
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry 

Hallituksen kokous 3/2019 

 

Aika: 18.5.2019 klo 9:00 

Paikka: Ainejärjestötila Mocoma, Haartmaninkatu 4, Helsinki 

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

Pääkkönen, Johanna Helminen, Eetu Vilminko, Tiina Autio, Tove Roos, Ellen Byman (saapuu 9:46), 

Minea Antikainen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9:23. 

 

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 Anniina Valtonen. 

 

5. Ilmoitusasiat 

SPOL allekirjoitti hallitusneuvottelijoille osoitetun avoimen kirjeen, jossa vaaditaan päättäjien 

päätavoitteen olevan ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Vetoomus luovutetaan 19.5.2019 

hallitusneuvottelijoille. 

 

Tiistaina 21.5.2019 puheenjohtajista tapaa Psykologiliiton edustajia. Tapaamisessa on tarkoitus 

puhua muun muassa Psykologiliiton apurahoista, yhteistyöstä paikallisyhdistysten kanssa ja fuksi-

infoista. 

 



Torstaina 6.6.2019 järjestetään Pyry ry:n kokous Helsingissä, minne SPOL:n puheenjohtaja on 

menossa. 

 

Hallitusneuvottelut ovat käynnissä ja SPOL:n puheenjohtajisto menee maanantaina 20.5.2019 

paikanpäälle edustamaan ja muistuttamaan päättäjiä tärkeistä aiheista. 

 

Hallituspinssit ovat tilauksessa. Kartoitetaan, haluavatko myös vanhat hallituslaiset ostaa itselleen 

hallituspinssin. 

 

SPOS on tänään ja ainejärjestötapaaminen huomenna. 

 

Haalarimerkkikilpailun voittanut merkki on tilauksessa. Toivotaan merkkien saapuvan viimeistään 

SPOLympialaisiin.  

 

6. Nettipäätökset 

- 30.4.2019 Helsingin yliopistolle KosmoSPOLiitin luentosalista 260,40 € ja Ellen Bymanille 

EFPSA-kongressin matkakuluista 582,50€ sekä kongressiin ostetuista Minttu-pulloista 99,25 

€. 

 

7. Talousasiat 

Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 21 505,81 €. 

Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 2 568,79 €. 

Käteiskassan saldo kokousajankohtana 29 €. 

PSV:n saldo kokousajankohtana 52 €. 

  

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

Matkakorvaukset: 

- Johanna Helmiselle EFPSA-kongressin matkakuluja 523,68€ 

- Annamari Järviniemelle SPOS-matkakuluja 42,70€ 

Kulukorvaukset: 

- Sonja Toivoselle KosmoSPOLiitin tarjoilu- ja tarvikekuluja 103,58€ 

- Anniina Valtoselle KosmoSPOLiitin luennoitsijan lahjakuluja 19,54€ 



- Anniina Valtoselle KosmoSPOLiitin palautekyselyn leffalippukuluja 12,50€ 

- Laura-Kaisa Karjalaiselle halaarimerkkikilpailun palkintoleffalippukuluja 11,00€ 

- Anu Kokkoselle Mind the Mind -luennoitsijan lahjakuluja 30,05€ 

- Tiina Autiolle huhtikuun kokouksen tarjoilukuluja 15,12€ 

- Tommi Pääkköselle SPOS-pitsakuluja 250€ 

 

Budjetoidaan 250 € SPOSin illan pizzoihin. 

 

Psykologiliiton ohjeistuksessa sanotaan, että EFPSA-edustajan tai -varaedustajan tulisi olla fuksi-

infoissa paikalla esittelemässä EFPSAn toimintaa. Olisi reilua, ettei edustajien tarvitsisi kustantaa 

matkoja itse, mutta SPOLilla ei ole tällä hetkellä erillistä budjettia fuksi-infojen matkakorvuksiin. 

Fuksi-infot ovat Psykologiliiton kustantama tapahtuma, joten kysytään aluksi liitolta, 

kustantaisivatko he edustajien matkatkin. Jos ei, niin SPOL perustaa erillisen 200 € budjetin fuksi-

infojen matkakorvauksia varten. 

 

Minea Antikainen poistuu 9:39 

 

Viime vuonna SPOLilla oli pieni budjetti puheenjohtajan matkoille fuksi-infoihin, mutta se otettiin 

nollille. Puheenjohtaja on kuitenkin kiinnostunut menemään fuksi-infoihin omien aikataulujensa 

puitteissa, joten hallitus päätti, että nämä matkakulut voidaan korvata muiden matkakulujen tavoin. 

 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen ei ole vielä vastannut SPOL:n kirjoittamaan 

kannanottoon, joka käsitteli Jyväskylän yliopiston opintopsykologin puutetta. Tiedustellaan 

sähköpostilla yliopiston vastausta. 

 

SPOL kartoittaa eri kaupunkien harjoittelutukikäytäntöjä lähettämällä jäsenistölleen asiasta kyselyn. 

Jos yliopistojen käytännöissä on epäkohtia, SPOL aikoo puuttua niihin. Esimerkiksi Turussa kaikki 

opiskelijat eivät saa harjoittelutukea ja SPOL suunnittelee tilanteesta kannanottoa syksylle. 

 

Psykologiliiton nettisivuille on päivitetty tietoja harjoittelutuista, mutta edelleen osan kaupungin 

tiedot puuttuvat: Joensuun ja Helsingin edustajat selvittävät oman kaupunkinsa tilanteen. SPOL:n 



nettisivuille on päivitetty Lisa Holopaisen tekemä harjoitteluopas sekä tietoa harjoittelun 

palkkauksesta. Ainejärjestötapaamisessa kehotetaan ainejärjestöjä linkkaamaan sivut omille 

nettisivuilleen. SPOL:n nettisivuilla on myös gradupankki, josta pääsee lukemaan eri kaupunkien 

psykologian pro gradu -tutkielmia. Gradupankin linkit ovat vanhentuneet, mutta ne päivitetään. 

 

Minea Antikainen ja Ellen Byman saapuivat 9:46 

 

Psykonet aikoo tehdä yliopistoille tiedotuksen harjoittelutukitilanteesta. 

 

Turussa psykologian kandidaattitutkielma aiotaan siirtää syksyltä keväälle ja yhdistää logopedian 

kandidaattitutkielman kanssa. Aihe on herättänyt paljon kuohuntaa ja vastustusta Turun päässä. 

SPOL kehottaa ottamaan yhteyttä TYY:n koulutuspoliittiseen vastaavaan ja tukee myös itse Turun 

opiskelijoita. Asiasta keskustellaan lisää ainejärjestötapaamisessa. 

 

9. EFPSA- ja kv-asiat 

Vaihtopäivät: 

Vaihtopäivien ilmoittautuminen avattiin keskiviikkona ja tähän mennessä on tullut kahdeksan 

ilmoittautumista. Oletetaan, että ilmoittautumisia on tulossa lisää, sillä moni vielä selvittää omia 

syksyn aikataulujaan. Ilmoittautuminen on auki 2.6.2019 asti. Vaihtopäivien suunnittelu etenee 

hyvin: hyvä hostelli löydetty, päivämäärät saatu sovittua, saunatila katsottu ja yksi luennoitsija 

saatu. Alustavaa ohjelmaakin on mietitty, esimerkiksi Tampere sightseeing, luontoexcu, sitsit, 

saunailta, suomalaisen ruuan tekemistä tai jonkinlainen workshop-tapahtuma. 

 

EFPSA: 

EU-tiimit järjestävät ensi viikolla Discord-tapaamisen. Ensimmäinen MR-kokous on pidetty ja 

tarkoitus on kehittää toimintaa. Uusi hallitus on valittu. EFPSA:n jäsenmaiden puheenjohtajat 

tapaavat toisensa Discord-tapaamisessa tulevaisuudessa. 

 

10. Tulevat tapahtumat 

SPOS tänään. 

Päätettiin, että SPOS:n viralliset jatkojen jatkot sijaitsevat Mascot-baarissa kalliossa, jotta kaikki 

jatkoille haluavat osaavat suunnata yhteen paikkaan. 



 

SPOLympialaiset Jyväskylässä 20.7.2019 

SPOLympialaisten suunnittelu on vielä alkuvaiheessa. Alustavan aikataulun mukaan kisat alkaisivat 

klo 14 ja saunalle siirryttäisiin 19 aikaan. Kokous mahdollisesti sunnuntaina aamulla. 

SPOLympialaisten mainostaminen aloitetaan SPOS:n jälkeen ja ilmoittautuminen pidetään pitkään 

auki. Tapahtuman suunnittelua jatketaan Discord-tapaamisessa. 

 

SPOLskis Joensuussa 19.10.2019 

SPOLskiksen rastikierroksesta on saatu ristiriitaista palautetta: osa tykännyt paljon, osa ei. 

SPOLskiksen uudistaminen herätti idean rastikierroksen muuttamisesta Amazing race -tyyppiseksi. 

Pohdittiin myös, pitäisikö Turusta ja/tai Helsingistä lähteä yhteisbussi Joensuuhun, jotta opiskelijat 

eivät jätä tulematta pitkän välimatkan takia. Jatketaan ideoiden jalostamista ja mahdollisuuksien 

selvittämistä. 

 

Gradukonferenssi ja sitsit Tampereella 16.11.2019. 

Puhujia aletaan etsimään heti syksyn alussa. Sitsitilan varaus hoidetaan jo nyt. Luentosalit saadaan 

Tampereella ilmaiseksi. 

Orientaatiomökki 13.-15.9.2019. 

Järjestetään mahdollisesti Sonjan vanhempien mökillä Ikaalisten lähellä. 

 

SPOLuet 

SPOLuet järjestetään fuksiviikkojen aikana joka kaupungissa, mielellään ennen SPOLskiksen 

ilmoittautumisen alkamista tai ainakin ennen sen loppumista. Tapahtumassa esitellään SPOLia ja 

SPOL:n toimintaa fukseille. Jokaisen kaupungin edustajat hoitavat järjestämisen itse.  

 

11. Vuoden psykologian opiskelija -palkinto 

Palkinnon tämän vuoden teema päätetään virallisesti huomenna ainejärjestötapaamisessa. SPOL:n 

ehdotuksia ovat tutkijasielu, innovaattori/uudistaja sekä luova psykologi. Syksyllä lähetetään 

jäsenistölle kysely, joiden pohjalta ainejärjestöjen hallitukset päättävät oman ehdokkaansa. 

Ehdokkaat esitellään SPOL:n hallitukselle ja SPOL:n hallitus päättää palkinnon voittajan. Voittaja 

julkistetaan joulukuussa. 

 



12. Vuoden 2019 projektit 

Strategia: 

Vaikka SPOL:n toimintasuunnitelmasta voi lukea rivien välistä SPOL:n arvoja, hallituksen mielestä 

olisi hyvä, että SPOL myös erikseen ilmoittaa arvot, joihin SPOL pohjaa päätöksensä. Täten hallitus 

pohtii SPOL:n arvoja orientaatiomökillä ja muodostaa keskustelujen pohjalta arvoedustuksen, joka 

lähetetään ainejärjestöille allekirjoitettavaksi. 

 

Kriisiviestintäsuunnitelma: 

SPOLilla on viestintäsuunnitelma, jossa on kriisiviestintäkohta. Aiemmin on ollut puhetta, pitäisikö 

SPOL:n kuitenkin muodostaa erillinen kriisiviestintä suunnitelma, jota ainejärjestötkin voivat 

käyttää. Ennen kriisiviestintäsuunnitelman luomista kartoitetaan, kuinka monella ainejärjestöllä on 

jo oma suunnitelmansa, sillä ainakin Cortex on juuri tehnyt viestintäsuunnitelman erillisellä 

kriisiviestintäkohdalla ja Stimuluksella viestintäsuunnitelma on työn alla.  

 

Laulukirjat: 

Tavoite on, että laulukirjan uusi painos saadaan tehtyä kesän aikana. Asiaa hoitaa laulukirjatiimi, 

johon kuuluvat Sonja Toivonen, Minea Antikainen, Tiina Autio ja Laura-Kaisa Karjalainen. 

 

Fuksi-infot: 

Fuksi-infot ovat Psykologiliiton sponsoroima tapahtuma, jossa esitellään uusille fukseille 

Psykologiliittoa sekä muita tahoja, kuten SPOLia. SPOL:n puolesta infoissa tulisi olla paikalla 

kaupungin omat SPOL-edustajat sekä joko EFPSA-edustaja tai -varaedustaja. SPOL:n puheenjohtaja 

tulee paikalle, jos pääsee. SPOL:n esittelydiat löytyvät hallituksen Google Drivesta. Jokainen 

kaupunki sopii fuksi-infon ajankohdan itse. 

 

Hallituspaidat: 

Hallituspaidat ovat saapuneet ja ne ovat jaettu hallituslaisille. Paidat maksavat kokonaisuudessaan 

246 € ja Psykologiliitto korvaa paidoista 180 €. SPOL korvaa jäljelle jäävät 66 €. 

 

SPOL:n sähköpostipalvelin: 

SPOL aikoo vaihtaa sähköpostipalvelimensa. Kesäkuussa on todennäköisesti vähiten 

sähköpostiliikennettä, joten se voisi olla otollinen aika palvelimen vaihdokselle.  



 

SPOL-edustajat Psykologiliiton liittovaltuustoon sekä hallitukseen: 

SPOL saa nimittää Psykologiliiton liittovaltuustoon yhden edustajan ja kaksi varaedustajaa, joiden 

toimikausi on kaksi vuotta. Haku pesteihin avataan syyskuuksi ja sen jälkeen SPOL pitää yhden 

ylimääräisen yhdistyksen kokouksen, jossa edustajat päätetään. On ollut puhetta, että pestin 

nykyiset haltijat esittelevät pestiä SPOL:n blogissa. 

SPOL saa nimittää myös Psykologiliiton hallitukseen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen. Edustajat 

on päätettävä 1.9.2019 mennessä, joten haku avataan mahdollisimman pian ja se pidetään auki 

heinäkuun loppuun asti. Edustajat päätetään elokuun kokouksessa. Näistäkin pesteistä tulee 

mahdollisesti esittelyteksti SPOL:n blogiin. 

 

13. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Verso: Vuosikokous oli 5.5.2019. 

 

Psykonet: Perustutkintoryhmän kokouksessa puhuttiin sukupuolen ja seksuaalisuuden 

monipuolisuuden kurssista, joka on saanut tähän asti positiivisen vastaanoton. 

Harjoittelutietokannan pohja on valmis ja se julkistetaan Psykonetin nettisivujen uudistuksen 

jälkeen. Yleiskokous järjestetään 22.8.2019 ja on ollut puhetta, että sinne kutsutaan SPOL:n 

Psykonet-edustaja, puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava.  

 

PSV: Järjestäytymiskokouksessa 11.5.2019 jaettiin loput hallituspestit. Eetu Vilminko edustaa 

SPOLia ja on hallituksen virallinen jäsen ilman muuta erillistä pestiä.  

 

SPS: Kesäkokous järjestetään ensikuussa. 

 

NPV: Ei käsiteltävää. 

 

Hogrefe: Laura-Kaisa Karjalainen teki tärppilistan psykologimessujen luentoaiheista. 

 

Psykologiliitto: Ei käsiteltävää. 

 

14. Ainejärjestöjen kuulumiset 



Fobia: Kandiasia kismittää fobialaisia. Hallitus ollut tiiviimmin yhteydessä ensi vuoden tuutoreihin. 

Hallitusmökki kesän lopussa. 

 

Stimulus: Stimulus on kesälomalla. Vapun jälkeen ei ole ollut tapahtumia, luontoretkikin peruuntui 

takatalven takia. Vuodenopettajapalkinto uudistettiin vuoden ohjaajaksi, jotta palkinto ei menisi 

aina samalle ihmiselle. Uudistus saanut kiitosta.  

 

Oidipus: Oidipus on pääasiallisesti jo kesälomalla, hallituksen pussikaljatkin olivat jo. Vapun aikaan 

järjestettiin poikkitieteelliset sitsit, joista tuli paljon hyvää palautetta. Sitseistä tehdään 

todennäköisesti perinne. Vapun jälkeen aloitti uusi professuuri Marianna Virtanen. Ensi vuonna 

kurssiopettajia järjestetään ostopalveluna, koska kaksi opettajaa lähtee pois.  

 

Kompleksi: Eilen oli hallitusmökki ja kevään viimeinen hallituskokous. Muutama tapahtuma tulossa 

vielä, esim. vaellusreissu. Kesämökki tulossa. Järjestettiin oman näköinen gradu -tapahtuma, jossa 

kerrottiin, mitä eri reittejä pitkin gradun voi tehdä. Laitoksen kanssa pidettiin kevätjuhlat.  

 

Cortex: Uusi viestintäohjesääntö ja logo hyväksytty. Järjestettiin uusi tapahtuma: kevätpäivä. 

Fuksitapahtumia tulossa todella paljon syksyllä, koska fuksit aloittavat jo elokuun puolessa välissä. 

Impuls: Kevätjuhlat olivat keskiviikkona ja ne olivat kevään viimeinen yhteinen tapahtuma.  

 

15. Tulevat kokoukset 

Kesäkuussa kokoustauko. 

Heinäkuun kokous SPOLympialaisten yhteydessä 21.7. klo 12. 

Elokuussa kokous, aika päätetään myöhemmin. 

Syyskuun kokous orientaatiomökillä. 

 

16. Yhteistyö ja avunanto 

Ei käsiteltävää. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

Ei käsiteltävää. 

 



18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:39 

 

 

 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Puheenjohtaja Laura-Kaisa Karjalainen  Sihteeri Katri Lavonius 

 

____________________________  ____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Sonja Toivonen  Pöytäkirjantarkastaja Anniina Valtonen 

 

 


