
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry 

Hallituksen kokous 5/2019 

Aika: 21.8.2019 klo 16:00 

Paikka: Rohdinkuja 2,Tampere 

Läsnä: Laura-Kaisa Karjalainen (pj.), Eetu Vilminko (siht.) Sonja Toivonen, Johanna Helminen, 

Tommi Pääkkönen, Minea Antikainen (etänä), Annamari Järviniemi (etänä), Tiina Autio (etänä), 

Katri Lavonius (etänä) 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:03 

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 Johanna Helminen ja Tommi Pääkkönen. 

5. Ilmoitusasiat 

Huomenna 22.8. on Psykonetin yleiskokous ja 30v vuosijuhlat. Paikalla ovat Laura-Kaisa 

Karjalainen ja Tiina Autio. 

Hallituspinssit ovat saapuneet. 

6. Nettipäätökset 

– 24.7. Valorinteelle Spolympialaisten tilavuokrasta 300,00€. 

7. Talousasiat 

Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 18034,83€. 



Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1565,84€. 

Käteiskassan saldo kokousajankohtana 29 €. 

PSV:n saldo kokousajankohtana 52 €. 

Päätetään korvataan SPOL:n edustajille puolet Psykonetin vuosijuhlien osallistumismaksusta. 

Tilataan aktiivinauhaa 30 metriä lisää. 

Vaihtopäivien järjestäjien matkojen korvauksiin ja osallistumismaksuihin on budjetoitu 700 euroa. 

Korvaukset haetaan SPOL:lta normaaliin tapaan. 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kurssin luentojen kansallista hyödyntämistä on 

selvitetty. Luentoja ei kuitenkaan ole videoitu ja painotukset ovat hyvin spesifit, jonka takia ajatus 

ei ole saanut puhtaan positiivista vastakaikua. Tuodaan asiaa esille vielä Psykonetin kokouksessa. 

Tiina Autio saapuu 16:20 

9. EFPSA- ja kv-asiat 

Johanna ja Tove ovat kokoustaneet vaihtopäivistä ja varanneet tiloja niitä varten. Tieteellinen 

ohjelmapuoli on valmis ja kunnossa. Itävaltalaisiin on pidetty yhteyttä. Budjetin suhteen ei ole 

ollut ongelmia. Majoitus kaikille suomalaisille on saatu järjestettyä. Itävaltalaisille on mietitty 

jonkinlaista muistoesinettä, SPOL:n haalarimerkkejä on ehdotettu. 

Minea Antikainen saapuu 16:27 

EFPSA-edustajien osallistumisia fuksi-infoihin yritetään aikatauluttaa. Kumpikaan edustaja ei pääse 

Turun fuksi-infoon. Fobian edustajat pääsevät ja mahdollisesti myös viime hallituksen EFPSA-

varaedustaja pääsee paikalle. 

EFPSA kehittää tulevaisuusstrategiaansa ja on lähettänyt jäsenistölleen kyselyitä aiheesta. Myös 

puheenjohtajille on luotu oma kysely. Kyselyiden pohjalta määritellään jatkossa käytettäviä 

formaatteja. SPOL ei ole kokenut puheenjohtajien välisiä kokouksia erityisen tarpeelliseksi ja 

vuonna 2019 ei ole tällaista edes pidetty. 

10. Tulevat tapahtumat 



Hallituksen orientaatiomökkiä varten pidetään erillinen Discord-kokous, jossa käsitellään 

aikatauluja ja järjestelyitä. Kokous pidetään ensi viikolla. Verso järjestää koulutuksen hallitukselle. 

SPOLskista varten on pyydetty tarjouksia bussiyhtiöiltä. 60 hengelle matka Turusta Joensuuhun 

maksaisi 775€. Mietitään myös paluukyydin mahdollisuutta ja siitä mahdollisesti seuraavia 

lisäkuluja. Tiedotetaan tapahtumasta runsaasti fukseille muun muassa tutoreiden kautta. 

Ilmoittautuminen on sitova, eli ilmoittautujan tulee maksaa vaikka ei pääsisi paikalle. Lippuhinta 

on kiinteä kaupungista riippumatta ja SPOL maksaa tappiot vajaista busseista itse. Toinen bussi on 

saatava vähintään puolilleen että se on kannattavaa ottaa. Verson koulutus SPOLskikseen ei 

onnistu, joten pohditaan hallituksen jäsenten vetämiä workshoppeja. Myös Mind the Mind- 

teemainen koulutus on mahdollinen ja Anu Kokkosen kysymistä tähän pohditaan. SPOLskiksesta 

pidetään yhdistetty Discord-kokous orientaatiomökin suunnittelun kanssa. Jatkoja varten on 

kysytty työväentaloa, mutta sieltä tulisi poistua 22:00. Metsätalo on hiukan kalliimpi, mutta 

rennompi. Jatkopaikka on siis toistaiseksi vielä auki. Kerubiin aiotaan kysellä jonkinlaista 

yhteistyödiiliä. 

Elo-syyskuun vaihteessa laitetaan sähköpostikyselyä puhujista gradukonferenssiin. Matkat 

konferenssiin korvataan ja lisäksi puhujat pääsevät sitseille ilmaiseksi. Luentosalit ja sitsipaikka on 

jo varattu. Viime hallituksen puheenjohtajaa pyydetään toiseksi laulunjohtajaksi. EFPSA-day tulee 

esittelyksi gradukonferenssiin. 

17:12 vessatauko. 

17:18 jatkuu. 

11. Vuoden 2019 projektit 

Vuoden opiskelija-palkinnon suhteen on Psykologi-lehden uudelta päätoimittajalta varmistettu, 

että palkitusta tehdään juttu. Valintaohjeet ovat hyvällä mallilla ja ilmoittaminen avataan 

syyskuussa 9. päivä ja suljetaan lokakuussa 13. päivä. Ainejärjestöt valitsevat oman ehdokkaansa 

ilmoitetuista marraskuun loppuun mennessä. Voittaja päätetään joulukuun kokouksessa. 

Jäsenkysely toteutetaan ja teetetään marraskuussa ja tulokset esitellään tammikuussa. 

Liittovaltuuston edustajien valinnan deadline on 10. marraskuuta, mutta päätös tehdään lokakuun 

kokouksessa. Haku pidetään auki syyskuun ajan ja sitä jatketaan lokakuun puolelle 13. päivään 

asti. 



Mielenterveyspäivän seminaari Jyväskylässä pidetään 10.10. klo 13–15. SPOL:lta saapuu edustajia 

paikalle. 

Gradupankin luomista varten selvitetään kunkin yliopiston kohdalla, mihin gradut säilötään. 

Laulukirjoista on kokoustettu ja taittaja on löydetty. Yritysyhteistyövastaava on hankkinut 

sponsoreita: SPS, Sateenkaarisohva, PsyLi, Cut-e, Hogrefe. Maanantaina pidetään toinen kokous 

aiheesta. Uusia lauluja on lisätty ja laulujen paikkoja on siirrelty. 

12. Varsinaisen jäsenen ja varajäsenen valinta Psykologiliiton hallitukseen 

Vaihdetaan puheenjohtajaksi Sonja. Laura-Kaisa jäävää itsensä äänestyksestä. 

Hallitus tutustuu hakemuksiin ja valinta tehdään puhtaasti niiden perusteella, sillä kaikki hakijat 

eivät päässeet paikalle. Hallitus äänestää suljetusti Google Formsin kautta. Valitaan Laura-Kaisa 

Karjalainen varsinaiseksi jäseneksi ja Pauli Orden varajäseneksi. 

13. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Psykonet: Kliinisten taitojen kehittämispäivä pidetään 21.8.  

22.8. järjestetään yleiskokous ja vuosijuhlat. 

14. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Cortex: Fuksitoiminta on lähtenyt käyntiin 19. päivä ja orientaatio on hyvässä vauhdissa. 

Kompleksi: Hallituksen epävirallinen kokous on 20. päivä ja fuksit tulevat perjantaina. 

Stimulus: Tutorit on esitelty Instagramissa ja fuksit tulevat 2.9. 

Fobia: Ainejärjestöhuone on toistaiseksi turvattu. 

Oidipus: Fuksit tulevat 2.9. ja SPOLuet pidetään 4.9. Hallitus on toiminut yhteistyössä Kerubin 

kanssa. 

15. Tulevat kokoukset 

Syyskuun kokous pidetään 15.9. orientaatiomökillä klo. 11:00. 

Lokakuun kokous pidetään 20.10. SPOLskiksen yhteydessä ja tämä on yhdistyksen kokous. 

16. Yhteistyö ja avunanto 



Jaetaan ideoita SPOLuista. Cortex on miettinyt vohvelibuffeeta. Kompleksilla on beerpongia 

tutustumisbileissä. Fobialla on sivuainebileissä SPOL-Kahoot. Oidipus menee baariin juomaan 

kaljaa. 

17. Muut esille tulevat asiat 

Ei käsiteltävää. 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:25. 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Puheenjohtaja Laura-Kaisa Karjalainen Sihteeri Eetu Vilminko 

 

____________________________  ____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Johanna Helminen Pöytäkirjantarkastaja Tommi Pääkkönen 

 


