SPOL:n hallituksen kokous 1/2020

Aika: 9.2.2020 klo 11:00
Paikka: Haaganmäki 13, 20580 Siuntio
Läsnä: Sonja Toivonen (pj.), Hanna Viherkoski (siht.), Aino Airaksinen, Joel Alho, Jannik
Andelin, Suvi Heikkinen, Pinja Huotari, Heidi Iik, Ida Pedersen, Oona Savander, Emilia
Veikkola, Inka Westerlund, Tove Roos, Annamari Järviniemi, Tommi Pääkkönen, Tiina Autio,
Laura-Kaisa Karjalainen, Johanna Helminen, Eetu Vilminko
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11:01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty viikko etukäteen ja
paikalla on vähintään puolet hallituksesta.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
Kohta 12 muokattiin muotoon “Spolin hallituksen viestintä”.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emilia Veikkola ja Heidi Iik.

5. Ilmoitusasiat
Uusi hallitus on perehdytetty uusiin pesteihinsä ja ryhmäytynyt Siuntiossa.
Perehdyttämässä oli vanha hallitus ja lisäksi kouluttamassa Kouluttajaverkosto Verson
kautta Pauliina Wuorivirta ja Annamari Järviniemi.

Osa SPOL:n laulukirjojen painoksista on havaittu olleen virheellisiä. Jos jäsenellä on
virheellinen kirja, voi tästä ilmoittaa SPOL:n hallituslaiselle. Sonjalta saa ilmaiseksi
vaihdettua uusia kirjoja.

6. Nettipäätökset
29.1.2020
- Hyväksyttiin maksettavaksi palkitsijaisten matkoista Ellen Bymanille 68,00 €.
- Hyväksyttiin maksettavaksi SPOL:n seminaarin luennoitsijalle Minna Laitille 145,50 €.
Sovittu summa oli 150,00 €, josta vähennetään 3% veroja.
- Hyväksyttiin maksettavaksi SPOL-seminaarin jatkoille tilatuista ruoista Annamari
Järviniemelle 163,80 €.
SPOL korvasi hallituslaisille Friends & Burgerista tilatut ruoat, sillä seminaarin ja jatkojen
välillä oli rajoitetusti aikaa ja taloudellinen ylijäämä oli suuri. 15 €/kpl maksavien annosten
tilaaminen SPOL:n maksamina oli siis perusteltua jokaisen hallituslaisten jaksamisen tueksi.
31.1.2020
- Hyväksyttiin maksettavaksi SPOL:n seminaarin kahvikuluja Cafe Arkenille 467,00 €.
5.2.2020:
- Hyväksyttiin maksettavaksi 13162 € Tallink Silja Linelle KosmoSPOLiitin loppulaskusta

7. Talousasiat
Tilin FI24 1590 3000 1835 64 saldo kokousajankohtana 3976,62 €.
Vuosijuhlatilin FI71 1544 3000 0085 29 saldo kokousajankohtana 1561,04 €.
Käteiskassan saldo kokousajankohtana 34,09 €.
PSV:n saldo kokousajankohtana 52,00 €.

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:
Matkakorvaukset:
-

Laura-Kaisa Karjalaiselle perehdytysviikonlopusta 106,40 €.
Lippu oli 10 € kalliimpi kuin tavallisesti, mutta halvin mahdollinen, joten korvataan
koko matkan hinta. Sisältää myös Tommi Pääkkösen matkan toiseen suuntaan.

-

Annamari Järviniemelle perehdytysviikonlopusta 130,80 €
Sisältää myös Joelin ja Oonan matkat.
Pauliina Wuorivirralle perehdytysviikonlopun koulutuksesta 52,30 €.
Pinja Huotarille vuosikokouksesta 12 €.
Suvi Heikkiselle vuosikokouksesta 68 €.
Emilia Veikkolalle vuosikokouksesta 28 €.
Oona Savanderille vuosikokouksesta 50 €.
Sisältää myös Joelin matkat.
Eetu Vilmingolle perehdytysviikonlopusta 21,20 €.
Tiina Autiolle perehdytysviikonlopusta 27,30 €.

Kulukorvaukset:
-

Inka Westerlundille perehdytysviikonlopun ruoista 379,22 €.
Johanna Helmiselle perehdytysviikonlopun ruoista 23,47 €.
Annamari Järviniemelle perehdytysviikonlopun koulutustarvikkeista 30,75 €.

EFPSA:n varsinaiselle edustajalle tullaan korvaamaan EFPSA-kongressista 80 %,
varaedustajalle 70 % ja edellisen vuoden edustajalle 30 % matkakuluista. Korvausmäärät
ovat samat kuin viime vuonna. Matkoista ei korvata koko summaa rahatilanteen takia.
SPOL saa Psykologien yhteistyöjärjestö Pyryltä 1000 € matka-apurahaa jaettavaksi
eteenpäin. Aiemmin osallistujat ovat hakeneet korvaukset suoraan Pyryltä, mutta nyt
korvaukset haetaan SPOL:n kautta. Tästä ilmoitetaan Suomen EFPSA-kongressin osallistujien
Facebook-ryhmään, ja lisää tullaan tiedottamaan myöhemmin, kun asia varmistuu Pyryn
kokouksessa maaliskuussa. Laura-Kaisa osallistuu kokoukseen.

Eetu Vilminko poistuu ajassa 11:32.

8. Koulutuspoliittiset asiat
Psykologian opiskelijoiden aloituspaikkojen määrän nousua koskeva tieto on edelleen
epäselvää ja kaupunkien välillä tilanteet ovat vaihtelevia. Kompleksi on kirjoittanut aihetta
vastustavan kannanoton. Varmuutta siitä, tullaanko aloituspaikkoja lisäämään, ei vielä ole.
Aloituspaikkojen määrää ei kuitenkaan nosteta vielä ainakaan ensi lukuvuodeksi.
Hallituslaiset seuraavat omassa kaupungissaan käytävää keskustelua aiheesta, jos uutta
tietoa tai keskustelua ilmenee esimerkiksi ainejärjestöjen kokouksissa.

9. EFPSA- ja kv-asiat
EFPSA-kongressiin lähtijät ovat selvillä. Paikkojen määrä Suomelle tällä hetkellä 12, mutta
paikkoja saattaa tulla lisää. Suomen lähtijöille on tehty oma Facebook-ryhmä, jossa
esimerkiksi tiedotetaan Pyryn matkakorvauksien hakemisen muutoksista.
Inka ottaa Facebookissa yhteyttä kaikkien jäsenjärjestöjen hallitusten KV-vastaaviin, joille
luodaan oma Facebook-ryhmä. Inka aktivoi ryhmän toimintaa edistääkseen
kommunikaatiota KV-vastaavien välillä. Impulsilla ei ole omaa edustajaa, joten Ida toimii
Impulsin edustajana.
Vaihtopäivät järjestetään tänä vuonna Slovenian kanssa. Suomalaiset osallistujat lähtevät
Sloveniaan elokuun alussa ja slovenialaiset tulevat syyskuun lopussa Suomeen. Inka
vahvistaa tarkemmat viikot myöhemmin. Vaihtopäivät järjestetään Suomen osalta
Helsingissä slovenialaisten toiveesta. Vaihtopäivien teema on itsemurha.

10. Tulevat tapahtumat
Vuoden tapahtumien kaupungit ja aikataulut:
KosmoSPOLiitti: maaliskuussa Helsingistä
SPOS: toukokuussa Joensuussa
Spolympialaiset: heinäkuussa Tampereella
Spolskis: syys-/lokakuussa Turussa
Gradukonferenssi: marraskuussa Jyväskylässä
SPOL-Seminaari: tammikuussa Helsingissä
Hallituksen kokoukset pidetään tapahtumien yhteydessä. Loput kokoukset sovitaan
tapauskohtaisesti. Todennäköisesti loput kokoukset painottuvat Tampereelle ja Jyväskylään
sijainnin takia.

KosmoSPOLiitti 7.-8.3:
Tapahtuman järjestämisen työnjako uuden ja vanhan hallituksen välillä voi olla haasteellista
edellisten vuosien kokemuksen perusteella. Tommi Pääkkönen on ollut pääyhteydessä
laivaan, mutta ei itse tule paikalle. Uudet ja vanhat tapahtumavastaavat loivat
WhatsApp-ryhmän järjestelyjen helpottamiseksi.
Laiva menee Helsingistä Tallinnaan ja aamulla on mahdollisuus käydä maissa. Tapahtumaan
on ilmoittautunut 266 henkilöä ja kaikki ovat mahtuneet mukaan. Tapahtumaan kuuluva
luentotilaisuus pidetään Helsingin yliopiston Porthania P764:ssa. Luentotilaisuus
järjestetään ennen laivaan lähtöä klo 14:00-16:00.

Luentotilaisuuden juontaa kaksi hallituslaista, joista toinen on Suvi, ja toinen on toistaiseksi
päättämättä. Tilaisuudessa on puhujia Nuorten Psykologien Verkostosta, sekä
Psykologiliiton järjestökoordinaattori Katja Vähäkangas. NPV:ltä on pyydetty useita puhujia
jäsenkyselyn johdosta, jossa esitettiin toive työlähtökohtaisista esityksistä. Puhujilla on
työkokemuksia eri psykologian aloilta. Kokouksessa keskusteltiin, voisiko NPV:n puhujien
osuus toimia paneelikeskustelun muodossa. Koska NPV:n Patrik Zilliacuksen aihe oli
kuitenkin spesifimpi, sovittiin alustavasti, että Zilliacus pitää oman esityksen ennen paneelia.
Panelistien määrä on vielä päättämättä, sillä NPV:ltä on sovittu tulevan kuusi puhujaa,
mutta viisi panelistia olisi melko suuri määrä.
Luentotilaisuuden alustava aikataulu:
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00

Katja Vähäkangas
Patrik Zilliacus
Paneelikeskustelu

Tallink Silja Line lahjoittaa yhden hytillisen verran ilmaisia paikkoja SPOL:n hallitukselle
kiitoksena suuren ryhmän järjestämisestä laivalle. Aiemmin ilmaisten paikkojen saajiksi on
valittu esimerkiksi tapahtumasta päävastuussa olleet henkilöt. Koska tänä vuonna vanhan
hallituksen tapahtumavastaavat eivät osallistu risteilylle, jaetaan laivayhtiön lahjoittama
summa tasapuolisesti uudelle hallitukselle siten, että maksetuista lipuista palautetaan rahaa
takaisin myöhemmin. Taloudenhoitaja laskee palautettavan summan.
Hallitus keskustelee vielä myöhemmin KosmoSPOLiitin järjestelyistä Discortin välityksellä,
sillä tapahtumassa on vielä paljon järjestelemistä esimerkiksi vastuualueiden, hyttikorttien
ja ohjelman suhteen.

SPOS:
Tapahtuman päivämääräksi sovittiin 16.5.2020. Kaikki hallituslaiset eivät pääse
tapahtumaan, mutta toukokuussa esimerkiksi vappu ja äitienpäivä vaikeuttivat kaikille
sopivan päivämäärän asettamista. Päivämäärä ilmoitetaan ainejärjestöjen hallituksille.
Tapahtuman houkuttelevuudesta on käyty keskustelua. Perinteisesti SPOS:iin on kuuluneet
luento-osuus sekä sauna. Seuravaana päivänä on lisäksi ainejärjestötapaaminen. Tänä
vuonna tapahtuma järjestetään Joensuussa, joten jotta tapahtumaan saisi houkuteltua
mahdollisimman paljon jäseniä, tulisi mahdollisesti keksiä jotain lisähoukuttimia.
Kokouksessa ehdotettiin esimerkiksi leirintäalueen ja Kolin mahdollisuutta. Kolille on matkaa
Joensuusta noin tunti, ja jäsenistöltä tulisi todennäköisesti pyytää maksua. Tapahtumassa
olisi lisäksi hyvin paljon järjestelemistä ja se olisi melko pian toisen suuren tapahtuman
perään. Todennäköisesti apua järjestelyihin tarvittaisiin Joensuun opiskelijoilta.
Tapahtumaan olisi kuitenkin mahdollista yrittää hankkia sponsoreita, ja mikäli innokkuutta

järjestämisen aloittamiseen ajoissa löytyy, on vaihtoehto edelleen mahdollinen, ja tästä
tullaan keskustelemaan lisää myöhemmissä kokouksissa.

Palautekooste tapahtumista 2019:
KosmoSPOLiitti: Tiedottamista toivottiin lisää esimerkiksi laivayhtiöstä ja aikataulusta.
Kosmoskaba oli pidetty, mutta sitä voisi mainostaa enemmän ja konkreettiset palkinnot
jakaa.
SPOS: Tiedotus majoittamisesta oli hyvää, uimapuvusta pyydettiin muistuttamaan.
Luennolle osallistui vain vähän ihmisiä. Saunomiseen toivottiin enemmän aikaa.
Spolympialaiset: Lajit olivat hyviä. Toivottiin lisää tutustumista ja parempaa joukkueiden
erottelua esim. liivein.
Spolskis: Bussin järjestelysotkuista huolimatta bilebussi oli pidetty. Workshoppeja
koskevassa palautteessa oli paljon hajontaa esimerkiksi aiheen hyödyllisyydessä. Jatkot
olivat hauskat.
Gradukonferenssi: Kokonaisuus oli hyvä. Sitseille toivottiin isompaa tilaa.
Seminaari: Puheiden englanninkielisyydestä olisi toivottu tiedotettavan paremmin. Muuten
tiedotus oli hyvää. Aiheita toivottiin aiemmin tietoon ja osan puheista olisi paremmin voinut
liittää psykologin ammattiin. Jatkoa varten tuli paljon ehdotuksia mahdollisista seminaarien
aiheista.
Tarkemmin palautteita voi lukea Drivestä, kunhan käyttöoikeudet tulevat. Hallituslaisten
toivotaan lukevan aina tulevan tapahtuman edelliset palautteet ennen järjestämistä, jotta
samoilta virheiltä voitaisiin välttyä ja toiveita toteuttaa.

11. Tilinkäyttöoikeuksien siirto
Jannik Andelinille myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet tileille FI03 5730 0820 8653 15 sekä
FI78 5730 0820 8653 23, 9.2.2020 alkaen. Hänelle voidaan tarvittaessa liittää nämä
käyttöoikeudet hänen henkilökohtaisiin pankkitunnuksiinsa. Lisäksi myönnetään
käyttöoikeus OP-Business Card-korttiin. Samalla tilinkäyttöoikeudet edellä mainittuihin
tileihin sekä käyttöoikeus OP-Business Card-korttiin poistetaan Annamari Järviniemeltä.

12. SPOL:n hallituksen viestintä
Sisäiseen viestintään liittyen pidetään erillinen Discord-etätapaaminen, jotta ehdimme sopia
kaiken.
Ulkoinen viestintä:
SPOL:n blogia jatketaan tänä vuonna. Blogia voitaisiin mainostaa paremmin, esimerkiksi
Instagramissa, kun uusi postaus on julkaistu. Blogiin voi kirjoittaa halutessaan ja lisäksi

jokainen jäsenjärjestö ottaa vastuun vähintään yhden postauksen kirjoittamisesta sovittuna
aikana. Tekstin voi kirjoittaa esimerkiksi SPOL:n tai ainejärjestön hallituslainen, jäsen tai
valmistunut psykologi. Aiheet ovat vapaita, mutta päällekäisyyksien välttämiseksi niistä
ilmoitetaan.
Kirjoitusvuorot:
Maaliskuu: Cortex
Toukokuu: Komplex
Heinäkuu: Stimulus
Syyskuu: Fobia
Marraskuu: Impuls
Tammikuu: Oidipus
SPOL:n kannanotoista yhteiskunnallisiin asioihin sovitaan tapauskohtaisesti. Aiemmin
esimerkiksi Terapiatakuu -aloitetta on tuettu mainostamalla Instagramissa viime vuonna.
SPOL:n Facebook-sivuilla voitaisiin jakaa jatkossa myös kiinnostavia psykologian tutkimuksia.
Hallituslaiset voivat tarkkailla etenkin omien laitostensa julkaisemia tutkimuksia. Julkaisuja
tulee kuitenkin miettiä tarkkaan, etteivät ne ole esimerkiksi liian kantaaottavia siten, että
julkaisuilla tuetaan ainoastaan tietynlaisia näkökulmia. Ennen julkaisua konsultoidaan siis
muita hallituslaisia. Aiheeseen palataan seuraavassa kokouksessa.
Hallituslaiset aloittavat Instastory-esittelyt itsestään ja pestistään heti maanantaina 10.2.
Jokainen pestinhaltija esittäytyy muutamalla storyllä. Kaikilla hallituslaisilla on lupa päivittää
itse SPOL:n Instagram-tiliä.
Esittelyjen päivämäärät:
10.2. Sonja (puheenjohtaja)
11.2. Emilia (varapuheenjohtaja)
12.2. Hanna (sihteeri)
13.2. Heidi ja Ida (EFPSA-edustajat)
14.2. Jannik (taloudenhoitaja)
17.2. Suvi ja Pinja (tapahtumavastaavat)
18.2. Oona (koulutuspoliittinen vastaava)
19.2. Aino (tiedotusvastaava)
20.2. Inka (KV-vastaava)
21.2. Joel (yritysyhteistyövastaava)

13. Nettisivujen uudistus ja palautelaatikko
Nettisivuilla on paljon ylimääräistä ja vanhaa tietoa, joten sivuja tulee päivittää.
Tiedotusvastaava tekee päivitykset.

Nettisivuille lisätään mahdollisesti anonyymi palautelaatikko, joka olisi avoin ympäri vuoden.
Palaute voisi koskea mitä tahansa hallituksen toiminnan osa-aluetta, tai sinne voi lähettää
myös ideoita. Tapahtumien palautekyselyt säilyisivät erikseen. Palautelaatikkoon tulisi
mahdollisesti joitain apukysymyksiä. Tästä päätetään vielä myöhemmin ja palautelaatikon
lisääminen nettisivuille hyväksytetään vielä myöhemmin hallituksella.

14. Vuoden 2020 projektit
Varapuheenjohtaja Emilia tilaa SPOL:n hallituksen paidat, kun hallituslaiset ovat ilmoittaneet
haluamansa koot.

15. Yhteistyötahojen kuulumiset
Verso: Annamari ja Pauliina olivat kouluttamassa uutta hallitusta perehdytysviikonloppuna
Verson kautta. SPOL:n uudet Verso-yhteyshenkilöt ovat Emilia ja Aino.
Psykonet: Seuraava tapaaminen on 2.3. Oonan yhteystiedot on lähetetty Psykonetille ja
Oona ottaa myöhemmin itse yhteyttä Psykonettiin. SPOL on ajanut Sukupuolen ja
seksuaalisuuden moninaisuuden kurssia, joka on otettu oikein hyvin vastaan Psykonetin
kokouksissa. Kurssiin on jo konkreettisesti suunnitteilla esimerkiksi opetussuunnitelman
kuvaukset. Kurssin on tarkoitus alkaa jo ensi vuoden keväällä.
PSV: Huhtikuussa on PSV:n yhdistyskokous, johon Pinja ja Suvi osallistuvat. Matkat
korvataan sekä varsinaiselle että varaedustajalle, sillä PSV toivoi molempien osallistumista.
NPV: Jannik lähettää sähköpostia ja esittäytyy. KosmoSPOLiitin puhujat tulevat NPV:ltä.
Hogrefe: Hanna ottaa yhteyttä ja käy toimistolla kirjoittamassa sopimuksen yhteistyön
jatkamisesta.
SPS: Viime hallituksen SPS-edustajalle Minealle on lähetetty pyyntö lisätä Inkan yhteystiedot
SPS:lle.
Psykologiliitto: Psykologiliiton järjestämässä opiskelijayhteistyöseminaarissa 26.1. oli SPOL:n
uusi ja vanha hallitus, sekä jäsenjärjestöjen hallitusten puheenjohtajat ja koulutuspoliittiset
vastaavat. Seminaarissa mietittiin esimerkiksi maisterivaiheeseen liittyvää fuksi-infon
kaltaista tapahtumaa, joka voitaisiin saada järjestymään jo syksyllä. Learning cafe
-menetelmällä keskusteltiin lisäksi Psykologiliiton ja opiskelijoiden välisestä viestinnästä,
liittovaltuuston toiminnasta, vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta.

16. Ainejärjestöjen kuulumiset

Fobia: Hallitustoiminta on alkanut vauhdilla ja suunnitteilla on esimerkiksi lasketteluexcu
Himokselle, kaverisitsit ja monipuolista hyvinvointoimintaa. SPOL:n kannanotto
harjoittelutuesta on auttanut Turun yliopiston psykologian aineen ja ainejärjestön
koulutuspoliittisten vastaavien yhteistyötä aiheen suhteen. Keskustelu on alussa, mutta
mahdolliseen muutokseen on suhtauduttu vastaanottavaisesti.
Stimulus: Lasketteluexcu Himokselle Cortexin kanssa alkaa jo huomenna, maanantaina 10.2.
Oidipus: Hallitusvuosi lähtenyt käyntiin. Oikeustieteenopiskelijoiden kanssa toteutetaan
tutustumiskäynti Niuvanniemen sairaalaan. Vuosijuhlien alustava päivämäärä on sovittu ja
vujutoimikunta on koottu.
Kompleksi: Psykologian logorekrypäivä on torstaina 20.2. Helsingissä. Tapahtumaan tulee
psykologeja tulee esittelemään ja osallistujat pääsevät kiertelemään ständejä. Tapahtuma
on avoin, eli myös muiden ainejärjestöjen jäsenet saavat osallistua.
Cortex: Lasketteluexcu Himokselle Stimuluksen kanssa alkaa maanantaina. Hallitustoiminta
on lähtenyt käyntiin.
Impuls: Kevätkokous on tulossa. Hallitus teki jäsenten viihtyvyyskartoituksen.

17. Tulevat kokoukset
Maaliskuun kokous 7.3. KosmoSPOLiitin yhteydessä Itämerellä, Tallink Silja Linella. Kokous
aloitetaan laivaan pääsyn jälkeen klo 18:30.
Huhtikuun yhdistyksen kokous 27.4. Tampereella klo 17:30.

18. Yhteistyö ja avunanto
Esityslistan kohta on tarkoitettu kokouksissa hallituslaisten tukemiseksi ja kuulumisten
vaihtoon. Myös pestien välinen yhteistyö on toivottavaa. Tulevissa kokouksissa kohta
nostetaan esityslistoissa ylemmäs.

19. Muut esille tulevat asiat
Kiitos ensimmäisestä kokouksesta!

20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.51.

_____________________________

_____________________________

Puheenjohtaja Sonja Toivonen

Sihteeri Hanna Viherkoski

_____________________________

_____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Emilia Veikkola

Pöytäkirjantarkastaja Heidi Iik

