
SPOL:n hallituksen kokous 2/2020 

Aika: 7.3.2020 klo 18:30 

Paikka: Tallink Silja Line, Itämeri 

Läsnä: Sonja Toivonen (pj.), Hanna Viherkoski (siht.), Aino Airaksinen, Joel Alho, Suvi 

Heikkinen, Pinja Huotari, Heidi Iik, Ida Pedersen, Oona Savander, Emilia Veikkola, Inka 

Westerlund 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:30 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty viikko etukäteen ja 

paikalla on vähintään puolet hallituksesta. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 

Lisätään kohta 12: Toimintakertomuksen läpikäynti ja hyväksyminen 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emilia Veikkola ja Inka Westerlund. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Hallituspaidat ovat saapuneet! 

KosmoSPOLiitti on käynnissä! 

 

6. Nettipäätökset 

6.2.2020 



- Hyväksyttiin maksettavaksi Tallink Silja Linelle KosmoSPOLiitin loppulaskusta 13 162,00 €. 

29.2.2020 

- Hyväksyttiin maksettavaksi Patentti- ja rekisterihallitukselle nimenkirjoittajien muutoksesta 

20,00 €. 

 

7. Talousasiat 

Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 10 716, 08€. 

Lisäksi mahdollisesti KosmoSPOLiitin viimeiset osallistumismaksut 

Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1561,04 €. 

Käteiskassan saldo kokousajankohtana 34,09 €.  

Lisäksi mahdollisesti KosmoSPOLiitin yhteydessä myydyt haalarimerkit. 

PSV:n saldo kokousajankohtana 52,00 €. 

 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

Matkakorvaukset: 

- Suvi Heikkiselle perehdytysviikonlopun matkoista 45,00 € 

- Ida Pedersenille perehdytysviikonlopun matkoista 54,00 € 

- Emilia Veikkolalle perehdytysviikonlopun matkoista 86,00 € 

- Tommi Pääkköselle perehdytysviikonlopun matkoista 30,20 € 

- Inka Westerlundille perehdytysviikonlopun matkoista 18,80 € 

- Ellen Bymanille perehdytysviikonlopun matkoista 55,00 € 

Kulukorvaukset: 

- Pinja Huotarille Kosmoskaban palkinto-leffalipuista 47,00 € 

- Pinja Huotarille Kosmoskaban lappujen tulostamiskuluista 20,00 € 

- Emilia Veikkolalle hyttikorttien kirjekuorista 20,65 € 

- Tommi Pääkköselle SPOL-seminaarin palautelomakkeen arvonnan leffalipusta 13,00 € 

- Ellen Bymanille perehdytysviikonlopun ruokaostoksista 31,90 € 

Muut hyväksyttävät kulut: 



- Versolle perehdytysviikonlopun sponsorimaksu 50,00 € 

- SPOL:n kotisivujen kuluista 122,40 € 

- Värikäs Oy:lle hallituspaidoista 240,00 € 

Matkarahahakemukset EFPSA-kongressiin: 

- Heidi Iik:lle korvataan varsinaiselle jäsenelle sovittu määrä, eli  80 % EFPSA-kongressin 

matkakuluista, mikä on yhteensä 441,30 €, sisältäen matkat Turusta Helsinkiin ja Helsingistä 

Irlantiin sekä takaisin. 

- Ida Pedersenille korvataan varajäsenelle sovittu määrä, eli 70 % EFPSA-kongressin 

matkakuluista. 

 

KosmoSPOLiitin ylijäämä on arviolta 2000 €. Hallituslaisten risteilyjen hinnoista korvataan 

mahdollisesti osa. Muuten siitä, mitä ylijäämälle tehdään, keskustellaan myöhemmin 

taloudenhoitajan ollessa paikalla, tai muuten ajallisesti paremmalla hetkellä, 

todennäköisesti seuraavassa kokouksessa. 

Kokousten matkakorvauksista keskusteltiin autolla liikkumisen osalta. Mikäli kokouksiin 

tullaan autolla, bensakuluja on tähän asti korvattu 20 snt kilometriä kohden, minkä on 

huomattu olleen paljon todellisiin kuluihin nähden, eikä korvauksilla ole tarkoitus tehdä 

voittoa hallituslaisille. Tästä eteenpäin bensakuluista korvataan 15 snt kilometriä kohden. 

Cut-e on uusin yhteistyökumppanimme ja maksaa 400 € samasta palvelusta, mistä muut 

yhteistyökumppanit maksavat 300 €. Sopimus on kuitenkin tehty, eikä sitä ole tällä hetkellä 

syytä muuttaa. Ensi vuonna sopimusten hintaa tullaan mahdollisesti nostamaan muiden 

yhteistyökumppanien osalta, jotta kaikki ovat samanhintaisia. 

 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

Opiskelijavalintojen muutokset mietityttävät edelleen. Tulevaisuudessa 60 % hakijoista 

tullaan hyväksymään ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella sisälle. Cortexin 

opiskelijalta tuli idea, että valintauudistusten vaikutuksia uusiin opiskelijoihin alettaisiin 

selvittämään. Oona alkaa työstää kyselyä vuosina 2019- ja 2020- aloittaville psykologian 

fukseille, jossa kartoitetaan heidän motivaatiotaan, tulevaisuuden näkymiään ja opintojen 

etenemistään. Näin saataisiin konkreettista tietoa siitä, miten uudistukset opiskelijoihin 

vaikuttavat. Kysely tullaan vielä ensin tarkistuttamaan hallituksella, ja mahdollisesti 

myöhemmin otamme yhteyttä Psykonettiin, jos kiinnostusta osallisuuteen projektissa on. 

Tämä voisi lisätä esimerkiksi luotettavuutta ja näkyvyyttä projektissa. 



Jyväskylän yliopistosta puuttuu opintopsykologi, mistä on jo tehty aikaisemmin kannanotto. 

Asia on siis tullut nähdyksi, mutta Psykologiliitto ei ajanut tätä, sillä se ei ollut ensisijaista. 

Selvitetään, jos tänä vuonna olisi mahdollisuus uuteen yritykseen. 

 

9. EFPSA- ja kv-asiat 

Koronavirusriskin vuoksi EFPSA-kongressin peruuttamisen mahdollisuutta on pohdittu. 

Hallitus toivoo, että näin ei käy. Tässä vaiheessa ei ole näkyvissä, että kongressi peruttaisiin, 

vaikka keskustelua on käyty ja osallistujia on satoja eri maista, mikä voi olla riskialtista. 

Ellenin kautta pääsee EFPSA-kongressiin lähtijöiden Facebook-ryhmään. 

Kongressin ja vaihtopäivien tuliaisiin on käytettävissä 150 €. Tätä on laskettu 50 € viime 

vuodesta. Yleensä tuliaisina on viety minttuviinaa. Tuliaisiin käytettävät rahat jaetaan 

tapahtumien kesken, mutta kongressi on suurempi tapahtuma. Nettipäätöksenä 

hyväksytetään vielä tarkka määrä sille, kuinka paljon tuliaisista korvataan, mutta 

korkeintaan tämä on 10 pulloa minttuviinaa. Tästä kysytään vielä viime vuoden 

EFPSA-edustajilta. 

Vaihtoviikkojen tarkat päivät on selvillä: 

5.-8.8. Sloveniassa 

12.-17.9 Suomessa 

Pääosa järjestelyistä joudutaan hoitamaan yllättäen kahden viikon sisään, eli melko 

vauhdilla, sillä Slovenia hakee Erasmukselta rahallista tukea tapahtumaan ja ohjelman tulee 

olla päätetty siihen mennessä. 

Vaihtopäiville Suomessa on vahvistunut yksi puhuja. Lisäksi Mieli ry:ltä ja 

Vanhuspsykiatrialta kysytään osallistumista. Etenkin vanhusten itsemurhista ollaan 

kiinnostuttu kuulemaan. Erasmus-tuen hakemisen vuoksi tänä vuonna olisi toivottavaa olla 

enemmän akateemista ohjelmaa kuin ennen on ollut. Tavoitteena on akateemista ohjelmaa 

neljänä ajankohtana Suomen vaihtoviikon aikana. 

Majoitus tulee olemaan 300 € kalliimpi kuin viime vuonna, sillä Helsingissä majoitus on 

kallista. Tästä huolimatta pysytään todennäköisesti budjetissa. 

 

10. Yhteistyö ja avunanto 

KosmoSPOLiitin aikana hallituslaiset huolehtivat saamistaan tehtävistään ja ovat 

tavoitettavissa jos lisätehtäviä ilmaantuu. 

 

11. Vuoden 2019 tilinpäätös 



Vuoden 2019 tilinpäätös ei ole vielä valmis, joten se hyväksytetään myöhemmin 

nettipäätöksenä, kuitenkin ennen yhdistyksen kokousta. 

 

12. Vuoden 2019 toimintakertomuksen läpikäynti ja hyväksyminen 

Hyväksytään vuoden 2019 toimintakertomus. 

 

13. Häirintäohjesäännön muokkaaminen 

SPOL:n uudesta hallituksesta ei valittu ketään vuosikokouksessa häirintäyhdyshenkilöksi, 

sillä ylioppilaskunnat eivät suosittele tätä tehtävään toivottavan koulutuksen puutteen 

vuoksi. 

Nettisivuilla on häirintälomake, jota tähän asti Sonja on seurannut. Heidi tarkastaa 

lomakkeen ja häirintäohjesäännöt, eli ohjeet toimintaan häirintätapauksissa, ja tekee näihin 

tarvittavat muutokset. Häirintäohjesäännöt on luettavissa jäsenistölle nettisivuilla. 

Häirintälomake ja häirintäohjesääntö läpikäydään ja hyväksytetään yhdistyksen 

kokouksessa. 

 

14. Kannanotot ja tutkimusartikkelien julkaisu 

Hallituslaiset voivat linkata julkaistuja uusia tutkimusartikkeleita SPOL:n mediassa. Ennen 

julkaisua tulee kuitenkin konsultoida hallitusta. Mahdollisista muutoksista ja kysymyksistä 

tähän liittyen keskustellaan jatkossa Discordissa tai Telegrammissa. 

 

15. Tulevat tapahtumat 

SPOS: Järjestelyt tulee aloittaa nyt vauhdilla.  Alustavasti ohjelmana on: 

- Lauantaina klo 8:30 hallituksen kokous 

- Kokouksen jälkeen Kolille 

- Lauantai-iltana sauna 

- Sunnuntai-aamuna ainejärjestötapaaminen 

Suvi ja Aino ovat päävastuussa tapahtumasta joensuulaisina. Laura-Kaisa Karjalainen 

lähettää saamiaan tietoja bussifirmoista. Osallistujamäärä tulee vaikuttamaan hintoihin, 

joten mahdolliset kalleimmat tilanteet tulee laskea ja ottaa huomioon järjestelyissä. 

Esimerkiksi jos hallituksen lisäksi tapahtumaan ei ilmoittaudu useita, tapahtuma on kallis 

osallistujille. Majoitukset hoidetaan oidipuslaisten luona. 

SPOS:n yhdeksi ohjelmaksi voisi sopia esimerkiksi elpymishetki Kolilla. 



Ainejärjestötapaaminen tulee aloittaa aikaisin kaukaisen sijainnin vuoksi. AJ-tapaamiseen 

kutsutaan ainejärjestöjen puheenjohtajat ja koulutuspoliittiset vastaavat, sekä ehkä 

tapahtumavastaavat, mistä päätetään vielä kustannuksien mukaan. Tapaamiselle koitetaan 

selvittää mahdollista ilmaista tilaa. 

SPOS:n budjetti on 910€ sisältäen tilan (400 €), tarjoilun (400 €) ja muut kulut (110 €). 

Mahdollisesti KosmoSPOLiitin ylijäämää voi myös käyttää järjestelyihin. 

SPOS:ia koskevista järjestelyistä pidetään Discord ennen seuraavaa kokousta. Hallituslaiset 

mainostavat SPOS:ia omissa ainejärjestöissään! 

 

SPOLympialaiset: Alustaviksi päivämääriksi sovittiin 10.-12.7. 

 

16. Vuoden 2020 projektit 

Nettisivu-uudistus: Aino on tehnyt osan toivotuista muutoksista ja esimerkiksi vanhoja 

tietoja on päivitetty. Oman ainejärjestön tekstejä koskevat muutokset on lähetettävä Ainolle 

ensi viikon aikana. Jatkossa uudistuksista sovitaan viestitse. 

Tapahtumamerkit: Suvi on laskenut merkkejä. KosmoSPOLiitin jälkeen merkkien tarkka 

määrä voi vielä muuttua. Ainakin KosmoSPOLiitin ja SPOSin merkkejä tulee tilata lisää. 

Talousarviossa tähän on 300 €. 

 

17. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Verso: 3.3. pidettiin kokous Skypen välityksellä. Verso jatkaa mielellään yhteistyötä ja toivoo 

ideoita ja yhteydenottoa, jos voisimme hyödyntää Versoa matalalla kynnyksellä. Ehdotettiin 

esimerkiksi Workshoppien pitämistä vaihtoviikoilla.  

Psykonet: Kokous on pidetty 2.3. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus -kurssi tulee 

valittavaksi opintosuunnitelmaan, mahdollisesti syventäviin opintoihin, mikä on ollut 

toivottua. Oulun yliopistoon mahdollisesti perustettavasta Psykologian maisterin 

tutkinto-ohjelmasta on ollut puhetta, mutta Psykologilitto ja Psykonet vastustavat sen 

toteutumista, sillä nykyisilläkin tutkinto-ohjelmilla on vähän resursseja ja laatuun 

panostamista toivotaan määrää enemmän. Huhtikuussa tehdään päätöksiä aloituspaikkojen 

lisäämisestä ja tiedetään paremmin myös sen vaikutuksesta Oulun tilanteeseen. 

Perusopintokokonaisuuden rakenteesta on ollut keskustelua, mutta toistaiseksi tätä 

koskevia uudistuksia ei ole tiedossa. Psykonetin yleiskokous pidetään Tampereella 28.5. 

Yleiskokoukseen on viime vuosina osallistuneet puheenjohtajistoa sekä koulutuspoliittinen 

vastaava, ja tänä vuonna mahdollisesti siis Sonja, Emilia ja Oona SPOL:n hallituksesta. 



Psykologiliitto: Puheenjohtajisto on perinteisesti käynyt tapaamassa Psykologiliiton 

puheenjohtajaa ja opiskelijasihteeriä hallituskauden alussa. Puheenjohtajisto on yhteydessä 

Psykologiliittoon mahdollisen tapaamisen osalta. 

PSV: Ei uutta asiaa. Eetu Vilminko ilmoittaa vuosikokouksesta, kun sen päivämäärä 

varmistuu. 

NPV: KosmoSPOLiitin luento-osuuden puhujat (6) olivat NPV:ltä. 

Hogrefe: Tarkoituksena on tehdä sopimus yhteistyön jatkamisesta maaliskuussa. 

Yhteyshenkilöstä ei ole toistaiseksi kuulunut tarkan päivämäärän sopimiseksi. 

SPS: Ei käsiteltävää. 

 

18. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Fobia: Harjoittelutuesta tehty kannanotto on edennyt dekaanin pöydälle ja harjoittelutukia 

tullaan myöntämään jatkossa kahdesti vuodessa ja aiempaa enemmän (26 kpl). Tuen määrä 

on sama kaikille hakijoille. 

Stimulus: Hallitus sai kansainvälisyys-vastaavat. Opintopsykologin puuttumisesta on ollut 

puhetta. 

Oidipus: Opintosuunnitelma tulee muuttumaan vuoden tai kahden vuoden päästä. Avoimen 

yliopiston kautta tehtävät sivuaineet siirtyvät tiedekunnan hallinnoitavaksi. Tästä ei ole 

tarkempaa tietoa. Oidipuslaisilta pyritään kysymään, miltä opinnot ovat tuntuneet ja 

osallistamisessa on mukana amanuenssi, joka toimii linkkinä opiskelijoihin ja opettajien 

välillä. 

Cortex: Hyvin menee. Varadekaanilta oli tullut ohjeistusta, jonka mukaan maisterivaiheen 

opintoihin ei saisi sisällyttää valinnaisia oman pääaineen kursseja, mikä tarkoittaisi 

psykologian opiskelijoiden osalta valinnaisten psykologian maisterikurssien opiskelun 

estymistä. Psykologian opiskelijat ja henkilökunta vastustavat tätä ja puuttuvat 

ehdotukseen. 

Kompleksi: Ei käsiteltävää. 

Impuls: Tapahtumien aikataulujen päällekkäisyys on aiheuttanut ongelmia esimerkiksi 6. 

vuosikurssin ja hallituksen välillä. Myös SPOS:n päälle meinattiin siirtää tapahtuma, mutta 

tämä saatiin vältettyä, sillä Impulsin opiskelijoita toivotaan muutenkin enemmän SPOL:n 

tapahtumiin. 

 

19. Tulevat kokoukset 

Yhdistyksen kokous Tampereella ma 27.4. klo 17:30. 



SPOS:n yhteydessä Joensuussa la 16.5. klo 8:30. 

 

20. Muut esille tulevat asiat 

Esityslistoihin halutaan tästä eteenpäin säännöllisesti viestintää koskeva kohta. 

 

21. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:49. 

 

_____________________________ _____________________________ 

Puheenjohtaja Sonja Toivonen Sihteeri Hanna Viherkoski 

 

_____________________________ _____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Emilia Veikkola Pöytäkirjantarkastaja Inka Westerlund 

 
 


