
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry 

Hallituksen kokous 9/2018 

Aika: 25.11.2018 kello 12:00 

Paikka: Veturitallinkatu 3, Jyväskylä 

Läsnä Otso Lensu (pj.), Eetu Vilminko (siht.), Laura-Kaisa Karjalainen, Johanna Talsi, Janette Ojaniemi, Lisa 
Holopainen, Anniina Koutonen, Tiina Autio, Heidi Haataja (etänä), Sonja Toivonen (etänä) 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:15 

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 kohdat 11. vuoden 2019 tapahtumat 
ja 17. Kunnianauha-asiat. 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Sonja Toivonen ja Lisa Holopainen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. 

5. Ilmoitusasiat 

Janette Ojaniemi edusti SPOL ry:tä ainejärjestö Stimuluksen vuosijuhlilla. SPOL ry:n jäsenkysely on lähetetty 
jäsenistölle. 

6. Nettipäätökset 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut 

 420€ Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry:lle Amos-klubin tilavuokrasta (SPOLskiksen 
jatkopaikka). 

 61,20€ Heidi Haatajalle orientaatiovklpn taksimatkasta Tammelasta Forssaan. 

7. Talousasiat 

Yhteenveto vujutililtä maksetuista maksuista: 
-       6.8. Klarna AB 57,44€ (kutsukortit) 
-       24.9. Fotohovi Oy 274,30€ (valokuvaustausta & teline) 
-       30.9. Klarna Bank AB 126,36€ 
-       2.10. Royal Ravintolat Oy 15 850,00€ (ennakkolasku) 
-       3.10. Turun haalarimerkki Oy 769,95€ (vuju- ja sillismerkit) 
-       23.10. Suomen yliopistopaino (Juvenes) 353,40€ (vujuohjelmat); 

palauttaneet 8.11. 64,80 = 285€ 
-       23.10. Johanna Talsi 53,77€ silliskoristeista ja tarvikkeista 
-       31.10. Printscorpio Oy 363,38€ (lippu) 
-       31.10. Top Lounges Oy 62€ (lipputeline) 
-       31.10. Nora Miettunen 148,19€ (vujukulut; palkitsemisiin liittyviä 

lähinnä) 
-       5.11. Harjulan Herkku Oy 2 080, 00€ (sillis-pitopalvelu) 
-       5.11. T:mi Henry Juhani Kuronen 1 200,00€ (bändi) 



-       5.11. Johanna Rontu 133,92€ (valokuvaaja) 
-       8.11. Royal Ravintolat Oy 23 156,60€ (loppulasku) 
-       8.11. Hyrsky Oy 745,00€ (kunnianauha & -merkit) 
-       14.11. Emma Peltomaa 43,02€ (airuenauhat ja koristelu) 
-       22.11. Hyrsky Oy 370,00€ (kunnianauha & -merkit loppulasku) 
-       22.11. Johanna Talsi 242,24€ (sillistarjoilut) 
-       30.11. Janette Ojaniemi 137,72€ (Jyväskylän vujuviikon kulut) 
-       30.11. Sonja Toivonen 25€ (Tampereen vujuviikon kuluja) 
-       30.11. Tiina Autio 60€ (postimerkit kutsukortteihin) 
-       30.11. Laura-Kaisa Karjalainen 110,61€ (Joensuun vujuviikon kulut) 
-       30.11. Otso Lensu 32,81€ (Tampereen vujuviikon kuluja) 
-       30.11. Heidi Haataja 19,87€ (Turun vujuviikon kuluja) 
-       30.11. Anniina Valtonen 51,50€ (Turun vujuviikon kuluja) 
-       30.11. Veronika Sairanen 66,75€ (Helsingin vujuviikon kuluja) 
-       30.11. Veronika Sairanen 32,80€ (taksimatka, valokuvausseinän 

kuljetus juhlapaikalle) 
-       (lisäksi palvelumaksuja: 0,94€ + 1,81€ + 50,06€ + 5,53€ = 58,34€) 

Yhteensä: 
46 556,57€ 
  
Tilin saldo kokousajankohtana: 13 343,69€ 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

 Janette Ojaniemelle yhteensä 353,16€ EFPSA:n EBMR-työviikon kuluja (majoitus, ruuat, 
lentomatkat ja matkat Suomessa) 

 Lisa Holopaiselle 36,30€ vuosijuhlamatkoista 
 Janette Ojaniemelle 9,90€ EFPSA Day Finland tapahtuman tietovisapalkinto 
 Janette Ojaniemelle 36,30€ vuosijuhlamatkoista 
 Sonja Toivoselle 3,48€ SPOLskiksen tarjoilukuluja 
 Sonja Toivoselle 13€ vuosijuhlamatkoista 
 Petja Hipille 13€ EFPSA-dayn tarjoilukuluja 
 Laura-Kaisa Karjalaiselle 53,30€ vuosijuhlamatkoista 
 Laura-Kaisa Karjalaiselle 30,38€ marraskuun kokousmatkoista 
 Johanna Talsille 62€ vuosijuhlamatkoista 
 Otso Lensulle 50,20€ vuosijuhlamatkoista (sis. sillisruokien hakua autolla) 
 Otso Lensulle 5€ SPOLskiksen järjestelyihin liittyvästä Tampereen sisäisestä ajosta 
 Otso Lensulle 80,40€ Oidipuksen järjestöinfo-matkoista 
 Lisa Holopaiselle 17,25€ NPS-konferenssin tuliaiset 
 Noora Julinille 326,71€ vaihtoviikkojen osallistumismaksu ja lennot Belgiaan (korvataan 100%) 
 Janette Ojaniemelle 3,90€ kortista Stimuluksen vujupirskeille 
 Heidi Haatajalle 22,70€ vuosijuhlamatkoista 
 Anniina Valtoselle 317,08€ vaihtoviikkojen osallistumismaksu ja lennot Belgiaan (korvataan 100%) 
 Anniina Valtoselle 31,50€ vuosijuhlamatkoista 
 Tallink Silja Oy:lle 1 000€ Kosmospoliitin ennakkomaksu 

Korttimaksuja: 

 13,32€ S-market Kolmikulma (EFPSA Dayn tarjoiluja) 
 61,90€ Fafa’s Jyväskylä 

 



Tänä vuonna korvataan kaikki vaihtopäivien osallistumiskulut järjestäjille, sillä tarkkaa linjaa korvauksista ei 
ole vielä määritetty. Ensi vuoden budjetissa nämä kv-kulut otetaan huomioon ja asetetaan standardi 
maksuille. 

Hallituksen matkakorvauksia oman auton käytöstä on tällä hetkellä mahdollista hakea kahdella tavalla, 
kilometrihinnalla tai bensakuitilla ja nämä ovat epätasaisia. Siirrytään pelkkään kilometrikorvaukseen 
korvausmuotona. Kilometrikorvauksen suuruus on 0,10€/km. Jatkossa suositaan kimppakyytejä ja 
korvaukset hallituksen jäsenten  ja muiden SPOL:n jäsenten yhteismatkoista käsitellään tapauskohtaisesti. 

Majoituksesta ei tällä hetkellä saa mitään korvauksia ja paine keskittyy kaupunkeihin, joissa ihmisillä ei ole 
tuttuja. Harkitaan kannustimia majoittamiseen tiedostaen, että tämä tuo uuden rasitteen budjetille. 
Lähdetään selvittämään korkeintaan 3€ hintaisia kannustimia eri kaupungeissa. 

Ehdotetaan vuosikokouksen tarjoiluihin budjetoitavaksi 100€. Hyväksytään, etsitään mahdollisia 
yhteistyötarjouksia esimerkiksi Fazerilta. 

Taloudenhoitaja on selvittänyt MobilePay:n yhdistyskäyttöä. MobilePay veloittaa ainoastaan 
maksutapahtumista 0,75% ja minimissään 6 snt per tapahtuma. Käteisen tallettaminen toisaalta maksaa 
myös, joten MobilePay voi olla jopa halvempi. Hankitaan SPOL ry:n oma MobilePay-tili. 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

Valintakoekannanotto on työn alla. 

Kävimme läpi Psykologiliiton liittovaltuustossa herännyttä keskustalua valintakoeuudistukseen liittyen. 

Itä-Suomen Yliopiston lähiopetusta koskeva kannanotto on työn alla. 

9. EFPSA- ja kv-asiat 

EFPSA Day järjestettiin 24.11. ja kongressiin haku alkaa vuodenvaihteen tietämillä. Ilmaisen kongressipaikan 
arvonta on käynnissä. Heidi on kääntänyt wikipedian EFPSA-sivua suomeksi ja tämä projekti on 
tammikuussa valmis. Janette on kokoustanut Puolassa ja sen yhteydessä perustettiin työryhmä MR 
pestitestamentin yksinkertaistamiseksi ja sen saattamiseksi maakohtaiseksi. Mind the Mind-projektia 
koordinoi Anu Kokkonen ja tammikuussa pidetään koulutukset joka kaupungissa. Helmikuusta 
toukokuuhun pidetään workshopit lukioissa ja ammattikouluissa. Hallitus harkitsee kouluttajien 
matkakulujen korvausta ja palaa asiaan jos Psykologiliitto ei korvaa. Hallitus selvittää myös, korvaako EFPSA 
matkakuluja. 

Ensi vuoden vaihtoviikot järjestetään Itävallassa. Suomen osuus pidetään syyskuussa ja Itävaltaan 
matkustetaan marraskuussa. Janette jakaa hallitukselle muistiinpanoja tulevasta skype-kokouksesta. 
Slovenia, Itävalta ja Malta haluavat kaikki järjestää vaihtoviikot Suomen kanssa. 

NPS järjestetään 2020 Suomessa erittäin todennäköisesti ja tämä tulee ottaa huomioon vaihtopäivien 
suunnittelun kanssa. 

10. Tulevat tapahtumat 

Hallitus kerää palautetta EFPSA Daysta ja pikkujoulusitseistä. 

Hallituksen palkitsijaiset pidetään 19.–20.1. Tampereella Irti maasta-seinäkiipeilyohjelman muodossa. 

26.1. SPOL-seminaariin on tiedossa jo 3 puhujaa: Hanna Lahtinen, Matti Tolvanen ja Elisa Silvennoinen. 
SPOL:n vuosikokouksen tilat on varattu 9-12 ja seminaarille myös 12:30-16. Metsätalo on varattu 
jatkopaikaksi 18:30 eteenpäin. Tapahtumavastaavat luovat tapahtuman 3.12. mennessä ja 
ilmoittautuminen aukeaa 10.12. 

Janette Ojaniemi poistuu kello 13:17. 



Psykologiliiton opiskelijayhteistyön seminaariin kutsutaan kaksi edustajaa kustakin ainejörjestöstä, SPOLin 
uusi ja vanha hallitus sekä SPOLin edustajat Psykologiliiton hallituksessa, liittovaltuustossa sekä Akavan 
opiskelijoissa. 

Pohditaan aikatauludokumentin kehittämistä. Tapahtumavastaavat kehittävät tämän hallituskauden aikana 
aihetta varten alustavan tiedoston. 

KosmoSPOLiitti järjestetään 16.3. ja laiva on varattu 200 henkilölle. NPV saa edelleen osallistua ja heidät 
kutsutaan mukaan. Haalarit pysyvät asukoodina, sillä niiden on koettu lisäävän yhteishenkeä ja ne ovat 
saaneet muutenkin paljon positiivista palautetta. Hallitus ideoi, miten NPV saadaan pukeutumiseen 
mukaan. Hogrefe on kiinnostunut pitämään koulutusosion ja hallitus on idealle myönteinen. 

Tauko alkaa 13:31. 

Tauko päättyy 13:43.  

11. Vuoden 2019 tapahtumat 

Toimintasuunnitelmaa varten sijoitetaan tapahtumat kaupunkeihin. SPOS pidetään Turussa, SPOL-
seminaari Helsingissä, SPOLskis Joensuussa, SPOLympialaiset Jyväskylässä ja Gradukonferenssi sekä sitsit 
Tampereella. 

SPOLympialaiset olisi hyvä pitää yhteisöllisyyttä vaalivana tapahtumana ja tästä syystä tulevaisuudessa 
muodostetaan tapahtumassa aina sekajoukkueet. Tämän seurauksena järjestyskaupunki tulisi mukaan 
rotaatioon. Palkintosoihtu jää SPOL:n säilytykseen, mutta se tuodaan tapahtumaan ja voittajat muun 
muassa poseeraavat sen kanssa. 

12. Vuosijuhlat 

Suurin osa vuosijuhlien kuluista on tullut maksettavaksi. Vuosijuhlista on nyt pestitestamentti drivessa, 
josta löytyy myös budjettipohjaa ja muita arkistoja. Näitä voi jakaa myös ainejärjestöjen omien vuosijuhlien 
aputyökaluiksi. Kun maksut on maksettu, ihmisten tiedot hävitetään. Jäsenistölle on välitetty 
anteeksipyyntö facebookissa ja sähköpostitse juhlilla tapahtunutta epäasiallista vitsailua koskien. 
Seuraavassa psykologilehden numerossa on juttu 50-vuotiaasta SPOL ry:stä. 

13. Vuoden 2018 projektien eteneminen 

Jäsenkysely on lähetetty ja se on auki vielä muutaman viikon. Vastauksia on tällä hetkellä 71. Kyselystä 
laitetaan vielä muistutus ainejärjestöille. 

Vuoden opiskelija-palkinnon suosituskirjeiden tulee olla lähetetty viimeistään 10.12. 

Täydennetään tai luodaan uudestaan pestitestamentit SPOL:n hallitukselle. Myös yleinen SPOL-edustajan 
testamentti luodaan. 

Harjoittelutietokanta on Psykonetin puolelta vielä hieman auki. Pohja tietokannalle on luotu, mutta 
henkilövaihdosten takia asia etenee hitaasti. SPOL:n kautta kerätään työnantajien tietoja rekisteriin 
esimerkiksi SPOL:n listojen kautta lähetettävällä kyselyllä. Mentorointiohjelmasta tulee ensi vuoden alussa 
psykologilehteen julkaisu esimerkiksi haastattelun muodossa ja lisäksi mainitaan harjoittelutietokannasta. 
Brändinä ohjelmalle toimii Psykologimentori, jolle on luotu oma logo. 

Opintojen työelämään valmistamista koskeva kysely on saanut vihreää valoa ja se levitetään kaikkialle 
SPOL:n NPV:n ja muiden vastaavien kautta. 

SPOL:n blogin tulevaisuudesta tehdään päätöksiä. Ainejärjestöt saavat omat vastuukuukautensa. Luodaan 
kirjoitusjärjestys: Stimulus, Cortex, Fobia, Impuls, Kompleksi ja Oidipus. Parillisten kuukausien 10. päivä 
ilmestyy aina julkaisu blogissa. Aihepiirit luodaan ja lähetetään ensi kokoukseen mennessä. 

14. Yhteistyötahojen kuulumiset 



Hogrefe: Tehdään yhteistyötä psykologimessuilla ensi marraskuussa muun muassa saliavustajien muodossa. 
Opiskelijoille on luvassa alennus messujen osallistumismaksuun. KosmoSPOLiitin luento tehdään myös 
yhdessä. 

Verso: Tulevaisuuden fokuksesta on keskusteltu. TTT järjestetään ja sitä varten on tilat varattu ja 
kouluttajat kasattu. Ohjelmat alkavat kesäkuun ensimmäisellä viikolla.  

Psykonet: Joulukuussa pidetään useampi kokous. Sähköpostikannanottoja on lähetetty, mutta reaktiot ovat 
olleet pieniä. Keskustelu on ollut vilkasta sähköpostiviestilistoilla psykologian tuleviin valintakokeisiin 
liittyen. Psykonetin johtoryhmän kokous on pidetty 8.11. Ilmeisesti siellä on keskusteltu myös pääsykokeen 
tulevaisuudesta. Kokouksen tarkemmasta sisällöstä hallituksella ei ole tarkempaa tietoa. 

PSV: 24.11. on pidetty kokous, jossa allekirjoitettiin Suostumus2018-aloite PSV:n toimesta ja lähetettiin se 
myös Helsingin Sanomiin. Projekteista aktiivisin on tällä hetkellä Libanon ja joulukuussa ihmisiä lähtee 
paikan päälle. Opiskelijoiden vapaaehtoistyön helpottamisesta on puhuttu. Psykologi tarvitsee vakuutuksen 
työskentelyssään, mikä rajoittaa toimintamahdollisuuksia. Paikallisryhmät Jyväskylässä ja Tampereella ovat 
hyvin aktiivisia. Joensuussa on aloittamassa oma paikallisryhmä. 

NPV: Instagram-viikko järjestetään yhdessä SPOL:n kanssa. Aiheina ovat järjestöhommat työelämässä ja 
siirtymä opiskelusta työelämään. 

Psykologiliitto: Liittovaltuuston kokous oli 24.11. SPOL:n hallituksen varsinainen ja varaedustaja olivat 
paikalla. Opiskelijatoiminnan koordinointiin lisätään resursseja opiskelijasihteerin lisäksi. Jäsenneuvontaa 
siirretään nettiin helppokäyttöisen sivun avulla. SPOL:n ensi vuoden avustuksen suuruus on 14 000€ 
yleisavustus ja 1000€ muut tarvittaessa haettavat avustukset.  

15. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Oidipus: Syyskokous pidetään 5.12. ja pikkujoulut ovat ensi viikolla. Hallituskähmintä on pidetty. 

Kompleksi: Syyskokous pidetään 30.11 ja tiedekunta järjestää omat pikkujoulut. Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunta juhli 150-vuotisjuhliaan. Fuksi-info pidettiin 22.11. 

Stimulus: Syyskokous on pidetty ja uudet SPOL-edustajat on valittu. 

Fobia: Syyskokous on pidetty ja uudet SPOL-edustajat on valittu. Kolmesta pestistä puuttuu vielä toimija. 
Pikkujoulut ovat tulossa fobiateemalla.  

Cortex: Syyskokous on pidetty ja uudet SPOL-edustajat on valittu. Perustettiin myös vuosijuhlavastaavien 
pestit. Pikkujoulut pidetään ensi viikolla. Tiedekunnalle luodaan tiedekuntajärjestö ensi vuonna. 

16. Tulevat kokoukset 

12.12 kello 18:00 keskiviikko mahdollisesti etänä Tampereella. 

26.1. vuosikokous kello 9:00. 

Helmikuun kokous pidetään hallituksen perehdytysmökillä. 

17. Kunnianauha-asiat 

Kunnianauhoja voidaan myöntää myös seminaarissa korkeintaan 6 kappaletta vuodessa ansioituneille 
jäsenille. Vuoden opiskelija-ehdokkaat saisivat kaikki nauhan ensi vuonna mutta systeemi ei ole pysyvä. 
Myös paikallisten ainejärjestöjen omilla vuosijuhlilla voisi olla mahdollisuus myöntää ansionauhoja.  

18. Muut esille tulevat asiat 

Hallitus päivittää toimintasuunnitelmaan kutakin jäsentä koskevat olennaiset asiat. 

Driven etusivulle on luotu uusi kansio: vanhojen hallitusten keskenjääneet ideat/projektit. 



Toiminnantarkastuksesta on käyty lakikeskustelut ja todettiin, että tarkastus on ongelmaton. Tero 
Pulkkinen tarkastaa vuosijuhlien toiminnan. 

Otso Lensu ja Lisa Holopainen ovat käytettävissä ensi vuoden toiminnantarkastajiksi ja Nora Miettunen ja 
Tero Pulkkinen varatoiminnantarkastajiksi. 

Helsingin fuksi-infon EFPSA-osuus jäi välistä, joten Kompleksi järjestää oman erillisen EFPSA-infon jonkun 
tapahtumansa yhteydessä. 

Kannattajajäsenyyttä tulee mainostaa jäsenistölle, sillä muuten kukaan ei muista liittyä. SPOL:n ryhmä ja 
NPV ovat hyviä väyliä mainostaa. 

Yhteisöllisyysasiat ovat myös yksi ensi vuoden keskeisimpiä teemoja. 

19. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:51. 

 
________________________                                                            _________________________  

Puheenjohtaja Otso Lensu                                                                  Sihteeri Eetu Vilminko  

  

  

________________________                                                             _________________________  

Pöytäkirjantarkastaja Sonja Toivonen                                                  Pöytäkirjantarkastaja Lisa Holopainen 

 


