
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry 

Hallituksen kokous 4/2018 

Aika: 11.5.2018 kello 12:00 

Paikka: Mattilanniemi 2, Jyväskylä 

Läsnä Otso Lensu (pj.), Eetu Vilminko (siht.), Lisa Holopainen, Sonja Toivonen, Anniina Valtonen, Janette 

Ojaniemi, Laura-Kaisa Karjalainen, Johanna Talsi, Veronika Sairanen, Jesse Jäppinen 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:04 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

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

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisättiin kohta 8 Tietosuojalain muutos & 

lisättiin kohta 9 Armenialaiset psykologivieraat. 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Janette Ojaniemi ja Veronika Sairanen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. 

5. Ilmoitusasiat 

EFPSA-kongressiin osallistui tänä vuonna 22 suomalaista. Häirintä- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat löytyvät 

nyt SPOL:n nettisivuilta. 

6. Nettipäätökset 

28.4. päätettiin budjetoida 50€ EFPSA-tuotteisiin. 

7. Talousasiat 

Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 11.5.2018 16 958,82€. 

Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo 11.5.2018 5 408,56€. 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

Helsingin yliopistolle KosmoSPOLiitin luentosalin vuokra 141,36€. 

Pauliina Wuorivirralle edellisen vuoden EFPSA-edustajan kongressimatkan kuluista 407,23 €. 

Janette Ojaniemelle EFPSA-mukeista 42€. 

EFPSA-jäsenmaksu 179€. 

Lisa Holopaiselle matkakorvaus vuoden 2017 hallituksen palkitsijaisiin 34€. 

Lisa Holopaiselle KosmoSPOLiitin roskisboolin tarvikkeista 45,30€. 

Lisa Holopaiselle hallituksen perehdytysviikonlopun koulutustarvikkeista 18€. 



Lisa Holopaiselle ainejärjestötapaamisen ja kokouksen tarjoiluista 47,86€. 

Lisa Holopaiselle SPOS:n kahvituksesta 55,61€. 

Jesse Jäppiselle (Oidipus) matkakorvaus ainejärjestötapaamiseen 40€. 

Laura-Kaisa Karjalaiselle matkakorvaus ainejärjestötapaaminen & hallituksen kokous 40€. 

Janette Ojaniemelle Impuls ry:n vuosijuhlalahjasta ja -kortista 33,90€. 

Heidi Haatajalle Turun EFPSA-dayn kuluista 30€. 

Heidi Haatajalle vara-EFPSA-edustajan kongressinmatkan kuluista 509,39€. 

Janette Ojaniemelle EFPSA-edustajan kongressimatkan kuluista 767,42€. 

 

8. Tietosuojalain muutos 

25.5. astuu voimaan eun tietosuojalaki, jonka seurauksena rekisterien ylläpitäminen muuttuu. Kyseiseen 

päivämäärään mennessä on oltava valmis suunnitelma lainmukaiseen toimintaan. Kaikille rekistereille tulee 

olla rekisteriseloste ja niiden olemassaololle pitää olla hyvä syy. Henkilökohtaiset tiedot on poistettava 

esimerkiksi vanhoista tapahtumatiedostoista, mutta väliaikaiset rekisterit on sallittu. Myös SPOL:n wikistä 

vanhojen hallituksien yhteystiedot tulee poistaa. Hallitus luo rekisteriselosteen jäsenrekisteristä ja 

hallituksen kokoonpanorekisteristä. Henkilötunnuksia ei kerätä ilman erittäin hyvää syytä, eikä kerääminen 

saa tapahtua esimerkiksi sosiaalisen median, vaan virallisten dokumenttien kautta. Pahimmassa 

tapauksessa rikkeistä voi tulla sakkoja. SPOL:n hallituksen driven käyttöoikeudet tulee olla vain istuvan 

hallituksen jäsenillä. Tietosuojaohjeistussääntö olisi hyvä laatia ja sitä olisi myös mahdollista tarjota 

ainejärjestöille. Jäsenrekisterin sijainti selvitetään ja sen sijainti annetaan vain sihteerin haltuun. Päätetään 

päivittää rekisterit, luoda niille rekisteriselosteet ja rakentaa ohjesäännöt. 

9. Armenialaiset psykologivieraat 

Vuosina 2016–17  SPOL on ollut yhteistyössä armenialaisten lasten ja nuorten tuki oy kanssa. Viimeksi 

armenialaiset ovat vierailleet Turussa, jossa SPOL on sponsoroinnut bussiliput ja lounaan. 7.–9.6. tänä 

vuonna esimerkiksi Helsinki on vaihtoehtona vierailukohteeksi, jolloin bussilippuja ei tarvitse erikseen 

hankkia.  Pohdittiin, miten vastavuoroisuus toteutuu sponsorintitilanteessa? Harkittiin yhteisen tapaamisen 

järjrestämistä, joka olisi avoin SPOL:n jäsenille tai yhteistä keskustelutilaisuutta Helsingissä? 

Kansainvälisyysvastaava jatkaa asian viemistä eteenpäin ja on mahdollisesti yhteyksissä paikallisiin 

ainejärjestöihin. 

10. Koulutuspoliittiset asiat 

Valintakoeuudistuksesta on käyty keskustelua ja ainejärjestöjen ja SPOL:n virallista kantaa käydään läpi 

ainejärjestötapaamisessa ja facebookin koporingissä. 

11. EFPSA- ja kv-asiat 

Muutetaan kohdan nimeksi EFPSA- ja kv-asiat. 

Maltan kongressi oli erittäin onnistunut ja seuraava kongressi järjestetään Tanskassa. 2020 on vuorostaan 

Irlanti. EFPSA:n uusi Board of Management ja Executive Board on valittu. EFPSA:n kesäkouluun tarvitaan 

edelleen ohjaajia toteutumisen varmistamiseksi. Belgialaisten Leuvenin yliopistolaisten psykologian 

opiskelijoiden kanssa on suunniteltu vaihtoviikkoja, joiden teemana olisi ”Making memories”. 



Osallistujamääräksi on kaavailtu 15 henkilöä molemmista maista. EFPSA-vastaavat ja kv-vastaava työstävät 

projektia eteenpäin. Suomeen vierailijat saapuisivat syyskuussa. 

NPS-konferenssi pidetään näillä näkymin 19.–21. lokakuuta Kööpenhaminassa. 

 

12. Tulevat tapahtumat 

SPOS järjestetään huomenna 12.5. Hallitus jakaantuu kahteen tiimiin: Jane, Lisa, Anniina, Laura-Kaisa ja 

Johanna menevät kauppaan ja paikkoja valmistelemaan, loput menevät bussilla tapahtumapaikalle. 

SPOLympialaisten järjestäminen on hyvällä mallilla ja aiheesta on kokoustettu skypessä. Tapahtuman luonti 

ensi viikolla ja ilmoittautuminen aloitetaan pian sen jälkeen. 

SPOLskis järjestetään 13.10. ja paikalle hankitaan koulutuksia. 

 

13. Kaveriainejärjestöt 

Päätettiin ehdottaa  ainejärjestötapaamisessa seuraavia kaveriainejärjestöjä: Stimulus-Cortex, Oidipus-

Fobia, Impuls-Kompleksi. 

 

14. Vuoden opiskelija-palkinto 

Pohditaan palkinnon markkinointia, palkinnon vastine-ehtona on jutun tekeminen voittajasta. Tämän 

vuoden teemaksi ehdotettiin “opiskelijatoiminnan kehittäjä”. 

 

15. Vuosijuhlat 

Sponsorien määrä tulee todennäköisesti jäämään alkuperäistä suunnitelmaa pienemmäksi. Muistutettiin, 

että tehokkain tapa hankkia sponsoreita on ensin laittaa sähköposti ja sitten soittaa perään. Tuotteita, 

kuten ruokana voi myös hankkia sponsoroinnin kautta. Suunnitelmat etenevät muuten hyvin. 

 

16. Vuoden 2018 projektien eteneminen 

Harjoittelutietokantaan on luotu pohja ja sitä aletaan pikkuhiljaa täyttelemään. 

Jäsenkyselyn työstö aloitetaan varapuheenjohtajan toimesta ja pohjana käytetään Stimuluksen ja SPOL:n 

vanhoja jäsenkyselyitä sekä google formsia. Selkeä tavoite kyselylle tulee määrittää: tällainen on esimerkiksi 

“mikä on SPOL:n merkitys ihmisille?” Tavoitteena on saada kysely valmiiksi ja aloittaa se syksyn alussa. 

Hallituksen paidat ovat tulossa. Ensi viikolla aikaisintaan paidat saapuvat ja ne levitetään kesän kuluessa 

hallitukselle. 

Haalarimerkkejä on tilattava lisää. Tapahtumavastaavat työstävät asiaa ja tekevät tarjouspyynnön. 

Vuosijuhlamerkin tilaus voidaan tarvittaessa yhdistää tähän. 

17. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Verso: Puheenjohtaja on vaihtunut. 



PSV: Vuosikokous on pidetty ja uusi hallitus on valittu, suunnitteilla kannanotto pakolaislasten hoidosta. 

18. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Fobia: Hyvää kuuluu, ongelmia on sattunut tapahtumien päällekkäisyyksissä. 

Stimulus: Kehityskysely on kehitteillä. 

Oidipus: Hyvää kuuluu, kesäloma on alkanut. 

Kompleksi: Kevätjuhla järjestetään, suursitsit ovat tulossa 24.5. 

Cortex: Hallitus on jäänyt kesälomalle.  

19. Tulevat kokoukset 

Kesäkuussa pidetään kokoustauko. 

21.7. heinäkuun kokous pidetään noin klo 12:00 Turussa. 

20.8. kokous pidetään Tampereella klo 16. 

Syyskuussa kokous järjestetään hallitusmökin yhteydessä. 

20. Muut esille tulevat asiat 

Hallituksen nimetön palaute on asia, jota voitaisiin tulevaisuudessa harjoittaa. 

21. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:50. 

 

 

 

 

________________________                                                            _________________________ 

Puheenjohtaja Otso Lensu                                                                  Sihteeri Eetu Vilminko 

 

 

________________________                                                           _________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Janette Ojaniemi                                            Pöytäkirjantarkastaja Veronika Sairanen 

 


