SPOL:n hallituksen kokous 4/2021
Aika: 25.7.2021 klo 10:00
Paikka: Luttulantie, 09430 Saukkola
Läsnäolijat: Emilia Veikkola (pj.), Anniina Koutonen (siht.), Hanna Viherkoski, Heidi Iik, Noora
Sopanen, Marika Kärkkäinen, Oona Savander, Ilmari Moisio, Joel Alho, Ida Pedersen
(Discordin välityksellä)
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:02.
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 sellaisenaan.
Palattiin kohtaan 3 ajassa 11:33.
Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
Lisätään kohta 5: Ääntenlaskijoiden valinta.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilmari Moisio ja Heidi Iik.
5. Ääntenlaskijoiden valinta
Palattiin kohtaan 5 ajassa 11:33.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Ilmari Moisio ja Heidi Iik.
6. Ilmoitusasiat

Hallitus kokousti ensimmäistä kertaa livenä hybriditoteutuksena.
Uudet psykologian opiskelijat oli valittu ja heille esittäydytään syksyn aikana ainejärjestöjen
edustajien toimesta.
7. Nettipäätökset
26.5.2021
- Hyväksyttiin maksettavaksi Turun Haalarimerkki Oy:lle SPOLinaarin haalarimerkkien lasku
107,97 €.
24.7.2021
- Budjetoitiin hallituksen mökkiviikonlopun ryhmäytymisaktiviteettiin 200 €. Tämä summa oli
puolet perehdytysmökin vuokraan budjetoidusta 400 eurosta, joka jäi käyttämättä kun
perehdytys toteutettiin etänä. Rahan käyttämistä ryhmäytymisaktiviteettiin pidettiin
perusteltuna koska hallitus ei ollut vielä päässyt ryhmäytymään kasvotusten. Asiasta oli
konsultoitu myös Psykologiliiton talousvastaavaa.
8. Talousasiat
Tilien ja kassojen saldot olivat kokousajankohtana seuraavat:
FI03 5730 0820 8653 15 / Päätili 9010,27 €
FI78 5730 0820 8653 23 / Vuosijuhlatili 1732,01 €
Käteiskassa 188,09 €
PSV-kassa 52,00 €.
Psykologien yhteistyöjärjestö Pyryltä oli saatu apuraha EFPSA-kongressin osallistujien
maksuja varten. Kahdeksasta osallistujasta viisi oli hakenut apurahaa.
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:
Kulukorvaukset:
- Hanna Viherkoskelle EFPSA-kongressin osallistumismaksusta 56,95 €
- Heidi Iikille hallitusmökin tarjoilukuluista 304,50 €
Pyryn apurahojen maksut:
- Marianne Himaselle EFPSA-kongressin osallistumismaksusta 48,95 €
- Milla Väisäselle EFPSA-kongressin osallistumismaksusta 19,95 €

- Hanna Heiskaselle EFPSA-kongressin osallistumismaksusta 48,95 €
- Sami Murajalle EFPSA-kongressin osallistumismaksusta 48,95 €
- Taisa Koskiselle EFPSA-kongressin osallistumismaksusta 39,90 €
Laskut:
- Visma Financial / INT2000 OY:lle verkko-osoitteen rekisteröintikuluista 14,90 €
Matkakorvaukset:
- Heidi Iikille ryhmäytymisaktiviteetin matkakorvaus 6,63 €
- Marika Kärkkäiselle ryhmäytymisaktiviteetin matkakorvaus 6,63 €
Korttimaksut:
- Ryhmäytymisaktiviteetti: Ruokailu Ravintola Amarissa 24.7. 171,50 €
Kokouksessa käytiin läpi ajankohtainen taloustilanne sekä loppuvuoden arvio. Taloustilanne
oli tasainen ja kauden menot sekä tulot olivat olleet vähäisiä. Suurin menoerä olivat olleet
hallituskulut ja varainhankintaa oli tehty merkkimyynnillä sekä sponsorituotoilla. Loppuvuosi
on todennäköisesti vilkkaampaa, erityisesti jos livetapahtumia saa järjestää.
Tapahtumabudjetin kasvattamista oli pohdittu ja siihen voidaan luultavasti käyttää
aj-tapaamisen budjetin ylijäämää. Tulevan varainhankinnan suhteen Aon assessmentin ja
Poijun sponsorirahat ovat vielä tulossa. Lisäksi haalarimerkkien ja laulukirjojen myynnistä
saadaan tuloja. Syksyn toiminnan toteutustavasta riippuen Psykologiliitolta saatavan
avustuksen tarve tulee arvion mukaan sijoittumaan jonnekin 4000 € ja 13 000 € välille.
9. Koulutuspoliittiset asiat
Psykonetille oli tehty oma kooste Koulutuspoliittisen kyselyn tuloksista. Koosteesta oli jätetty
SPOL:n toimintaa koskevat kohdat pois. Psykonetin puolelta oli oltu kiitollisia asioiden esiin
nostamisesta ja keskustelua oli syntynyt siitä, miten asioihin voidaan vaikuttaa jos kevään
ongelmat jatkuvat syksyllä. Tapaamisessa oli tuotu esiin vuonna 2019 aloittaneiden
opiskelijoiden uupumisriski, joka oli ilmennyt tuloksista. Suurimmassa osassa yliopistoja
lähiopetus pyritään järjestämään ensisijaisesti 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille.
Koulutuspoliittisen kyselyn tulokset oli jaettu myös Koporinkiin. Muutoin Koporingissä oli
ollut hiljaista.

Oulun uudet psykologian fuksit oli valittu ja heille mennään syksyllä esittelemään SPOL:a
puheenjohtajan ja koulutuspoliittisen vastaavan toimesta. Myös EFPSA esittäytyy jossain
vaiheessa. Lisäksi Oulun uusille fukseille kerätään hyväksi todettuja ainejärjestöjen
käytäntöjä ja tapahtumamalleja psykologian ainejärjestöiltä. Nämä käytännöt voidaan jakaa
myös muiden ainejärjestöjen nähtäväksi.
Psykonetille oli lähetetty päivitetty suositus harjoittelutuen maksamisesta. Suositukseen
kuuluvan harjoittelutukien tilannekoosteen mukaan harjoittelutuen saaminen oli ollut
Turussa huonolla tolalla. Tukea piti esimerkiksi hakea tietyn määräajan sisällä. Tällaiset
tekijät asettavat joidenkin yliopistojen psykologian opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan.
Tukien saamiseen vaikuttavat yliopistojen ja tiedekuntien rahoitus. Turussa tilanne on
aiemmin ollut vielä huonompi ja siihen verrattuna kehitystä on tapahtunut. Myös SPOL on
aiemmin tehnyt kannanoton aiheesta. Nykyisestä tilanteesta olisi kuitenkin hyvä keskustella
yliopistojen koulutuspoliittisten vastaavien kanssa.
Koulutuspoliittinen kooste oli lähetetty SPOL:n sähköpostilistalle ja siinä oli kerrottu
alkuvuoden toiminnasta.
Koulutuspoliittinen vastaava ei saanut mökillä edeltäjältään Kopo-koiraa.
10. EFPSA- ja kv-asiat
Kaikki E-voting-ehdotukset oli hyväksytty. EFPSA-edustaja oli esitellyt ne etukäteen SPOL:n
hallitukselle Telegramissa.
Train the Trainers -tapahtuma järjestetään Belgiassa 1.-9.9. ja osallistujien haku on auki 4.8.
asti.
EFPSA oli tiedottanut “A Creative Pause” -koulutusohjelmasta johon etsitään organisaatioita
mukaan. Vastaavanlaisesta koulutusohjelmasta oli ollut puhetta myös viime kaudella.
Koulutusta oli kuvattu seuraavasti: “The programs are based on arts, music, healing
traditions, expressing yourself, neuroscience advances, creating a safe space. It is not a
therapy session, but it can be therapeutic. It’s structured in 3 phases with more workshops: 1
–personal growth; 2 – facilitation in the cohort group. In the second phase you facilitate with
them, and in the third one with their clients. If you did well according to some criteria, you
get a certificate.” EFPSA:n puolelta oli haluttu tietää, onko SPOL kiinnostunut lähtemään

mukaan ja tarjoamaan koulutusta jäsenilleen. Viime vuonna SPOL ei ollut lähtenyt mukaan
koska koulutuksen sisältö jäi epäselväksi ja jäsenistön ei ajateltu olevan kiinnostuneita
osallistumaan. Myös koulutuksen työmäärä ja tieteellinen tausta olivat tuolloin
arveluttaneet. Nytkään ei ollut ihan varmaa, mitä mukaan lähteminen vaatisi SPOL:lta ja
mihin koulutusta voisi hyödyntää. Koulutuksesta tulee luultavasti vielä lisää infoa. Viime
vuonna oli puhuttu myös siitä, että katsottaisiin koulutus läpi ja mietittäisiin mukaan
lähtemistä myöhemmin. Edellisen EFPSA-edustajan käymien moduulien perusteella sisältö
oli vaikuttanut antoisalta. Päätettiin, että selvitellään vielä pohdituttaneita asioita ja jos
tilanne ei selkene, niin ei välttämättä lähdetä mukaan.
EFPSA-varaedustaja oli kirjoittanut SPOL:n blogiin tekstin EFPSA-kongressiin liittyen.
Puheenjohtaja oli osallistunut EFPSA:n järjestöjen puheenjohtajien palaveriin.
11. Yhteistyö ja avunanto
Puheenjohtaja tarvitsi käännösapua Psykologiliiton liittovaltuuston opiskelijaedustajahaun
hakulomakkeeseen ja sähköpostiviestiin. EFPSA-edustaja lupasi auttaa.
12. Tulevat tapahtumat
SPOLskis järjestetään lokakuussa ja livetoteutusta varten oli tehty suunnitelma. Yhteisiä
bussikuljetuksia psykakaupungeista Jyväskylään oli katsottu, mutta 35€ meno-paluusta
ajateltiin olevan liian kallis osallistujille. Busseja varten voisi hakea lisäbudjettia mutta tämä
ei laskisi hintaa tarpeeksi. Tapahtumatiimi oli suunnitellut tapahtumaa siten, että myös
vuoden 2020 fuksit voisivat osallistua. Osallistujamääräksi oli kaavailtu 150-200 henkilöä.
Koronatilanteen takia ei lyöty vielä lukkoon livetoteutusta. Päätös toteutustavasta pitää
tehdä puolitoista kuukautta ennen tapahtumaa vuokrattujen tilojen peruutusehtojen
puolesta. Asiasta keskustellaan seuraavassa kokouksessa. Keskusteltiin rajallisista
resursseista kahden tapahtumamuodon suunnitteluun liittyen. Pohdittiin myös fuksien
kiinnostusta mahdollista etätapahtumaa kohtaan. Etäversioon voisi hyödyntää edellisen
vuoden materiaaleja. Myös livetapahtumasta tiedottaminen ja sen jälkeen sen peruminen
olisi ikävää. Ilmoittautumisen yhteydessä voisi mainita siitä, miten toimitaan jos
koronatilanne pahenee jossain kaupungissa. Livetoteutus tarvitsisi onnistuakseen 50-100
ihmistä. Tuutorit voisivat kysellä, onko fukseilla kiinnostusta osallistua niin olisi helpompi

arvioida osallistujamäärää. Elokuun kokoukseen mennessä tiedetään myös yliopistojen
syksyn toiminnasta ja suosituksista enemmän. Mahdollisimman monia skenaarioita tulee
pohtia ja niistä pitää tiedottaa fukseille. Todettiin, että vastuullisuus ja turvallisuus menevät
livenä tapahtuvan yhteisöllisyyden edelle.
Syksylle oli kaavailtu biletapahtuman sijasta tiedetapahtumaa, mahdollisesti addiktioihin
liittyen. Alunperin oli puhuttu että syksyllä olisi biletapahtuma, mutta tiedetapahtuma on
helpompi vaihtaa tarvittaessa etäversioksi. Biletapahtuman järjestäminen on turvallisempaa
ja varmempaa siirtää keväälle. Järjestely on myös siksi parempi että biletapahtumien
valmistelu kestää useita kuukausia.
SPOLskiksen päivämäärää 16.-17.10. tulee tiedottaa eteenpäin. 17.10. järjestetään myös
yhdistyksen kokous.
13. Vuoden 2021 projektit
Keskusteltiin Vuoden psykologian opiskelija -palkinnosta. Tämän vuoden teema liittyy
mielenterveystyöhön, eli tarkoituksena olisi palkita henkilö joka on omalla toiminnallaan
ajanut mielenterveysasioita viestinnän sekä vaikuttamisen kautta ja siten edistänyt tietoutta
mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Päätettiin tämän vuoden teeman nimeksi
Mielenrauhanturvaaja.
Todettiin, että kokouksessa valitaan myöhemmin Psykologiliiton hallitukseen kaksi
opiskelijaedustajaa. Syksyllä valitaan kolme edustajaa Psykologiliiton liittovaltuustoon.
SPOL:lla on kirjoitusvuoro Psykologi-lehteen ja kirjoituksen aiheena on palkka.
Jäsenkysely on tulossa syksyn mittaan.
Laulukirjaprojekti edistyy ja lauluja oli poistettu ja siirrelty. Yksi ehdotettu laulu on lisätty ja
muitakin lisäysehdotuksia otetaan vastaan. Viime painoksessa on sponsoreita ja pohdittiin
pitääkö sponsoreita laittaa mukaan myös uuteen painokseen. Asiasta ei löydetty sopimuksia
ja päätettiin että selvitellään millä perusteella sponsorit ovat olleet viime painoksessa.
14. Varsinaisen jäsenen ja varajäsenen valinta Psykologiliiton hallitukseen
Käytiin läpi hakemukset ja keskusteltiin niistä.

Hanna Viherkoski poistui ajassa 11:32.
Palataan kohtiin 3 ja 5 ajassa 11:33.
Hanna Viherkoski saapui 11:37.
Pidettiin suljettu äänestys sähköisenä, sillä kaikki eivät olleet livenä paikalla ja perinteinen
suljettu lippuäänestys ei ollut täten mahdollinen. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Laura-Kaisa
Karjalainen äänin: Laura-Kaisa Karjalainen 5, Eetu Vilminko 4 ja tyhjä 1. Varajäseneksi valittiin
Pauli Ordén äänin: Pauli Ordén 4, Laura-Kaisa Karjalainen 4 ja tyhjiä 2.
15. Yhteistyötahojen kuulumiset
Psykologiliitto: Kesälomalla
Psykonet: Opetus- ja kulttuuriministeriö perustaa koulutuksen kehittämisen työryhmän
sotealoihin liittyen. Tämä koskee lähinnä AMK-koulutuksia, mutta myös muutama Psykonetin
edustaja aikoo seurata työryhmän toimintaa ja tarvittaessa osallistua siihen.
Koulutuspoliittisen kyselyn tulokset oli esitelty. Logopedian koulutusohjelman puolelta oli
tullut kyselyä Sukupuoli ja seksuaalisuus -kurssin tarjoamisesta myös heille. Sisältöä pitäisi
kuitenkin tällöin muuttaa ja tällä hetkellä kurssilla halutaan painottaa psykologien käytännön
työtä, joten ainakaan toistaiseksi ei oltu halukkaita tarjoamaan kurssia logopedeille. Asiaa
kuitenkin pohditaan vielä.
Hogrefe: Yhteistyösopimus oli saatu ja laskutettu.
Verso: Kesäkuussa oli ollut kokous. Orientaatioon oli pyydetty kyselemään kouluttajaa mutta
asiaan palataan vielä myöhemmin.
SPS: Ei kuulumisia.
PSV: Ei mitään ihmeellistä. Kaikenlaisia projekteja ja varainkeruuta oli ollut ja syyskuussa on
livekokous.
NPV: NPV-yhteyshenkilö muistutteli, että NPV:llä olisi kiinnostusta tulla johonkin
tapahtumaan esittäytymään. Tähän liittyen keskusteltiin mahdollisten puhujien
kyselemisestä tiedetapahtumaan NPV:n kautta.
Pyry: SPOL:n puheenjohtajasta oli tullut virallisesti Pyryn hallituksen jäsen.
16. Ainejärjestöjen kuulumiset

Kompleksi: Laulukirjatyöryhmä oli valmistellut uutta painosta kesällä. Tuutorit olivat
suunnitelleet syksyä ja harjoitelleet muiden Kompleksilaisten kanssa Kesäsuokissa
ryhmäytymisleikkejä. Elokuussa on Kompleksin vuoro kirjoittaa SPOL:n blogiin.
Stimulus: Elokuun alusta jatkuu hallituksen toiminta ja kokoukset. Tuutorit olivat
suunnitelleet syksyä.
Oidipus: Tietosuojailmoitus oli päivitetty. Elokuussa pidetään hybridikokous. Tuutorointia oli
suunniteltu.
Cortex: Hiljaista.
Impuls: Kesälomalla.
Fobia: Tuutorit olivat suunnitelleet syksyä ja hallitusmökki tulossa elokuussa.
17. Tulevat kokoukset
Elokuun kokous pidetään Tampereella 22.8. klo 14 hybriditoteutuksena.
Syyskuun kokous pidetään Kouvolassa orientaatiomökillä 12.9.
Yhdistyksen kokous pidetään 17.10. Jyväskylässä.
18. Muut esille tulevat asiat
Yritysyhteistyövastaavan koira Ruka on söpö. Tiedotusvastaava söi liikaa lettuja kokousta
edeltävänä päivänä.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 11:57.
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Puheenjohtaja Emilia Veikkola
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Pöytäkirjantarkastaja Ilmari Moisio

Pöytäkirjantarkastaja Heidi Iik

