
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry 

Hallituksen kokous 7/2017 

Aika: 5.11.2017 kello 11:00 

Paikka: Ramin Radwanin kodin kerhotila, Vapaudenkatu 66, Jyväskylä  

Läsnä Nora Miettunen (pj.), Otso Lensu (siht.), Otto Mäki, Marika Otranen, Pauliina Wuorivirta, Tero 

Pulkkinen, Alva Grünthal, Lisa Holopainen, Rami Radwan, Noora Julin 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 11:09.  

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty viikko etukäteen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Tero Pulkkinen ja Noora Julin valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. 

5. Ilmoitusasiat 

Vuoden psykologian opiskelija –palkinnon ehdokkaista on lähetetty tieto kaikille psykologian 

ainejärjestöille. 

SPOL:n fuksitapahtuma, SPOLskis oli lauantaina 4.11. Tapahtuma oli menestys. 

Psykologimessut järjestetään 9.–10.2017. Messuille on menossa edustus SPOL:lta. 

Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö, Stimulus ry, juhlii vuosijuhliaan 

11.11.2017. SPOL:n puheenjohtajisto on menossa juhliin edustamaan SPOL:a. 

6. Nettipäätökset 

Ei tehtyjä nettipäätöksiä. 



7. Talousasiat 

SPOL:n käyttötilin (FI24 1590 3000 1835 64) saldo oli 5.11.2017 kokousajankohtana 7 458,88€. 

Kulukorvaus SPOL:n lokakuun yhdistyksen kokouksen kokoustarjoiluista hyväksyttiin maksettavaksi 

Nora Miettuselle (52,70€). 

Kulukorvaus SPOLskiksen kouluttajien kiitoksista hyväksyttiin maksettavaksi Nora Miettuselle 

(20,90€). 

Kulukorvaus Stimulus ry:n vuosijuhlien Nora Miettusen ja Otso Lensun edustuskuluista 

(osallistumismaksuista) hyväksyttiin maksettavaksi Nora Miettuselle siten, että sekä Noran että Otson 

kuluista korvataan puolet (yht. 85,00€). 

Kulukorvaus SPOLskiksen pizzatarjoiluista hyväksyttiin maksettavaksi Tero Pulkkiselle (233,00€). 

Kulukorvaus SPOLskiksen juoma- ja ruokatarjoiluista hyväksyttiin maksettavaksi Rami Radwanille 

(182,38€). 

Kulukorvaus SPOLskiksen koulutuksen kahvitarjoiluista hyväksyttiin maksettavaksi Lisa Holopaiselle 

(86,25€). 

Kulukorvaus SPOLskiksen rastikuluista hyväksyttiin maksettavaksi Otto Mäelle (8,65€). 

Kulukorvaus SPOLskiksen rastikuluista hyväksyttiin maksettavaksi Pauliina Wuorivirralle (25,74€). 

Kulukorvaus marraskuun hallituksen kokouksen tarjoiluista hyväksyttiin maksettavaksi Nora 

Miettuselle (23,03€). 

Matkakorvaus SPOL:n lokakuun yhdistyksen kokouksen Alva Grünthalin ja Tero Pulkkisen matkoista 

hyväksyttiin maksettavaksi Alva Grünthalille (45,00€). 

Matkakorvaus Nora Miettusen matkoista Kompleksin fuksi-infoon hyväksyttiin maksettavaksi Nora 

Miettuselle (30,00€). 

Matkakorvaus SPOL:n marraskuun hallituksen kokouksen Tero Pulkkisen ja Alva Grünthalin 



matkoista hyväksyttiin maksettavaksi Tero Pulkkiselle (93,00€). 

Matkakorvaus SPOLskis-koulutukseen hyväksyttiin maksettavaksi tapahtumassa toimineelle 

kouluttajalle, Lotta Moisalalle (29,80€). 

Päätettiin, että Stimulus Ry:n vuosijuhlalahjaan budjetoidaan 30€. Otso Lensu vastaa lahjan 

ostamisesta ja tarkoituksena on antaa jotain aineetonta. Pohdittiin, että vuosijuhlalahjoja varten 

voitaisiin budjetoida yleisesti tietty rahasumma, jolloin lahjoihin käytettäisiin aina saman verran rahaa.  

Päätettiin, että SPOLskiksesta palautetta antavien kesken arvottaisiin leffalippu. Tämä tapahtuu niin, 

että anonyymin kyselyn täytettyä saa erillisen linkin arvontalomakkeeseen. Pohdittiin, että 

palkitsemiskonseptia kehitetään jatkossa ja sovelletaan mahdollisesti muihinkin SPOL:n tapahtumiin.  

Puhuttiin, että SPOL:n tapahtumien järjestäjien palkitsijaisbudjetista voitaisiin luopua ensi vuonna, 

koska sitä ei ole juurikaan käytetty. Tämän rahan voisi sen sijaan budjetoida esimerkiksi hallituksen 

palkitsijaisiin.  

8. Koulutuspoliittiset asiat 

SPOL:n aiemmin laatimaa harjoittelutukisuositusta ollaan päivittämässä. 

9. EFPSA-asiat 

EFPSA-päiviä pyritään järjestämään joulukuun alussa kaikissa psykologian oppiaineen kaupungeissa.  

Vaihtopäiviä suunnitellaan EFPSA:an kuuluvan belgialaisen psykologian opiskelijajärjestön, 

Psychologische Kringin, kanssa. Vaihtopäivien ajankohta on vielä auki. 

10. Tulevat tapahtumat  

a) Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit  

Gradukonfferenssin ja SPOL-sitsien ilmoittautuminen aukeaa tiistaina 7.11. kello 12. Sitsien 

teemaehdotuksia on tullut kourallinen ja hallitus valitsi parhaaksi teemaksi Milja Aulangon ehdotuksen 

”asioita, joita et muuten kehtaisi laittaa päällesi, vaikka olet aina halunnut”. Sitsien ruokalajit tulevat 

kaikki todennäköisesti olemaan vegaanisia ja kylmiä, sillä sitsitilassa ei ole lämmitysmahdollisuutta. 



Alustavasti sitsien hinnaksi päätettiin 10€ alkoholittomana ja 12€ alkoholillisena. Lopullista hintaa 

saatetaan vielä laskea lopullisten tila- ja tarjoilukulujen varmistuttua. 

Päätettiin, että sitsien toastmasterit ja teemakilpailun voittaja pääsevät ilmaiseksi SPOL-sitseille. 

Lisäksi Suville ilmoittautuneet tarjoilijat pääsevät osallistumaan puoleen hintaan. 

b) SPOL-seminaari  

Luennoitsijoiden etsiminen SPOL-seminaariin on käynnissä. 

c) KosmoSPOLiitti  

Myös Nuorten Psykologien Verkosto osallistuu jälleen KosmoSPOLiitille. Alustava päivämäärä on 

10.3.2018. Laiva on tarkoitus varata pian. 

11. Vuoden 2017 projektien eteneminen 

Harjottelutietokanta: Psykonet on uudistamassa nettisivujaan ja tietokanta tulisi vasta sinne. 

Harjoittelupaikaksi ilmoittautumista varten on suunniteltava lomake. 

Mentorointi: Tupsy on ilmoittanut kiinnostuksesta asiaa kohtaan. Pipsy käsittelee aihetta seuraavassa 

kokouksessaan. Muihin paikallisyhdistyksiin ei ole vielä otettu yhteyttä.  

Vuoden psykologian opiskelija -palkinto: Palkinnon voittaja päätetään joulukuun kokouksessa.  

12. Yhteistyötahojen kuulumiset  

Hogrefe: Hogrefe edusti Alvan ja Teron välityksellä SPOLskiksessa. Lisäksi Hogrefe on järjestämässä 

Psykologimessuja, jonne Hogrefe rekrytoi saliavustajat yhteistyössä SPOL:n kanssa. SPOL:n blogissa 

julkaistaan kokouspäivän aikana blogikirjoitus Hogrefessa työskentelevältä psykologianopiskelijalta. 

Verso: Verso osallistui myös SPOLskikseen. Vielä tänä vuonna on tulossa kouluttajien 

jatkokoulutustapahtuma. Lisäksi Verson edellisessä kokouksessa keskusteltiin seuraavan Train the 

trainers -tapahtuman tarpeellisuudesta. 

Psykologien sosiaalinen vastuu: PSV:llä on avustushakemuksen tekeminen OKM:öön menossa.  



Suomen psykologinen seura: SPS:n seuraava kokous on 14.11. Helsingissä. 

13. Ainejärjestöjen kuulumiset  

Kompleksi: Vuosikokous on tulossa 22.11., jota varten järjestetään myös uusien hallituslaisten ja 

toimihenkilöiden kähminnät. Myös syksyn isoimmat bileet eli Rajatilabileet ovat tulossa.  

Fobia: Syyskokous järjestetään 17.11. ja niitä varten on ollut hallituskähminnät. Loppuvuodesta tulossa 

monia tapahtumia kuten pikkujoulut. Fobia vietti myöskin hyvinvointiviikkoa. 

Stimulus: Syyskokous järjestetään 14.11. Sitsejä ja muita tapahtumia ollut harvinaisen runsaasti. 

Impuls: Vuosikokous järjestetään 27.11., jota ennen on myös hallituskähminnät. Impulsin ja Fobian 

yhteinen Turku psychology conference pidetään 18.11.  

Cortex: Syyskokous on 22.11., jota varten on myös hallituskähminnät.  Koulutus-, viihde- ja 

urheilutapahtumia on ollut runsaasti ja niitä on myös tulossa lisää. 

14. Tulevat kokoukset  

Seuraava kokous pidetään la 2.12. Joensuussa ennen Gradukonferenssia. Sitä seuraava kokous on 28.1. 

SPOL-seminaarin ja opiskelijayhteistyöseminaarin yhteydessä Tampereella. 

15. Muut esille tulevat asiat  

Muistutettiin toimintasuunnitelman kirjoittamisesta 10.12. mennessä. 

Sovittiin, että pidetään liveseurantaa uusien SPOL-edustajien valinnasta. Kun kaikki uudet edustajat 

ovat tiedossa, ruvetaan heti suunnittelemaan helmikuun perehdytystä.  

Hallituksen palkitsijaisia juhlitaan perjantaina 19.1.2017 Tampereella. Ohjelmaksi ehdotettiin Room 

Escapea kahden ryhmän pelinä ja mahdollisesti syömistä.  

Mind the mind -kampanjaan on sittenkin mahdollisesti löydetty koordinaattori. 

SAK:n (Nordiska Psykologförbundens Samarbetskommitté) Kööpenhaminassa olleessa tapaamisessa 

pohdittiin olisiko mahdollista tehdä opiskelijajärjestöjen hallituslaisten yhteistyötapaaminen.   



16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:46. 

 

 

___________________________  ___________________________  
Nora Miettunen   Otso Lensu 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
___________________________  ___________________________  
Noora Julin                       Tero Pulkkinen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
	  


