
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry 

Hallituksen kokous 2/2019 

 

Aika: 16.3. klo 18.30 

Paikka: Itämeri 

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, Tero Pulkkinen, Sonja Veistinen ja Salla Nieminen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:30. 

 

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 sellaisenaan. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sonja Toivonen ja Tiina Autio. 

 

5. Ilmoitusasiat 

KosmoSPOLiitti on käynnissä isompana kuin koskaan. Hogrefen aloitusluento meni hyvin. 

 

6. Nettipäätökset 

- 12.2. Patentti- ja rekisterihallinnolle nimenkirjoitusoikeudellisten muutosmaksu 20 € ja         

Tommi Pääkköselle perehdytysviikonlopun matkakuluja 193,90 €. 

- 18.2. Tallink Silja Oy:lle KosmoSPOLiitin loppulasku 16 446 € 

- 1.3. KosmoSPOLiitin osallistumismaksujen osittainen palautus tapahtumavastaaville,      

Tommi Pääkköselle 46 € ja Anniina Valtoselle 34 €. 

 



7. Talousasiat 

Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 21 354,40 €. 

Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1 575,14 €. 

Käteiskassan saldo 311,45 €. 

PSV:n saldo 52 €. 

 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

Matkakorvaukset: 

- Annamari Järviniemi, 24,50 €, maaliskuun kokousmatkakorvaus 

Kulukorvaukset: 

- Lisa Holopainen, 21,55 €, perehdytysviikonlopun koulutustarvikekuluja 

Laskut: 

- Wepardi, 111 €, sähköpostit ja kotisivutila ajalta 19.3.2019 - 18.3.2020 

 

Psykologiliiton kanssa on ollut aiemmin puhetta, että SPOL saisi tänä vuonna heiltä yleisavustusta             

14000 euroa. Asiasta ei kuitenkaan ole virallisia pöytäkirjamerkintöjä, joten avustus on tänäkin            

vuonna 13000 euroa. Psykologiliitolta voi tarpeen vaatiessa pyytää kuitteja vastaan lisäavustusta. 

 

8. Toimintakertomuksen läpikäynti 

Hallitus on tutustunut vuoden 2018 toimintakertomukseen.  

 

9. Koulutuspoliittiset asiat 

SPOL työstää kannanottoa Jyväskylän opintopsykologin puuttumisesta. Jyväskylän yliopiston        

ylioppilaskunta tukee kannanoton tekoa, vaikka eivät pysty sitä välttämättä allekirjoittamaan.          

Kysytään allekirjoituksia muilta tahoilta, esimerkiksi Psykologiliitolta. 

 

SPOL haluaa kannustaa psykologian opiskelijoita äänestämään tulevissa eduskuntavaaleissa.        

Luomme Facebook-tapahtuman, jossa esitellään ehdolla olevat psykologit ja heidän tavoitteensa.          

Tapahtuman lisäksi pohditaan, järjestäisikö jokainen kaupunki yhteislähdön äänestämään,        

esimerkiksi jonain ennakkoäänestyspäivänä. 

 



Sukupuoli ja seksuaalisuuden moninaisuus -kurssi on kerännyt suosiota tänä keväänä Joensuussa,           

minkä takia SPOL haluaisi mahdollistaa samoja aiheita käsittelevän kurssin kaikille psykologian           

opiskelijoille ympäri Suomen. Hallitus pohti, että kaikille yhteinen valinnainen kurssi olisi helpointa            

toteuttaa Psykonetin kautta, joten asiasta keskustellaan Psykonetin kanssa. 

 

10. EFPSA- ja kv-asiat 

Tero Pulkkinen poistuu 18:58 

 

EFPSA-kongressia varten ostetaan 11 pulloa minttuviinaa laivalta. Kongressiin on tällä hetkellä           

menossa 8 osallistujaa Suomesta, mutta luku voi vielä muuttua. 

 

Vaihtoviikoista pidettiin Skype-kokous itävaltalaisten kanssa. Vaihtoviikot järjestetään       

itävaltalaisten toiveesta Tampereella 18.–22.9.2019 ja Wienissä 23.–27.10.2019. Vaihtoviikoille        

otetaan mukaan noin 15 henkeä. Itävaltalaiset hakevat vaihtoviikoille Erasmus-tukirahaa. 

 

Tero Pulkkinen palaa 19:02. 

 

11. Tulevat tapahtumat 

SPOSia varten yritetään varata sauna Otaniemestä ja luentosali Otaniemestä tai sen lähettyviltä.            

Kysytään Karoliina Hiltusta ja Kimmo Haapasta kertomaan itsensä markkinoimisesta psykologina,          

sekä Psykologiliiton edustajaa puhumaan palkoista. MAX BEANS -yhtye on alustavasti lupautunut           

tulemaan esiintyjäksi. Seuraavan päivän ainejärjestötapaamista varten yritetään varata tila         

Rexistä. Ainejärjestötapaamiseen kutsutaan jokaisesta ainejärjestöstä ainakin      

puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava. Kolmannesta edustajasta      

käydään vielä keskustelua, vaihtoehdoiksi nousivat esimerkiksi tapahtumavastaava tai        

fuksi/tuutorivastaava. Matkakorvauskäytäntöjä mietitään myöhemmin. 

 

SPOLympialaiset järjestetään Jyväskylässä alustavasti 20.7.2019. 

 

SPOLskis järjestetään Joensuussa syys-/lokakuussa. 

 

12. Vuoden 2019 projektit 



Hallituspaidat ovat tilattu, mutta ne eivät ole vielä saapuneet. 

 

SPOL aikoo tilata lisää laulukirjoja, mutta tilaukseen liittyvät yksityiskohdat ovat vielä epäselviä.            

Esimerkiksi Oidipus ei tilaa lisää SPOL:n laulukirjoja, jos kirjan sisältö pysyy ennallaan. Laulukirjaan             

tehtäviä muutoksia ja tilauksen suuruutta selvitellään. 

 

SPOL:n strategian luominen ei ole vielä edennyt. Hallitus aikoo tutustua Stimuluksen luomaan            

strategiaan.  

 

Cortex haastoi SPOL:n allekirjoittamaan Ilmastoveivi2019-vetoomuksen ja SPOL päätti ottaa         

haasteen vastaan. Ilmastoveivi2019-kampanja tähtää siihen, että seuraavana EU:n        

puheenjohtajamaana Suomi ajaa tiukasti ilmaston lämpenemisen rajaamista 1,5 asteeseen. 

 

13. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Verso: Train the Trainers -ohjelmaan tuli 61 hakemusta, joista 10 valittiin. 

Psykonet: Seuraava kokous 6.5.2019. 

PSV: Vuosikokous 13.4.2019. 

SPS: Kokouksessa puhuttiin Psykologi-messuista ja psykologia-lehdestä. 

NVP: Ei käsiteltävää. 

Hogrefe: SPOL:n ja Hogrefen yhteistyösopimusta jatkettiin. Hogrefe pyysi SPOLilta         

Psykologi-messujen avaukseen puhujan, SPOL:n puheenjohtaja menee puhumaan. Hogrefe tulee         

jatkossakin mielellään puhumaan SPOL:n tapahtumiin. 

 

14. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Fobia: Hyvää kuuluu. Ensi viikolla vietetään hyvinvointiviikkoa, johon kuuluu muun muassa           

aamupalaa huoneella, lajikokeiluja ja vohvelitarjoilua. 

Stimulus: Ollut paljon tapahtumia ja seuraavaksi tulossa kaverikäytävä-tapahtuma, jolloin pääsee          

tutustumaan toisten ainejärjestöjen tiloihin. Kaksi viikkoa sitten oli Cortexin kanssa Himos-excu.           

Ensi viikolla on kevätkokous. 

Oidipus: Järjestetään paljon tapahtumia, tarkoituksena painottaa alkoholittomia tapahtumia. Uusi         

kulttuuri- ja liikuntavastaava on ottanut ohjat käsiinsä, alumnitoimintaan on panostettu ja           

tuutoroinnin suunnittelussa on hämminkiä.  



Kompleksi: Kevätkokous pidetty ja tuutorvalinnat tehty yhdessä tiedekunnan ja yliopiston kanssa.           

Keväällä panostetaan lääketieteellisen sisäiseen yhteistyöhön tapahtumissa. Liikunta- ja        

kulttuuritiimin uusi yhdistelmäpesti hyvinvointitiimi on lähtenyt hyvin käyntiin. Tosi-tv -psykologi          

kävi kertomassa työnkuvastaan ja erilaisia excuja on luvassa. Rajatilabileet ovat tulossa ja ne             

järjestetään raitiovaunussa, koska metroa ei pystytty varaamaan. 

Cortex: Berliini excu meni hyvin ja oli hauskaa. Cortexilla on seuraava SPOL:n blogikirjoitusvuoro ja              

hallitusta muistutetaan asiasta. On alettu tekemään myös kuukausittaisia tapahtumakoosteita         

Cortexin sosiaalisiin medioihin. 

Impuls: On ollut paljon tapahtumia, ainakin 1 per viikko. Hauskoja tapahtumia edessä myös             

tulevaisuudessa, esimerkiksi joogaa ja kevätjuhlat. Panostetaan tällä hetkellä alkoholittomien         

tapahtumien järjestämiseen. 

 

15. Tulevat kokoukset 

Yhdistyksen kokous 17.4. Jyväskylässä kello 14:30 

Toukokuun kokous SPOSin yhteydessä, alustavasti 19.5. klo 10. 

Kesäkuussa kokoustauko. 

Heinäkuun kokous SPOLympialaisten yhteydessä. 

 

16. Yhteistyö ja avunanto 

Kuluneen vuoden pöytäkirjat kevätkokoukseen. 

Toiminnantarkastajille tarvittavat materiaalit 17.3. mennessä. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

Anu Kokkosta kysyttiin SPOL-panelistiksi Psykologi-messuille ja hän on kiinnostunut lähtemään          

mukaan, mutta syksyn aikataulut ovat vielä niin auki, ettei Anu voi lupautua varmasti.  

 

Vuoden psykologian opiskelijan puhe julkaistaan SPOL:n blogissa. Asiasta on jo sovittu Inari            

Harjuniemen kanssa. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:48. 

 



____________________________ ____________________________ 

Puheenjohtaja Laura-Kaisa Karjalainen Sihteeri Katri Lavonius 

 

____________________________ ____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Sonja Toivonen Pöytäkirjantarkastaja Tiina Autio 

 


