase sekä pääkirja olivat kokouksen osallistujien nähtävillä kokouksessa. Tilinpäätös
kaudelta 2015 vahvistettiin totuudenmukaiseksi.
20. Toiminnantarkastuksen vahvistaminen kaudelta 2015
Toimintakertomus oli kokouksen osallistujien nähtävillä kokouksessa. Toimintakertomus
vahvistettiin totuudenmukaiseksi, ja toiminnantarkastus vahvistettiin kaudelta 2015.
Kimmo Haapanen, Emma Peltomaa, Pia Jussila ja Helmi Viertiö poistuivat. Puheenjohtajana
jatkoi Sara Pajunen.
21. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2015 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Kimmo Haapanen, Emma Peltomaa, Pia Jussila ja Helmi Viertiö palasivat. Emma Peltomaa jatkoi
puheenjohtajana.
22. Tulevat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Helsingissä Psykologiliiton tiloissa 18.5.2016 klo 17.
23. Muut esille tulevat asiat
Motivaatioviikonlopun paikka on vielä auki. Kysytään Kouluttajaverkosto Versosta Timo
Rautavaaraa ja Annukka Niemelää pitämään hallitukselle syyskaudelle orientoivaa koulutusta.
Muistutetaan SPOL:n Facebook-sivuilla jäsenien mahdollisuudesta kirjoittaa SPOL:n blogiin.

Keskusteltiin uuden haalarimerkin tilaamisesta SPOL:lle.
Keskusteltiin mahdollisuudesta pitää jatkossa kaksi Skype-kokousta hallituskokousten välillä.
Keskusteltiin eettisten lahjojen antamisesta vuosijuhlien yhteydessä.
Keskusteltiin hyväksyttävien maksujen kirjauskäytännöistä.
Kuratoidut keskustelut käynnistetään pian SPOL:n Facebook-ryhmässä.
Mietitään seuraavassa kokouksessa, miten käytetään Psykonetin yleiskokouksen puheenvuoro.
24. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.18.

___________________________
Emma Peltomaa
puheenjohtaja

___________________________
Essi Grén
sihteeri

___________________________
Karoliina Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja

___________________________
Nora Miettunen
pöytäkirjantarkastaja

