
SPOL:n hallituksen kokous 6/2019 

Aika: 15.9.2019 klo 11:00. 

Paikka: Peltolanranta 65, 39500 Ikaalinen 

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

Johanna Helminen, Eetu Vilminko, Tiina Autio, Minea Antikainen, Annamari Järviniemi, Tove Roos,            

Anniina Valtonen 

 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11:07. 

 

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 

Hallitus orientoitui tulevaan syksyyn tänä viikonloppuna orientaatiomökillä. Orientoitumisen lisäksi         

hallitus virkistäytyi ihmissutta pelaten. 

 

6. Nettipäätökset 



Ei käsiteltävää. 

 

7. Talousasiat 

Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 17 165,10 €. 

Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana  1 565,04 €. 

Käteiskassan saldo kokousajankohtana 46,00 €. 

PSV:n saldo kokousajankohtana 52,00 €. 

 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

Matkakorvaukset: 

- Annamari Järviniemelle orientaatioviikonlopun matkoista (0,2 € x 390 km)  78,00 €. 

Kulukorvaukset: 

- Laura-Kaisa Karjalaiselle Psykonetin vuosijuhlilla edustamisesta 22,50 € (50 % illalliskortin          

hinnasta). 

- Tiina Autiolle Psykonetin vuosijuhlilla edustamisesta 22,50 € (50 % illalliskortin hinnasta). 

- Tiina Autiolle palkkio SPOLympialaisten majoittamisesta majoittajalle 2,60 € (lounaslippu). 

- Anniina Valtoselle SPOLuiden tarjoiluista 19,18 €. 

Laskut: 

- Hyrsky Oy: Vuosijuhlanauhat, 208,00 €. 

- TtT Finland -sponsorointi: 100,00 €. 

Korttimaksut: 

- Orientaatioviikonlopun ruokaostokset, 249,70 €. 

 

Orientaatiomökin ruokakulujen budjetti oli 200 €, mutta ruoat maksoivatkin 249,70 €. Hallitus            

hyväksyy budjetin ylityksen. 

 

Tällä hetkellä SPOL:n autokulukorvaus on 0,10 €/km. Summa valikoitui aikoinaan sillä perusteella,            

että se vähentää yksin omalla autollaan kokoukseen ajavien määrää. Kymmenen senttiä           

kilometriltä ei kuitenkaan riitä korvaamaan kovinkaan monen auton kilometrittäistä bensan          



kulutusta ja useasti samalla autolla saapuu enemmän kuin yksi henkilö perille. Päätetään nostaa             

autokulukorvaus 0,20€/km sillä edellytyksellä, että matkat taitetaan julkisilla liikennevälineillä         

aina, kun se on mahdollista.  

 

Psykologiliiton yleisavustus SPOLille on tällä hetkellä 13 000 €. SPOL ei aio pyytää            

yleisavustussumman nostamista, sillä SPOL ei koe, että summan nostamiselle olisi perusteita:           

yleisavustus on aiempinakin vuosina riittänyt kattamaan SPOL:n toiminnan kulut ja SPOLilla on            

myös mahdollisuus hakea Psykologiliitolta hyvällä syyllä 2 000 €:n verran lisäavustusta, jos sitä            

tarvitaan.  

 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

SPOL:n tekemä kannanotto Jyväskylän yliopiston opintopsykologitilanteesta on lähetetty        

Keskisuomalaiselle, mutta Keskisuomalaiselta ei ole kuulunut siihen vastausta. Psykologiliitolle on          

myös lähetetty viestiä, ettei SPOL:n kannanotto mennyt Jyväskylän yliopistossa läpi, sillä liitto            

lupasi tehdä aiheesta oman kannanottonsa, jos SPOLia ei kuunnella. Psykologiliitto ei kuitenkaan            

aio enää kannanottoa tehdä. SPOL lähettää kannanoton vielä Suomen Ylioppilaskuntien Liitolle ja            

pyytää heiltä tukea. 

 

SPOL on aloittanut kirjoittamaan kannanottoa Fobian koulutuspoliittisen vastaavan kanssa Turun          

yliopiston harjoittelutuen epäkohdista: tuen hakuajankohta on hankala, sillä sitä voi hakea vain            

kerran vuodessa ja tukea ei myönnetä kaikille. Tarkoituksena on saada kaikille Turun yliopiston             

harjoitteluvaiheen psykologian opiskelijoille samansuuruinen harjoittelutuki. 

 

Tampereen yliopistossa psykologian opintojen maisteritutkintoon kuuluu 25 opintopisteen edestä         

valinnaisia opintoja. Yliopisto kuitenkin tarjoaa maisterivaiheessa vain 5 opintopisteen edestä          

psykologian valinnaisia opintoja. Myös kanditutkintoon kuuluu lukuisia valinnaisia opintoja, joiden          

toivotaan olevan muita kuin psykologian opintoja. Muissa yliopistoissa tällaisia rajoitteita ei ole,            

vaan maisterin valinnaiset opinnot on mahdollista suorittaa psykologian opintoina ja kandivaiheen           

valinnaiset opinnot saa suorittaa psykologian opintoina. Vaikka poikkitieteellisyys onkin tärkeää,          



on kohtuutonta pakottaa psykologian opiskelijoita opiskelemaan näin suuri määrä opinnoistaan          

muista tieteenaloista. SPOL aikoo puuttua asiaan tulevaisuudessa. 

 

Psykonetin yleiskokouksessa heräsi kritiikkiä siitä, että psykologian perusopinnot toteutetaan         

pedagogisesti huonosti (ei koske yhtä paljon Helsingin yliopistoa ja Åbo Akademia, sillä niissä             

perusopinnot järjestetään ainakin osittain eri tavalla kuin muualla). Sitovan lähiopetuksen          

vähäinen määrä ei auta psykologian uusia opiskelijoita integroitumaan yliopistoelämään ja omaan           

ainejärjestöönsä. Psykonetin pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä lähiopetusta perusopintojen         

kursseihin. SPOL on pitänyt jäsenistölleen kyselyn koskien perusopetuksen toteutusta ja uusien           

opiskelijoiden tunnelmia yliopistoelämään integroitumisesta. SPOL tiedustelee Psykonetilta,       

pitäisikö tällainen kysely tehdä uudestaan.  

 

9. EFPSA- ja kv-asiat 

EFPSA: 

EFPSA kaipaa yliopistojen henkilökuntasähköpostilistojen osoitteita. Kaupunkien edustajat       

selvittävät oman yliopistonsa henkilökuntasähköpostin ja jakavat sen eteenpäin EFPSA-edustajalle.         

Fobian SPOL-edustajat pitävät Fobian järjestöinfossa EFPSA-esityksen, koska EFPSA-edustajat eivät         

pääse paikalle.  

 

Vaihtopäivät: 

Vaihtopäivät alkavat ensi viikolla. Kaikki etukäteisjärjestelyt ovat hoidettu. 

 

10. Tulevat tapahtumat 

SPOLskis Joensuussa 19.10.2019 

- SPOLskiksen ohjelma: 

SPOLskis alkaa hallituslaisten pitämällä koulutusosiolla, joka alkaa klo 12:00 ja loppuu kahdelta.            

Koulutustila on varattu yliopistolta ja siihen sisältyy 93 €:n suuruinen siivousmaksu.           



Koulutusrastien suunnittelu on aloitettu. Ohjelma jatkuu Amazing race -rastikierroksella, joka alkaa           

neljältä ja kestää myöhäisintään kahdeksaan. Myös rastikierroksen rastien suunnittelu on          

käynnissä. Rastikierroksen jälkeen on vapaata hengailua jatkopaikalla. Jatkopaikka on varattu ja se            

maksaa 300 €. Jatkopaikalta voi myöhemmin halutessaan siirtyä jatkojen jatkoille ravintola           

Kerubiin. Kerubiin pääsee sisään pelkän narikan hinnalla ja sinne on jaossa drinkkilippuja.  

- SPOLskiksen yhteislähtö: 

Yhteisbussi SPOLskikseen on varattu. Yhteen bussiin mahtuu 66 henkeä ja se maksaa 775 €.              

Bussilipun hinnaksi päätetään 15 €, niin lipun hinnassa on hieman pelivaraa tapahtuman            

järjestämistä varten. Bussipaikka varataan ilmoittautumisen yhteydessä ja ilmoittautuminen on         

sitova, eli lippu pitää maksaa, vaikka ei itse pääsisikään paikalle. Oman paikkansa voi myös myydä               

eteenpäin toiselle fuksille. Bussin olisi tarkoitus lähteä Turusta yliopistolta klo 11:00. Tampereella            

ja Jyväskylässä pysähdytään myös yliopistolla, tarkemmat pysähdysaikataulut täytyy vielä selvittää.          

Bussi saapuu Joensuun yliopistolle noin klo 21:00.  

- Muuta 

SPOLskiksen ilmoittautuminen aukeaa 16.9. klo 12:00 ja se menee kiinni 23.9. Hallitus suunnittelee             

SPOLskista vielä Discord-kokouksessa, jonka ajankohta päätetään myöhemmin Facebookissa.        

Koska hallituslaiset eivät pysty pitämään kaikkia rasteja, Joensuusta on rekrytoitu muutama           

rastinpitäjä lisää. Myös Helsingin SPOL-edustaja saa rekrytoida itselleen rastinpitäjäparin         

Helsingistä, koska toinen Helsingin edustaja ei pääse SPOLskikseen paikalle. Toivotaan, että           

Joensuulaiset majoittavat innoissaan muualta tulleita osallistujia. Jos majoittajia ei kuitenkaan          

saada, niitä houkutellaan lounaslipuilla.  

 

Gradukonferenssi, EFPSA-day ja sitsit Tampereella 16.11.2019 

Sitsit ovat Kotiseutusitsit, eli tarkoituksena on ilmaista omaa kotiseutuaan sitsiasussaan.          

Tapahtuman tilajärjestelyt ovat kunnossa ja sitsien laulunjohtajat selvillä. Gradukonferenssi alkaa          

klo 10:30 ja kahvitus on klo 12:30. Gradukonferenssin puhujiksi on tullut jo neljä ehdotusta. 

 

SPOL-seminaari Turussa 25.1.2020 



SPOL-seminaarin suunnittelua ei ole vielä aloitettu. Seminaari haluttaisiin järjestää Åbo Akademin           

tiloissa. Ehdotetaan Psykologiliiton opiskelijayhteistyöseminaarin päiväksi 26.1.2020. Tällöin       

pidetään myös SPOL:n yhdistyksen kokous.  

 

11. Vuoden 2019 projektit 

Laulukirjat: 

Laulukirjojen taittaminen on aloitettu. Tavoitteena on, että syyskuun loppuun mennessä kirjat           

saataisiin tilattua, jotta ne saadaan myyntiin ennen Gradukonferenssin sitsejä. Jokainen          

ainejärjestö tarkistaa omat tilausmääränsä ennen syyskuun loppua. 

  

Sähköpostiuudistus: 

Sähköpostiuudistuksessa on ilmennyt viime hetken ongelmia. Tällä hetkellä pestisähköposteilla         

voidaan lähettää viestejä, mutta niihin ei voi lähettää viestejä. Ongelmaa selvitellään ja SPOL:n             

tiedotuskanaviin ilmoitetaan, että pestisähköpostit ovat toistaiseksi poissa käytöstä. 

 

Mielenterveysseminaari Jyväskylässä: 

SPOL:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat menossa Jyväskylässä järjestettävään        

mielenterveysseminaariin. 

 

Liittovaltuustohaku: 

Liittovaltuustohaku on tulossa. Haku on auki 13.10. asti ja siitä laitetaan sähköpostia jäsenistölle.             

SPOLskiksen yhteydessä olevassa kokouksessa päätetään Liittovaltuustoon yksi varsinainen jäsen         

ja kaksi varaedustajaa. 

 

Vuoden opiskelija: 



Vuoden opiskelija -palkinnon haku on ollut auki viikon. Palkinnon saajaksi on tullut vasta neljä              

ehdotusta, joten muistutetaan ainejärjestöjä haun olevan käynnissä.  

 

Cortexin vuosijuhlat 30.11.2019 

SPOL:n puheenjohtaja ja taloudenhoitaja menevät Cortexin vuosijuhlille edustamaan SPOLia ja          

onnittelemaan juhlivaa ainejärjestöä.  

 

SPOL:n arvokeskustelu: 

Hallitus mietti SPOL:n arvoja orientaatiomökillä. Arvokeskustelussa heränneet arvot listataan         

hallituksen Facebookiin. Jokainen hallituslainen äänestää listasta omasta mielestään neljä         

tärkeintä SPOL:n arvoa, joista muotoillaan SPOL:n virallinen arvoedustus. Valmis arvoedustus          

lähetetään ainejärjestöille arvioitavaksi ja allekirjoitettavaksi. 

 

12. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Verso: Kupla-tapahtumaa on suunniteltu ja paikallistapaamisia pidetty.  

Psykonet: Yleiskokous oli 22.8. Siellä käytiin läpi mm. mennyttä toimintaa ja harjoittelutietokantaa.            

Vuosijuhlat olivat ja SPOL-edustajilla oli siellä hauskaa. Peruslautakunnan kokous järjestetään          

28.10.  

PSV: Syyskautta on aloiteltu ja paikallisjärjestöjen tasoilla suunnitellaan tulevia yhteystyökuvioita.          

Tarkastellaan käynnissä olevia ja mahdollisia uusia projekteja.  

SPS: Lehti on herättänyt paljon keskustelua, kuten aina.  

NPV: Nuori Psykologi -päivät olivat.  

Hogrefe: Ei käsiteltävää.  

Psykologiliitto: Ei käsiteltävää. 

 



13. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Fobia: Syksy on lähtenyt hyvin käyntiin. Fobia järjesti harjoitussitsit yhdessä filosofian ja            

taloustieteen ainejärjestöjen kanssa uusille fukseille ja ne olivat menestys. Fobian excu Krakovaan            

lähestyy. Fobian kaksi hallituslaista ovat lähteneet syksyksi vaihtoon ja heidän korvaajansa ovat            

aloittaneet hallituksessa menestyksekkäästi. Fuksit ovat olleet innokkaita ja aktiivisia. 

Stimulus: Syksy on lähtenyt käyntiin vilkkaasti. Paljon tapahtumia on järjestetty ja paljon on             

tulossa.  

Oidipus: Tänään on Oidipuksen pyöräretki. Hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin alkuviikosta.          

Syksyn tapahtumia on suunniteltu ja jopa vapun järjestelyitä on alettu miettimään. Alustavasti on             

mietitty, pitäisikö Oidipuksen hallitusrakennetta uudistaa, sillä järjestön toiminta on kasvanut          

paljon. Ensi hallitukseen pitäisi ainakin saada uusi vuosijuhlavastaavan pesti. On mietitty myös,            

miten hallitusta tulisi markkinoida jäsenistölle, sillä moni tämän kauden hallituslainen ei aio enää             

jatkaa ensi kaudella. Oidipus on kahvitellut laitoksen henkilökunnan kanssa säännöllisen          

epäsäännöllisesti, mutta tästä eteenpäin yhteisiä kahvihetkiä järjestetään aina kerran kuussa          

säännöllisesti. SPOL:n tekemä kannanotto lähiopetuksen määrästä lähetetään vielä yliopiston         

ylemmille tahoille.  

Kompleksi: Fukseille on järjestetty todella aktiivisesti toimintaa. Vanhatkin opiskelijat ovat          

päässeet useasti tutustumaan fukseihin. Ensimmäinen hallituksen virallinen kokous pidettiin 9.9.          

Kompleksi osallistuu yhteistyökumppanina Kymppi kymppin eli kansallisen mielenterveyspäivän        

järjestämiseen. Monenlaisia tapahtumia on tulossa paljon. 

Cortex: Huomenna on ensimmäinen kokous. Fukseilla toiminta pyörinyt jo pidempään. Ollut           

todella paljon tapahtumia sekä fukseilla että muillekin. Hallitus on orientoitunut tulevaan syksyyn.            

Alustavasti on puhuttu, pitäisikö hallitukseen lisätä tiedotusvastaavan pesti. Vuosijuhlia         

suunnitellaan ahkerasti.  

Impuls: Ensimmäinen kunnon ulkomaan excu Budapestissa on juuri käynnissä. Viime viikolla           

pidettiin suunnittelukokous hallituksen kanssa, jossa käytiin läpi koko loppu syksy. Lisätty paljon            

alkoholittomien tapahtumien määrää. Yksi professori jäi eläkkeelle ja uusi professori on aloittanut            

hänen tilallaan.  

 



14. Tulevat kokoukset 

Lokakuun kokous SPOLskiksen yhteydessä Joensuussa 20.10. klo 12:00. 

Marraskuun kokous Gradukonferenssin yhteydessä Tampereella 17.11. 

Joulukuun kokous Jyväskylässä, aika sovitaan myöhemmin. 

 

15. Yhteistyö ja avunanto 

Ei käsiteltävää. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

Kiitos kivasta orientaatiomökistä! 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:30. 

 

____________________________ ____________________________ 

Puheenjohtaja Laura-Kaisa Karjalainen Sihteeri Katri Lavonius 

 

____________________________ ____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Sonja Toivonen Pöytäkirjantarkastaja Anniina Valtonen 

 


