
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 9/2014
Aika: 12.12.2014 klo 17.30
Paikka: Pian koti, Sammonkatu 36 A 5, Tampere

Paikalla: Annukka Niemelä (pj.), Pia Jussila (siht.), Lotta Tuominen, Johanna Kjellman, Mia 
Varjus, Hanna Leinonen, Emma Nevala

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.46

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

3. Esityslistan hyväksyminen
Kohdaksi 10 lisättiin wiki ja sähköpostitilit ja kohdaksi 16 Train Advanced Trainers. Muilta osin 
esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lotta Tuominen ja Johanna Kjellman.

5. Ilmoitusasiat
SPOL:n uudet säännöt ovat astuneet voimaan.

Annukka Niemelä on käynyt SYL:n kanssa keskustelua psykologian tutkinnon kehittämisestä ja 
kirjoittanut aiheesta myös blogitekstin SYL:n sivustolle.

6. Nettipäätökset
Päätettiin budjetoida 30e kullekin ainejärjestölle erikseen haettavaksi EFPSA-päivän järjestämiseen.

7. Talousasiat
SPOL-sitsien tilavuokra (24Basement) hyväksyttiin maksettavaksi (1682e). SPOL-sitsien 
tarjoilukuluja hyväksyttiin korvattavaksi Jade Plymille (93,39e), Emma Talvitielle (71,12e) ja 
Maarit Janssonille (12,60e). Gradukonferenssin puhujien matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi 
Tino Karolaaksolle (41,30e) ja Alli Mattilalle (42,80e). Gradukonferenssin puhujien todistusten 
postituskuluja hyväksyttiin korvattavaksi Mia Varjukselle (3e).

SPOL:n laulukirjan taittajan lahjakortti (50e) hyväksyttiin korvattavaksi Mia Varjukselle. 
Jyväskylän yliopistopainolle hyväksyttiin maksettavaksi SPOL:n laulukirjojen painatuskuluja 
(1092,93e).

Marraskuun kokouksen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Mia Varjukselle (49,40e), Pia 
Jussilalle (41,30e), Emma Nevalalle (31,50e) ja Tuuli Turuselle (27,90e).

Cortexin EFPSA-päivän tarjoilukuluja hyväksyttiin korvattavaksi Sara Hiekkarannalle (23,49e).

Hallituksen joulukuun kokouksen ja hallituksen pikkujoulujen tarjoilukuluja hyväksyttiin 
korvattavaksi Pia Jussilalle (29,74e) ja Lotta Tuomiselle (25,90e).

Annukka Niemelälle hyväksyttiin korvattavaksi Riihimäen perehdytysviikonlopun vuokra-auton 
bensakuluja (16,23e), perehdytysviikonlopun ruokakuluja (9,16e), maaliskuun 
ainejärjestötapaamisen ruokakuluja (21,83e), nimenkirjoitusoikeuksien muutoskuluja (20e), 



sääntömuutoskuluja (85e), Salli Saaren muistaminen KosmoSPOLiitti-luennosta (40e), syyskuun 
kokouksen tarjoilukuluja (29,73e), Cortexin vuosijuhlien osallistumismaksu (60e), Cortexin 
vuosijuhlalahja (26,27e), Psykonetin perustutkintotyöryhmän kokouksen matkakuluja (52,88e), 
PYRY:n kokouksen matkakuluja (44,40e), sekä Tuomo Tikkasen muistaminen gradukonferenssissa 
(40e). Lisäksi Annukka Niemelälle hyväksyttiin korvattavaksi helmikuun kokouksen (61,84e), 
huhtikuun kokouksen (61,70e), toukokuun kokouksen (72,20e), heinäkuun kokouksen (32,80e), 
elokuun kokouksen (37e), syyskuun kokouksen (62,30e), marraskuun kokouksen (65e) ja joulukuun 
kokouksen (32e) matkakuluja.

8. Suunnittelua toimintakaudelle 2015
Valmisteltiin toimintasuunnitelmaa toimintakaudelle 2015.

Päätettiin perustaa neljä uutta hallituspestiä, jotka ovat sponsorivastaava, koulutuspoliittinen 
vastaava, tapahtumavastaava ja tiedotusvastaava.

Emma Nevala poistui kello 18.57

Päätettiin pitää hallituksen skypemiitti 7.1. klo 18, jolloin jatketaan toimintasuunnitelman 
muokkaamista.

Aiemmista vuosista poiketen kaikki pestit päätettiin jakaa tammikuun kokouksessa.

9. Tulevan hallituksen perehdyttäminen
Uuden hallituksen facebook-ryhmä perustetaan heti, kun kaikkien kaupunkien SPOL-edustajat ovat 
tiedossa. Uusi hallitus kutsutaan wikiin ja heille jaetaan pestitestamentit jo hyvissä ajoin ennen 
toimintakauden alkua.

Perehdytysviikonloppu järjestetään alustavasti 6.-8.2. Paikkaa perehdytysviikonlopulle selvitetään.

Perehdytysviikonloppuna panostetaan ryhmähengen nostatuksen lisäksi erityisesti tiedonsiirtoon. 
Pohdittiin perehdytysviikonlopun alustavaa ohjelmaa.

Perjantaina 16.1. järjestetään uuden ja vanhan hallituksen illanvietto.

Uusille hallituslaisille laaditaan ennakkotehtäviä, jotka heidän tulee tehdä perehdytysviikonloppuun 
mennessä. Ennakkotehtävien tarkoituksena on perehdyttää uutta hallitusta muun muassa wikin ja 
nettisivujen hyödyntämiseen jo ennen toimintakauden alkua.

Toiminnan onnistuneen jatkuvuuden vuoksi vanha hallitus osallistuu perehdytykseen aktiivisesti.

10. Wiki ja sähköpostitilit
Wikiä päivitetään ajankohtaiseksi, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä uusille 
hallituslaisille. Uusia hallituksen jäseniä perehdytetään wikin käyttöön jo ennen toimintakauden 
alkua. Wikin rinnalle luodaan drive-tili.

Päätettiin luoda -@psykologianopiskelijat.net -muotoa olevat sähköpostiosoitteet puheenjohtajalle, 
sihteerille, taloudenhoitajalle, tapahtumavastaavalle, sponsorivastaavalle ja koulutuspoliittiselle 
vastaavalle.

11. SPOL-seminaari
Seminaariin ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 14.12. klo 18.00. Ilmoittautumisia on tullut 
paljon. Mukaan päässeille ilmoitetaan henkilökohtaisesti mahdollisimman pian.

mailto:-@psykologianopiskelijat.net


Seminaarin jatkobileet järjestetään ravintola Doriksessa. Jatkobileisiin kaikki ovat tervetulleita, eikä 
niihin tarvitse ilmoittautua erikseen. Myös kaikille jatkobileisiin osallistujille järjestetään 
opiskelijamajoitus tarvittaessa. Majoitustarpeesta tulee ilmoittaa etukäteen sähköpostilla.

Seminaarin järjestelyt ovat hyvällä mallilla.

12. KosmoSPOLiitti
Risteily varataan ja tapahtuman järjestelyt aloitetaan mahdollisimman pian.

13. Gradupankki
Nettisivuille on lisätty gradupankki-osio, johon on kerätty eri yliopistojen gradutietokantoja. 
Toivottavaa olisi, että kaikkien yliopistojen pro gradu -tutkielmat olisivat verkossa kaikkien 
luettavissa.

14. EFPSA
EFPSA-kongressin ilmoittautuminen on alkanut. Kongressin teemana on Back to the roots of 
Psychology & Sexuality, ja se järjestetään ensi keväänä Srnissä, Tsekissä.

15. AOVA
AOVA:n uusi puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat on valittu. Uusi toimintakausi käynnistyy 
14.2.

Keskusteltiin yhteistyöstä AOVA-edustajien kanssa tulevalla kaudella. AOVA:ssa käsiteltävät isot 
kysymykset tulee jatkossakin tuoda SPOL:n hallitukselle keskusteltavaksi ennen äänestystä, ja 
hallitukselle on hyvä tuoda kuulumisia AOVA-kokouksista.

16. Train Advanced Trainers
SPOL:lle on tullut 1200 euron suuruinen avustushakemus Train Advanced Trainers -tapahtumaa 
varten.

Tällä hetkellä SPOL:lla ei ole varaa antaa tapahtumalle näin suurta summaa. Tämän vuoden 
mahdollista kv-ylijäämää voidaan käyttää tapahtuman rahoittamiseen.

SPOL ehdottaa sponsoriyhteistyösopimusta tapahtuman järjestäjätiimin kanssa. Tapahtuman 
järjestäjät voivat vapaasti hakea sponsoreita SPOL:n nimissä.

17. Yhteistyötahojen kuulumiset
Psykologiliiton puheenjohtaja vaihtuu vuoden 2016 alussa. Valinnasta vastaa vaalivaliokunta. 
Kriteerejä puheenjohtajan valinnalle pohditaan. Ehdotetaan, että SPOL:n tuleva hallitus ottaa kantaa 
siihen, mitkä olisivat mahdolliset kriteerit puheenjohtajan valinnalle.

Myös liiton pääsihteeri vaihtuu keväällä 2015.

18. Ainejärjestöjen kuulumiset
Kaikissa ainejärjestöissä valmistaudutaan jo seuraavaan toimintakauteen, ja useimmissa 
ainejärjestöissä ensi vuoden hallitus ja toimihenkilöt on jo valittu. Ainejärjestöissä on ollut 
tapahtumarikas syksy.

Oidipuslainen Aki Puolakka voittanut Helmi läppä stand up -kilpailun. SPOL onnittelee Aki 
Puolakkaa.



19. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään Tampereella 18.1.

20. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.05. 

_____________________________ _____________________________
puheenjohtaja sihteeri
Annukka Niemelä Pia Jussila

_____________________________ _____________________________
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Lotta Tuominen Johanna Kjellman


