SPOL:n hallituksen kokous 3/2021
Aika: 15.5.2021 klo 10:30
Paikka: Teiskontie 23b 32 33500 Tampere. Osallistuminen kokoukseen Discord-etäyhteyden
välityksellä.
Läsnäolijat: Emilia Veikkola (pj.), Anniina Koutonen (siht.), Hanna Viherkoski, Heidi Iik, Noora
Sopanen, Marika Kärkkäinen, Oona Savander (poistui ajassa 11:42), Ilmari Moisio, Ida
Pedersen (poistui ajassa 10:45), Joel Alho
Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:34.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty viikkoa aiemmin ja
paikalla oli vähintään puolet hallituksesta.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
Siirretään kohta 13: Tulevat tapahtumat kohdaksi 8.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilmari Moisio ja Marika Kärkkäinen.
5. Ilmoitusasiat
Työelämä-SPOLinaari oli järjestetty ja tapahtuman Zoomissa oli ollut parhaimmillaan 90
osallistujaa. Tapahtuman palautelomake oli lähetetty sähköpostilistalle.
Hallitus oli esittänyt osanottonsa Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtolan
menehtymisestä hänen omaisilleen.
6. Nettipäätökset

26.4.2021
- Hyväksyttiin maksettavaksi Värikäs Oy:lle hallituspaitojen lasku 220 €
3.5.2021
- Päätettiin budjetoida Annarilla Ahtolan suruadressia varten 20 €.
7. EFPSA- ja kv-asiat
EFPSA-kongressi oli järjestetty muutamaa viikkoa aiemmin. Uusi toimintakausi oli alkanut ja
kauden EFPSA-edustajat olivat osallistuneet heidän ensimmäisiin kokouksiinsa. Kongressista
tullaan kirjoittamaan vielä blogiteksti. Kongressiin liittyen oli tehty kyselylomake, jonka
kautta kysellään kokemuksia osallistujilta. Kolmas General Assembly oli juuri alkamassa.
EFPSA-edustaja oli kertonut hallituksen Telegram-ryhmässä General Assemblyssa
äänestettävistä asioista. Pyryn apurahan hakemisesta oli tehty lomake ja siihen oli tullut viisi
vastausta eli kolme osallistujaa oli toistaiseksi jättänyt hakematta avustusta. Apurahan
hakemisen mahdollisuudesta laitetaan vielä sähköpostia osallistujille.
EFPSA:lta oli tullut kyselyä siitä, mitä SPOL haluaisi tietää ja oppia EFPSA:sta tai miten muulla
tavoin EFPSA voisi olla avuksi. Keskusteltiin matalan kynnyksen etätapahtumasta jäsenistölle,
mutta pohdittiin että kiinnostus sitä kohtaan saattaisi olla tässä vaiheessa matalaa. Todettiin,
että EFPSA:n rakenteesta olisi kiva saada joku yksinkertainen esittely liittyen eri pesteihin ja
niihin liittyviin hakumahdollisuuksiin. Ylipäätään SPOL:n jäsenistölle olisi hyvä muistutella
että EFPSA on olemassa ja tarjota matalalla kynnyksellä tietoa EFPSA:sta organisaationa.
EFPSA voisi olla myös SPOL:n hallitustoimintaa hyödyttävä lisäys apurahojen hakemisessa ja
markkinointiin liittyvissä asioissa.
Ida Pedersen poistui ajassa 10:45.
8. Tulevat tapahtumat
Seuraava tuleva tapahtuma on SPOLskis 16.-17.10. Jyväskylässä. Tapahtumatiimi oli
kokoustanut ja suunnitellut tapahtuman sisältöä livenä toteutettavaksi. Jos tapahtuma
pidetään etänä niin toteutuksessa hyödynnetään viime vuoden formaattia. Bussikuljetuksia
eri kaupungeista selvitellään ja tapahtuman koulutukselliseen osuuteen varataan tiloja
yliopistolta. Koulutusosuuden lisäksi tapahtumassa on Amazing Race -tyyppinen rastirata ja
jatkot. Jatkopaikkaa selvitellään vielä. Koulutuksen teemana oli vuonna 2019 fuksivuoden

selviytymispaketti ja samaa teemaa kaavailtiin myös tälle vuodelle. Koulutuksen toteutus on
rastimuotoinen ja hallituksen jäsenet osallistuvat koulutuksen toteuttamiseen. Materiaalit
vuodelta 2019 ovat tallessa ja siten hyödynnettävissä. Joinain vuosina toteutus on ollut
luentomainen ja sinne on pyydetty ulkopuolisia puhujia, mutta vuorovaikutteista
pienryhmätyöskentelyä pidettiin parempana vaihtoehtona. Amazing Race -osuuteen
suunnitellaan tarkemmat rastien sisällöt ja sijainnit myöhemmin. Todettiin, että myös
vuoden 2020 fuksit voivat osallistua tapahtumaan.
Tapahtumatiimi kokoustaa syksyn biletapahtumasta tulevalla viikolla. Leirintäpaikkoja oli
ollut vaikea löytää marraskuulle koska useat paikat ovat silloin kiinni ja tilat ovat pieniä.
Syyskuussa tilaa olisi enemmän mutta silloin nopea aikataulu tuottaisi haasteita. Pohdittiin
vaihtoehtona sitsien järjestämistä jossain kaupungissa. Myös yökoulua pohdittiin.
Suunniteltiin, että kiinnostusta erilaisiin tapahtumiin voisi kartoittaa esimerkiksi SPOL:n
Instagram-tilillä.
Kaupunkikohtaisten fukseille suunnattujen SPOL-tapahtumien päivämäärien sopiminen tulee
aloittaa tuutoreiden kanssa. Näiden tapahtumien budjettia käydään läpi talousasioissa.
9. Talousasiat
Tilien ja kassojen saldot olivat kokousajankohtana seuraavat:
FI03 5730 0820 8653 15 / Päätili 8738,57 €
FI78 5730 0820 8653 23 / Vuosijuhlatili 1737,71 €
Käteiskassa 188,09 €
PSV-kassa 52,00 €.
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:
-Ida Pedersenille EFPSA-kongressin osallistumismaksusta 56,95 €
-Heidi Iikille EFPSA-kongressin osallistumismaksusta 56,45 €
-Heidi Iikille SPOL:n harkkaillan puhujien palkkioista 42,00 €
-Heidi Iikille EFPSA-merkin postituskuluista 1,75 €
-Emilia Veikkolalle Annarilla Ahtolan suruadressista 16,50 €.
EFPSA-varaedustaja laittaa korvaushakemuksen kongressista myöhemmin.

Jäsenmaksuihin liittyvä sekaannus oli saatu korjattua ja kaikilta jäsenjärjestöiltä oli laskutettu
oikeat summat.
SPOL:n matalan kynnyksen fuksitapahtumien (esim. SPOLuet tai SPOL-vohvelit) järjestämistä
varten ainejärjestötapaamisen budjetista siirretään käytettäväksi 20 € per järjestö koska
ainejärjestötapaamiseen ei mennyt ollenkaan rahaa. Aiemmin oli ollut puhetta siitä
haluavatko Turun ainejärjestöt yhteisen vai oman budjetin ja todettiin että erilliset budjetit
ovat parempi vaihtoehto.
Työelämä-SPOLinaarin haalarimerkkejä oli tilattu tapahtuman lomakkeella 27 kappaletta.
Merkillisiltä tilattuna 30 merkkiä maksaisi saman verran kuin 50 merkkiä. Merkkien hinnaksi
oli ilmoitettu 3 €. 30 kappaleen tilauksessa pieni osa jäisi SPOL:lle maksettavaksi ja tämän
todettiin olevan ok. 50 merkin tilauksessa merkkejä jäisi paljon yli eikä olisi reilua että jotkut
saisivat merkkejä ilmaiseksi joten päätettiin tilata 30 merkkiä. Sovittiin, että taloudenhoitaja
tekee keskitetyn viestin koskien merkkien maksuja ja kaupunkien SPOL-edustajat välittävät
merkit tilaajille.
Aon Assessmentilta ei ole tullut vastausta sponsorisopimukseen muistutusviesteistä
huolimatta. Heidän pitämänsä somekampanja ja puheenvuoro Työelämä-SPOLinaarissa
kuuluivat edellisen vuoden sopimukseen. Yritysyhteistyövastaava laittaa vielä
muistutusviestin sopimuksen tekemiseen liittyen.
Hogrefe on kiinnostunut edullisemmasta, eli 300 €, sopimuksesta. Hogrefe-yhteyshenkilö on
allekirjoittanut ja lähettänyt sopimuksen sunnuntaina mutta ei ole saanut vielä allekirjoitusta
Hogrefen puolelta.
10. Koulutuspoliittiset asiat
Oulun yliopiston psykologian tutkinto-ohjelmavastaavan kanssa oli keskusteltu ja
tapaaminen oli koettu erittäin antoisana. Keskustelussa oli tullut ilmi, että perusopintoja
suorittaneet fuksit pystyvät tekemään myös aineopintoja. Nähtäväksi jää, minkä tasoisille
opinnoille on tarvetta, mutta maisterivaihettakin voidaan lähteä työstämään tarvittaessa.
Keskustelua oli käyty myös harkkatuen merkityksestä. Suunnitelmat Oulussa olivat
vaikuttaneet hyviltä ja esimerkiksi tuleva psykologian ja teknologian kurssijatkumo oli
kuulostanut mielenkiintoiselta. SPOL on matalalla kynnyksellä yhteydessä Oulun suuntaan ja

ainakin puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava käyvät paikan päällä alkusyksystä.
Vierailun matkakuluihin on budjetoitu 400 €. Lisäksi Psykologiliitto vierailee syksyllä Oulussa
mutta luultavasti myöhemmin syksyllä. Todennäköisesti myös EFPSA-edustajien vierailu
toteutuu myöhemmin syksyllä, sillä EFPSA-edustajilla on elokuussa kiirettä.
11. Koulutuspoliittinen kysely
Oona Savander poistui ajassa 11:42.
Koulutuspoliittiseen kyselyyn oli tullut 169 vastausta. Suurin osa vastanneista oli fukseja ja
eniten vastauksia oli tullut Helsingin yliopiston opiskelijoilta. Etäopetuksen taso ja laatu oli
koettu yleisesti hyväksi (molemmissa ka 3.49 kh .839). Etäopinnot oli koettu raskaammaksi
kuin lähiopinnot ka 3,43 kh 1.073). Yliopistojen välillä ei ollut ilmennyt merkitsevää eroa
etäopetuksen tasoon liittyen. Raskaimmaksi etäopetuksen olivat kokeneet 2019 aloittaneet
opiskelijat.
Koronan vaikutus kliinisiin kursseihin oli näkynyt esimerkiksi potilaiden saamisen haasteina
ja teknisinä ongelmina. Koulutusohjelmien tarjoamissa työelämävalmiuksissa ja
opiskelijoiden hyvinvoinnin huomioonottamisessa ei ollut eroa yliopistojen välillä.
Koulutusohjelman taso koettiin parhaaksi Jyväskylän yliopistossa ja huonoimmaksi
Itä-Suomen yliopistossa.
Opetukseen oli toivottu enemmän käytännön sisältöä ja lähiopetusta Psykonet-luentojen
sijaan. Vastauksissa oli toivottu myös spesifejä kurssiteemoja, kuten seksuaalisuus,
maahanmuutto ja ilmasto. Toiveina oli ollut myös ongelmalähtöisempi oppiminen ja
käytännön harjoitukset kirjatenttien ja katsausten sijaan. Vastauksissa oli tullut ilmi että
nämä muutostoiveet eivät liittyneet pelkästään pandemia-ajan opetusjärjestelyihin.
Vastaajien tietoisuus SPOL:n koulutuspoliittisesta toiminnasta oli ollut vähäistä mutta siihen
oli oltu suhteellisen tyytyväisiä. Tyytyväisimpiä olivat olleet Turun yliopiston opiskelijat ja
tyytymättömimpiä Åbo Akademin opiskelijat. Uudemmat opiskelijat olivat olleet
tietämättömämpiä ja tyytymättömämpiä SPOL:n koulutuspoliittiseen toimintaan liittyen,
joskin yhteys ei ollut lineaarinen tyytyväisyyden kohdalla.
SPOL:lta oli toivottu toimia liittyen harjoittelupaikkojen hakemisen mahdollisuuksien eroihin
Helsingin yliopiston ja muiden yliopistojen välillä. Eri yliopistojen hyviä käytäntöjä oli toivottu

välitettäväksi myös muille. Vastauksissa oli pidetty tärkeänä Oulun uusien opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuuksien edistämistä. SPOL:n oli toivottu edistävän psykologian oppiaineen
parempaa sijoittumista rahoituskoreissa. Kandivaiheen opintojen kehitystyöhön oli toivottu
aktiivisuutta.
12. Yhteistyö ja avunanto
Ei käsiteltävää.
Pidettiin tauko ajassa 12:23.
Jatkettiin kokousta ajassa 12:28.
13. Hallituksen mökki
Tapahtumavastaava Oona selvittää sukulaisiltaan että saadaanko heidän mökkiään käyttää
hallituksen kesämökin viikonloppuna. Keskusteltiin eri viikonlopuista ja päätettiin ehdottaa
alustavasti 23.-25.7. Mökkiä varten oli budjetoitu 400 € vuokraan ja 400 € tarjoiluihin. Myös
matkakustannukset hyvitetään. Koska mökistä ei kerry vuokrakuluja, keskusteltiin
mahdollisuudesta käyttää ylijäämä muuhun tarkoitukseen. Psykologiliitto on SPOL:n
pääsponsori, jolta SPOL nostaa rahaa tarpeen mukaan. Ylijäämää on yleisesti ohjeistettu
käyttämään mahdollisimman suurta joukkoa hyödyttävään toimintaan. Pohdittiin, miten tätä
ohjetta tulisi tulkita tilanteessa jossa budjetoidun rahan alkuperäisestä käyttötarkoituksesta
hyötyisi saman verran ihmisiä kuin sen vaihtoehtoisesta käyttökohteesta. Alunperin
vuokrabudjetti olisi pitänyt käyttää alkukaudesta mökkiviikonloppuun jossa tutustutaan ja
ryhmäydytään. Keskusteltiin ryhmäytymisen merkityksestä myös tässä vaiheessa kautta ja
sen yhteydestä hallitustoiminnan sujuvuuteen. Kysytään vielä Psykologiliitolta, saako tukea
hyödyntää muuhun tarkoitukseen kuin on alunperin budjetoitu. Mökkikyydeistä tehdään
Excel-taulukko. Mökkiä varten pitää lisäksi suunnitella ruokailua ja ohjelmaa esim.
olympialaisia. Myös matkojen järjestämistä pitää suunnitella.
14. Vuoden 2021 projektit
Vuoden psykologian opiskelija -palkinnon tämän vuoden teeman lopullinen nimi pitää vielä
hioa. Tämän vuoden palkinto tulee liittymään mielenterveystyöhön. Nimeä voidaan pohtia
esimerkiksi hallituksen mökillä.

Laulukirjan uuteen painokseen voi ehdottaa lisättäviä lauluja. Kirjalle pitää tehdä vielä
sisällysluettelo ja taittaminen.
Sovittiin että tuutoreiden keskusteluryhmän tekee EFPSA-varaedustaja koska hän on tuutori
tänä syksynä.
Among SPOL -merkkiin pitää keksiä vielä teksti. Tiedotusvastaava tekee kyselylomakkeen
tekstiehdotuksista.
15. Laulukirjakysely
Laulujen poistamisen kriteereiksi oli pohdittu alustavasti poistotoiveiden määrää ja
laulamisen yleisyyttä järjestöissä. Hyvillä perusteilla lauluja voidaan siirtää myös X-Files
-kansioon.
Krimin kriisin poistamista oli toivottu kerran. Perusteina oli ollut kyseenalainen pilkka
kriisistä. Keskusteltiin, että laulua ei juurikaan lauleta järjestöissä ja koska laulu on
lisäsäkeistö Unkarin viini -laululle niin siitäkin syystä on perusteltua jättää se painamatta.
Päätettiin poistaa laulu kirjasta.
Laulu psykologisista ilmiöistä oli saanut kaksi toivetta poistamiselle ja Jos oot psykologi
yhden poistamistoiveen. Perusteina poistamisille olivat stigmatisoivat ja epäsopivat sanat.
Laulut löytyvät nyt X-files -kansiosta. Molempia lauluja lauletaan yleisesti eri psykologian
järjestöissä. Päätettiin että laulut voivat jäädä kirjaan. Sanoihin liittyvä kritiikki kuitenkin
ymmärrettiin ja tulevaisuudessa SPOL aikoo ohjeistaa järjestöjä järjestämään sitsit siten, että
osallistujilla on mahdollisuus pyytää anonyymisti laulujen laulamatta jättämistä ja näitä
toiveita pyritään noudattamaan.
Lammaslaulun poistamista oli toivottu 13 kertaa. Perusteina oli sen epämukava laulaminen
ja asiattomuus. Ainejärjestöistä Fobia ja Stimulus laulavat kyseistä laulua, mutta poistamista
puoltaa se että heillä on sitseillä käytössään eri laulukirja tai tulostettava läsy, josta laulu
löytyy. Muilla ainejärjestöillä laulua ei lauleta. Pidettiin perusteltuna jättää laulu pois
seuraavasta painoksesta.
Pohjolan pidot -laulua oli toivottu poistettavaksi kaksi kertaa sen sopimattoman sanoituksen
takia. Laulu on X-files -kansiossa tällä hetkellä. Jäsenjärjestöistä vain Stimulus laulaa sitä ja

heillä on käytössä kirjan lisäksi aiemmin mainittu läsy lauluille, josta myös kyseinen laulu
löytyy. Päätettiin poistaa laulu.
Sörnai Gushan poistamista oli toivottu kaksi kertaa sen venäläisiin liittyvän pilkan takia.
Laulua lauletaan kaikissa järjestöissä. Päätettiin säilyttää laulu mutta todettiin sama kuin
aiemmin, eli ohjeistetaan järjestöjä kyselemään toiveita laulamattomuudelle
tapahtumakohtaisesti.
Kyselyyn oli tullut kuusi vastausta, joissa pyydettiin säilyttämään kaikki laulut kirjassa.
Poistamattomuutta perusteltiin ajankuvalla, huumorilla, perinteillä ja sillä että lauluja ei jää
juurikaan jäljelle.
Muokattaviksi säkeistöiksi oli toivottu Pikku kakkosen postin Ransu-säkeistöä. Laulun sisältöä
ei pidetty yhtä epäsopivana kuin muut poistettavat laulut ja se päätettiin säilyttää. Pieniä
käärmeitä-laulun fuksisäkeistöä oli pidetty fukseja alentavina. Laulua lauletaan yleisesti
ainejärjestöissä ja myös sen laadullinen sisältö todettiin sellaiseksi, että laulu voidaan
säilyttää edelleen X-files -kansiossa.
Laulukirjaan lisättäviksi lauluiksi oli ehdotettu Kaks kisälliä, ja sitä pidettiin hyvänä
ehdotuksena. Myös muita lisättäviä lauluja voidaan pohtia vielä lisää tulevaisuudessa.
16. Yhteistyötahojen kuulumiset
Psykonet: Kesäkuussa on tulossa kokous. Harkkatukisuosituksen päivitykseen on saatu
materiaalia, joka pitää käydä vielä läpi. Sen jälkeen päivitetty versio lähetetään Psykonetille.
NPV: Ei raportoitavaa.
PSV: Edustaja oli kokoushetkellä PSV:n kokouksessa.
Hogrefe: Hogrefe oli valinnut 300 € sopimuksen johon ei kuulu somekampanjaa.
Hogrefe-yhteyshenkilö on kirjoittanut oman osuutensa ja odottelee että Hogrefelta tulee
heidän oma osuutensa. Hogrefelta oli puhuja Työelämä-SPOLinaarissa.
Verso: Ei juurikaan kuulumisia. Kokous pidetään kesäkuussa. Versolla oli pohdittu matalan
kynnyksen toimintaa jäsenistölle.
SPS: Sähköpostivuosikokous oli järjestetty ja uusi hallitus oli aloittanut toimintansa.
Toimintasuunnitelma oli hyväksytty. Psykologia-lehden tilaushinnat pysyvät samana. Useat

tiedelehdet ovat siirtyneet Open access -vaihtoehtoon ja SPS pohtii mitä tällainen
edellyttäisi. Syksyllä on tulossa kokous. Psykologiakongressille suunnitellaan uutta
ajankohtaa ja Psykologimessut oli peruttu marraskuulta. Terveyspsykologian päiviä
suunnitellaan järjestettäväksi THL:n kanssa 4.-5.11.
Viime kokouksessa mainittu yhteyttä ottanut henkilö oli saanut tilattua Psykologia-lehden.
Psykologiliitto: Psykologiliitto oli laittanut viestiä puheenjohtajan menehtymisestä. Liitto
priorisoi kiireellisiä asioita mutta yhteistyö jatkuu. SPOL oli välittänyt osanottonsa suruun.
17. Ainejärjestöjen kuulumiset
Stimulus: Ei mitään erikoista.
Fobia: Fobialaiset olivat olleet vappuna mukana tiedekunnan tapahtumissa. Instagramissa oli
pidetty Open stage -tapahtuma jossa oli esitelty fobialaisten taitoja. Ainejärjestön lehti on
julkaistu.
Kompleksi: Tapahtumia ei juurikaan enää tulossa muuta kuin graduvertaistukitapahtuma ja
laitoksen kevätjuhla.
Impuls: Oli järjestetty vapputapahtumia ja kevätjuhlaa suunnitellaan. Psykologiliiton
opiskelijasihteeri oli ollut yhteydessä ja kysellyt miten liitto näkyy opiskelijoille ja miten
viestinnän kieliasiat ovat vaikuttaneet.
Oidipus: Vappuaaton Amazing race -tapahtuma oli pidetty onnistuneesti. Tuutoreiden kanssa
on tulossa SPOL-aiheinen tapahtuma fukseille 10.9. OPS-uudistukseen liittyen on tulossa
etätapaaminen.
Cortex: Puheenjohtaja oli eronnut 19.4. ja ylimääräinen yhdistyksen kokous oli järjestetty.
Uudeksi puheenjohtajaksi oli valittu entinen varapuheenjohtaja ja uusi varapuheenjohtaja oli
valittu. Sukupuolen ja seksuaalisuuden kurssi on tulossa maisterivaiheen opiskelijoille.
Syksylle suunnitellaan hybridiopetusta siten että yli 50 hengen kurssit olisivat etänä ja sitä
pienemmät läsnä. Tiedekunta aikoo olla yhteydessä niihin opiskelijoihin joiden opintopisteet
ovat alle riskirajan.
18. Tulevat kokoukset

Seuraava kokous järjestetään hallituksen mökillä heinäkuussa. Päivämäärä ei ollut
kokoushetkellä vielä varma.
Elokuun kokous pidetään alustavasti orientaatiomökillä elokuussa. Jäsenistölle tarjotaan
mahdollisuus osallistua etänä.
19. Muut esille tulevat asiat
Orientaatioviikonlopun päivämäärä päätetään myöhemmin ja Versolta kysytään sinne
kouluttajaa. Varapuheenjohtaja selvittelee mahdollista mökkiä.
SPOL:n tähtikuvion muodostavista merkeistä oli tullut kyselyä. Jatkossa niitä myydään 2 €
hintaan livetapahtumissa.
Psykologiliiton hallituksen opiskelijaedustajahausta muistutellaan vielä Instagramissa.
Liittovaltuuston haun takaraja on marraskuun puolessa ja ehdokkaita aletaan kyselemään
elokuussa. Luultavasti lokakuun kokous pidetään yhdistyksen kokouksena, missä ehdokkaista
valitaan liittovaltuustoedustajat.
20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 14:01.

_____________________________

_____________________________

Puheenjohtaja Emilia Veikkola

Sihteeri Anniina Koutonen

_____________________________

_____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Marika Kärkkäinen

Pöytäkirjantarkastaja Ilmari Moisio

