SPOL:n hallituksen kokous 6/2021
Aika: 12.9.2021 klo 10:00
Paikka: Jussinpolku 49 E 47710 Kouvola
Läsnäolijat: Emilia Veikkola (pj.), Anniina Koutonen (siht.), Marika Kärkkäinen, Heidi Iik,
Noora Sopanen ja Laura Mikkonen.
Discordin välityksellä: Hanna Viherkoski, Oona Savander, Ida Pedersen, Maria Kiviniemi
(poistui ajassa 12:06), Ilmari Moisio (saapui ajassa 10:20) ja Julia Sangervo (saapui ajassa
12:00 ja poistui ajassa 12:11)
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:04.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty viikkoa aiemmin ja
paikalla oli yli puolet hallituksesta.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Noora Sopanen ja Marika Kärkkäinen
5. Ilmoitusasiat
Hallitus oli orientoitunut mökillä syyslukukauteen. Verson kouluttaja oli käynyt pitämässä
hallitukselle orientaatiokoulutuksen.
Liittovaltuuston opiskelijaedustajien haku oli alkanut. Kyseessä on matalan kynnyksen pesti,
jossa osallistutaan Psykologiliiton liittovaltuuston kokouksiin kaksi kertaa vuodessa.
6. Nettipäätökset
Ei käsiteltävää.

7. Talousasiat
Tilien ja kassojen saldot olivat kokousajankohtana seuraavat:
FI03 5730 0820 8653 15 / Päätili 8236,37 €
FI78 5730 0820 8653 23 / Vuosijuhlatili 1726,21 €
Käteiskassa 189,09 €
PSV-kassa 52,00 €.
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:
- Heidi Iikille orientaatiomökin tarjoiluista 160,05 €
- Marika Kärkkäiselle orientaatiomökin tarjoiluista 23,76 €
- Noora Sopaselle Oidipuksen edustajien kokousmatkoista 83,88 €.
Orientaatiomökin tarjoiluihin ei ollut erikseen budjetoitu rahaa talousarviossa. Keskusteltiin,
että summan voisi ottaa orientaation koulutuskuluihin varatusta 250 €:sta, sillä kouluttaja ei
ollut pyytänyt maksua koulutuksesta. Tarvittaessa voidaan käyttää myös kauden
kokouskulujen budjettia, joka oli jäänyt keväällä käyttämättä.
Tulevan kauden yleisavustuksesta oli oltu Psykologiliittoon yhteydessä. Suunnitelmissa on
hakea 13 000 € ja talouspäällikkö oli ehdottanut, että se voitaisiin maksaa kahdessa erässä
SPOL:lle. Tämä antaisi mahdollisuuden seurata paremmin, miten budjetti toteutuu
käytännössä. Psykologiliitto oli pyytänyt ensi vuoden budjettia ja suunnitelmaa toiminnasta.
Ne toimitetaan tulevalla viikolla ja hallitus voi kertoa mielipiteitä niistä ennen lähettämistä.
Myös loppuvuoden toiminnasta lähetetään suunnitelma tämän vuoden avustusta varten.
Palattiin kohtaan 7 ajassa 10:58.
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:
- Heidi Iikille matalan kynnyksen SPOL-tapahtuman kuluista 8,99 €
- Noora Sopaselle matalan kynnyksen SPOL-tapahtuman kuluista 19,53€.
8. Koulutuspoliittiset asiat
Palattiin kohtaan 8 ajassa 10:29.

Ouluun jalkaudutaan 24.9. kyselemään miten menee, kertomaan mikä SPOL on ja
toivottamaan Oulun opiskelijat tervetulleeksi psykologian opiskelijayhteisöön.
Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa on tulossa tapaaminen liittyen harjoittelupaikkojen
saatavuuteen ja saavutettavuuden puutteisiin. Alustavaksi päiväksi tapaamiselle ehdotetaan
16.9. Koporingistä voi kysellä ainejärjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien näkemyksiä
tapaamiseen.
Turun yliopiston koulutusohjelmaan tullaan olemaan yhteydessä harjoittelutukiasioista.
Oulun aktiivinen tukeminen on yksi syksyn kantavista teemoista. Halutaan varmistaa, että
koulutusohjelma on mahdollisimman hyvällä mallilla. Oulun yliopiston psykologian
opiskelijoille voisi lisäksi tehdä oman palautekyselyn esim. Psykonetin kautta.
Syksylle on pohdittu uuden yleisselvityksen tekemistä. Sen tarkoituksena olisi selvittää,
miten koulutusohjelmilla menee. Selvityksessä halutaan saada selville esimerkiksi
Tampereen ja Turun henkilöstöpulan tilanne sekä tohtoriohjelmien tilanne. Koporingissä
kysellään miten järjestöillä menee ja onko ilmennyt jotain ongelmia.
Puheenjohtajisto menee tapaamaan Psykologiliiton edustajia Jari Lipsasta, Katja
Vähäkangasta ja Julia Sangervoa. Tapaamisen pääteemoina ovat harjoittelupaikkatilanne,
opiskelijamäärien kasvu, Oulun koulutusohjelma sekä Psykonet ja kompetenssit
9. EFPSA- ja kv-asiat
SPOL:n esittelyvideo oli saatu tehtyä ja sen tekoon osallistuneita kiitettiin avusta. EFPSA Day
on 5.12. ja tuolloin jokaisessa jäsenjärjestössä pitäisi järjestää EFPSA-aiheista ohjelmaa
opiskelijoille. Tapahtumassa kerrotaan lyhyesti EFPSA:sta ja mainostetaan huhtikuun
kongressia. Viime vuonna tapahtumassa pidettiin myös Kahoot-visa. Joskus tämä on
järjestetty muun SPOL-tapahtuman yhteydessä. Viime vuoden Zoom-tapahtuma ei ollut
kovin suosittu. Joku oli ehdottanut yhteistä Zoom-tapaamista muiden maiden kanssa mutta
sen toteutuminen oli vielä epävarmaa. Joku porkkana tapahtumassa olisi hyvä, esimerkiksi
haalarimerkin voittamismahdollisuus. Yksi vaihtoehto olisi pitää Instagram-live, mutta
diaesityksen näyttäminen siellä voisi olla haastavaa. Pohdittiin EFPSA Day aiheisen
somekampanjan järjestämistä. Kampanjaan voisi yhdistää kongressiin osallistuneiden

kokemuksista kertomista ja EFPSA-aiheisia visoja tarinoissa. EFPSA:lta pitää vielä varmistaa
voiko tapahtuma olla somekampanjan muodossa.
Ilmari Moisio saapui ajassa 10:20.
Keskusteltiin siitä, pääsevätkö EFPSA-edustajat järjestöinfoihin. Päivämäärät ja
kokoushetkellä tiedossa olevat pääsymahdollisuudet olivat:
- Cortex 28.9. EFPSA-varaedustaja pääsee
- Stimulus 4.10. EFPSA-varaedustaja ei pääse ja EFPSA-edustaja selvittää vielä
- Fobia ja Impuls 12.10. Molemmat edustajat pääsevät.
- Oulu 14.10. Selvitetään myöhemmin.
- Oidipus 28.10. Selvitetään myöhemmin.
- Kompleksi marraskuun ekalla viikolla. Selvitetään kun päivä varmistuu.
Ainejärjestöjen edustajat ovat vielä yhteydessä EFPSA-edustajiin järjestöinfoista.
Palattiin kohtaan 8 ajassa 10:29.
10. Yhteistyö ja avunanto
Varapuheenjohtaja kaipaa kommentteja Vuoden psykologian opiskelija -palkinnon
kuvaustekstiin.
11. Tulevat tapahtumat
SPOLskis pidetään myöhemmin talvella ja 16.10. pidetään fuksien etäpeli-ilta klo 16 alkaen.
Peli-illan Facebook-tapahtuma luodaan kuukautta aiemmin ja tapahtumaa mainostetaan
sähköpostilistalla. Tuutoreille voi mainostaa myös erikseen tapahtumaa. Monelle fuksille
tämä on ensikosketus SPOL:iin, ja odotetaan että koko hallitus osallistuisi tapahtumaan.
Hallituslaiset voivat tulla lauantaina Jyväskylään jos on halua osallistua sieltä yhdessä livenä.
Addiktio-SPOLinaariin oli aloitettu hankkimaan puhujia. 1 oli jo varmuudella tulossa ja 2
toistaiseksi epävarmaa. Veikkaukselle oli laitettu myös viestiä. NPV:n Facebook-ryhmästä voi
myös kysellä puhujia. Tiedetapahtuma järjestetään etätoteutuksena 20.11. ja sitä varten oli
hankittu 500 hengen Zoom-lisenssi. NPV:ltä on tulossa 10-20 minuutin pituinen
esittelypuheenvuoro. Tapahtumavastaavat ovat NPV:hen yhteydessä tarkemmista
aikatauluista. Addiktio-SPOLinaarin haalarimerkin suunnittelun voi jo aloittaa.

Matalan kynnyksen SPOL-tapahtumat olivat menneet hyvin. Fobialla oli ollut pari viikkoa
aiemmin esittely sivuainetapahtumassa ja Joensuussa oli pidetty SPOLuet. Kokouksessa
muistutettiin hakemaan matalan kynnyksen tapahtumista korvauksia, budjetista on varattu
20 € per tapahtuma.
Palattiin kohtaan 7 ajassa 10:58.
12. Vuoden 2022 toiminnan suunnittelu
Pohdittiin ensi vuoden toimintaa talousarvion ja uudistuneen tapahtumakierron kannalta.
Vaihtopäiviä ei olla järjestetty nykyisen tai edellisen kauden aikana. Vaihtopäivien idea on
ollut että SPOL vierailee viikon verran jonkun toisen maan psykologian opiskelijoiden luona ja
järjestää vastavuoroisesti heille vierailuviikon. Järjestämisvastuussa ovat olleet KV-vastaava
ja EFPSA-varaedustaja. Todettiin, että tänä vuonna oli vaikea saada EFPSA-varaedustajaa.
Joulukuussa voidaan lopullisesti päättää, haetaanko KV-vastaavaa ja mahdollisten
vaihtopäivien järjestelyt pitää aloittaa helmi-/maaliskuussa. Joulukuussa tiedetään
paremmin myös muiden maiden koronatilanteesta. Psykologiliitolle yleisavustusta varten
lähetettävä alustava talousarvio tehdään sillä oletuksella että KV-vastaavan pesti on ensi
vuonna olemassa ja vaihtopäivät järjestetään. Esimerkiksi Pohjoismaat tai Viro olisivat
mahdollisia vaihtoehtoja yhteistyölle. Avustuksen saaminen kahdessa osassa antaa
mahdollisuuden reagoida tilanteeseen jos muutoksia ilmenee.
Pohdittiin Oulun psykologian opiskelijoiden edustajien rekryämistä SPOL:n hallitukseen
erillisellä haulla. Edustajien hakemista voitaisiin perustella sillä, että Oulussa ollaan
perustamassa psykologian ainejärjestö myöhemmin tulevaisuudessa ja kahden
edustajapaikan tarjoaminen heille olisi yhdenvertaista muihin psykologian järjestöihin
nähden. Mahdollisen uuden hallituspestin perustamisesta pitää keskustella tulevaisuudessa
kun hallituksen jäsenten koko kasvaa.
Talousarviota lähdetään suunnittelemaan 14 hengen koolla. Pohdittiin myös
tapahtumatiimiläisten osallistamista ja heidän matkakulujensa korvaamista esimerkiksi 3
tapahtumaan ja mökille. Kuluvalla kaudella toimihenkilöiden matkakulut SPOLskikseen
voidaan luultavasti korvata.

Vuosijuhlat tulee huomioida ensi vuoden toimintasuunnitelmassa. Vujutiimi rekrytään
syksyllä mutta jos he tapaavat etänä niin se ei vaikuta talousarvioon.
Seuraavalle hallitukselle mietittiin alustavaa tapahtumarunkoa keväälle. SPOLskis ja
tiedetapahtuma järjestetään luultavasti syksyllä ja ainejärjestötapaaminen keväällä. Jos
biletapahtumana on keväällä risteily niin edellisen hallituksen pitää valmistella sen järjestelyt
pitkälti etukäteen valmiiksi. Huhtikuu olisi ajallisesti helpompi mutta ei haluta
päällekkäisyyttä järjestöjen vapputapahtumien kanssa, eli tiedotus pitäisi aloittaa hyvissä
ajoin. Edellisen hallituksen tulisi hoitaa yhteydenotto laivayhtiöön, Facebook-tapahtuma,
ilmoittautumiset, sähköpostiviestit ja haalarimerkki. Tapahtumatiimi voi vielä varmistaa,
mitä juttuja KosmoSPOLiitin ennakkojärjestelyihin on yleensä kuulunut. Päätettin lähteä
liikkeelle sillä ajatuksella että KosmoSPOLiitti järjestetään ensi keväällä. Alustavasti pohdittiin
päivämääriksi 2.-3.4. tai 9.-10.4. Huhtikuussa on ollut yleensä myös yhdistyksen kokous.
Keskusteltiin tapahtumavastaavien ja muun hallituksen pääsyn varmistamisesta risteilylle,
mutta todettiin että ei olisi tarkoituksenmukaista linjata etuuksia nykyiselle hallitukselle ensi
vuodeksi.
13. Vuoden 2021 projektit
Suomen Psykologinen Seura oli lähtenyt sponsoriksi laulukirjaan. Laulukirja edistyy ja
painetaan pian.
Vuoden psykologian opiskelija -palkinnon teksti pitää vielä lukea läpi. Jäsenistöllä on
kuukausi aikaa esittää ehdokkaita ja ainejärjestöt valitsevat lopullisen ehdokkaansa
marraskuun lopussa. SPOL:n hallitus päättää voittajan joulukuun kokouksessa.
Jäsenkysely on tulossa.
Liittovaltuuston opiskelijaedustajien haku oli alkanut. Nykyinen valtuutettu Otso Lensu
esittelee toimintaa 15.9. Mainostetaan hakua keskitetysti SPOL:n Instagramissa ja tägätään
jäsenjärjestöt, jotta postausta voidaan jakaa.
Viime keväänä oli puhetta hyvien käytäntöjen keräämisestä lähinnä Oulun uutta järjestöä
varten. Aiheesta voisi laittaa puheenjohtajien ryhmään viestiä. Vinkkejä toivotaan
opintotapahtumista ja tapahtumista yleisesti, kokouskäytännöistä, pesteistä sekä
yhteydenpidosta henkilökuntaan.

14. Yhteistyötahojen kuulumiset
Psykonet: Kliinisten taitojen opetustyöryhmä oli kokoustanut ja pohtinut psykologitutkinnon
ydinkompetensseja. Kokous oli mennyt kaaottisesti ja aikaa oli ollut liian vähän. Psykonetillä
oli ollut vuosikokous mutta edustajat eivät olleet päässeet paikalle tuolloin. Keskustelua oli
ollut psykologin työn tietosuoja-asioiden opettamisesta ja siihen liittyvästä yliopistojen
välisestä yhteistyöstä. Aiheesta oli kaavailtu joko Psykonet-kurssin tekemistä tai siihen
liittyvän sisällön lisäämistä jo olemassa oleville kursseille Psykologiliiton avustuksella.
Kliinisten taitojen työryhmän kokous oli tulossa 17.3. Perustutkintotyöryhmän kokous oli
tulossa 4.10.
SPS: Elokuun lopulla oli pidetty lähikokous Helsingissä. Edustaja ei ollut päässyt paikalle
mutta kokouksen pöytäkirja tulee seuraavan kokouskutsun yhteydessä. Seuraava kokous on
4.10.
NPV: NPV tulee mielellään esittelemään toimintaansa Addiktio-SPOLinaarin yhteyteen.
Tapahtumavastaavat ovat heihin yhteydessä aikatauluista.
PSV: Ei kuulumisia.
Hogrefe: Ei kuulumisia.
Verso: Versolta oli ollut kouluttaja orientaatiossa ja koulutus oli ollut hyvä. Seuraava kokous
on tulevalla viikolla. Kuplaa oli suunniteltu.
Julia Sangervo saapui ajassa 12:00.
Psykologiliitto: Fuksi-infojen ajankohtia oli suunniteltu. Turun ja Jyväskylän toteutukset olivat
vielä vähän auki. Tapaaminen SPOL:n puheenjohtajiston kanssa oli tulossa. Marraskuun
puheenjohtajavaali on tulossa marraskuun liittovaltuuston kokouksessa. Liiton fuksi-info on
Oulussa lokakuun puolivälissä ja myös opetushenkilöstön kanssa on tapaaminen. SPOL:lta
tulee edustusta tuolloin myös paikalle. EFPSA-edustaja ei pääse tuolloin paikalle ja
EFPSA-varaedustaja ei ollut varma pääseekö tai kannattaako hänen tulla jos myös
varapuheenjohtaja pystyy esittelemään EFPSA:a tuolloin ja hän on itse kiireinen.
Budjetillisesti EFPSA-edustajien matka voidaan korvata edustuskuluista, kevään
matkakuluista tai tarvittaessa Psykologiliiton korvauksina.

Maria Kiviniemi poistui ajassa 12:06.
Kokouksessa ilmaistiin SYL:n kyselyt harjoittelupaikkojen saavutettavuuteen liittyen.
Psykologiliitto korosti että tilanne on kriittinen ja muutosta tarvittaisiin. Ministeriöiden
harjoittelutuki on tällä hetkellä edunvalvonnallinen tavoite. Tapaamisessa voisi korostaa että
harjoittelu on pakollinen osa psykologian opintoja, mutta sitä ei tueta samalla tavalla kuten
esimerkiksi lääkäreillä. Myös psykologian opiskelijamääriä on nostettu ilman että olisi tehty
selvitystä harjoittelupaikkatilanteesta. Huonot seuraukset tulevat näkymään muutaman
vuoden viiveellä. Liiton mielestä oli hienoa jos SYL haluaisi edistää tätä asiaa. Liitto korostikin
että harjoittelija ei ole vain kuluerä, vaan mielenterveyspuolen työntekijä joka tekee
varsinkin loppuvaiheessa samaa työtä kuin psykologikin. Harjoitteluun satsaaminen
helpottaa siis myös mielenterveysalan työntekijäpulaa. Aiheesta keskustellaan lisää
Psykologiliiton ja puheenjohtajiston tapaamisessa.
Lokakuussa on tulossa “Kun vanhempi katoaa lapsen elämästä” -koulutus jota voisi
mainostaa ainejärjestöissä.
Julia Sangervo poistui ajassa 12:11.
15. Ainejärjestöjen kuulumiset
Kompleksi: Hallitus oli kokoustanut keskiviikona. Kompleksin seminaarityöryhmä järjestää
lähisuhdeväkivaltaseminaaria ja ilmastokriisiaiheisen kurssin tarvetta kartoitetaan.
Tuutorointi oli virallisesti päättynyt.
Fobia: Tuutorointi oli mennyt hyvin ja fuksit olivat ryhmäytyneet. Sivuainetapahtumassa oli
esitelty SPOL:ia ja kiinnostusta oli ollut tapahtumiin sekä hallitukseen. Fukseilla oli ollut
harkkasitsit sekä vanhojen ja uusien tutustumisilta. Hyvinvointi-. kulttuuri- ja
koulutustapahtumia oli tulossa. Huoneelle hankitaan käyttötavaraa ja kirjoja, tähän oli saatu
rahoitus yliopistolta. Psykologia 100 vuotta -juhlat järjestetään tulevana keväänä.
Oidipus: Syksy oli lähtenyt ryminällä käyntiin ja torstaina oli ollut eka kokous. Syksyä oli
mietitty ja mahdollista mökkeilyä. Tuutorointi ja tapahtumat olivat pyörineet
lähitoteutuksena. Infotilaisuus OPS-uudistuksista oli järjestetty ja siitä kerätään palautetta.
Marraskuussa järjestetään erillinen keskustelutilaisuus aiheesta.

Stimulus: Oli ollut paljon kaikenlaista. Fuksijuttujen lisäksi vanhoille ja fukseille oli järjestetty
tapahtuma. Kokous oli pidetty hybridinä. Tuleva syksy tuntui siltä, että ollaan menossa jopa
normaalimpaan suuntaan.
Impuls: Fuksitapahtumia oli järjestetty ja orientoiduttu syksyn alkuun.
Cortex: SPOL oli edustanut pussikalja-approilla. Matalan kynnyksen SPOL-tapahtuma oli
tulossa 21.9. ja järjestöinfo 28.9. Kokoustaminen jatkuu 20.9. Lähitapahtumia oli tulossa ihan
kivasti.
16. Tulevat kokoukset
Yhdistyksen kokous 17.10. Jyväskylässä alustavasti klo 14 aikaan.
Hallituksen kokous 21.11. Turussa. Kellonaika päätetään myöhemmin.
Hallituksen kokous 11.12. tai 12.12. Aika ja paikka päätetään myöhemmin
17. Muut esille tulevat asiat
Tapahtumavastaava Laura laskee paljonko haalarimerkkejä on jäljellä.
Pitää pohtia halutaanko tilata uusi Frendit-merkki kun Oulun järjestö perustetaan ja
halutaanko tilata lisää nykyisiä Frendit-merkkejä ennen sitä.
Palkitsijaisaktiviteetti ja sen ajankohta pitää päättää. Keskusteltiin kokouksen ja
palkitsijaisaktiviteetin yhdistämisestä esimerkiksi Joensuussa.
Instagram-tilin aktivoimista voisi suunnitella. Esimerkiksi ainejärjestöille voisi jakaa vuorot
tuottaa sisältöä jonain päivänä.
Jäsenistöstä oli tullut viestiä harjoittelun aikaisesta vertaistuesta pienillä paikkakunnilla ja
SPOL:lta tiedusteltiin foorumia, jossa tällaista voisi etsiä. Jatkuvaa toimintaa tällaiselle on
hankala keksiä, mutta Facebook-ryhmään voisi laittaa pinnatun viestin aiheesta. Myös
Psykologiliiton paikallisryhmistä ja NPV:stä voi mainita. Yritetään tarjota alusta, jossa asiasta
voisi ilmoittaa esimerkiksi maakunnittain. Kokeillaan toimiiko tämä ja lähtevätkö ihmiset
mukaan
Yritysyhteistyövastaavalla on söpö koira.

Psykologiliiton fuksi-infot pidetään lähtökohtaisesti livenä. Turun ja Jyväskylän toteutus
varmistuu myöhemmin.
18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 12:45.

_____________________________

_____________________________

Puheenjohtaja Emilia Veikkola

Sihteeri Anniina Koutonen

_____________________________

_____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Marika Kärkkäinen

Pöytäkirjantarkastaja Noora Sopanen

