
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry 

 

Yhdistyksen kokous 4/2019 

Aika: 17.12.2019 klo 18:00 

Paikka: Hämeenpuisto 53 A 3, 33200 Tampere 

Läsnä: Sonja Toivonen (pj.), Katri Lavonius (siht.), Johanna Helminen, Minea Antikainen, Eetu            

Vilminko, Tiina Autio, Anniina Valtonen, Ellen Byman (Discordin välityksellä), Tommi Pääkkönen           

(Discordin välityksellä) Tove Roos (Discordin välityksellä) ja Annamari Järviniemi (Discordin          

välityksellä) 

 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02. 

 

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 Sonja Toivonen. 

 

5. Kokouksen sihteerin valinta 

Kokouksen sihteeriksi valitaan Katri Lavonius. 

 

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Johanna Helminen ja Anniina Valtonen. 

 

7. Ääntenlaskijoiden valinta 

Ääntenlaskijoiksi valitaan Sonja Toivonen ja Eetu Vilminko.  

 



8. Ilmoitusasiat 

SPOL:n arvot on virallisesti hyväksytty ja kaikki ainejärjestöt ovat ne allekirjoittaneet. SPOL:n            

arvoja ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, opiskelijoiden etu ja hyvinvointi. 

Kaikista ainejärjestöistä on löytynyt kaksi uutta SPOL-edustajaa ensi hallituskaudelle.  

 

9. Nettipäätökset 

- 21.11.2019 Yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, opiskelijoiden etu ja hyvinvointi hyväksytään        

neljäksi SPOL:n viralliseksi arvoksi. 

- 2.12.2019 Maksetaan Pauliina Wuorivirralle 28, 00 € Gradukonferenssin matkakuluja,         

Annamari Järviniemelle 10,00 € tulostuskuluja ja Kalliolan setlementille 280,00 € SPOS:n           

tilavuokrasta. 

- 17.12.2019 SPOL:n hallitus saa vuosittain jakaa SPOL-seminaarissa kuusi SPOL:n         

ansionauhaa. Hallitus päätti, että tänä vuonna jaetaan neljä nauhaa Vuoden psykologian           

opiskelija -kilpailun voittajaryhmälle. Syynä neljään, eikä kuuteen, nauhaan on se, että           

kilpailuun osallistuneista ryhmistä muut ryhmät ovat maksimissaan neljän hengen kokoisia          

ja suurin ryhmä on kymmenen hengen kokoinen. Kymmenen hengen ryhmän voittaessa           

olisi inhottava jakaa kuusi nauhaa, jolloin vain muutama ryhmän henkilö jäisi ilman.  

 

10. Talousasiat 

Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 11802,54 €. 

Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1562,64 €. 

Käteiskassan saldo kokousajankohtana 29,00 €. 

PSV:n saldo kokousajankohtana 52,00 €. 

 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

Kulukorvaukset: 

- Pekka Freeselle 33,00 € Gradukonferenssin matkakuluja. 

- Johanna Helmiselle 144,40 € vaihtopäivien kuluja. 

- Annamari Järviniemelle 45,00 € Cortexin vuosijuhlien illalliskortista (50% kortin hinnasta). 

Laskut: 

- Jyväskylän yliopistolle 1074,97 € SPOL:n laulukirjoista (kirjat tilattiin yliopistopainolta,         

mutta laskutus menee JYU:n kautta). 



- Cortexille 55,00 € Gradukonferenssissa myydyistä laulukirjoista. 

- Oidipukselle 20,00 € Gradukonferenssissa myydyistä laulukirjoista. 

 

Talousarvio on tehty vuodelle 2020 ja sitä käytiin alustavasti läpi kokouksessa. Arvioon on tehty              

edelliseen vuoteen verrattuna muun muassa seuraavia muutoksia: KosmoSPOLiitin budjettia on          

kasvatettu, järjestöinfon matkoihin lisättiin oma budjetti, perehdytysviikonlopun koulutuskuluja        

on kasvatettu, orientaatiokoulutuksen kuluja on kasvatettu ja oma kohta sponsorikuluille lisättiin.           

Tuottojen osalta kasvatettiin sponsorointituloja ja haalarimerkkien kuluja nostettiin. 

 

11. Koulutuspoliittiset asiat 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta suunnittelee kannanottoa Jyväskylän yliopiston       

opintopsykologitilanteesta. 

Psykologiliitto haluaa kuulla SPOL:n mielipiteen Suomen nykyisestä opintopsykologitilanteesta. 

 

12. EFPSA- ja kv-asiat 

EFPSA: 

Haku EFPSA-kongressiin on alkanut ja se kestää tammikuun puoleen väliin. Kongressi tulee            

olemaan isompi kuin aiempina vuosina, joten Suomi saa sinne luultavasti enemmän paikkoja kuin             

aiemmin. Kongressihakua pyritään mainostamaan paljon, jotta mahdollisimman moni hakisi         

mukaan. EFPSAn haalarimerkkejä aletaan suunnittelemaan vuodenvaihteen jälkeen. 

 

Vaihtopäivät: 

 Sveitsi tai Slovenia voisivat olla kiinnostuneita tekemään vaihdon Suomen kanssa. 

 

13. Tulevat tapahtumat 

SPOL:n hallituksen palkitsijaiset Tampereella 18.1.2020: 

Hallitus menee ensin pelaamaan Megazonea (varattu klo 16:30 alkaen) ja sen jälkeen yhdessä             

syömään. Selvitetään vielä mahdollisuutta, että hallitus jäisi Tampereelle yöksi. 

 

SPOL-seminaari Turussa 25.1.2020: 

Seminaariin on löydetty ainakin kaksi puhujaa. Myös muille mahdollisille puhujille on lähetetty            

ahkerasti viestiä, mutta vastauksia ei ole vielä saatu. Seminaarin kahvitus on varattu. Seminaarin             



aikatauluksi suunniteltiin: ensimmäinen luento klo 13:00–13:45, toinen luento 13:35–14:30,         

kahvistus 13:30–15:00, viimeinen luento 15:00–15:45 ja lopuksi Vuoden psykologian opiskelija          

-kilpailun voittajan julkistus 15:45–16:15. Osallistujien majoitusta on jo suunniteltu ja tällä hetkellä            

näyttää siltä, että majoittajia on tarpeeksi majoitettaviin nähden. 

 

Ellen Byman poistuu klo 18:47. 

 

Päätettiin, että jos Vuoden psykologian opiskelija -palkinnon voittaa iso ryhmä, heille annetaan            

palkinnoksi yksi kehystetty diplomi ja ryhmän jäsenien verran kehystämättömiä diplomeja sekä           

yksi suklaarasia. Voittajaryhmälle annetaan myös neljä SPOL:n kunnianauhaa palkinnoksi. Jos          

ryhmässä on enemmän kuin neljä jäsentä, ryhmä saa itse valita, kenelle neljälle nauhat menevät.              

Ryhmä saa pitää myös puheen, jos haluaa. 

 

SPOL-seminaarin jatkot pidetään Åbo Akademin tiloissa ja jatkojen jatkopaikaksi sovittiin Turun           

psykologian opiskelijoiden suosima baari Dynamo. 

 

KosmoSPOLiitti 7.–8.3.2020: 

Risteilyn Facebook-tapahtuma julkistetaan heti ensi vuoden alussa. Ilmoittautuminen järjestetään         

17.–24.1.2020. Ilmoittautuminen on sitova. Laivasta varataan vielä lisää hyttejä, jos varattuja           

hyttejä voi perua jälkikäteen. KosmoSPOLiitin luento-osuudelle aletaan etsimään luentosalia.         

Luento voisi käsitellä kuulumisia työelämästä ja luennoitsijoiksi voitaisiin kysyä valmistuneita          

psykologeja NPV:n kautta. Puhujille voitaisiin luvata paikka risteilyltä ja heille voitaisiin tarjota            

esimerkiksi aamupala laivalla. Ideaa jalostetaan vielä ja NPV:lle pistetään luennon tiimoilta viestiä. 

 

Perehdytysmökkiviikonloppu 7.–9.2.2020: 

Viikonlopun majoitus on hoidettu ja kouluttajat saatu.  

 

Gradukonferenssin, EFPSA-päivän ja SPOL-sitsien palautteet: 

Palautekyselyyn vastasi vain murto-osa tapahtumaa osallistuneista eli 19 henkilöä.         

Gradukonferenssin palautteet olivat suurimmaksi osaksi positiivisia ja yli puolet antoivat sille           

arvosanaksi 5 asteikolla 1–5. EFPSA-päivän osuus sai myös positiivista palautetta ja erityisesti            

EFPSA-kahoot oli pidetty. Myös SPOL-sitsit saivat kehuja. 



 

14. Vuoden 2019 projektit 

Uudet laulukirjat: 

Painosta tuli muutama viallinen laulukirjayksilö. Jäsenistölle ilmoitetaan, että viallisen laulukirjan          

saa vaihtaa uuteen maksutta. 

 

Vuoden psykologian opiskelija -palkinnon voittaja: 

SPOL:n hallitus äänesti kaupunkien edustajista voittajan, joka julkistetaan SPOL-seminaarissa         

tammikuussa. 

 

15. 1. ja 2. varajäsenen valinta Psykologiliiton Liittovaltuustoon 

Psykologiliiton Liittovaltuustoon valitaan ensimmäiseksi varajäseneksi Tiina Autio ja toiseksi         

varajäseneksi Marjukka Pesonen. 

 

16. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Verso: Verso keskittyy jouluiluun. 

Psykonet: Seuraava kokous 13.1.2020. 

PSV: Libanonin hankkeen näkyvyyttä pyritään lisäämään Suomen päässä, sillä tilanne on kiristynyt            

Libanonissa. 

SPS: Joulukokous on tänään. 

NPV: NPV ja SPOL tekevät yhteistyötä KosmoSPOLiitissa. 

Hogrefe: Ei käsiteltävää. 

Psykologiliitto: Opiskelijayhteistyöseminaari tulossa 25.1.2020. 

 

Tommi Pääkkönen poistuu 19:53. 

 

17. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Fobia: Fobian hallitus siivosi Huoneen dramaattisin seurauksin: Huoneen joulukuusi kaatui          

kumoon. Vanhan hallituksen kesken pidettiin viimeinen kokous. 

Stimulus: Stimulus on joululomalla. Pikkujoulut olivat joulukuun alussa. 

Oidipus: Ei kuulumisia. 



Kompleksi: Viimeinen kokous oli perjantaina ja uusia hallituslaisia on perehdytetty. Pikkujouluja on            

ollut paljon. Nyt kaikki tämän vuoden tapahtumat ovat virallisesti ohi. Uusi sukupuoli ja             

seksuaalisuus -kurssi oli suosittu ja sinne ilmoittautui huikea määrä osallistujia. HYY:n           

järjestögaalassa Kompleksin kriisi ja trauma -seminaari palkittiin ja puheenjohtaja palkittiin vuoden           

ainejärjestötoimijana. Tiedekunnan tasolla toimintaa tullaan lisäämään ja Kompleksin ääni pääsee          

paremmin kuuluviin. 

Cortex: Cortex sai vuoden edunvalvontateko -palkinnon opintopsykologi asian ajamisen vuoksi.          

Viimeinen kokous oli viime viikon maanantaina ja uudet hallituslaiset on perehdytetty. Vuosijuhlia            

juhlittiin. 

Impuls: Viimeinen kokous pidettiin. Jäsenistöltä on kartoitettu jäsenien fiilistä Impulsin ilmapiiristä. 

 

18. Tulevat kokoukset 

Vuosikokous tammikuussa SPOL-seminaarin yhteydessä Turussa 25.1.2020 klo 8:30. 

 

19. Yhteistyö ja avunanto 

Tapahtumavastaavien entinen sähköposti on seonnut ja se lähettelee toiselle         

tapahtumavastaavalle satoja roskaposteja päivässä. Asia on hoidossa.  

 

20. Muut esille tulevat asiat 

SPOL lähettää SPOLia rahallisesti tukeneille yhteistyötahoille joulutervehdyksen. Kehitetään myös         

hauska joulutervehdys jäsenistölle Instagramiin. 

Elokuun pöytäkirjaan tarvitaan vielä talouskohdan asiat, jotta se saadaan arkistoon. 

Pitää selvittää, missä kaikki SPOL:n tositteet ovat.  

 

21. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:24. 

 

 

____________________________ ____________________________ 
Puheenjohtaja Sonja Toivonen Sihteeri Katri Lavonius 

 

 



____________________________ ____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Anniina Valtonen Pöytäkirjantarkastaja Johanna Helminen 


