SPOL:n hallituksen kokous 6/2017
Aika 24.9.2017, kello 14:00
Paikka Ravintola Teerenpeli, Kauppakatu 32, Jyväskylä
Läsnä Nora Miettunen (puheenjohtaja), Otso Lensu (sihteeri), Tero Pulkkinen, Alva
Grünthal, Lisa Holopainen, Rami Radwan, Ella Petäjäsuo, Marika Otranen, Pauliina
Wuorivirta, Otto Mäki, Noora Julin
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14:12.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Otto Mäki ja Rami Radwan.
5. Ilmoitusasiat
Ensimmäisen vuoden opiskelijoille on pidetty paikkakunnittain SPOL-kaljoja, joissa on
esitelty SPOL:n toimintaa pienellä kynnyksellä ja rennolla meiningillä.
SPOL:n laulukirjan uudistettu painos sekä uudet SPOLskis- ja SPOL:n hallitus haalarimerkit ovat saapuneet.
Haku Psykologiliiton liittovaltuustoon on alkanut. Hausta on tullut infoa sähköpostitse ja
hakuaikaa on 16. lokakuuta asti.
6. Nettipäätökset
Hyväksyttiin 20.8.2017 ehdotus, että valitaan Psykologiliiton hallituksen kaudelle 20182019 varsinaiseksi jäseneksi Sarlotta Ahonen ja varajäseneksi Taru Smolander.

Hakemuksia Psykologiliiton hallituksen edustajaksi tuli määräaikaan mennessä kaksi,
joista toinen ei täyttänyt hakukriteerejä. Kysyttäessä Taru Smolander osoitti
kiinnostuksensa varajäsenen paikasta ja lähetti hallitukselle hakemuksensa.
Varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi oli siis molempiin yksi hakija.
7. Talousasiat
SPOL:n käyttötilin saldo 24.9.2017 kokousajankohtana oli 9763,74€.
Lasku Jyväskylän yliopistopainon painamista SPOL:n sitsilaulukirjakuluista
hyväksyttiin maksettavaksi (744,00€).
Lasku Merkilliselle SPOLskis- ja SPOL:n hallitus -haalarimerkeistä hyväksyttiin
maksettavaksi (365,45€).
Kulukorvaus hallituksen ruokakuluista SPOLympialaisissa hyväksyttiin korvattavaksi
Ella Petäjäsuolle (89,10€).
Kulukorvaus SPOL-orientaatioviikonlopun ruokakuluista hyväksyttiin korvattavaksi
Nora Miettuselle (94,00€).
Matkakorvaus Turun fuksi-infon matkakuluista hyväksyttiin korvattavaksi Nora
Miettuselle (24,50€).
Matkakorvaus syyskuun SPOL-hallituksen kokouksen matkakuluista hyväksyttiin
maksettavaksi Tero Pulkkiselle (49,00€).
SPOLskiksen haalarimerkkejä ja laulukirjoja päätettiin myydä toimintasuunnitelman
mukaiseen hintaan (merkki 3€, kirja ainejärjestöille 4€ ja ainejärjestöt myyvät sitä
eteenpäin 5€). Hallitushaalarimerkkejä päätettiin myydä hallituslaisille hintaan 1,5€
(hinta kattaa hallitusmerkkien valmistuskulut). Myös kahden edellisen SPOL:n
hallituksen jäsenillä on mahdollisuus ostaa merkki samaan hintaan.
8. Koulutuspoliittiset asiat
Psykonet-kokouksia on tulossa kaksi lokakuun alussa, joihin Ella Petäjäsuo on
osallistumassa. Edellinen kokous oli keväällä.
Facebookin ”koporinki” -yhteisössä on keskusteltu jälleen yliopistojen
harjoittelutukirahoituksista. Ajatuksena olisi taas yrittää SPOL:n aikaisemman
kannanoton mukaisesti yhdenmukaistaa harjoittelutukirahoituksen käytäntöjä eri
yliopistojen välillä. Psykonetiltä ollaan kysymässä mahdollisesti lisätukea asian suhteen.

9. Vuoden 2017 projektien eteneminen
Nettisivut
SPOL:n kotisivuja on uudistettu pienin muutoksin sen sijaan, että sivut laitettaisiin
kokonaan uusiksi. Uudistunutta sivua voi käydä ihailemassa
www.psykologianopiskelijat.net. Mahdollisista virheistä ynnä muista sivulla voi ottaa
yhteyttä tiedotusvastaava Rami Radwaniin.
Laulukirja
SPOL:n laulukirjan uudistettu painos on saapunut. Kirjat on myyty eteenpäin niitä
tilanneille ainejärjestöille 4 euron kappalehintaan aiemmin sovitut määrät.
Painokustannusten jälkeen kirjasta jää SPOL:lle voittoa noin muutama sata euroa.
Miten psykologian opinnot vastaavat työelämää?
Suunnitteilla on vielä tämän vuoden puolella suorittaa kysely valmistuneille
psykologeille siitä, miten he kokevat psykologian opintojen vastaavan työelämän
tarpeita. Ella kysyy seuraavassa Psykonetin kokouksessa kiinnostuksesta aihetta
kohtaan. Myös levittämistä Nuorten Psykologian Verkoston kautta pohdittiin.
Yhteistyötahojen selvittyä lähdetään kehittelemään sopivaa kyselylomaketta, jonka olisi
tärkeä sisältää ainakin alakohtaista erottelua ja kokonaisvaltaista selvitystä eri osista
psykologian tutkintoa.
Vuoden psykologian opiskelija -palkinto
Viikon 39 alussa laitetaan jäsenistölle jakoon äänestyslomake ja palkinnon esittelykirje.
Tämän vuoden aihe on ”psykologia maailmankartalle”.
10. Mentorointiohjelma
Psykologiliitto ja SPOL (sekä mahdollisesti NPV) ovat kehittämässä yhteistä
mentorointiohjelmaa, jossa valmistuneet psykologit ja opiskelijat tapaisivat. Ohjelma on
tarkoitus järjestää siten, että sekä mentoroiva psykologi ja mentoroitava opiskelija
kummatkin saisivat asiasta jotain irti.
Kesällä heräsi ajatus, että Psykologiliiton paikallisyhdistykset otettaisiin ohjelmaan
mukaan. Hallituslaiset kysyvät seuraavaksi oman ainejärjestönsä paikallisyhdistyksen
edustajalta paikallisyhdistyksen mielenkiintoa ja ideoita ohjelmaan liittyen.

Yhteisen näkökulman löydyttyä muodostetaan ohjeet, jotka antaisivat pohjan sille, miten
mentorointi voisi tapahtua. Tarkoituksena olisi kuitenkin se, ettei annettaisi liian selkeää
struktuuria, vaan että kaikki voisivat tehdä mentoroinnista omanlaistansa.
Ohjelma on tarkoituksena saada käyntiin syksyllä 2018. Kaikki materiaali tulisi
todennäköisesti Psykologiliiton kotisivuille.
11. SPOLskis
4.11. Jyväskylässä järjestettävän SPOLskiksen tiloja on kyselty Survo-Korpelalta.
Tilojen etsiminen on vielä kesken.
Tapahtuma alkaa noin kello 14 aikaan ja rastikierros on noin kello 18-21.
Tapahtuman yhteydessä oleva koulutus tapahtuu Agoralla Lisa Holopaisen ja Lotta
Moisalon järjestämänä.
Rastikierroksella rastinpitäjät suunnittelevat itse rastinsa. Rastien kiertämisen välissä
fuksit mahdollisesti suorittavat myös muita tehtäviä.
Tapahtuman luodaan ja ilmoittautuminen aukeaa lokakuun puolella. Tapahtumaa
koskien pidetään Skype-kokous ensi viikolla.
12. Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit
2.12. Joensuussa järjestettäviä gradukonferenssia ja sitsejä varten aletaan kartoittaa
puhujia, tiloja ja ruokatarpeita.
Aikataulu konferenssille olisi samanlainen kuin viime vuonna, eli puhujilla olisi kullakin
aikaa 30 minuuttia. SPOL korvaa puhujien matkakulut ja opiskelijahintaisen lounaan.
Tarkoitus olisi saada puhujia, joiden gradu on joko valmis tai hyvässä vaiheessa.
Oidipuslaisia on kysytty avustamaan sitsien järjestelyissä.
Marika ja Alva ovat valmistelleet puhujien hakemiseen kirjeen, joka lähetetään ensi
viikosta sähköpostilla.
Tapahtumainfon tullessa avataan jälleen kilpailu sitsien teemasta.
13. EFPSA
EFPSA:n Mind the mind –kampanjaan kaivataan edelleen koordinaattoria Suomesta.
Haku menee pian kiinni.
Haku EFPSA-konferenssiin 16.-19.11. Sarajevossa sulkeutuu pian.

Pauliina alkaa selvittää lisätietoa mahdollisista seuraavista vaihtopäivistä.
EFPSA:an kuuluvien järjestöjen puheenjohtajien Skypen välityksellä pidettävä
Presidential Meeting on 26.9. Nora osallistuu tähän ehtimisensä mukaisesti.
14. SPOL:n vuosijuhlat 2018
SPOL juhlii syksyllä 2018 vuosijuhlia 50 vuotensa kunniaksi. Tilojen kartoittaminen on
tällä hetkellä menossa.
Vuosijuhlia varten mahdollisesti luodaan uusi vuosijuhlavastaavan toimihenkilöpesti
ensi vuodelle, joka toimisi pääinformoijana hallituksen ja vuosijuhlia suunnittelevan
tiimin välillä.
Päädyttiin siihen, että vielä tälle hallitukselle ei perustettaisi uutta pestiä. Ensi
hallituskauteen asti vuosijuhlia suunnittelevan tiimin ja SPOL:n hallituksen välisenä
informoijana toimii Otso Lensu.
Vuosijuhlilla olisi tarkoitus jakaa kunnianauhoja ja -merkkejä. Näiden hankkimisesta ja
budjetoinnista keskustellaan myöhemmin.
Vuosijuhlien kustannuksista ensi vuoden budjetin kannalta keskustellaan seuraavassa
kokouksessa.
15. Pikkujoulut
SPOL:n hallituksen pikkujouluja suunnitellaan joko joulukuulle tai tammikuulle.
Sopivaa päivää selvitellään hallituksen facebook-ryhmässä.
16. Yhteistyötahojen kuulumiset
Hogrefe:
Hogrefeltä on ilmestymässä blogikirjoitus SPOL:n blogiin lokakuun puolella.
Psykologimessuille on tarvetta avustajille. Asiasta infotaan sähköpostilla ja sosiaalisessa
mediassa.
Psv:
PSV on suunnitellut alustavasti yhteistyötä Lääkärien Sosiaalisen Vastuun kanssa.
Psykologiliitto:
Opiskelijasihteerin työtunteja nostetaan 10 tuntiin.

Suomen psykologinen seura:
SPS on palkinnut vuoden parhaan gradun. Voittajana oli tällä kertaa Jonne Hietanen
Tampereelta.
17. Ainejärjestöjen kuulumiset
Stimulus:
Stimuluksen uusi ainejärjestötila, Mielentila, on avattu. Stimuluksella on tulossa 55.
vuosijuhlat marraskuussa. Stimuluksen fukseille suunnattu SPOL-kaljat menivät
erinomaisesti.
Oidipus:
Oidipuksella on runsaasti tapahtumia tulossa, muun muassa Suomi100 -teemaiset sitsit.
Myös OPS-keskusteluja on käyty.
Impuls:
Myös Impulsilla on tapahtumia aktiivisesti, muuan muassa hallituksen esittelyilta
fukseja varten. Impulsin tulevien vuosijuhlien järjestelytiimi edistyy hyvin tehtävänsä
kanssa. Psykologian henkilökunnan kanssa on tulossa keskustelutapaaminen.
Kompleksi:
Helsingin psykologian laitos ja Kompleksi ovat muuttaneet Meilahteen. Muutto on
sujunut hyvin. Tapahtumia ollut rutkasti, muun muassa onnistuneet SPOL-kaljat ja
fuksien rastirata, joka sisälsi SPOL-rastin.
Fobia:
Fukseille on ollut tiedekunnan sekä ainejärjestön omat kastajaiset. Keväällä
järjestettävien vuosijuhlien suunnittelusta vastaava tiimi on kasassa ja etenee hyvin
toiminnassaan. Fuksit ovat olleet aktiivisia.
Cortex:
Cortexilla on ollut paljon tapahtumia, mukaan lukien SPOL-kaljat. Tulossa on muun
muassa ensi viikolla syysbileet ja lokakuussa 53 v. vuosijuhlasitsit. Cortexilla on myös
uusi maskotti, Kalevi Krocotex.
18. Tulevat kokoukset

Seuraava kokous järjestetään 23.10. Tampereella. Kyseessä on yhdistyksen kokous,
jossa päätetään SPOL: n edustajat Psykologiliiton tulevan liittovaltuustoon. Muut tulevat
kokoukset ovat:
4.11. Jyväskylässä SPOLskiksen yhteydessä.
2.12. Joensuussa Gradukonferenssin ja sitsien yhteydessä.
28.1. Tampereella SPOL-seminaarin ja opiskelijayhteistyöseminaarin yhteydessä.
19. Muut esille tulevat asiat
Pohdittiin, olisiko SPOL:lle mahdollista saada Mobile pay -tili.
Aiemmin suunniteltua tapaamista ruotsalaisten psykologian opiskelijoiden kanssa
täytynee siirtää.
20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa. 15:53

___________________________
Nora Miettunen
puheenjohtaja

___________________________
Otso Lensu
sihteeri

___________________________
Otto Mäki
pöytäkirjantarkastaja

___________________________
Rami Radwan
pöytäkirjantarkastaja

