
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry 

Yhdistyksen kokous 1/2018 

Aika 10.4. kello 16.00 

Paikka Veturitallinkatu 5 

Läsnä Otso Lensu (pj.), Eetu Vilminko (siht.), Lisa Holopainen, Sonja Toivonen, Heidi Haataja, Anniina 
Valtonen, Jakob Langenskiöld, Janette Ojaniemi, Johanna Talsi, Laura-Kaisa Karjalainen, Petja Hippi, Roosa 
Melina Di Baldo 

 
Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.10. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty kaksi viikkoa etukäteen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: ”Nimetään kohta 11 Pankkiasiat”. 

4. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Otso Lensu. 

5. Kokouksen sihteerin valinta 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Eetu Vilminko. 

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sonja Toivonen ja Johanna Talsi. 

7. Ääntenlaskijoiden valinta 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Sonja Toivonen ja Johanna Talsi. 

8. Ilmoitusasiat 

Kosmospoliitti on saanut runsaasti positiivista palautetta ja palautearvonnan voittajille toimitetaan 
palkintoliput. 12.6. järjestetään tapaaminen Psykologiliiton ja SPOL:n yhteistyökeskustelulle. 

9. Nettipäätökset 

Hyväksyttiin seuraavat kulut maksettaviksi: verkkosivujen ylläpitolasku 126,47€. 

10. Talousasiat 

SPOL:n käyttötilin (FI24 1590 3000 1835 64) saldo kokousajankohtana 10.4.2018 oli 17 198,00 €. 

Kokouksessa hyväksyttiin seuraavia kuluja korvattavaksi: 

Sonja Toivoselle SPOL:n edustamisesta Fobia ry:n vuosijuhlilla puolet osallistumismaksusta (45€). 

Otso Lensulle SPOL:n edustamisesta Impuls ry:n vuosijuhlilla puolet osallistumismaksusta (42,50€). 

Janette Ojaniemelle SPOL:n edustamisesta Impuls ry:n vuosijuhlilla puolet osallistumismaksusta (42,50€). 



Lisa Holopaiselle kevätkokouksen kokouseväistä 20,55€. 

Laura-Kaisa Karjalaiselle matkat SPOL:n huhtikuun kokoukseen 22,72€. 

Janette Ojaniemelle EFPSA-kongressin tuliaisista 149,85€. 

Tero Pulkkiselle SPOL:n kirjanpito- ja tilinpäätösaineistojen tulostamistarvikkeita 37,19€ 

11. Pankkiasiat 

Talousvastaava on toteuttanut pankkien välistä kilpailutusta, jonka pohjalta kokouksessa päätettiin vaihtaa 
pankki Nordeasta OP:seen.  Talousvastaava hoitaa asiakkuuden avaamisen Osuuspankkiin, jonne avataan 
kaksi tiliä, hankitaan verkkopankkitunnukset sekä Debit -kortti, johon asetetaan 500€ käyttöraja 
korttimaksuille sekä 0€ käteisnostoraja ja verkkomaksuraja. Laura-Kaisa Karjalaiselle (xxxxxx-xxxx) 
myönnetään käyttöoikeus kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin.  

12. Koulutuspoliittiset asiat 

Opiskelijatoimintatoimikunta on kokoontunut 26.3. ja tullut valintakoeuudistuksen suhteen 
seuraavanlaiseen päätökseen: uudistuksen astuessa voimaan 60 % sisäänottokiintiöstä valitaan 
ylioppilaskirjoitusarvosanojen perusteella. SPOL suunnittelee alustavaa kannanottoa asiaan liittyen. 

13. Harjoittelutukiasiat 

SPOL:n harjoittelutukisuositus on päivitetty harjoittelutukien suuruuden osalta. Päivitetty kannanotto 
päätettiin hyväksyä ja lisätä SPOL:n nettisivuille. 

14. EFPSA-asiat 

EFPSA day on järjestetty Jyväskylässä. EFPSA:n Executive board -toimihenkilöhaku on auki ja tätä tullaan 
mainostamaan yliopistoissa. EFPSA team Finland -facebook-sivuille liittymiseen kannustetaan. Myös 
Turussa järjestetään EFPSA day 17.4.  

15. Tulevat tapahtumat 

a) SPOS  

Tilat on varattu, mutta bussikyytejä ei toistaiseksi. Juha Holma on varmistunut toiseksi luennoitsijaksi. 
Ainejärjestötapaaminen järjestetään tapahtumaa edeltävänä päivänä ja Lea Pulkkinen-sali varataan 
Stimuluksen hallituksen kautta sekä kokousta, että luentoja varten. AJ-tapaamiseen kutsutaan 
ainejärjestöistä puheenjohtaja, koulutuspoliittinen vastaava ja tapahtumavastaava.  

b) SPOLympialaiset  

SPOLympialaiset järjestetään Turussa 21.7. Tiloja on alustavasti haettu ja mahdollisina vaihtoehtoina 
toimivat Kupittaa, sekä TYY:n saunatilat. 

c) Hallituksen orientaatiomökki  

Hallituksen orientaatiomökki järjestetään 8.–9.9. 

d) SPOLskis  

SPOLskis järjestetään lokakuussa 13. päivä Tampereella. 

16. Vuosijuhlat 

Yritysyhteistyövastaava on laittanut sponsoriviestin eteenpäin ja yhteistyöjärjestöiltä haetaan tukia. 
Wanhojen tanssien harjoituksia varten tulee etsiä opettajia eri kaupunkeihin. 

17. Vuosijuhlatilin käyttöoikeudet 



Käsitellään tulevassa seuraavassa kokouksessa pankin vaihdon seurauksena. 

18. Vuoden 2018 projektien eteneminen 

SPOL:n nettisivut varoittavat virusriskistä niillä vieraillessa. Sivuston pitäisi olla turvallinen, mutta 
viruksentorjuntaohjelmat huomauttavat haavoittuvuuden takia yhä. Tiedotusvastaava tutkii asiaa. Myös 
Hogrefen logon animaatio muutetaan yrityksen toiveiden mukaisesti. Myös Oidipus ry:n linkki ja Itä-
Suomen yliopiston nimi nettisivuilla on korjattu. 

Mentorointiohjelman ensimmäistä tapaamista sovitaan ja asiaa on käsitelty SAK-tapaamisen yhteydessä. 
Färsaarilla vastaavanlainen ohjelma on toiminut hyvin. Tavoitteena on aloittaa ohjelman mainostus 
syksyllä. 

19. Häirintäohjesääntö ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

Hyväksyttiin SPOL:n uusi häirintäohjesääntö ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman mukaisesti 
SPOL:lle päätettiin luoda hallitukseen uusi pesti, häirintäyhdyshenkilö. Häirintäyhdyshenkilöksi valittiin 
Heidi Haataja.  

20. Yhteistyötahojen kuulumiset 

SAK: Tutkintorakennemuutoksista on käyty keskustelua nykyisten ollessa eriäväisiä maiden välillä. 
Mentorointia tehdään Färsaarten lisäksi myös Tanskassa hyödyntäen muun muassa eläkeläismentoreita. 

Verso ry: 15.4. kevätkokous, Train the Trainers-koulutusta ei toistaiseksi olla järjestämässä. 

PSV: Vuosikokous pidetään 14.4. 

Psykonet: Kuulumiset on käyty läpi jo kohdassa 12 Koulutuspoliittiset asiat. 

Hogrefe: Ollaan yhteyksissä vuosijuhlien sponsoroimisesta. 

21. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Kompleksi: Keväällä järjestetään runsaasti tapahtumia, joista useat yhteistyössä lääketieteellisen 
tiedekunnan kanssa. 

Fobia: Impulsin kanssa järjestetään yhteiset sitsit ja curling. Taukohuoneelle hankitaan uusi sohva. 

Impuls: Vuosijuhlaviikko on ohi. Uudet college-asusteet ovat saapuneet. Valtiotieteellisen kanssa 
järjestetään pub crawl ja myöhemmin keväällä pidetään kevätjuhlat. 

Oidipus: Kevätkokous on pidetty, järjestetään yhteistapahtuma yhdessä Kompleksin kanssa. 

Stimulus: Tapahtumia on paljon ja vappuviikko alkaa ensi viikolla. Puhuttanut sitsitapaus on käsitelty ja 
pidetään ylimääräinen järjestyksen kokous strategian suunnittelua varten. Järjestetään mindfulness-
koulutus yhdessä kasvatustieteellisen kanssa. 

Cortex: Kevätkokous on pidetty ja tapahtumia on paljon. Tampere3-hanke aiheuttaa epävarmuutta. 
Kevätkokouksessa hyväksyttiin uusi ohjesääntö, jossa määritellään uusi muuttunut hallitusrakenne. 

22. Toiminnantarkastajien lausunto 

Kimmo Haapanen, Pia Jussila ja Emma Peltomaa ovat tehneet toiminnantarkastuksen. 
Toiminnantarkastajista yksikään ei päässyt paikalle, joten puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien 
lausunnon, jonka mukaan toiminta on toteutettu hyväksyttävästi sitä koskevien lakien ja säädösten 
mukaisesti. 

Huomautuksia tuli seuraavista asioista: 



- Nettipäätöksiä tehdessä on tärkeää, että vastataan “vastaa kaikille” toiminnon kautta, jotta kaikille näkyy 
vastanneiden määrä. 

- Jäsenrekisteri tulee toimittaa toiminnantarkastajille. 

23. Tilinpäätöksen vahvistaminen kaudelta 2017 

Laura-Kaisa Karjalainen  avasi viime vuoden tilinpäätöstä. Tuloslaskelma, pääkirja ja tase olivat kokoukseen 
osallistuvien nähtävillä. Tilinpäätös kaudelta 2017 vahvistettiin totuudenmukaiseksi.  

24. Toiminnantarkastuksen vahvistaminen kaudelta 2017 

Toimintakertomus oli kokoukseen osallistuvien nähtävillä. Toimintakertomus kaudelta 2017 vahvistettiin 
totuudenmukaiseksi. Toiminnantarkastus vahvistettiin kaudelta 2017. 

25. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 hallitukselle ja muille 

Otso Lensu ja Lisa Holopainen poistuvat ajassa 18:13. Janette Ojaniemi jatkaa puheenjohtajana. 

 
Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  

 
Lisa Holopainen ja Otso Lensu palaavat 18:17 ja jälkimmäinen jatkaa kokouksen puheenjohtajana. 

26. Tulevat kokoukset 

Toukokuun kokous pidetään 11.5. klo 12.00 paikkana Jyväskylä, Agora-rakennus. 

Kesäkuussa on kokoustauko. 

Heinäkuun kokous pidetään 21.7.  Turussa. 

Elokuun kokous alustavasti  20.8. klo 17.00 Tampereella. 

27. Muut esille tulevat asiat 

Haalarimerkkejä luultavasti tilataan lisää ja asia otetaan esiin ensi kokouksessa. EU-
tietosuojakäytäntökoulutusten suhteen ollaan valppaina. Mietitään sähköpostipalvelimen vaihtoa tämän 
vuoden aikana. 

28. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.33. 

 


