
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto Ry 

Hallituksen kokous 8/2017 

Aika: 2.12.2017 kello 11:00 

Paikka: Joensuun yliopisto, Carelia-rakennuksen ryhmätyöhuone 2a6 

Läsnä: Nora Miettunen (pj), Otso Lensu (sihteeri), Pauliina Wuorivirta, Marika Otranen, Noora 

Julin, Ella Petäjäsuo, Suvi Iinatti, Tero Pulkkinen, Alva Grünthal 

 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 11:13. 

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 

Marika Otranen ja Alva Grünthal valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. 

5. Ilmoitusasiat 

Psykologiliiton 60. vuosijuhlia juhlittiin Helsingissä 25.11.  

Psykologiliitolle on valittu hallitus ja liittovaltuusto vuosille 2018–2019. SPOL:n edustaja 

hallituksessa on Sarlotta Ahonen ja varalla Taru Smolander. Liittovaltuustossa edustajana on Tero 

Pulkkinen ja varalla Jaakko Sahimaa sekä Nora Miettunen.  

Tänään 2.12. on gradukonferenssi ja SPOL-sitsit. 

6. Nettipäätökset 



Hyväksyttiin KosmoSPOLiitin laivan varausmaksu (400€) maksettavaksi 16.11. 

7. Talousasiat 

SPOL:n käyttötilin (FI24 1590 3000 1835 64) saldo 2.12.2017 kokousajankohtana oli 6 996,30€. 

Kulukorvaus Stimulus Ry:n 55-vuotis vuosijuhlien lahjaksi ostetusta kortista hyväksyttiin 

maksettavaksi Nora Miettuselle (4,90€). 

Kulukorvaus Stimulus Ry:n 55-vuotis vuosijuhlien lahjasta, lahjoituksesta PSV:lle, hyväksyttiin 

maksettavaksi Otso Lensulle (25€). 

Kulukorvaus Psykologiliiton 60-vuotisjuhlien kortista ja lahjasta, eli lahjoituksesta PSV:lle, 

hyväksyttiin maksettavaksi Nora Miettuselle (28,90€). 

Kulukorvaus SPOL-sitsien nimikyltteihin tarvittavista pahveista hyväksyttiin maksettavaksi Marika 

Otraselle (3€). 

Matkakorvaus Alva Grünthalin ja Tero Pulkkisen matkoista Gradukonferenssiin, SPOL-sitseille 

sekä SPOL:n hallituksen kokoukseen hyväksyttiin maksettavaksi Alva Grünthalille (87,00€). Tässä 

Alvan matkat olivat välillä HKI–JNS–HKI ja Teron HKI–JNS. 

Kulukorvaus Gradukonferenssin ja SPOL-sitsien kahvitus- ja ruokakuluista sekä puhujien lahjoista 

hyväksyttiin maksettavaksi Nora Miettuselle (117,85€). 

Kulukorvaus SPOL-sitsien jälkiruoista ja koristeluista hyväksyttiin maksettavaksi Ella Petäjäsuolle 

(56,50€). 

Kulukorvaus Gradukonferenssin kahveista hyväksyttiin maksettavaksi Tero Pulkkiselle (174,00€). 

Ensi vuonna Psykologiliiton avustus SPOL:lle maksetaan kokonaisuudessaan kerralla tammikuussa. 

Avustuksen summa on 13000€. Tapahtumiin ei siis jatkossa haeta enää kulujen mukaan korvauksia, 

vaan ennalta budjetoidut ja hyväksytyt summat sisällytetään kokonaisavustuksen suuruuteen. 

Joidenkin kv-kulujen hakeminen hoituu jatkossa luultavasti Psykologiliiton tai Pyryn kautta, kuten 

EFPSA-kongressin matka-apurahojen.  

SPOL-sitsien hinta putosi alkuperäisestä laskutetusta hinnasta (10€) hintaan 7€, koska sitsien 

juomatarjoilu jouduttiin perumaan yliopiston sääntöjen vuoksi. Heille, ketkä maksoivat sitseistä jo 



alkuperäisen hinnan, palautetaan kolme euroa. Tarjoilijat maksavat sitseistä edelleen puolikkaan 

hinnan, eli nykyisellä hinnalla 3,5€. 

Päätettiin budjetoida 200 euroa hallituksen palkitsijaisiin tammikuussa, sekä korvata hallituslaisten 

matkakulut tilaisuuteen. 

Päätettiin budjetoida 40€ Vuoden psykologien opiskelija -palkinnon lahjaan. 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

Cortexin tilanne harjoittelutukien osalta ei ole niin huolestuttava kuin luultiin. Tukia on jo laskettu 

vuodesta 2015 ja psykologian opiskelijoiden etuoikeus harjoittelutuen saantiin pakollisen 

harjoittelun takia on yliopistolla tunnustettu. Cortexin tuet ovat tällä hetkellä lähempänä SPOL:n 

suosittelemaa linjaa kuin ennen. Nora pyrkii päivittämään suosituksen tämän hetkiseen tilanteeseen 

tammikuun aikana. 

9. EFPSA-asiat 

16.–19.11. järjestettiin Sarajevossa EFPSA-konferenssi, johon osallistui SPOL:n hallituksesta 

Noora Julin, Pauliina Wuorivirta ja Lisa Holopainen. Lisäksi konferenssiin osallistui kolme muuta 

suomalaista. Konferenssin kulujen korvauksista EFPSA-edustajille jatkossa pitää keskustella, sillä 

tapahtuma ei varsinaisesti sisällä töitä kyseisille henkilöille. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi, 

että EFPSA-edustajalle ja -varaedustajalle korvattaisiin 50% matkakuluista. 

Nora Miettunen osallistui marraskuussa EFPSA:n presidential meetingiin Skypen välityksellä.  

EFPSA:n paikallisjärjestöjen edustajilla (MR) on tulossa äänestys seuraavasta EBMR ja EFPSA-

academy -tapahtumista.  

EFPSA-kongressia suunnitellaan Suomeen 2020. Projektia on lähtenyt vetämään Helena 

Rantakokko Cortex Ry:stä. Rahaliikenteen käsittelyyn on pyydetty mahdollisuutta käyttää SPOL:n 

tiliä ja hallitus piti tätä hyvänä ideana. Tämä voitaisiin toteuttaa avaamalla kongressia varten oma 

tilinsä.  

Syksylle suunniteltujen vaihtopäivien aikatauluja pohditaan.  

10. EFPSA-konferenssin korvaukset 



Matkarahahakemus EFPSA-konferenssin kuluista hyväksyttiin korvattavaksi kokonaisuudessaan 

MR:lle, Pauliina Wuorivirralle (463,67€). Päätettiin, että muut konferenssin osallistujat voi hakea 

50e suuruista matkaraha-apua SPOL:lta yhden kuukauden sisään kokouksen ajankohdasta. 

 Lisa Holopainen on lähettänyt kulukuittinsa Psykologiliittoon ja odottaa opiskelijasihteerin 

asemassaan saavansa sieltä korvausta. 

11. Vuoden psykologian opiskelijan valinta 

Käytiin läpi ehdokkaiden suosituskirjeet, joihin hallituslaiset olivat tutustuneet myös etukäteen.  

Vuoden psykologian opiskelijaksi valittiin Jaakko Sahimaa.  

12. Yhdenvertaisuusasiat 

Keskusteltiin siitä, että SPOL:lle voitaisiin jatkossa nimetä häirintäyhteyshenkilöt. Suunniteltiin, 

että luotaisiin ohje siitä, kenelle ja miten ottaa yhteyttä häirintä- ja kiusaamistapauksissa.  

Lisäksi voitaisiin luoda ohjesääntö yleisesti häirinnän estämiseksi, joka sisältäisi myös suosituksen 

siitä, minkälainen toiminta tapahtumissa on hyvän maun mukaista. Ohjesääntö sisältäisi myös 

suosituksen häirintäyhteyshenkilön nimeämisestä psykologian ainejärjestöille. 

13. Vuosijuhlavastaavan pestin perustaminen toimikaudelle 2018 

Päätettiin perustaa vuosijuhlavastaavan hallituspesti toimikaudelle 2018.  

14. Tulevat tapahtumat 

 SPOL-seminaari 

Puhujien rekryäminen on käynnissä. Seminaarin teema vaihtui sosiaaliseen kognitioon. Jatkopaikka 

on varattu. Seminaarin Facebook-tapahtuma suunniteltiin tehtäväksi ennen joulua ja 

ilmoittautuminen avattavaksi vuoden alussa. 

KosmoSPOLiitti 

Laiva on varattu tapahtumaa varten. NPV osallistuu jälleen mukaan. Mietittiin koulutuksen teemaa 

ja yksi mahdollinen vaihtoehto olisi oikeuspsykologia. Tapahtuman ilmoittautuminen aukeaa ennen 

perehdytysviikonloppua, sillä risteilylle osallistujat täytyy ilmoittaa kuukautta ennen risteilyä.  

15. Uusien hallituslaisten perehdytys 



Mahdollisia viikonloppuja ovat ainakin 2.–4.2. ja 9.–11.2. Nora luo kyselyn sopivimmasta 

viikonlopusta, kun kaikkien ainejärjestöjen uudet SPOL-edustajat ovat selvillä.  

Tapahtumaan kysytään Versolta kouluttajia. 

16. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Suomen Psykologinen Seura: Syyskokous oli marraskuun 14. päivä. 

Hogrefe: Psykologimessut olivat 9.–10.11. Hogrefe kiitti SPOL:ia avusta järjestämisessä. 

Psykologien sosiaalinen vastuu: Tukihakemuksen tekeminen OKM:öön jatkuu. 

17. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Impuls: Impulsilla oli syyskokous 27.11. SPOL-edustajia on löydetty vasta yksi ja toisen haku 

jatkuu. Vuosijuhlien suunnittelu etenee hyvin. Tapahtumina on ollut mm. joulujuhlat. Lisäksi 

Impuls kävi katsomassa speksiä. 

Fobia: Uusi hallitus on valittu. Tapahtumina on ollut mm. pikkujoulut, ammatti-ilta ja Turku 

Psychology Conference. Tulossa on viini- ja valitusilta, jossa käsitellään kurssipalautteita.  

Oidipus: Syyskokous on ensi viikon maanantaina. Tapahtumina on ollut mm. beer bong -ilta ja 

pikkujoulut. Tulossa on astetta hienommat Suomi100-sitsit. OPS-keskustelut etenevät pikkuhiljaa. 

Kompleksi: Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus. Tapahtumina on ollut mm. erilaisia 

kulttuuritapahtumia ja 80s MEGAbileet.  

Cortex: Uusi hallitus on valittu syyskokouksessa. Tapahtumia on ollut paljon ja tulossa on mm. 

pikkujoulut. T3-yliopistoprojekti etenee, ja uusia tiedekuntarakenteita on pohdittu. 

18. Tulevat kokoukset 

Seuraava kokous on sunnuntaina 28.1. opiskelijayhteistyöseminaarin yhteydessä Tampereella.  

19. Muut esille tulevat asiat 

Toimintasuunnitelman päivityksestä muistutettiin. Päivitysten deadline on sunnuntaina 10.12.  

Myös pestitestamentteja ja -kuvauksia kehotettiin päivittämään. 



20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:50. 

 

 

 

___________________________  ___________________________  
Nora Miettunen   Otso Lensu 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
___________________________  ___________________________  
Marika Otranen                      Alva Grünthal 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
 


