
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry  
Hallituksen kokous 1/2019  

 

Aika: 10.2.2019 klo 10:00 

Paikka: Hiiliniementie 60, Tammela 

Läsnä: Laura-Kaisa Karjalainen (pj.), Katri Lavonius (siht.), Anniina Valtonen, Sonja Toivonen, Tommi 

Pääkkönen, Ellen Byman, Johanna Helminen, Eetu Vilminko, Minea Antikainen, Annamari 

Järviniemi, Tiina Autio, Tove Roos, Otso Lensu, Heidi Haataja, Lisa Holopainen, Veronika Sairanen, 

Johanna Talsi 

 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:01 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

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

vähintään puolet hallituksesta puheenjohtaja mukaan lukien.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Lisättiin kohdat 9. SPOL:n viestintä ja some, 13. Vuoden 

2018 tilinpäätöksen läpikäyminen ja hyväksyminen ja 14. SPOL:n lipun säilyttäminen. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eetu Vilminko ja Annamari Järviniemi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Uusi hallitus on valittu ja ensimmäinen kokous pidetty perehdytysviikonlopun aikana. 

KosmoSPOLiitti on tulossa 16.-17.3.  

 

6. Nettipäätökset 

Laura-Kaisa Karjalaiselle 22,63 € SPOL-seminaarin jatkojen tarvikekuluja. Tässä on noin 10 – 15 € 

ylitystä seminaarin budjetista. 



Eetu Vilmingolle 9,90 € kunniamerkin postituskuluja. 

Hyväksytty nettipäätöksellä 29.1.2019. 

 

7. Talousasiat 

Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 14 981,93 €. 

Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1577,63€ 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

Matkakorvaukset: 

- Eetu Vilminko, 18,20€, hallituksen perehdytysviikonloppu 

- Ellen Byman, 23,40€, hallituksen perehdytysviikonloppu 

- Jakob Langenskiöld, 30€, hallituksen perehdytysviikonloppu 

- Annamari Järviniemi, 53,10€, hallituksen perehdytysviikonloppu 

Kulukorvaukset: 

- Annamari Järviniemi, 269,32€, perehdytysviikonlopun ruokatarpeet 

Korttiostot: 

- Otso Lensu, 68,12€, perehdytysviikonlopun ruokatarpeet 

- Otso Lensu, 59,08€, perehdytysviikonlopun ruokatarpeet 

- Fazer Food service, 195 €, SPOL-seminaarin kahvituskuluja 

 

Hallitus hyväksyi, että SPOL maksaa Versolle 100 € kiitoksena koulutuksista. Summa menee Train 

the Trainers -ohjelmaan. Hallitukselta kerättiin Mobilepay-tiliä sekä patentti- ja rekisterihallintoa 

varten tarvittavat tiedot. 

 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

Kaikille Suomen koulutuspoliittisille vastaaville luodaan yhteinen Facebook-ryhmä yhteistyön 

helpottamiseksi. Suunnitteilla on myös kaikkien kopojen yhteinen Skype-kokous, jossa keskustellaan 

opintojen valmistavuudesta työelämään ja pääsykoeuudistuksen huomioimisesta 

opetussuunnitelmissa. SPOL harkitsee kannanottoa HUS:n harjoitteluvalinnoista ja Jyväskylän 

opintopsykologin puuttumisesta. 

 

9. SPOL:n viestintä ja some 



Tällä hetkellä SPOL:n käytössä oleva webmail on todettu huonoksi ja uutta, vastaavaa palvelua 

etsitään. SPOL on päättänyt luopua Skypen käytöstä ja siirtyy tästä eteenpäin käyttämään Discordia 

etäkokouksissa. Hallitus pohti yhteisiä pelisääntöjä Whatsapp-sovelluksella tapahtuvaan 

viestintään. 

 

Uusi hallitus esittelee itsensä SPOL:n Instagramissa niin, että jokaiselle on jaettu oma päivä, jolloin 

esittelee itsensä sekä pestinsä seuraajille. Pohdittiin, muutetaanko SPOL:n Instagram-tili yritystiliksi, 

jotta voidaan seurata tilin kävijämääriä ja muuta statistiikkaa. 

 

Tiedotusvastaava poistaa vanhan hallituksen SPOL:n hallituksen sähköpostilistalta ja Drivesta sekä 

päivittää SPOL:n nettisivuille uudet kuvat ja tiedot hallituslaisista. 

 

Suljetaan kohta 9 ja palataan kohtaan 7. 

 

10. EFPSA- ja kv-asiat 

Vaihtoviikot järjestetään joko 18.–22.9. tai 25.–29.9.2019 riippuen siitä, kumpi ajankohta sopii 

itävaltalaisille paremmin. Vaihtoviikkojen paikkakuntaa ei ole vielä päätetty. Itävallassa vaihtoviikot 

ovat 30.10.-3.11.2019 Wienissä. 

 

EFPSAn Facebook-ryhmän EFPSA Team Finlandin nimi vaihdettiin EFPSA Finlandiksi. 

Nimenvaihdoksen myötä ryhmää on tarkoitus uudistaa niin, että siellä voi nykyään käydä 

keskustelua laajemminkin kansainvälisistä asioista, ei vain EFPSAan liittyvistä asioista.  

 

11. Tulevat tapahtumat 

KosmoSPOLiitti lähestyy ja risteilylle on ilmoittautunut ennätyksellisesti 300 osallistujaa. Laivayhtiö 

tarjoaa järjestäjille etuna kahdet ruoat ja kaksi hyttiä maksutta. Sonja Toivonen ja Laura-Kaisa 

Karjalainen saavat ilmaiset ruoat ja oman osuutensa hyteistä ilmaiseksi kiitoksena suuresta 

työmäärästään risteilyn eteen. Ilmaisista hyteistä jäi tällöin jäljelle vielä 40 €, joka jaettiin 

loppuhallituksen kesken. Hallitus pitää perjantaina 1.3. kello 16 Discord-kokouksen, jossa yhdessä 

mietitään KosmoSPOLiitin ohjelmaa ja käytännön järjestelyitä. 

 



Helsingin SPOL-edustajat hakevat hyttikortit laivayhtiöltä risteilyä edeltävänä päivänä. Hyttikorttien 

jako osallistujille on aloitettava jo ennen Hogrefen luentoa, jotta kaiki ehtivät saamaan oman 

korttinsa. Isot luentosalit Helsingissä ovat joko kiinni lauantaisin tai todella kalliita, niin Hogrefen 

luentoa varten on varattu 130 hengen sali, joka maksaa 130€/h. Luento pidetään klo 14.15–15.45. 

Luennolle on ilmoittautunut 180 henkeä, joten ilmoittautuneille lähetetään sähköposti, jossa 

kehotamme ilmoittamaan, jos henkilö ei saavukaan luennolle. 

 

SPOS järjestetään 18.5. ja sen yhteydessä oleva ainejärjestötapaaminen 19.5. Helsingissä. 

Jäsenistöltä on tullut palautetta, että SPOS ei ole tapahtumana houkutteleva, joten tämän vuoden 

SPOSin yhteyteen mietitään mukavaa ja mielekästä oheistoimintaa. Yhtenä vaihtoehtona ajateltiin 

luentoja työelämästä, palkasta, palkkaneuvotteluista ja siitä, miten markkinoida psykologista 

osaamistaan työnantajalle. 

 

SPOL-seminaari järjestetään 2020 tammikuussa Turussa.  

 

12. Vuoden 2019 projektit 

Tauko 11:32 

Jatketaan 11:43 

 

Uudelle hallitukselle tilataan hallituspaidat. 

 

SPOL järjestää jäsenistölleen haalarimerkkikisan, minkä pohjalta tilataan uusia SPOL-merkkejä.  

 

SPOL saa ehdottaa yhtä panelistia seuraaville Psykologimessuille. Panelistin toivottiin liittyvän Mind 

the Mind -kampanjaan. Panelistiksi kysytään ensisijaisesti Anu Kokkonen. Toisena ja kolmantena 

vaihtoehtona ovat Julia Sangervo ja vuoden opiskelija Inari Harjuniemi.  

 

Pohdittiin, pitäisikö SPOL:lle muodostaa strategia. Esimerkkinä käytettiin Stimuluksen vastikään 

luomaa strategiaa, jonka pohjana toimii jäsenistön arvot. Hallitus päätti tutustua Stimuluksen 

strategiaan, ennen kuin tekee päätöksen SPOL:n strategian luomisesta.  

 

13. Vuoden 2018 tilinpäätöksen läpikäyminen ja hyväksyminen 



Vuoden 2018 tilinpäätös käytiin läpi ja hyväksyttiin.  

 

14. SPOL:n lipun säilyttäminen 

Psykologiliitolle lähetetään viestiä, pääsisikö SPOL:n lippu liiton toimistolle säilytykseen. Tällä 

hetkellä lippu sijaitsee hallituslaisen eteisessä, eikä SPOL koe eteistä parhaaksi mahdolliseksi 

säilytyspaikaksi.  

 

15. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Kaikkien yhteyshenkilöiden tulee uusia sopimukset. 

PSV: Vuosikokous 13.4., molemmat edustajat pääsevät paikalle. 

Hogrefe: Psykologiamessut ovat tulossa ja SPOL:lta kysyttiin sinne panelistia. KosmoSPOLiitin 

yhteydessä olevassa luennossa ei hämminkiä.  

Psykonet: Psykonet perustaa uuden työryhmän Kliinisten taitojen opetus Suomessa, joka vastaa 

psykologian klinikkaopetuksesta. Työryhmän puheenjohtajaksi on valittu Aarno Laitila. Psykonetissä 

on keskusteltu harjoittelurahan tärkeydestä ja siitä lähetetään muistutus yliopistoille. 

Harjoittelutietokannan tulisi olla valmis ennen syksyn alkua, jotta sitä voisi käyttää syksyn 

harjoitteluhaussa. Harjoittelupaikat ovat kiven alla, minkä takia Psykonet on pohtinut, pitäisikö 

pienille paikkakunnille lähtöä markkinoida enemmän. Lisäksi harjoitteluohjaajat ovat huolissaan 

yksityisen puolen harjoittelupaikoista – saako harjoittelija tarpeeksi hyvää kokemusta kaikista työn 

komponenteista yksityisellä puolella? 

Verso: Vuosikokous järjestetään 5.5. Train the Trainers -koulutustapahtuma järjestetään 2. – 8.6. ja 

haku sinne on auki 3.3. asti. 

SPS: Kokous tiistaina 12.2. 

Psykologiliitto: Katja Vähäkangas aloittaa uutena järjestökoordinaattina 21.3. ja uusi talouspäällikkö 

aloittaa 15.3. Liitto hakee henkilöä uuteen viestintäpäällikön virkaan. Liiton lehti ilmestyy myös 

digilehtenä 22.3. alkaen. 

 

16. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Fobia: Paljon tapahtumia tulossa. Uusi hallitus ryhmäytyy kämppäapproilla lauantaina 16.2. 

Stimulus: Kaikki hyvin, paljon tulossa. 

Oidipus: Edunvalvontakeskustelua käydään kiivaasti. Jatkuvan oppimisen seminaari järjestetään 

28.3. Oidipuksen ja SPOL:n kannanotosta lähiopetuksen määrästä käytiin keskustelua laitoksen 



kanssa 5.2. – vähäisen lähiopetuksen syynä resurssipulat ja professorien vuosikohtaiset 

työtuntimäärät. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan tulevana syksynä. Oidipuksen toiminta 

tuntuu kasvavan ja olevan aktiivisempaa kuin ennen. 

Kompleksi: Uusi hallitus on järjestäytynyt, olohuonetentti on tulossa ja rajatilabileiden lippuja 

myydään tänä vuonna myös bailataan.fi-sivustolla. 

Cortex: Tiedekuntajärjestö YTY käynnistymässä. Vuosijuhlat ovat 30.11.2019. 

Impuls: Kaikki on hyvin. 

 

17. Tulevat kokoukset 

Hallituksen kokous 16.3. paikkana Itämeri, kello 18:30 

Yhdistyksen kokous 17.4. Jyväskylässä kello 14:30 

Toukokuun kokous SPOSin yhteydessä. 

 

18. Yhteistyö ja avunanto 

Ei käsiteltävää. 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

Ei käsiteltävää. 

 

20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:32 

 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Puheenjohtaja Laura-Kaisa Karjalainen  Sihteeri Katri Lavonius 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Eetu Vilminko  Pöytäkirjantarkastaja Annamari Järviniemi 


