
SPOL:n hallituksen kokous 4/2020 

Aika: 17.5.2020 klo 16:00 

Paikka: Väinämöisenkatu 15, H54 33540 Tampere 

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

Andelin, Suvi Heikkinen, Pinja Huotari, Heidi Iik, Ida Pedersen, Oona Savander, Julia 

Sangervo (saapui kohdassa 16), Emilia Veikkola, Inka Westerlund 

Osallistuminen kokoukseen Discord-etäyhteyden välityksellä 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:04. 

 

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 13: Saadut palautteet. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emilia Veikkola ja Inka Westerlund. 

 

5. Ilmoitusasiat 

SPOS oli eilen! Hallitus on tyytyväinen tapahtumaan. 

Perustelut yhteisvalinnan psykologian valintakokeesta on lähetetty sähköpostitse 

jäsenistölle. Tästä tehtiin nettipäätös ennen lähettämistä. 

 

6. Nettipäätökset 



- Hyväksyttiin lähetettäväksi sähköposti opiskelijavalintamuutoksiin liittyen 

- Hyväksyttiin maksettavaksi 314,96 € Helsingin yliopiston tilavuokrille KosmoSPOLiitin 

luento-osuuden luentosalin vuokrasta 

 

7. Talousasiat 

Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 10 013,17 €. 

Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1 605,31 €. 

Käteiskassan saldo kokousajankohtana 188,09 €. 

PSV:n saldo kokousajankohtana 52,00 €. 

 

Fobialta on vielä maksamatta jäsenmaksu, mutta eräpäivä on vasta huomenna. Muut 

jäsenjärjestöt ovat jo maksaneet. 

Kuluneen kevään koronavirutilanteen vuoksi arvioimme vuoden budjettia uudestaan. 

Esimerkiksi hallituslaisten matkakulut, tiloihin ja tapahtumiin liittyvät kulut ovat olleet 

arvioituja pienempiä, kun tapahtumia ei ole kokoontumisrajoitusten vuoksi voitu järjestää. 

 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

Sisäänottomäärien mahdollista nostamista ja sen aiheuttamia kysymyksiä on ollut 

keskustelua myös kaupunkien koulutuspoliittisten vastaavien kesken. Toistaiseksi kaikissa 

kaupungeissa ei ole varmaa tietoa siitä, aiotaanko sisäänottomääriä nostaa ja tapahtuisiko 

tämä jo seuraavana lukuvuonna. Sisäänottomäärien mahdollinen nostaminen on 

aiheuttanut kysymyksen myös opetusresurssien riittävyydestä ja resurssien kasvattamisesta 

paikkojen lisäämisen myötä, sekä harjoittelupaikkojen riittävyydestä ja mahdollisten 

muutosten pysyvyydestä. 

Suvi poistuu teknisten ongelmien vuoksi ajassa 16:18. 

Hallitus haluaakin painottaa näitä kysymyksiä. Pyrimme seuraamaan eri kaupunkien 

tilannetta ja ilmaisemaan huolemme ja näkemyksemme tarvittaessa kuuluviksi esimerkiksi 

resurssien ja sisäänottopaikkojen määrien kohtaamista ja resurssien kohdistamista oikein.  

Suvi tulee takaisin ajassa 16:25. 

Harjoittelupaikoista tullaan tekemään kyselyä. Tarkoituksena on, että harjoittelupaikoista 

tehtäisiin harjoittelussa olleiden kertoman perusteella listaa. Lisäksi keräämme yhteystietoja 

ja olemme harjoittelupaikkoihin yhteydessä ja mainostamme Psykonetin 



harjoittelutietokantaa, johon harjoittelupaikat voivat lisätä ilmoituksiaan avoimista 

paikoista. Tämä helpottaa myös opiskelijoiden harjoittelupaikan etsintää. Tätä työstetään 

vielä myöhemmin, mahdollisesti syksymmällä. 

Oona toteuttaa suunnitteilla olleen fuksikyselyn muiden koulutuspoliittisten vastaavien 

kanssa. Ensi viikolla yhteisessä tapaamisessa mietitään kyselyn rakennetta ja tarkempia 

sisältöjä. Kyselyyn vastaisivat siis nimettömänä vuosina 2019 ja 2020 aloittaneet opiskelijat 

ja heiltä kysyttäisiin esimerkiksi opiskelun kokemisesta ja suunnitelmista. Myös uudistettu 

valintamenetelmä tarjoaa tilaisuuden vertailla uusien opiskelijoiden kokemuksia. 

Psykonettiä on kysytty mukaan projektiin, mutta heillä on ymmärrettävästi paljon kiirettä 

eikä sieltä olla toistaiseksi vastattu. 

Ainejärjestötapaamisessa ja koulutuspoliittisten vastaavien keskusteluissa on myös puhuttu 

tilastomatematiikan kurssien tilanteesta, sillä ylioppilastodistusvalinta ei takaa 

tilastomatematiikan osaamista uusien opiskelijoiden keskuudessa. Kopot eivät kuitenkaan 

ole tästä toistaiseksi huolissaan ja tähän on myös vastattu esimerkiksi tilaston peruskurssin 

lisäämisellä (Tampere). Pyrimme kuitenkin selvittämään lisää, mikäli huolia esiintyy tai 

muutoksia ilmenee.  

 

9. EFPSA- ja kv-asiat 

EFPSA-kongressi on peruttu ja tästä on tiedotettu osallistujille sähköpostitse. EFPSA korvaa 

75 % osallistumismaksusta, mikä on suomalaisille 221,25 € osallistujaa kohden. Pyryn 

apurahaa (1000 €) ei ollut tarkoitus jakaa, mikäli EFPSA korvaa matkan, mutta koska loput 

25 % ylittävät 1000 €, joka olisi Pyryn tarjoama apuraha, Sonja selvittää, voiko Pyryn 

apurahan edelleen jakaa. Varmistamme siis, saavatko osallistujat Pyryn antamia korvauksia, 

vaikka EFPSA korvaakin osan kustannuksista. 

Pyrimme, että SPOL:n edustajamme Heidi, Ida ja Ellen, saavat hakea SPOL:lta korvauksena 

lopun maksusta joka tapauksessa. Varsinainen päätös tehdään, kun tarkat summat on 

varmistettu. Aiemmin tarkoituksena oli, että edustajille korvattaisiin 80, 70 ja 30 % 

matkakuluista, mutta koska kongressi oli edustajille velvoitettu, mutta sitä ei tapahtunut, 

koemme, että koko summan korvaaminen on tässä tilanteessa reilua. Lentomatkojen 

korvaukset yhtiöiltä eivät ole vielä varmistuneet pitkän käsittelyajan vuoksi. Mikäli yhtiöt 

eivät korvaa matkoja, voivat edustajat hakea korvauksen SPOL:lta. Tämä on päätetty ja 

perusteltu jo aiemmassa kokouksessa. 

Pohdimme myös muiden lähtijöiden matkojen korvaamista Pyryn korvauksen lisäksi. SPOL:n 

taloustilanne sallisi muidenkin matkojen loppuosuuksien maksamisen, vaikkakin tämä 

kuuluisi edustajista erilliseen budjettiin. Selvitämme tarkat summat sekä merkittävän 

tukijamme Psykologiliiton mielipidettä siitä, voidaanko ylijäämää käyttää muiden lähtijöiden 

matkojen osuuksien maksamiseen, vaikka tämä poikeeaa alkuperäisestä suunnitelmasta, 

mutta sillä matka on peruutettu ja SPOL:lla on tähän mahdollisuus. 



Joel alho poistuu ajassa 17:02. 

Bosnian opiskelija ei ole vastannut enää vaihtopäiviä koskien, kun kysyimme, mikäli 

vaihtopäivät heidän kanssaan onnistuisi vuonna 2022. Heidi kirjoittaa tästä kuitenkin 

testamenttiin ja puhuu ensi vuoden edustajan kanssa aiheesta. 

 

10. Yhteistyö ja avunanto 

Emilia tekee harjoittelupaikkakyselyä, mutta Inka lupautuu auttaa harjoittelupaikkojen 

yhteystietojen selvityksessä ja näihin yhteydenottamisessa.  

Heidi auttaa Sonjaa Psykologiliitolle lähetettävän budjettilaskelman kanssa.  

 

11. Vuoden psykologian opiskelija -teeman valinta 

Tämän vuoden teemaksi Vuoden psykologian opiskelijan valintaa varten päätetään 

yhteisöllisyys.  

Tarkempi nimi hiotaan myöhemmin, mutta ehdokkaiden tulisi olla yhteisöllisyyttä 

edistäneitä tai ylläpitäviä henkilöitä tai pieniä ryhmiä. Ryhmän koko ei ole rajattu tarkkaan 

määrään, mutta käytännön syistä pieni ryhmä olisi toivottava. Esimerkiksi kunnianauhoja 

voidaan antaa korkeintaan kuudelle henkilölle. 

 

12. Haalarimerkit 

SPOS-tapahtuman spesiaalit haalarimerkit tilataan osallistujien määrän mukaan nyt, kun 

tapahtuma on ohi. Lisäksi normaaleja SPOS-merkkejä oli mahdollista ostaa. Erikoismerkkejä 

oli tilannut 43 henkilöä, sekä normaaleja merkkejä 18, mutta normaaleja merkkejä tilataan 

myös myöhempää varten nyt. Taloustilanne sallii tällä hetkellä merkkeihin käytettävän 

enemmän rahaa, kun budjetissa, eikä SPOS-tapahtumaan mennyt muita, kuin merkkikuluja. 

Koemme, että tällainen investointi olisi hyvä nyt, sillä lähivuosina ei tarvitsisi tehdä enää 

tilausta. Merkkejä tilataan siis seuraavasti: 

-50 kpl spessumerkkejä 

-200 kpl normaaleja SPOS-merkkejä. 

Haalarimerkit tilataan Suville, joka lähettää ne kaupungeittain SPOL-edustajille. Osallistujille 

lähetetään viestillä vahvistus, että merkit ovat tilattu, ja lisäksi maksuohjeet, jotka koskevat 

normaaleja merkkejä. Spesiaalimerkki on kokonaan ilmainen tilaajille. Tämä kulu SPOL:lle on 

perusteltu aiemmin. SPOS:n saunavisan voittajat saavat valita ylimääräisen, haluamansa 

merkin, ja nämä lähetetään muiden merkkien yhteydessä SPOL:n hallituslaisille. Hallitus 

jakaa merkit tilaajille omissa kaupungeissaan syksyllä, kun tämä on olosuhteiden puolesta 

mahdollista.  



Merkilliseen on oltu yhteydessä ja sieltä odotetaan vastausta tilauksen osalta. 

KosmoSPOLiitin merkit ja EFPSA-merkit tilataan myöhemmin erikeen, jotta nykyistä tilausta 

ei sotketa tai pitkitetä. 

  

13. Saadut palautteet 

SPOS:n jälkeen ei ole lähetetty varsinaista palautelomaketta. 

Haalarimerkkitilauslomakkeessa oli kuitenkin mukavaa palautetta, tapahtumaa on kehuttu 

idearikkaaksi ja onnistuneeksi ja Discordin käytön ohjeistusta kattavaksi. 

Palasimme kokouksessa KosmoSPOLiitin jälkeen vastaanottamaamme 

yksittäispalautteeseen koskien alkoholia ja laivamatkustamiseen liittyvää 

ympäristöongelmaa. Palautteessa oli tarkoitus nostaa esille risteilyyn liittyvä 

ympäristökuormitus sekä verovapaiden alkoholijuomien ostamiseen ja nauttimiseen 

kannustaminen. Palautteen mukaan psykologian ainejärjestöjen kattojärjestönä SPOL:lla 

voisi olla yksityishenkilöitä paremmat mahdollisuudet näyttää esimerkkiä vastuullisempaan 

toimintaan.  

Palautteesta on keskusteltu kokouksessa. KosmoSPOLiitti on SPOL:n vetävin tapahtuma, 

joka edistää psykologian opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja on muodostunut tärkeäksi monille 

jäsenille. Olemme kuitenkin tietoisia risteilyn ympäristöhaitoista ja pohdimme erilaisia 

vaihtoehtoja tilanteeseen. Vaihtoehtoisen tapahtuman tulisi olla hyvin houkutteleva ja 

mielellään yhtä edullinen, mikä voi vaikeuttaa muutosten tekemistä. Risteily on kauan 

jatkunut perinne ja muuttaminen nopeasti olisi melko radikaalia. Muita vaihtoehtoja olisi 

esimerkiksi laivayhtiöiden ympäristökuormitusten erojen selvittäminen.  

Jannik poistuu ajassa 18:02. 

Alkoholin käyttöön SPOL:n tarkoitus ei ole pyrkiä kannustamaan ja esimerkiksi 

pistekilpailussa oltiin vähennetty alkoholiin liittyviä tehtäviä viime vuodesta. Tähän tullaan 

kiinnittämään huomiota myös myöhemmin.  

Pidämme annettua palautetta hyvin tärkeänä ja tämän myötä aiomme kartoittaa 

mielipiteitä opiskelijoilta ja toivomme myös, että jäsenet kertovat, mikäli heidän mielessään 

olisi jotain vaihtoehtoja tapahtumalle. Emme halua hätiköidä muutosten kanssa, vaan 

aloitamme asian selvityksen opiskelijoista, joten syksyllä toteutamme aihetta koskevan 

kyselyn tai lisäämme sen jäsenkyselyyn muiden aiheiden lisäksi. 

 

14. Tulevat tapahtumat 

Spolympialaiset perutaan tältä vuodelta. Aiemmin oli puhetta mahdollisuudelle, että 

Spolympialaiset pidettäisiin etätapahtumana. Tapahtuman suunnittelu on kuitenkin hyvin 

aikaa vievää ja vaikka SPOS olikin onnistunut, voi mielenkiinnon ylläpitäminen 



etätapahtumiin olla vaikeaa, sillä niitä on kussakin kaupungissa ollut keväällä. Lisäksi 

etenkin, jos kokoontumisrajoituksia puretaan, on oletettavaa, etteivät etätapahtumat enää 

vetäisi puoleensa osallistujia. Tämä antaisi meille myös mahdollisuuden aloittaa Spolskiksen 

suunnittelu ajoissa, mikä olisi hyvä etenkin, jos tapahtumiin liittyy vielä epävarmuutta 

mahdollisten koronavirustilannetta koskevien muutosten vuoksi. 

Spolskis järjestetään uusille opiskelijoille Turussa 17.10. Tarkoituksena on pitää tapahtuma 

livenä. Tapahtuma on vähän normaalia myöhemmin, jotta saamme aikaa varautua 

mahdollisiin muutoksiin.  

Gradukonferenssi ja sitsit järjestetään Jyväskylässä 21.11. 

Psylin fuksi-info järjestetään lähtökohtaisesti normaalisti livenä. Hallituslaiset esittelevät 

SPOL:ia oman kaupungin fuksi-infossa. EFPSA-esittelyä varten korvataan yhdelle edustajalle 

matkat, mutta esittely pidetään kaikissa ainejärjestöissä. 

Orientaatiomökki pidetään hallituksen kesken loppukesästä tai alkusyksystä. Tarkemmasta 

aikataulusta ja paikasta päätetään myöhemmin. Kysytään Anna-Marilta, jos hän tulisi 

pitämään orientaatio-ohjelmaa mökille, kuten talvella. 

 

15. Vuoden 2020 projektit 

Fuksikysely on aloitettu pääosilta ja ajankohta tapaamiselle kaupunkien koulutuspoliittisten 

vastaavien kanssa on sovittu. Ainejärjestöjen halllituslaisia tai tuutoreita saatetaan pyytää 

auttamaan kyselyn vastauksien saamiseksi. 

Harjoittelupaikkakysely on tekeillä ja lähetetään opiskelijoille. 

Vuoden psykologian opiskelija -teema on valittu ja ehdokkaita tullaan kysymään 

opiskelijoilta ja myöhemmin ainejärjestöjen hallituksilta. 

  

16. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Psykonet: Kesäkuun alussa on kokous. Psykonet keskittyy valintakoeuudistukseen.  

Julia Sangervo saapuu ajassa 18:38. 

Psykologiliitto: Eilen oli liittovaltuuston kokous, jossa opiskelijoilta nousi toive 

tiedotuskäytäntöjen parantamisesta. Tästä voisi keskustella esim. kesälounaalla, jonne 

SPOL:n puheenjohtajisto on menossa. Harjoittelukäytännöistä voimme kysyä liiton tukea 

tarvittaessa. 

Julia Sangervo poistuu ajassa 18:50. 

SPS: Ensimmäinen kokous pidetään sähköpostikokouksena 9.6. 



NPV: Ei käsiteltävää. 

Verso: tänään oli vuosikokous, jossa on valittu uusi hallitus. SPOL:sta ei ollut vielä edustusta, 

seuraavassa kokouksessa kuullaan lisää. 

Hogrefe: Ei käsiteltävää. 

PSV: Toiminta on melko lailla tauolla, mutta eilen on kokoustettu ja seuraava kokous on 

elokuussa. Nettisivu-uudistus on hyväksytty. Libanonin hankkeen tilanne on tällä hetkellä 

huono koronavirustilanteen vuoksi. 

 

17. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Impuls: Kevätsitsit peruttiin, mikä korvattiin Zoomin kautta peli-iltana. 

Stimulus: Ei erityisiä kuulumisia, syksyn tuutoroinnista on ollut keskustelua. 

Cortex: Kaksi professoria laitoksella eläköityy, joita muistettiin kiitos-korteilla ja kukilla. 

Kompleksi: Perjantaina oli kokous, jossa puhuttiin esimerkiksi fuksien integroimisesta. 

Fobia: Kevätkokous on ensi viikolla. SPOL-edustajat muistuttavat vielä jäsenmaksusta. 

Tuutoroinnista ja sisäänottomääriin liittyvistä kysymyksistä on keskusteltu. Joitain 

etätapahtumia kuten sitsit on järjestetty. 

Oidipus: Viime kokouksessa pohdittiin tulevaa syksyä. Jäseniä pyritään aktivoimaan 

varainhankintaan. Taloustilanne saattaa vaikuttaa vuosijuhlien maksuihin, ja toivotaan, ettei 

vuosijuhlia tarvitse siirtää koronavirustilanteen vuoksi. 

 

18. Tulevat kokoukset 

Kesäkuussa on kokoustauko. 

Seuraava kokous sunnuntaina 12.7. klo 18:00. Discordissa. 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

Heinäkuussa on Stimuluksen blogitekstivuoro. Kompleksi on tehnyt omansa eli toukokuun 

tekstin jo. 

Pinja Huotari lähtee ajassa 19:04. 

Sonja ja Oona ovat halukkaita kirjoittamaan Psykologia-lehteen esimerkiksi opiskelun 

haaasteista tai jostain tapahtumasta, mahdollisesti yhteistyönä. Tarkkaa aikataulua ei vielä 

ole. 



Nettisivuille lisätään harjoittelupaikka-tietokannan linkki. 

 

20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:08. 

 

_____________________________ _____________________________ 

Puheenjohtaja Sonja Toivonen Sihteeri Hanna Viherkoski 

 

_____________________________ _____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Emilia Veikkola Pöytäkirjantarkastaja Inka Westerlund 

 


