SPOL:n hallituksen kokous 5/2021
Aika: 22.8.2021 klo 14:00
Paikka: Sarvijaakonkatu 12 A 9, 33540 Tampere
Läsnäolijat: Emilia Veikkola (pj.), Anniina Koutonen (siht.), Marika Kärkkäinen, Heidi Iik
Discordin välityksellä: Hanna Viherkoski, Ida Pedersen, Laura Mikkonen (poistui ajassa
15:47), Oona Savander, Julia Sangervo (saapui ajassa 15:20)
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14:01.
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.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heidi Iik ja Marika Kärkkäinen.
5. Ilmoitusasiat
Psykologiliiton liittovaltuuston opiskelijaedustajien haku alkaa syyskuun puolella.
Vuosisopimus Psykologipalvelu Poijun kanssa oli uusittu ja puheenjohtaja allekirjoittaa sen
vielä.
6. Nettipäätökset
Ei käsiteltävää.
7. Talousasiat
Tilien ja kassojen saldot olivat kokousajankohtana seuraavat:
FI03 5730 0820 8653 15 / Päätili 8054,76 €

FI78 5730 0820 8653 23 / Vuosijuhlatili 1729,11 €
Käteiskassa 189,09 €
PSV-kassa 52,00 €.
Hyväksyttiin maksettavaksi Marika Kärkkäiselle kokoustarjoiluista 7,58 €.
Päätettiin budjetoida Oulun fuksien SPOL-esittäytymistapahtuman tarjoiluihin sama summa
kuin muissa ainejärjestökohtaisissa esittelyissä eli 20 €. Kuten muidenkin
esittelytapahtumien kohdalla, 20 € otetaan ainejärjestötapaamisen budjetista joka jäi
käyttämättä.
Taloudenhoitaja on Psykologiliittoon yhteydessä ensi vuoden avustuksen tarpeesta. Avustus
maksetaan alkuvuodesta ja se on käytettävissä ensi hallituskaudella. Päätettiin, että ensi
vuoden talousarvio tehdään koko haettavan summan, eli 13 000 € pohjalta siltä varalta että
kokouksia ja tapahtumia saa järjestää normaalisti. Myös aiemmat talousarviot on tehty
perustuen siihen, että avustus on käytettävissä kokonaisuudessaan. Jos rahaa jäisi ensi
vuonna paljon käyttämättä, Psykologiliiton kanssa voisi keskustella eri vaihtoehdoista rahan
käyttökohteiden suhteen. Todettiin, että koko summan hakeminen on myös taloudellisesti
varmempaa kuin pienemmän summan.
Tämän vuoden avustuksen tarvetta arvioidaan vielä kun tapahtumien kuviot selkenevät.
Laulukirjamainoksista oli lähetetty laskut Psykologiliitolle (100 €), Hogrefelle (100 €), Poijulle
(50 €) ja Kompille (50 €). Näiden sponsorisummien ja laulukirjojen myynnin jälkeen
laulukirjoista saataisiin noin 770 €. Painokulujen jälkeen tämä tarkoittaisi noin
230 € voittoa, mikä olisi tarkoituksenmukaista koska laulukirjamyynti on yksi SPOL:n
varainhankintakeinoista. SPS ja Aon eivät olleet vielä vastanneet sponsoriehdotuksiin.
Aonilta oli laskutettu yritysyhteistyöstä 400 €.
Puheenjohtajalla on mahdollisesti peräkkäisinä päivinä Psykologiliiton tapaaminen
Helsingissä ja Oulun koulutusohjelman tapaaminen Oulussa. Päätettiin että pikaisen
siirtymän vuoksi matkasta voidaan tarvittaessa korvata lentoliput.
8. Koulutuspoliittiset asiat

Turun ja Tampereen yliopistoissa oli pohdittu sisäänottomäärien nostamista. Tämä herätti
huolta koska sisäänottomääriä on nostettu jo jonkin aikaa sitten. Erityisesti rahoitus
mietitytti, sillä sen suhteen on jo nyt ollut ongelmia eikä paikkojen lisäämisen myötä saatava
raha riitä korjaamaan tilannetta. Myös harjoittelupaikkojen saatavuus arvelutti. Asiasta
ollaan yhteydessä Psykologiliiton opiskelijasihteeriin ja sen voisi ottaa puheeksi myös
puheenjohtajiston ja Psykologiliiton edustajien tapaamisessa. SPOL on tehnyt kaksi vuotta
sitten kannanoton sisäänottopaikkojen nostamiseen liittyen, joten uuden kannanoton
tekemistä ei pidetty ajankohtaisena.
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL oli ottanut yhteyttä ja kysellyt psykologian opiskelijoiden
harjoittelutilanteesta. Heitä oli kiinnostanut harjoittelupaikkojen saatavuus ja
saavutettavuuden puutteet. SYL haluaisi myös tavata aiheen tiimoilta. Tapaamista varten
voidaan kysellä aiheeseen liittyviä ajatuksia ainejärjestöjen hallitusten kokouksissa ja koota
niitä esimerkiksi välimiitissä yhteen dokumenttiin ennen tapaamista.
Oulun fuksien tapaamisen ajankohdaksi oli päätetty syyskuun 24. päivä ja tapaamisen
fyysinen sijainti selviää myöhemmin.
Psykonetilta oli tullut toive siitä, että molemmat opiskelijaedustajat olisivat virallisia jäseniä.
Perusteluina tälle oli, että Psykonet-edustajat edustavat samalla omaa opiskelukaupunkiaan
eikä näitä haluta arvottaa keskenään. Psykonetin kaupunkeja edustaa kuitenkin edelleen
pääjäsen ja varajäsen. Päätettiin, että SPOL:n seuraavassa vuosikokouksessa tullaan
valitsemaan kaksi varsinaista Psykonet-edustajaa. Psykonetin kokousten pöytäkirjoissa
opiskelijaedustajat oli jo merkattu varsinaisina jäseninä.
9. EFPSA- ja kv-asiat
EFPSA-konferenssin haku oli alkanut. Konferenssi järjestetään Portugalissa 24.-28.11.
Tapahtumaa oli suunniteltu järjestettäväksi livenä mutta siihen on myös mahdollisuus
osallistua etänä.
Mind the Mind oli tulossa ja vielä ei ollut varmaa järjestetäänkö sitä Suomessa mutta
koordinaattoreiden haku oli jo auennut.
EFPSA Dayn sijaan tänä vuonna järjestetään EFPSA Week, jonka aikana esitellään EFPSA:n
toimintaa ja järjestetään webinaari. Marraskuun kokousviikon ja EFPSA Weekin välillä

halutaan esitellä kaikki EFPSA:n jäsenet videomuodossa EFPSA:n Youtube-kanavalla, joten
myös SPOL:n pitää tehdä oma esittelyvideo. Videossa pitää vastata ennalta määrättyihin
kysymyksiin ja sen kesto saa olla enintään 60 sekuntia. Videoon voi sisällyttää kuvia/videoita
tapahtumista. Videon deadline on 10.9. Sovittiin, että päävastuu SPOL:n videon
toteutumisesta on EFPSA-edustajilla. Ainejärjestöjen edustajat voisivat kysellä
tuutoritapahtumista klippejä, joissa näkyy haalarit ja kenenkään kasvoja ei kuvata liian
läheltä.
Jossain vaiheessa syksyä pitää alkaa pohtimaan sisällytetäänkö vaihtopäivät osaksi tulevaa
toimintasuunnitelmaa.
10. Yhteistyö ja avunanto
Ei käsiteltävää.
11. Tulevat tapahtumat
Tapahtumatiimi oli kokoustanut ja pohtinut SPOLskiksen järjestämistä. Jyväskylän
yliopistossa oli ohjeistettu ettei yli 30 hengen tapahtumia saisi järjestää ja tämä rajoittaa
tapahtuman järjestämistä liikaa. Tapahtumatiimi oli ollut yksimielinen siitä että tapahtuma
joko siirretään tai perutaan. Perusteluina tälle olivat rajoitusten lisäksi mahdollisesta
perumisesta johtuvat matkustus- ja majoituskustannukset joita ei voida hyvittää osallistujille.
Lisäksi puolet jäsenjärjestöjen kaupungeista oli kokoushetkellä leviämisvaiheessa.
Etämuotoinen tapahtuma saataisiin järjestettyä turvallisemmin mutta sen ei koettu
palvelevan alkuperäisen tapahtuman tarkoitusta tarpeeksi. Todettiin myös että fuksit
pääsevät tutustumaan joka tapauksessa SPOL:n toimintaan järjestöjen omissa
infotapahtumissa sekä syksyn tiedetapahtumassa. Päätettiin järjestää SPOLskiksen sijaan
etäpeli-ilta 16.10. ja siirtää SPOLskis tammikuulle järjestettäväksi. Päätös livetapahtuman
toteutumisesta vahvistetaan marraskuun lopussa.
Tiedetapahtuma järjestetään etänä 20.11. ja samana viikonloppuna pidetään hallituksen
kokous 21.11. mahdollisesti livenä. Tiedetapahtuman nimi on Addiktio-SPOLinaari ja ainakin
pari potentiaalista puhujaa on sinne jo tiedossa. Puhujia voi kysyä myös Nuorten Psykologien
Verkosto- Facebook-ryhmästä.
Tapahtumatiimiä oli pidetty toimivana järjestelynä kuluneen hallituskauden aikana.

Järjestökohtaisia fuksi-infoja varten hallituksen Drivesta löytyy SPOL-diaesitys. Järjestöjen
edustajien tulee olla EFPSA-edustajiin yhteydessä kun heidän esittelyjensä päivämäärät
varmistuvat.
Ouluun oli kaavailtu Psykologiliiton fuksi-infoa 14.10. järjestettäväksi ja sinne toivottiin
SPOL:n ja EFPSA:n esittelijöitä. Matkoihin voi käyttää budjettia ja mikäli paikalle ei pääse niin
myös videotervehdyksen tekeminen on mahdollista.
12. Vuoden 2021 projektit
Laulukirja oli valmistunut ja sen painatus oli pian alkamassa. Painatus kestää 10-15 päivää.
Toimitusvaihtoehdoista hyödynnetään todennäköisesti noutoa Jyväskylästä. Sponsoreiden
hankkimisperiaatteita oli selvitetty ja sponsorit olivat olleet viime painoksessa maksullisia.
Uuden painoksen sponsoreiksi oli saatu Psykologiliitto, Hogrefe, Komppi ja Poiju.
Jäsenkysely tulee syksyllä.
Vuoden psykologian opiskelija valitaan syksyllä. Valitseminen etenee siten että kukin järjestö
kyselee henkilöehdotuksia jäsenistöltään ja järjestön hallitus päättää ehdokkaansa. SPOL
valitsee järjestöjen ehdokkaiden joukosta Vuoden psykologian opiskelijan joulukuun
kokouksessa. Vuoden psykologian opiskelijan julkistuksen voisi tehdä esimerkiksi
vuosikokouksen jälkeen pidettävässä Instagram-livessä, jonka yhteydessä esiteltäisiin myös
SPOL:n uusi hallitus.
Psykologiliiton liittovaltuuston opiskelijaedustajien haku alkaa syyskuun alussa ja päättyy
lokakuun alussa. SPOL:n yhdistyksen kokouksessa valitaan tehtävään yksi varsinainen ja kaksi
varajäsentä. Nykyinen liittovaltuuston opiskelijaedustaja esittelee tehtäviään SPOL:n
Instagramissa 15.9.
13. Yhteistyötahojen kuulumiset
Hogrefe: Sponsoroivat laulukirjaa.
NPV: SPOL tarjoaa NPV:lle mahdollisuutta tulla esittelemään toimintaa Addiktio-SPOLinaarin
yhteydessä.
Julia Sangervo saapui ajassa 15:20.

Psykologiliitto: Juuri palailtu lomilta. Liittovaltuuston kokous on marraskuussa ja siellä
valitaan uudet hallitustoimijat. Jari Lipsanen ja Katja Vähäkangas ovat ehdolla
puheenjohtajaksi. Psykologiliiton uusi koordinaattori oli aloittanut työnsä. Opiskelija-asioihin
liittyen keskeisimpiä juttuja olivat olleet Ouluun jalkautuminen ja fuksi-infojen järjestelyt.
Psykologiliiton edustajat kokoustavat SPOL:n puheenjohtajiston kanssa Helsingissä. Ensi
vuodelle tehdään uutta toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyen kokouksessa nostettiin
SPOL:n puolelta tärkeiksi teemoiksi paikkamäärien nostojen aiheuttamat huolet ja erityisesti
niiden vaikutukset harjoittelupaikkoihin sekä rahoitusongelmiin. Opiskelijasihteeri lupasi
viedä terveiset liitolle ja kertoi että rahoitusasioita pyritään liitossa edistämään erityisesti
harjoittelupaikkakorvaukseen liittyen. Lisäksi todettiin, että opiskelijayhteistyön seminaarin
ajankohtaa pitää vielä miettiä, sillä tammikuussa ei enää järjestetä SPOL-seminaaria, jonka
yhteyteen tapahtuma on perinteisesti liitetty. Myös ainejärjestötapaamisen ajankohdasta
keskusteltiin ja yksi mahdollisuus olisi järjestää se myöhemmin hallituskaudella, jolloin sen
sisältö ei menisi niin paljon päällekkäin opiskelijayhteistyön seminaarin kanssa. Nykyinen
opiskelijasihteeri lopettaa työnsä viimeistään loppukeväästä.
Verso: Versolta oli saatu kouluttaja orientaatioon. Kouluttaja oli jutellut viime vuoden
kouluttajan kanssa ja alustavana ideana oli ollut keskustella toimintatavoista sekä
motivaatiosta. Kouluttajalla on myös HOT-osaamista jota hän oli ajatellut hyödyntää.
Laura Mikkonen poistui ajassa 15:47.
SPS: 23.8. järjestetään livekokous.
PSV: Livekokous tulossa.
Psykonet: Valintakoetyöryhmän kokous oli pidetty 16.8. Kokouksessa oli käyty läpi viime
hakukierrosta ja valintaperusteita. Kliinisten taitojen työryhmän kokous pidetään 25.8. ja
perustutkintotyöryhmän kokous 4.10.
14. Ainejärjestöjen kuulumiset
Cortex: Kesälaitumilla vielä, ensi kuussa sorvin ääreen. SPOL esittäytyy fukseille yhteensä
kolmessa eri yhteydessä; pussikalja-approissa, SPOhveleissa ja fuksi-infossa. Fuksit tulee
23.8.

Impuls: Syksyn ensimmäinen kokous oli pidetty muutamaa päivää aiemmin. Syksyn toimintaa
suunnitellaan.
Fobia: Syksyn ensimmäinen kokous oli pidetty torstaina ja siellä oli keskustelu
sisäänottomääristä. Fuksit olivat saapuneet. Järjestöinfon ajankohtaa ei ollut vielä päätetty.
SPOL esittäytyy sivuaineisiin liittyvän tapahtuman yhteydessä.
Oidipus: Tuutoroinnin ja syksyn tapahtumien suunnittelu oli käynnissä. Hallituksen
epävirallinen tapaaminen oli elokuussa ja syyskuussa pidetään varsinainen kokous. 27.8. on
opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen OPS-tapaaminen jossa keskustellaan
suunnitelluista muutoksista uuteen OPSiin. SPOLuet pidetään 10.9.
Stimulus: Fuksit tulevat 23.8.
Kompleksi: Hallituksen epävirallinen kokous pidetään 23.8. Fuksit saapuvat 27.8. SPOLia
esitellään ensimmäisenä päivänä ja SPOhveleiden yhteydessä.
15. Tulevat kokoukset
Hallituksen kokous 12.9. Kouvolassa.
Yhdistyksen kokous 17.10. Jyväskylässä.
Hallituksen kokous 21.11. Pyritään pitämään livenä.
Hallituksen kokous 11.12. tai 12.12.
16. Muut esille tulevat asiat
Syksyn aikana aletaan kirjoittamaan toimintakertomusta sekä toimintasuunnitelmaa ja nämä
dokumentit pitää hyväksyä tulevan talven aikana.
Puheenjohtaja lupautui hiomaan järjestöinfojen SPOL-diat kuntoon. Keskusteltiin siitä, että
infoissa olisi hyvä kertoa SPOL:n hallitustoiminnan lisäksi muista psykologian opiskelijoiden
valtakunnallisista vaikutusmahdollisuuksista, esim. liittovaltuustosta.
Sihteeri mainitsi että hänellä on hallussaan Frendit-merkkejä jotka voi myydä syksyn
toiminnan yhteydessä.
17. Kokouksen päättäminen
Päätetiin kokous ajassa 16:07.

_____________________________

_____________________________

Puheenjohtaja Emilia Veikkola

Sihteeri Anniina Koutonen

_____________________________

_____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Marika Kärkkäinen

Pöytäkirjantarkastaja Heidi Iik

