
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Ylimääräinen yhdistyksen kokous
Aika: 27.7.2014 klo 12.00
Paikka: Assistentinkatu 7, Publicum, sh 209, 2. kerros

Paikalla: Annukka Niemelä (pj.), Pia Jussila (siht.), Lotta Tuominen, Johanna Kjellman, Timo 
Rautavaara, Tino Karolaakso, Miia Mellanen, Maarit Vaija, Kimmo Haapanen, Assi Peltonen, 
Emma Nevala

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.13.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
Nettipäätökset lisättiin kohdaksi 8, jäsenistökysely kohdaksi 14, ja seuraava kokous kohdaksi 17. 
Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Annukka Niemelä.

5. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Pia Jussila.

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Assi Peltonen ja Miia Mellanen.

7. Ilmoitusasiat
SPOL on saanut kutsun Cortex ry:n vuosijuhlille, jotka järjestetään 25.10. Tampereella Bravo 
Plazassa. Annukka Niemelä edustaa SPOL:a vuosijuhlilla.

Vuoden 2014 SPOLympialaiset järjestettiin 26.7. Turussa. Tapahtuma sujui kaikin puolin hyvin.

SPOL:n opiskelijakolumni Psykologi-lehdessä ilmestyy joulukuussa. Kolumnin aihetta ja sisältöä 
mietitään yhdessä hallituksen kesken.

Train the Advanced Trainers (TAT) -tapahtuma järjestetään Suomessa maaliskuussa 2015. 
Tapahtumaa on järjestämässä suomalaisista psykologian opiskelijoista koostuva tiimi, ja 
tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Timo Rautavaara. 

Psykologia-kongressi järjestetään 20.-22.8. Joensuussa. Opiskelijoille kolmipäiväinen kongressi 
maksaa 60 euroa, ja ilmoittautuminen on käynnissä paraikaa.

8. Nettipäätökset
Vuoden 2014 EFPSA-kongressiin liittyviä kuluja päätettiin korvata Assi Peltoselle (677,98e), Julius
Väliaholle (270e), Kaisa Yli-Pärrille (270e), Emilia Karjalaiselle (270e), Sara Hiekkarannalle 
(270e), Virpi Ylihärsilälle (105e), IikkaYli-Kyynylle (105e), Hanna Leinoselle (105e), Lena 
Hägglundille (105e), Hanna Martikaiselle (105e), Timo Rautavaaralle (105e), Pyry Heikkiselle 
(105e), Dmitry Poletaeville (105e) ja Ville Ritolalle (105e). Lisäksi Assi Peltoselle päätettiin 
korvata EFPSA:n jäsenmaksu (170e).



9. Talousasiat
Tilin saldo 27.7. oli 5109,44e 

Toukokuun kokouksen (4/2014) matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Emma Nevalalle (31,85e), 
Roosa Hämäläiselle (59,30e), Lotta Tuomiselle (41,22e), Johanna Kjellmanille (31e), sekä Pia 
Jussilalle (33,60e).

SPOLympiaisiin liittyviä kuluja hyväksyttiin korvattavaksi Johanna Kjellmanille (518,65e, 
tarjoilukuluja) ja Tuuli Turuselle (45,60e, palkinnot). Lisäksi KY-dealing Oy:lle maksettiin 
SPOLympialaisten jatkopaikan tilavuokra 370e (sis. pantti 100e).

Heinäkuun kokouksen (ylimääräinen yhdistyksen kokous) matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi 
Miia Mellaselle (36,60e). Heinäkuun kokouksen tarjoilukuluja hyväksyttiin korvattavaksi Johanna 
Kjellmanille (28,37e).

Taru Smolanderille hyväksyttiin korvattavaksi maaliskuisen ainejärjestötapaamisen matkakuluja 
(37e).

Dmitry Poletaeville hyväksyttiin korvattavaksi Romanian EFPSA-kongressin tuliaiskuluja 
(133,45e).

Riihimäen perehdytysviikonlopun matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Anni Viidalle (11,80e) ja 
Annika Söderholmille (38,81e). Lisäksi Anni Viidalle hyväksyttiin korvattavaksi muita 
perehdytysviikonlopun treinereiden kuluja (11,80e).

INT200:lle maksettiin nettisivumaksu (12e).

Impulsille hyväksyttiin korvattavaksi vuoden 2013 SPOS:n maksamatta jääneitä ruokakuluja 
(206,49e).

Lotta Tuomiselle hyväksyttiin korvattavaksi seuraavia matkakuluja: tammikuun kokous 
(yhdistyksen vuosikokous): 17,82e, helmikuun kokous (1/2014): 24,75e ja maaliskuun kokous 
(2/2014): 39e.

10. Ainejärjestöjen kuulumiset
Maaliskuun ainejärjestötapaamisessa käynnistynyttä ainejärjestöjen kumppanuusprojektia on alettu 
järjestellä eri ainejärjestöissä.

Kaiken kaikkiaan ainejärjestöjen kesä on kulunut rauhallisesti.

11. Graduseminaari
Tapahtuma järjestetään 14.11. Helsingissä. Sitsipaikkaa ei ole vielä löytynyt, mutta muutoin 
tapahtuman järjestelyt ovat hyvällä mallilla.

Tapahtumaan haetaan neljää puhujaa kertomaan omista graduistaan. Yksi puhuja on jo varmistanut 
tulonsa, joten kolmelle puhujalle on vielä paikka avoinna.

Tapahtuman nimi päätettiin vaihtaa gradukonferenssiksi. Päivän iltaosuuden nimi on edelleen 
tuttuun tapaan SPOL-sitsit.

12. Kosmospoliitti



a. ajankohta
Kosmospoliitti yritetään yhdistää TAT:n Training Dayn kanssa. TAT on tarkoitus järjestää 
maaliskuussa, joten myös Kosmospoliitti yritetään saada järjestettyä maaliskuun aikana. Tavoitteena
on varata risteily viikkojen 10, 11 tai 12 perjantaille tai lauantaille.

b. paikka
Lähtö seuraavalle Kosmospoliitille tapahtuu Helsingistä.

c. ohjelma
Alustavan suunnitelman mukaan Kosmospoliitin yhteydessä järjestetään TAT-tapahtumaan kuuluva 
Open Training Day. Open Training Dayn tarkoituksena on, että TAT:iin osallistujat pääsevät 
kouluttamaan suomalaisia psykologian opiskelijoita. Tämä takaa sen, että TAT:n aikana osallistujat 
saavat kokemusta kouluttamisesta ja ohjelman järjestämisestä erilaisissa pienryhmissä.

Kosmospoliitin yhteydessä osallistujille pyritään myös tarjoamaan mahdollisuus käydä Tallinnassa. 
Lisäksi tallinnalaisiin psykologian opiskelijoihin ollaan yhteydessä, ja kartoitetaan mahdollisuutta 
järjestää yhteistä ohjelmaa heidän kanssaan Tallinnan vierailun aikana.

13. Uusien fuksien vastaanotto
Eri ainejärjestöjen fukseille tiedotetaan SPOL:sta ja SPOL:n toiminnasta jo ennen lukuvuoden 
alkua. Fukseille lähetettävään mainosviestiin olisi hyvä liittää ainakin linkki SPOL:n facebook-
sivuille ja -ryhmään, linkki SPOL:n nettisivuille, sekä kutsu Psykologia 2014 -kongressiin.

Viestit fukseille olisi hyvä saada lähetettyä mahdollisimman pian.

14. Jäsenistökysely
Annukka Niemelä on päävastuussa jäsenistökyselyn toteuttamisesta. Vanhaa jäsenistökyselyä 
käytetään mallina uuden tekemisessä, mutta sitä on kuitenkin tarkoitus myös uudistaa jonkin verran.
Jäsenistökyselyä kaavaillaan toteutettavaksi loka-marraskuussa.

15. Nettisivut
a. kääntämiset ruotsiksi
Selvitellään mahdollisuutta tehdä SPOL:n nettisivut myös ruotsinkielisiksi pelkän SPOL på svenska
–osion sijaan. Impulsin jäsenistöä värvätään mukaan käännösprojektiin.

b. esittelyteksti englanniksi
Nettisivuille lisätään SPOL in english -osio, johon laitetaan SPOL:n yhteystiedot, sekä perustiedot 
SPOL:sta ja sen toiminnasta. Tämän myötä esimerkiksi yhteydenotot Suomen ulkopuolelta 
helpottuvat.

c. korjausten deadline
Nettisivujen korjaukset tulee lähettää Pia Jussilalle 1.8. mennessä.

16. Esitarkastetut säännöt (liite 1)
Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen kevätkokouksessa (2/2014) hyväksytyt sääntömuutokset. 
Muutoksia tehtiin pykäliin 3, 4, 6, 9 ja 10. Tarkat muutokset ovat luettavissa yhdistyksen 
kevätkokouksen pöytäkirjan liitteestä 1. 

Säännöissä on vielä korjattavaa, mutta tältä erää nämä muutokset todettiin riittäviksi. Toivottavaa 
olisi, että seuraava hallitus jatkaisi sääntöjen korjaamista.

Säännöt ovat tällä hetkellä olemassa ainoastaan paperisessa muodossa. Uudet säännöt tilataan 



paperiversion lisäksi myös sähköisessä muodossa.

Sääntömuutosten lopullinen budjetti ei ole vielä selvillä.

17. Tulevat kokoukset
Seuraava kokous järjestetään Tampereella 23.8. kello 12.15.

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

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.49.

_____________________________ _____________________________
puheenjohtaja sihteeri
Annukka Niemelä Pia Jussila

_____________________________ _____________________________
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Assi Peltonen Miia Mellanen


