
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 1/2014
Aika: 15.2.2014 klo 10.30
Paikka: Lempivaara-matkailukeskus, Karhintie 196, Riihimäki

Paikalla: Annukka Niemelä (pj.), Pia Jussila (siht.), Miia Mellanen, Roosa Hämäläinen, Assi 
Peltonen, Johanna Kjellman, Emma Nevala, Lotta Tuominen, Tommi Aho (Psyli)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Tulevat kokoukset muutettiin kohdaksi 14, muut esille tulevat asiat vaihdettiin kohdaksi 15.
Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.

5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Emma Nevala ja Assi Peltonen.

6. Ilmoitusasiat
Annukka Niemelä osallistui Psykonetin perustutkintotyöryhmän seminaariin 5.2.

7. Hallituksen järjestäytyminen

Pestien uusien vastuuhenkilöiden valinta

Psykonet: 
Varsinaiseksi edustajaksi valittiin Roosa Hämäläinen.
Varaedustajaksi valittiin Lotta Tuominen.

Suomen psykologinen seura: 
Varsinaiseksi edustajaksi valittiin valtakirjan valtuuttamana Hanna Leinonen.
Varaedustajaksi valittiin Roosa Hämäläinen.

Hogrefe Psykologien Kustannus: 
Yhteyshenkilöksi valittiin puhelinyhteyden välityksellä Tuuli Turunen.

PSV: 
Varsinaiseksi edustajaksi valittiin Assi Peltonen.
Varaedustajaksi valittiin Miia Mellanen.

Uuden hallituksen keskinäisistä käytänteistä sopiminen
Päätettiin pyrkiä siihen, että jokaisessa hallituksen kokouksessa olisi paikalla vähintään yksi 
edustaja jokaisesta ainejärjestöstä.
Mahdollisista poissaoloista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian.
Kaikkien hallituksen jäsenten tulee pyrkiä olemaan läsnä vähintään 80%:ssa kokouksista.



8. Talousasiat
Tilin saldo 15.2. oli 1019,26€.

Matkakulukorvauslomakkeet ja kuitit voi lähettää taloudenhoitaja Emma Nevalalle osoitteeseen 
XXX

Perehdytysviikonloppuun ja hallituksen kokoukseen liittyvät matkakulut ja kokoustarjoilut 
hyväksyttiin korvattaviksi.

9. EFPSA
EFPSA-kongressin osallistujat on valittu, ja heille on tiedotettu asiasta.

10. Ainejärjestötapaaminen
Ainejärjestötapaaminen järjestetään lauantaina 29.3. Jyväskylässä. Paikalle kutsutaan kaksi 
edustajaa kustakin ainejärjestöstä, sekä ainejärjestöjen kopo-vastaavat. Ainejärjestötapaamiseen 
osallistuville järjestetään opiskelijamajoitus.
Päätettiin järjestää tapaamisen jälkeen saunailta tapaamiseen osallistuville. Psykologiliitolta haetaan 
lisää avustusta tämän tapahtuman järjestämiseksi.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään Jyväskylässä sunnuntaina 30.3.

11. KosmoSPOLiitti
KosmoSPOLiitti järjestetään tänä vuonna 11.-12.4. Lähtö tapahtuu Helsingistä, ja risteilyllä on 
tarkoitus suunnata Tallinnaan.
Risteilyn teemaksi valittiin jokin työelämään liittyvä aihe. Ennen matkaan lähtöä on tarkoitus 
järjestää Helsingissä aiheeseen liittyvä luento, tai jokin muu yhteinen tieteellinen tapahtuma. 
Lisäksi risteilylle pyydetään trainereita järjestämään risteilyn osallistujille yhteistä toimintaa.
Risteilyn osallistujakiintiöksi päätettiin asettaa noin 70 henkilöä. Osallistumismaksu päätetään, kun 
risteilyn lopullinen hinta on tiedossa.

Kokoustauko 11:34. Kokous jatkui 11:40.

12. Vuoden 2014 projektit

Nettisivut
SPOL:n jäsenistöltä on tullut toiveita siitä, että nettisivuja tulisi päivittää aktiivisemmin. Nettisivuja 
pyritään tästä lähtien päivittämään aiempaa aktiivisemmin.

Jäsenkysely
Jäsenkyselyä päätettiin alkaa suunnitella. Alustavasti sovittiin, että jäsenkysely toteutetaan 
myöhemmin tämän vuoden aikana.

SPOL-lehti 2014
Kukin edustaja kyselee oman ainejärjestönsä jäsenten kiinnostusta lehden tekoon. Halukkaita 
juttujen kirjoittajia etsitään eri ainejärjestöistä. 

Toiminnan avoimuus
SPOL:n hallituksen kokousten pöytäkirjoja päätettiin alkaa jakaa jäsenistölle SPOL:n nettisivujen 
kautta. SPOL:n näkyvyyttä pyritään lisäämään, esimerkiksi päivittämällä aktiivisemmin kuulumisia 
eri tapahtumista SPOL:n facebook- ja nettisivuilla.

13. Ainejärjestöjen kuulumiset
Kaikilla ainejärjestöillä uusien hallitusten toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Kaikissa 



kaupungeissa järjestetään kevään aikana monenlaisia tapahtumia psykologian opiskelijoille.

14 Tulevat kokoukset
Seuraava kokous järjestetään 30.3. Jyväskylässä.
Huhtikuun kokous järjestetään KosmoSPOLiitin yhteydessä 12.4. 
Toukokuun kokous järjestetään 10.5. Helsingissä kello 12:00.

15. Muut esille tulevat asiat
Kiinnostusta osallistumisesta elokuussa Joensuussa järjestettävään Psykologia 2014 -kongressiin 
tiedustellaan eri ainejärjestöjen jäseniltä. Tarkoituksena on alustavasti kartoittaa, paljonko 
opiskelijoita tapahtumaan mahdollisesti osallistuu.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:12.

_____________________________ _____________________________
puheenjohtaja sihteeri
Annukka Niemelä Pia Jussila

_____________________________ _____________________________
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Assi Peltonen Emma Nevala


