
SPOL:n hallituksen kokous 7/2020 

Aika: 19.9.2020 klo 13:30 

Paikka: Taitoniekantie 9 A 216 40740 Jyväskylä 

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

Andelin, Hilla Hankimaa, Pinja Huotari, Heidi Iik, Ida Pedersen, Julia Sangervo (saapui ajassa 

14:41), Oona Savander, Emilia Veikkola, Inka Westerlund 

Osallistuminen Discord-etäyhteyden välityksellä. 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 13:34. 

 

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 sellaisenaan. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Emilia Veikkola ja Heidi Iik. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita. 

 

6. Nettipäätökset 

Ei tehtyjä nettipäätöksiä. 

 

 



7. Talousasiat 

Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 9203,75 €. 

Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1 602,91 €. 

Käteiskassan saldo kokousajankohtana 188,09 €. 

PSV:n saldo kokousajankohtana 52,00 €. 

 

Taloudenhoitaja on ollut yhteydessä Psykologiliiton talousvastaava Jouni Niemiseen. 

Psykologiliitto on alustavasti budjetoineet ensi vuodelle meille saman yleisavustuksen, kuin 

tällekin vuodelle, 13 000 €. Tätä koko summaa ei tarvitse nostaa kerralla. Ideana on 

kuitenkin mahdollistaa tavallinen toiminta, mikäli koronavirustilanne väistyisi ensi vuonna. 

Mielestämme on hyvä, että summa on sama, sillä ensi hallitus voi miettiä, mitä avustuksella 

tekevät. On helpompaa suunnitella toimintaa niin, että normaali toiminta on mahdollista, 

kuin pyytää jälkikäteen lisää avustusta. Tämän vuoden yleisavustuksen hoitamisen suhteen 

talousvastaava oli toistaiseksi epävarma ja palaa vielä asiaan. 

Hallituspaitoihin on aiempina vuosina haettu tukea erikseen. Talousvastaavan kanssa 

puhuttiin, että avustus paitoihin laitettaisiin jatkossa osaksi yleisavustusta, sillä yleisavustus 

kattaa kaiken, mihin saamme Psykologiliitolta tukea.  

Talouden epävarmuustilanteen vuoksi Jannik, Emilia ja Sonja voisivat keskustella 

myöhemmin erikseen talousarviosta, koska siihen liittyy paljon muutoksia. Rahatilanne on 

kuitenkin vakaa, eikä paljoa rahan liikkumista ole tapahtunut. 

Haalarimerkkejä on myyty Mobile Paylla. Frendit -merkin hinnasta oli epäselvyyttä, yritimme 

etsiä virallista hintaa vanhoista pöytäkirjoista ja kysyimme vanhoilta hallituslaisilta, mutta 

hinnasta oli erilaisia käsityksiä. Päätetään, että jatkossa merkki myydään 3 € hinnalla. Tällä 

hinnalla myytiin merkkejä jo aiemmin Kompleksin tapahtumassa. Tapahtumavastaavat 

voisivat tehdä virallisen hinnaston, ettei myöhemmin tarvitse ihmetellä vastaavaa. 

Koronavirustilanne elää edelleen ja altistumisia ollut useammassa yliopistossa. Teimme 

Telegramiin anonyymin kysely, jossa tuli ilmi, että hallituslaiset kokevat etäkokouksen 

paremmaksi vaihtoehdoksi tässä tilanteessa, vaikka aiemmin oltiin jo sovittu livenä 

pidettävästä kokouksesta. Osa oli ehtinyt ostamaan kuitenkin jo matkaliput kokoukseen.  

Hyväksytään nämä liput erikseen korvattaviksi: 

- Hanna Viherkoskelle 23,00 € 

- Pinja Huotarille Pinjan ja Inkan matkakuluista 18,80 € 

- Aino Airaksiselle 40,50 € 

Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset matalan kynnyksen SPOL- esittelyn kuluista: 

 



- Sonja Toivoselle vohveleista 24,11 € 

- Hanna Viherkoskelle karkeista 8,99 € 

- Aino Airaksiselle 20,00 € 

 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

Oulusta professori on ollut yhteydessä Sonjaan Oulun uuteen tutkintaohjelmaan liittyen. 

Hän pyysi konsultaatiota tutkintaohjelmista siihen, mitkä asiat toimivat opinnoissa hyvin, ja 

mitä kannattaa ottaa huomioon Oulun tutkinnossa. Sonja on tehnyt dokumentin, johon 

nämä keräätään tietoja aiheesta yleisellä tasolla sekä kaupunkikohtaisesti. Dokumentti on 

jaettu ainejärjestöjen puheenjohtajille ja koulutuspoliittisille vastaaville. Siinä on myös 

linkkejä erilaisiin SPOL:n tekemiin suosituksiin mm. laadukkaasta opetuksesta, opintojen 

vastaavuudesta työelämään ja harjoittelutukeen. Koulutuspoliittiset vastaavat ovat 

keskustelleet eilen Oulun tutkinto-ohjelmasta yleisellä tasolla. Esimerkiksi Oidipuksen 

kansioissa on mm. jäsenkysely, mistä voi ottaa tietoja ylös, muuten aiheet samoja kuin jo 

dokumentissa olevat. Yksityiskohtaisemmin ainejärjestöt voivat kirjoittaa myöhemmin. 

Sonja lähettää tiedot eteenpäin syyskuun loppuun mennessä. 

Yhteenotossa tiedusteltiin myös uusien opiskelijoiden mukaan ottamisesta SPOL:n 

toimintaan. Haluamme tietysti auttaa uusia opiskelijoita ja kutsua heidät esimerkiksi 

tapahtumiimme heti mukaan. Tuutoroinnin suhteen saimme vastauksen, että meidän 

kannattaa olla yhteydessä Oulun muihin ainejärjestöihin, esim. kasvatustieteellisen 

tiedekunnan järjestöihin. Opiskelijoiden omat tapahtumat ovat kuitenkin opiskelijoiden 

järjestettävissä, yliopistosta tuutorointiin kuuluu vain kaikille yhteinen osuus. 

Fuksikyselystä tehdään koonti, joka lähetetään hallitukselle ja opiskelijoille. Vastauksia on 

tullut ihan hyvin, mutta ensi vuodelle toivotaan korkeampaan vastausprosenttiosuutta.  

 

9. EFPSA- ja kv-asiat 

EFPSA-haalarimerkin suunnitelma on hyväksytty EFPSA:ssa. 

Tilauksen voisi tehdä mahdollisimman pian, jotta saamme 

merkit toimitettua joko Gradukonferenssiin tai EFPSA day:hyn 

menneessä.  

Muu merkit ovat Suvin luona, mutta EFPSA-edustajat toivovat 

merkkien lähetystä Turkuun, sillä promojuttuja on helpompi 

hoitaa, kun merkit ovat heillä, ja tilaus on muutenkin heidän 

vastuullaan. Merkit tuodaan myöhemmin kuitenkin samaan 

paikkaan, jotta niitä voidaan tulevaisuudessa myydä SPOL:n 

tapahtumissa. Tilataan siis merkit Turkuun. 

 



Merkin koko on 6,5x9,0 cm. Merkillisen hintalaskurin mukaan 50 kpl merkkejä maksaa 99 €, 

100 kpl 126 € ja 200 kpl 180 €. Koska 50 ja 100 merkkiä ovat melkein saman hintaisia ja 200 

merkkiä on melko paljon, kun todennäköisesti vain EFPSA:sta kiinnostuneet ostavat merkin, 

100 kpl on hyvä määrä. Heidi tai Ida tilaavat 100 kpl merkkejä.  

EFPSA:n esitys on päivitetty Fuksi-infoja varten. 

Efpsa ei ole reagoinut EFPSA day:ta koskevaan siirtopyyntöön, painostetaan vielä että 

saadaan vastaus. EB&MR järjestetään verkossa.  

Turkin EFPSA -tiimi on vastannut vaihtopäiviä koskien, että ehdottamamme koulutus ja 

jotain sosiaalista iiltaohjelmaa kuulostaa hyvältä. Tapahtumien järjestäjät, Turkin 

EFPSA-tiimi ja meidän KV-vastaavamme keskustelevat mahdollisista ideoista. 

 

10. Yhteistyö ja avunanto 

Aino on selvittämässä Turkuun menevien sähköpostien ongelmista ja tarkistaa asetukset ja 

kysyy palveluntarjoajalta neuvoja, mutta pyyttää tarvittaessa näihin apua myöhemmin 

hallituslaisilta. 

SPOLskis-suunnittelutiimi on tehnyt nakituslistaa ja jakanut rastien suunnittelun 

hallituslaisille. 

 

11. Tulevat tapahtumat 

SPOLSkis 

SPOLskis-tiimin suunnittelut on lähtenyt hyvin aluille. Pari viikkoa sitten suunniteltiin 

tapahtumaa ja saatiin perusrunko tapahtumalle kasaan. Lopulle hallitukselle on lähetetty 

suunnitelma ja omat tehtävät.  

SPOLskis järjestetään etänä Zoomin välityksellä. Aluksi on koulutus, johon Emilia on 

hankkinut kouluttajia. Rastit ovat kaupungeittain ja kullakin rastilla esitellään SPOL:n 

tapahtuma ja kaupunki. Hallituslaiset suunnittelevat omat rastinsa pareittain, eli yhteensä 

kuusi rastia. Turku-rastilla yhdistetään Fobian ja Impulsin edustajat ja kuudes rasti on 

KosmoSPOLiitti-rasti. Osallistujat jaetaan huoneisiin ja rastinpitäjät siirtyvät näiden välillä. 

Parhaalle tiimille annetaan palkinto ja kaikki osallistujat saavat ilmaiset SPOLskis-merkit. 

Leffalippuja ehdotettiin palkinnoksi, kun muita kuluja tapahtumaan merkkien lisäksi ei ole. 

Liput ovat kuitenkin kalliita, eivätkä kaikki halua koronavirustilanteen vuoksi mennä 

elokuviin, joten SPOLskis-tiimi keskustelee tästä vielä erikseen tarkemmin. Jatkoille ei ole 

muita suunnitelmia, kun hengailua ja juttelua sekä peli-ideoiden tarjoamista. Alustavassa 

ilmottautumisessa oli nyt 60 osallistujaa. 

 



Zoomissa pidetään vielä kokeilu ennen tapahtumaa mieluiten koko hallituksen kesken, jotta 

kaikille on selvää, kuinka tapahtuma toimii. Ajankohta sovitaan myöhemmin ja mahdollisesti 

myös kouluttajat kutsutaan. 

 

Gradukonffa  

Puhujalomake on lähetetty ja vasta yksi Cortexlainen on ilmoittautunut puhujaksi. 

Hallituslaiset yrittävät houkutella oman kaupunkinsa gradun tekijöitä, jotta joka 

ainejärjestöstä tulisi ainakin yksi ilmoittautuminen. Yliopistoilta on vaikeaa saada tällä 

hetkellä varattua tiloja, joten lähtökohtaisesti tapahtuma on kokonaan etänä. Livestriimaus 

ei siis onnistu, jota aiemmin pohdittiin. Gradu-konferenssi-tiimi jatkaa suunnittelua.  

Seminaarin ja maaliskuun tapahtuman osalta ei ole uutta. 

 

12. Vuoden 2020 projektit 

Vuoden psykologian opiskelija: 

Ehdotuksia tullut paljon, mutta Fobialla ja Cortexilla voisi jatkaa muistuttelua, sillä 

ehdotuksia ei vielä ole. Yleensä toiveena on ollut, että jokaisesta ainejärjestöstä tulisi 

vähintään yksi ehdokas. Päätetään, että ainejärjestön hallitus saa asettaa ehdokkaan, jos 

äänestyksissä ei tule ketään. 

Yleinen äänestys auki 5.10. asti eli vielä on hyvin aikaa vastata. Tämän jälkeen ehdotukset 

välitetään hallituksille, jotka päättävät oman kaupunkinsa ehdokkaan ja kirjoittavat hänelle 

suosituskirjeen. Myöhemmin SPOL:n hallitus äänestää ehdotusten joukosta voittajan ja 

voittaja julkistetaan Seminaarin yhteydessä.  

SPOL saa jakaa kunnianauhaohjesäännön mukaan kuusi ansionauhaa vuodessa. Vuoden 

psykologian opiskelija -kilpailun voittajalle voitaisiin jakaa palkinnoksi ansionauha. Mikäli 

voittajia on useampi, mutta korkeintaan kuusi, voidaan kaikille jakaa nauha. Jos voittaja on 

ryhmä, jossa on enemmän kun kuusi, niin pohdimme myöhemmin, miten nauhat jaetaan. 

Päätetään, että jaetaan ansionauhat kilpailun voittajille, mikäli heitä on korkeintaan kuusi. 

Perinteisesti Psykologi-lehteen on kirjoitettu Vuoden psykologian opiskelija -kilpailun 

voittajasta. Psykologiliiton opiskelijasihteeri Julialle on laitettu viestiä tästä, ja tarkoitus on 

julkaista kirjoitus, mikäli voittajalle se sopii. Toivottavaa on, että ehdokas on suostuvainen 

lehtijuttuun, mutta emme kuitenkaan halua painostaa siihen, tai että haluttomuus 

julkaisuun olisi este ehdokkuudelle.  

 

Jäsenkysely 2020 

 



Jäsenkysely voitaisiin julkaista Gradukonferenssin jälkeen, sillä samalla saisimme palautetta 

siitä muiden tapahtumien palautteen kanssa. KosmoSPOLiittia koskevaan kohtaan lisätään, 

huolettaako opiskelijoita osallistua ja onko heillä ideoita vaihtoehtoiselle tapahtumalle.  

Viime vuonna sovittiin, että jokaista 20 vastausta kohden arvotaan yksi leffalippu. Jatkamme 

samaa käytäntöä, sillä jäsenkysely on laajin ja tärkein tapamme saada palautetta 

toiminnasta ja siihen vastaa yleensä kattava edustus opiskelijoita. Leffaliput on todettu 

hyväksi tavaksi motivoida jäseniä vastaamaan.  

Jäsenkyselyyn toivotaan vielä ruotsinkielisiä käännöksiä. 

13. Yhteistyötahojen kuulumiset 

Julia Sangervo saapui ajassa 14:41. 

Psykologiliitto: Psykologiliitolle on tehty opiskelijasihteerin ylläpitämä Instagram-tili, sillä 

koronatilanne on vaikeuttanut lähikontakteja ja näin voidaan lisätä matalan kynnyksen 

vuorovaikutusta. Fuksi-infot alkavat ja toivotaan, että fuksit liittyvät liittoon vaikka infoja ei 

pidetäkään livenä. Harjoittelupalkkakysely on tarkoitus jakaa ja sen perusteella voisi 

muodostaa uusia harjoittelupalkkasuosituksia. Opiskelijoilta oli tullut yhteydenotto koskien 

harjoittelupaikkojen rajaamista tiettyjen kaupunkien opiskelijoille. Tähän mietitään 

ratkaisuja, esimerkiksi vastaavien sopimusten ehdottaminen kaikissa kaupungeissa. 

Harjoittelupaikkojen saamiseen liittyvät vaikeudet ovat taas nostettu erityisesti esille, kun 

opiskelijapaikkoja aiotaan lisätä. Psykonetin vaikutusmahdollisuutta tähän on pohdittu ja 

sinne voisi mainita asiasta jälleen. Aiheeseen palataan myös SPOL:n seuraavassa 

kokouksessa tarkemmin. Mentorointi-hankkeesta ei ole uutta. Julia kuulisi mielellään liiton 

ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen edistämistä helpottavia ideoita. 

Julia Sangervo poistuu ajassa 14:59 

PSV: Fuksi-infoa ja esiintyjiä suunnitellaan. Kaikissa esiintyy Pinja tai paikallisedustaja.  

Hogrefe: Sähköpostiyhteydessä oli ongelmia aiemmin, mutta yhteys on nyt saatu ja Hanna 

sopii tapaamisen edustajan kanssa kirjoittaakseen yhteistyösopimuksen.  

Psykonet: Valintakoepäätökset eivät ole vielä julkista tietoa. Oulun tutkintaohjelman 

aloitusajankohdasta ei ole varmuutta, joten ei tiedetä osallistuuko Oulu 

valintakoeyhteistyöhön. Seuraava perustutkintotyöryhmän kokous on tulossa.  

Verso: Seuraava kokous järjestetään 3.10. 

NPV: Ei käsiteltävää. 

 

Aon Assessmentin kanssa on tehty sponsorointisopimus, joka on 400 €. Muut sopimukset 

voitaisiin päivittää myös 400 € hintaisiksi, jotta hinnat tasoittuisivat kaikille samoiksi. 

 



Vaihtoehtoisesti voisimme tarjota somekampanjointia sponsoreille, mikä lisäisi tietoa 

yhteistyötahoista opiskelijoille.  

Palataan kohtaan 13 ajassa 15:07. 

SPS: Ei ole kuulunut mitään, joten Inka ottaa itse yhteyttä.  

 

14. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Palataan kohtaan 14 ajassa 15:07. 

Fobia: Hallitus esittäytyi alkuviikosta Zoomissa uusille opiskelijoille ja tulevana torstaina on 

fuksi-info. Matalan kynnyksen SPOL-tapahtuma meni hyvin. Tapahtumien peruuntumisesta 

on johtunut harmia hallituksessa ja hallitus on keskustellut aktiivisesti koronatilanteesta ja 

sen vaikutuksista. 

Cortex: Matalan kynnyksen SPOL-esittelyssä tehtiin vohveleita ja fuksit pitivät esittelyä 

sopivan mittaisena ja onnistuneena. 

Impuls: Tapahtumalakko ja fuksitapahtumia ei ole järjestetty muiden ainejärjestöjen kanssa. 

Fuksien ja hallituksen tapaaminen pidetään Zoomissa, jolloin esitellään myös SPOL:a, mutta 

tästä itsenäistä matalan kynnyksen SPOL-infoa ei ole mielekästä järjestää toistaiseksi, sillä 

Fobian ja Impulsin yhteinen fuksi-info on torstaina. Keskiviikkona on palauteilta Impulsin ja 

luentoihin liittyvästä toiminnasta. 

Kompleksi: SPOL:a on esitelty useissa tapahtumissa ja haalarimerkkejä myyty. 28.10 on vielä 

Psykologiliiton saunailta, jossa myös esittäydytään. Fuksit vaikuttavat kiinnostuneilta 

SPOL:sta. 

Oidipus: SPOLuet oli baarissa, jossa pidettiin jo fuksi-infon diaesitys, joten fuksi-infossa ei 

erikseen enää pidetä samaa esitelmää. Yliopistolla ei ole sopimuksia harjoittelupaikkoihin ja 

Itäsuomen opiskelijoiden on vaikeaa saada harjoittelupaikkoja pääkaupunkiseudulta, mikä 

on puhututtanut ainejärjestössä. Tässä tarvittaisiin mahdollisesti SPOL:lta suunnannäyttöä, 

kuinka edetä. Heidi tulee mahdollisesti Joensuun fuksi-infoon, jos vaan pääsee 

koronatilanteen takia. Muuten voi esimerkiksi kuvata videoesittelyn. 

Stimulus: Fuksi-info on Zoomissa, ja sitä seurataan mahdollisesti tuutor-ryhmittäin, mutta 

etäyhteyden välityksellä, koska fukseja on paljon. SPOLuet siirrettiin myöhemmäksi, ettei 

fuksiaisia peruta. Fuksiaisissa on SPOL-rasti, jossa on kaupunkeja koskeva arvuuttelu ja muu 

tehtävä. 

 

15. Tulevat kokoukset 

- 18.10. etäyhteydellä SPOLskiksen yhteydessä klo 12:00 

- 22.11. etäyhteydellä Gradu-konferenssin yhteydessä klo 12:00 

 



- Joulukuun kokous 

- Tammikuussa yhdistyksen kokous SPOL-seminaarin yhteydessä 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

Sponsoroidaan JYY:n mielenterveysseminaaripäivää rahallisesti. Osallistuminen esimerkiksi 

Workshopin muodossa olisi ehkä mahdollista, mutta tällä hetkellä liian iso stressitekijä 

meille.  

Lukiolaisliiton edustajalta oli tullut Sonjalle lista kysymyksiä, joihin toivoisi vastauksen 

heidän omaan koulutustapahtumaa varten. Emme opiskelijoina halua kuitenkaan antaa 

psykologian alan tietoa sisältäviä suoria vastauksia tai valmiita koulutusmateriaaleja. Sonja 

laittaa kysyjälle linkkejä, mistä lukea toivomistaan aiheista.  

Ida tilaa halukkaille hallituslaisille “I survived koronahallitus” -haalarimerkit.  

SPOL:ssa jatkamisesta tai uusista hallituslaisista pyritään tiedustelemaan.  

Jaetaan yhteiskuva Discord-kokouksestamme Instagramiin. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15:38. 

 

_____________________________ _____________________________ 

Puheenjohtaja Sonja Toivonen Sihteeri Hanna Viherkoski 

 

_____________________________ _____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Emilia Veikkola Pöytäkirjantarkastaja Heidi Iik 

 

 


