
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry  

 

Yhdistyksen kokous 3/2019 

Aika: 20.10.2019 klo 12:00 

Paikka: Kalevankatu 5B, 80100 Joensuu 

Läsnä: Laura-Kaisa Karjalainen (pj.), Katri Lavonius (siht.), Minea Antikainen, Tove Roos, Ellen            

Byman, Anniina Valtonen, Johanna Helminen, Tiina Autio, Tommi Pääkkönen, Sonja Toivonen,           

Marika Nikkanen, Meri Salo, Asta Laurikainen, Heini Kivimaa, Saara Tuominen, Saini Piikki, Meeri             

Lampi ja Sofia Peltonen 

Esityslista  

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12:04. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty kaksi viikkoa etukäteen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

4. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Laura-Kaisa Karjalainen. 

 

5. Kokouksen sihteerin valinta 

Kokouksen sihteeriksi valitaan Katri Lavonius. 

 

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sonja Toivonen ja Minea Antikainen. 

 

7. Ääntenlaskijoiden valinta 

Ääntenlaskijoiksi valitaan Sonja Toivonen ja Minea Antikainen. 

 



8. Ilmoitusasiat 

SPOL:n puheenjohtajisto oli pitämässä SPOL-pistettä Jyväskylässä mielenterveysseminaarissa       

10.10. 

Ainejärjestöjen esittelyt on aloitettu SPOL:n instagramissa. 

Uudet laulukirjat on tilattu ja niiden pitäisi saapua ennen Gradukonferenssin sitsejä. 

SPOL:n puheenjohtaja kirjoittaa psykologiliiton marraskuun digilehteen opiskelijakolumnin. 

SPOLskis oli eilen ja se meni hyvin. 

 

9. Nettipäätökset 

- 10.10. Johanna Helmiselle 296,79 € ja Tove Roosille 966,84 € vaihtopäivien järjestelykuluja.            

Vaihtopäivien kouluttajille matkakorvauksia Hanna Keski-Petäjälle 18,00 € ja Annamari         

Järviniemelle 37,50 € (sisältää myös Hanna Keski-Petäjän JKL-TRE-matkan). 

- 17.10. SPOL allekirjoittaa Cortex ry:n kirjoittaman kannanoton henkilökuntaresurssien        

riittämättömyydestä. 

 

10. Talousasiat 

Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 16 734,02 €. 

Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1 564,24 €. 

Käteiskassan saldo kokousajankohtana 29,00 €. 

PSV:n saldo kokousajankohtana 52,00 €. 

 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

Matkakorvaukset: 

- Santeri Kirsilälle 15,00 € SPOLskiksen paluumatkasta (JNS-HKI-TKU). 

- Sofia Peltoselle 15,00 € SPOLskiksen paluumatkasta (JNS-JKL). 

- Laura-Kaisa Karjalaiselle 48,00 € Mielenterveyspäivän seminaarista (JNS-JKL-JNS). 

Kulukorvaukset: 

- Laura-Kaisa Karjalaiselle 16,57 € lokakuun kokoustarjoiluista. 

- Laura-Kaisa Karjalaiselle 5,18 € Mielenterveyspäivän seminaarin karkkitarjoiluista. 

- Laura-Kaisa Karjalaiselle 179,64 € SPOLskiksen järjestelykuluista (rastitarvikkeet,       

järjestyksenvalvojien palkkio, jatkojen tarjoilut). 

- Ellen Bymanille 8,00 € matkaeväästä SPOLskiksen paluumatkalla. 



- Tove Roosille 54,40 € suomalaisten lounaasta vaihtopäivillä. 

 

SPOLskiksen ennalta määrätty budjetti ylittyi, sillä yhteiskuljetuksen hinnassa oli sekaannusta.          

Bussi maksoikin 400 euroa enemmän kuin mitä alun perin luultiin. Budjetin ylitys ei taloudellisesti              

haittaa, sillä SPOL on tehnyt ylijäämää aiempina vuosina. Kokouksessa hyväksyttiin tämä budjetin            

ylitys, mutta hallitus pyrkii olemaan jatkossa tarkempi. 

 

Varapuheenjohtaja varasi matkalipun Joensuusta Tampereelle sen verran viime tingassa, ettei          

normaaleja paikkoja ollut enää jäljellä. Hän sai paikan ravintolavaunun yläkerrasta, mistä seurasi            

kuusi euroa lisämaksua. Päätetään, että kuuden euron lisäkustannus korvataan Sonjalle sillä           

ehdolla, että hän jatkossa ostaa lippunsa ajoissa.  

 

Olisi hyvä alkaa rakentamaan ensi vuoden talousarviota. 

 

Palattiin kohdasta 16. 

SPOLskiksen osallistujamäärä tänä vuonna ylittikin kaikki odotukset, ja majoitettavia ilmoittautui          

paljon enemmän kuin majoittajia. Jotta kaikille majoitusta tarvitseville saatiin yöpaikka ja yhtäkään            

fuksia ei tarvinnut jättää tapahtuman ulkopuolelle, SPOL saa Psykologiliitolta maksimissaan 1 400           

euroa rahallista tukea majoituskuluihin. Tuki mahdollisti sen, että kaikki ilmoittautuneet pääsivät           

osallistumaan tapahtumaan. 

 

11. Koulutuspoliittiset asiat 

SPOL:n koulutuspoliittinen vastaava kirjoitti yhdessä Fobian koulutuspoliittisen vastaavan kanssa         

kannanoton Turun yliopiston harjoittelutuesta. Kannanotto on valmis lähetettäväksi eteenpäin,         

mutta Turun koulutuspoliittinen vastaava vielä selvittää, mille taholle kannanotto on järkevintä           

lähettää. Kannanoton eteenpäin lähetystä on myös hidastanut se, että kannanotto lähetettiin           

TYY:lle allekirjoitettavaksi, mutta TYY ei ole vastannut asiaan mitään. TYY:n vastausta ei aiota enää              

odottaa. 

 

Cortex kirjoitti kannanoton Tampereen yliopiston henkilökuntaresurssien riittämättömyydestä.       

Henkilökunta on Tampereella todella ylikuormittunutta ja kolme henkilökunnan jäsentä on myös           

jäämässä pois, minkä takia Tampereella on vaikeuksia psykologian peruskurssien järjestämisessä.          



SPOL allekirjoitti Cortexin kannanoton ja myös Tampereen psykologian laitoksen henkilökunta          

seisoo täysin kannanoton takana. Kannanotto on lähetetty eteenpäin SOC-tiedekunnan dekaanille          

ja varadekaaneille sekä Tampereen yliopiston provostille. 

 

Psykonetin seuraava kokous on maanantaina. Hallitus pohti, mitä haluaa kokouksessa sanoa. 

 

12. EFPSA- ja kv-asiat 

Vaihtopäivät: 

Vaihtopäivien Suomen osuus oli ja se meni oikein hyvin. Moni osallistuja vastasi Suomen osuuden              

palautekyselyyn ja palaute oli pääasiassa todella hyvää. Tämänkin vuoden vaihtopäivien          

järjestämisestä kootaan vinkkivihkonen seuraavan vuoden järjestäjiä varten työmäärää        

helpottamaan. 

 

SPOL:n hallituksesta Johanna, Tove ja Minea lähtevät huomenna Wieniin vaihtopäivien Itävallan           

osuuteen, joka kestää maanantaista perjantaihin. Yhteensä Wieniin lähtee 14 suomalaista. Koska           

Suomen osuuden budjetista jäi hieman rahaa yli, ostetaan Itävaltalaisille tuliaisia Suomesta ja            

suomalaisille kustannetaan yksi lounas Itävallassa. Vaihtopäivien Itävallan osuudesta päivitellään         

kuulumisia SPOL:n Instagramiin, jos matkan tiimellyksessä muistetaan.  

 

EFPSA: 

EFPSA-edustajat jakoivat kokouksessa suklaalevyt niille, jotka ovat pitäneet EFPSA-esityksiä uusille          

fukseille, kun edustajat eivät ole itse päässeet paikalle. Huomenna Ellen pitää viimeisen            

EFPSA-esityksen fukseille Helsingissä. 

 

EFPSA:n vuosikokous järjestetään tänä vuonna Sloveniassa. EFPSA-edustaja kirjoittaa SPOL:n         

hallituksen Facebook-sivuille, mitä asioita kokouksessa aiotaan käsitellä. Valitettavasti        

lentolippujen kanssa kävi huono tuuri ja Ellen joutuu lähtemään ennen kokousviikon loppua            

takaisin Suomeen. Toiselle kokouksessa paikalla olevalle suomalaiselle kirjoitettiin valtakirja, jotta          

hän voi kokouksessa Ellenin lähdön jälkeen äänestää Ellenin puolesta. 

 

EFPSA-päivää vietetään Suomessa 16.11. Gradukonferenssin yhteydessä. EFPSA-päivän esitys        

pidetään rentoja ja hauskana. 



 

Pohdittiin, pitäisikö SPOL:n hankkia EFPSA-haalarimerkkejä. Haalarimerkkejä voisi olla        

kahdenlaisia: kaikkien ostettavissa oleva EFPSA-merkki sekä erillinen merkki niille, jotka ovat           

käyneet EFPSA:n järjestämissä tapahtumissa. Hallitus innostui ajatuksesta ja ideaa viedään          

eteenpäin. 

 

13. Tulevat tapahtumat 

Gradukonferenssi, sitsit ja EFPSA-päivä Tampereella 16.11.2019: 

- Gradukonferenssi 

Gradukonferenssin puhujiksi valittiin Nora Miettunen, Rasmus Ahlgren, Heikki Ratilainen ja Anton           

Silvi (yhdessä), Pauliina Wuorivirta sekä Pekka Freese. Konferenssin kahvitusta ei ole vielä tilattu,             

mutta asia hoidetaan mahdollisimman pian. Gradukonferenssin ilmoittautuminen aukeaa ensi         

tiistaina kello 12.  

- Sitsit 

Sitsitilana toimii Klubi 57, joka on jo varattu. Sitseille mahtuu noin 100 ihmistä. On ollut puhetta,                

että hallitus tekisi sitsiruoat itse, mutta ruoan aiheuttama työmäärä ja ruoanlaiton toteuttaminen            

käytännössä sai hallituslaiset empimään. Selvitetään, millaisia tarjouksia eri catering-firmoilla olisi          

antaa. Päätettiin, että alkoholiton sitsilippu maksaa 13 euroa ja alkoholillinen lippu maksaa 16             

euroa. Viralliset jatkot järjestetään sitsitilassa ja päätettiin, että jatkot kestävät maksimissaan           

kolmeen aamuyöllä. Hallitus sopii siivousjakoa etukäteen. 

 

Asta Laurikainen, Heini Kivimaa ja Sofia Peltonen poistuivat klo 13:09. 

 

Gradukonferenssin puhujille luvattiin korvata matkat Tampereelle ja takaisin kotipaikkakunnalle         

sekä sitsit. Yhtä gradua kuitenkin tulisi esittelemään kaksi henkilöä, joista toinen tulisi Tampereelle             

Joensuusta ja toinen Pietarista. Gradukonferenssin puhujien matkakuluihin varattu summa ei riitä           

kattamaan näiden henkilöiden ja kaikkien muiden puhujien matkoja kokonaan, sillä matka           

Pietarista Tampereelle ja takaisin veisi jo yli puolet varatusta summasta. 

 

Anniina Valtonen poistuu klo 13:13. 

 



Kokouksessa päätettiin, että SPOL korvaa yhden henkilön matkat yhtä gradua kohden ja että SPOL              

korvaa vain puhujien Suomen sisäiset matkat. Täten yhtä gradua kahdestaan esittelemään tuleville            

korvataan matkojen hinnasta 50 % yhtä henkilöä kohden. Koska Pietarista tuleva henkilö on myös              

kotoisin Joensuusta, päätettiin korvata molemmille Joensuu-Tampere-Joensuu-välin hinta niin,        

että kummallekin korvataan 50 % välin hinnasta. Jos muiden puhujien matkakulujen jälkeen            

budjetista jää rahaa korvata näille kahdelle puhujalle enemmän, niin silloin heille annetaan            

enemmän kuin 50 % matkakorvauksia. Puhujat saavat perua osallistumisensa, jos tämä järjestely ei             

heille sovi. 

 

Anniina Valtonen saapuu takaisin klo 13:16. 

 

SPOL:n uusien laulukirjojen pitäisi saapua Gradukonferenssiin mennessä, joten niitä myydään          

jäsenistölle Gradukonferenssissa. Koska kirjoja on tilattu vain se määrä, mitä ainejärjestöt ovat            

tilanneet niitä itselleen, niin myynnin aikana pidetään tarkkaa kirjaa siitä, minkä ainejärjestön            

jäsen laulukirjan ostaa. Näin laulukirjat tulevat ostetuksi oikeasta kiintiöstä ja niiden tuotot            

voidaan luovuttaa oikealle järjestölle. 

 

SPOL-seminaari Turussa 25.1.2020: 

SPOL-seminaari halutaan järjestää Åbo Akademin tiloissa ja pyytää Åbo Akademista myös puhujia            

sukupuoli ja seksuaalisuus teemaan. Esitykset tulevat olemaan luultavasti pääsääntöisesti         

englanniksi. Seminaariin kysytään myös kahvitus. Tiloja aletaan varaamaan ja puhujia etsimään.           

SPOL:n vuosikokous järjestetään lauantaina klo 8:30 ja SPOL-seminaari alkaa klo 13:00. Seminaarin            

Facebook-tapahtuma julkaistaan joulukuussa viikolla 50 ja ilmoittautuminen avataan tammikuun         

toinen päivä. Psykologiliitolle ehdotetaan opiskelijayhteistyöseminaaria sunnuntaille 26.1.2020. 

 

14. Vuoden 2019 projektit 

Vuoden psykologian opiskelija -palkinto: 

SPOL-lähettää ainejärjestöjen hallituksille saamansa ehdotukset perusteluineen. Hallituslaiset       

saavat vielä kokouksessaan nimetä muitakin opiskelijoita ehdolle. SPOL:n antamista ehdotuksista          

ja hallituksen mahdollisesti itse nimeämistä ehdotuksista hallitukset äänestävät yhden         

kaupunkinsa ehdokkaan. 

 



SPOL:n arvot: 

Cortex ja Kompleksi ovat allekirjoittaneet SPOL:n hallituksille lähettämän arvoedustuksen. Muiden          

hallituksien toivotaan perehtyvän arvoedustukseen mahdollisimman nopeasti. Jos kaikki        

ainejärjestöt allekirjoittavat SPOL:n arvot, ne listataan ainakin SPOL:n nettisivuille. Myös          

Instagramiin ja Facebookiin tehdään aiheesta postaus. 

 

Jäsenkysely: 

SPOL:n jäsenkysely pidetään marraskuussa Gradukonferenssin jälkeen 18.11. – 8.12.2019.         

Jäsenkyselyn kysymykset muotoillaan koskemaan kulunutta hallitusvuotta. Kyselyyn vastanneiden        

kesken arvotaan leffalippuja niin, että aina 20 vastausta kohden arvotaan yksi leffalippu. 

 

Yhteistyökuvioita: 

SPOL:n varapuheenjohtaja ja yritysyhteistyövastaava pitivät Discord-kokouksen, jossa he ideoivat         

erilaisia uusia yhteistyökuvioita. Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy otti SPOL:n yhteyttä           

yhteistyönmerkeissä. Komppi haluaa ostaa SPOL:n sivuilta mainostilaa ja he ovat myös innokkaita            

kirjoittamaan SPOL:n blogiin asiapostauksia sekä voivat tulla puhumaan SPOL:n tapahtumiin. SPOL           

tekee Kompin kanssa nettisivusopimuksen, joka käsittää SPOL:n nettisivuilta mainostilan         

ostamisen. Blogipostauksista sovitaan myöhemmin, mutta kokouksessa mietittiin, että        

tammikuussa Komppi voisi kirjoittaa SPOL:n blogiin. 

 

Meri Salo, Saara Tuominen, Saini Piikki ja Meeri Lampi poistuivat klo 13:51. 

 

15. Varsinaisen jäsenen ja kahden varajäsenen valinta Psykologiliiton Liittovaltuustoon 

Psykologiliiton Liittovaltuustoon tuli yksi hakemus. Otso Lensu valitaan Psykologiliiton         

Liittovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. SPOL kysyy Psykologiliitolta, mitä tehdään, kun         

varajäsenien pestejä ei saatu täytettyä. 

 

16. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Verso: Verson oma tapahtuma Kupla on käynnissä. 

Psykonet: Seuraava kokous on maanantaina. 

PSV: Yhteistapahtuma tulossa.  

SPS: Ei käsiteltävää. 



NPV: Ei käsiteltävää. 

Hogrefe: Psykologimessuille on rekrytty saliavustajat ja SPOL:n puheenjohtaja pitää puheenvuoron          

SPOL.n puolesta avajaisissa.  

Psykologiliitto: Uudeksi opiskelijasihteeriksi on valittu Julia Sangervo. 

 

Palataan kohtaan 10. 

 

17. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Fobia: Kivaa mutta kiireistä. Fobian tapahtumakalenteri on tällä hetkellä todella täynnä. Ensi            

viikolla alkaa hyvinvointiviikko, jolloin fobialaisille järjestetään lajikokeiluja, aamupalaa ja vohvelin          

paistoa. Ensi viikonloppuna on myös Fobian, Oidipuksen ja Cortexin yhteistyötapahtuma Turussa.           

Näiden lisäksi Fobialla on tiedossa mm. leffaexcu, hallituksen esittäytyminen fukseille,          

yhteistyöbaaribileet, ammatti-ilta, yhteistyötapahtuma Kompleksin kanssa Helsingissä sekä Fobian        

pikkujoulut. 

 

Stimulus: Paljon on tapahtumia tulossa, ensi viikolla esimerkiksi järjestetään hyvinvointiviikko.          

Stimuluksen vuosijuhlasillis on samaan aikaan kuin Gradukonferenssi, mikä luultavasti näkyy          

Stimuluksen Gradukonferenssin osallistujamäärässä. 

 

Oidipus: Tapahtumia on ollut paljon ja hallitus ryhmäytyy tavalliseen tapaan. Hallitusta           

markkinoidaan ahkerasti jäsenistölle, koska moni vanha hallituslainen ei aio jatkaa ensi kaudelle.            

Hallitusrakennetta on pohdittu ja ensi kaudelle perustetaan ainakin vuosijuhlavastaavan pesti. On           

myös mietitty, pitäisikö fuksi-/tuutorivastaavan pesti perustaa. Oidipuksen toiminta on kasvanut          

sen verran viime vuosista, että hallitukseen ehkä kaivattaisiin enemmän jäseniä. Henkilökunnan           

kanssa kahvittelut ovat jatkuneen tuttuun tapaan. Oidipuksen, Fobian ja Cortexin yhteistapahtuma           

Turussa on tulossa.  

 

Kompleksi: Torstaina oli rajatilabileet ja excuja on ollut paljon. Ei kummempaa. 

 

Cortex: Vuosijuhlien kanssa on kiireitä. Laitoksen henkilökunnan resurssipula on aiheuttanut          

huolta, minkä takia Cortex nopeasti kirjoitti aiheesta myös kannanoton SOC-tiedekunnan          

dekaanille ja varadekaaneille sekä Tampereen yliopiston provostille. Cortexin hallitukseen aiotaan          



perustaa tiedotusvastaavan pesti, joka tulee kehittämään tiedottamista. Cortex on saanut          

palautetta, että hallituksen haluttaisiin olevan avoimempi, niin siihen aiotaan panostaa jatkossa. 

 

Impuls: Viime viikolla impulslaiset joogasivat ja syksyn teemasitsit olivat. Vuotuiset joulujuhlat ja            

yhteistyötapahtuma Kompleksin kanssa ovat tulossa. 

 

18. Tulevat kokoukset 

Marraskuun kokous Gradukonferenssin yhteydessä sunnuntaina 17.11. klo 13:00. 

Joulukuun kokous Tampereella, kokousaika päätetään Doodlen avulla myöhemmin. 

Vuosikokous tammikuussa SPOL-seminaarin yhteydessä Turussa 25.1.2020. 

 

19. Yhteistyö ja avunanto 

Ainejärjestöt ovat pohtineet, tuleeko SPOL:n uusia haalarimerkkejä ainejärjestöille myyntiin.         

Päätetään, että ainejärjestöt saavat ostaa SPOLilta merkkejä omaan myyntiin ja myydä niitä            

eteenpäin kolmella eurolla. Osa SPOL:n merkeistä ovat loppumaisillaan. Selvitetään, mitä SPOL:n           

merkkejä pitäisi tilata lisää ja kuinka paljon.  

 

20. Muut esille tulevat asiat 

Ei käsiteltävää. 

 

21. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:27. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Puheenjohtaja Laura-Kaisa Karjalainen Sihteeri Katri Lavonius 

 

 



____________________________ ____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Sonja Toivonen Pöytäkirjantarkastaja Minea Antikainen 


