
SPOL:n hallituksen kokous 4/2022

Pöytäkirja

Y-tunnus: 1084670-4

Aika: 7.7.2022 klo 17.00

Paikka: Rehtorinpellonkatu, 20500 Turku ja

etäosallistumismahdollisuus Zoomissa

Läsnä: Anniina Koutonen (pj.), Sonja Veistinen (siht.), Anniina

Hietaharju, Matleena Pitkänen (saapui kohdassa 7), Maria

Lampilahti (etäyhteydellä), Nora Kinnunen (etäyhteydellä), Sara Lindqvist (etäyhteydellä),

Sandra Alanen (puhelinyhteydellä, saapui kohdassa 13, poistui kohdassa 15), Sannimaari

Paavola, Samuli Santala, Stella Puurunen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kohta 7 eli talousasiat siirretään kohdaksi 15. Esityslista hyväksyttiin muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sannimaari Paavola ja Anniina Hietaharju.

5. Ilmoitusasiat

SPOL:in hallituksen kesätauko on ohi, eli syksyn toiminnan suunnittelu alkaa.

SPOL oli mukana Helsinki Pride -tapahtumassa 2.7., ja tapahtuma sujui hyvin. Paikalla oli

noin 50 henkilöä.

Orientaatiomökki on pe-su 19.–21.8., ja siellä pidetään seuraava hallituksen kokous.

Alustavasti paikkana on Tahko.
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6. Nettipäätökset

Ei nettipäätöksiä.

7. Kannattajajäsenet

- Uusien kannattajajäsenien hyväksyntä

Hyväksytään (nimeä ei julkaista pöytäkirjan nettiversiossa) SPOL ry:n

kannattajajäseneksi kolmeksi vuodeksi tästä päivästä eli 7.7.2022 alkaen.

- Kannattajajäsenille suunnattu toiminta

Pohdittiin, mitä kaikkea toimintaa kannattajäsenille tarjotaan. Nettisivuilla on

kattavasti kirjattuna, ja nykyinen tarjonta vaikuttaa riittävältä.  SPOL:in tapahtumiin,

joihin ei ole osallistujarajoituksia, voivat kannattajajäsenet hyvin osallistua, ja lisäksi

KosmoSPOLiittiin pystyy osallistumaan NPV:n kiintiössä. Ennen vuosijuhlia voisi

NPV:n Facebook-ryhmässä mainostaa kannattajajäsenyyttä, koska myös

kannattajajäsenet saavat kutsun. Kokouksen aikana myös tarkistettiin, että

kannattajajäsenet ovat Freudin lapset -sähköpostilistalla. Vaikka listalle voi tulla

viestejä, jotka eivät niinkään kosketa kannattajajäseniä, voivat he itse tarvittaessa

poistua listalta. Sähköpostilistasta puhuttaessa nousi esille, että Defenssin tuleva uusi

sähköpostilista pitää päivittää siihen.

Matleena Pitkänen saapui ajassa 17.23.

8. Koulutuspoliittiset asiat

Koulutuspoliittisissa asioissa on ollut taukoa. Koulutuspoliittiset vastaavat, puheenjohtaja ja

Oulun yliopiston psykologian tutkinto-ohjelmatoimikunnan puheenjohtajan kanssa on

kokoustettu. Ouluun on tulossa muutamia maisterikursseja ensi lukuvuotena järjestettäväksi.

Oulussa on myös keskusteltu, voiko pedagogiset opinnot ottaa maisteriin, koska ilmeisesti

tällä hetkellä se ei ole mahdollista.

Ilmari-kopo on osallistunut valintakoetyöryhmän kokoukseen. Työryhmälle on ilmaistu, että

myös SPOL:in Psykonet-edustajat haluavat olla mukana enemmän itse kokeen suunnittelussa.

Toistaiseksi edustajat ovat päässeet osallistumaan vain sellaisiin kokouksiin, joissa on

käsitelty vähemmän tärkeiksi koettuja asioita. Stella-kopo on puolestaan osallistunut

työryhmään, jossa suunnitellaan yhteistä sosiaalipsykologian kurssia. Kannanottoja ei olla

vielä tehty eteenpäin.

2



SPOL:in puheenjohtaja on osallistunut Psykonetin kompetensseja suunnittelevaan

työryhmään. Jatkossa Stella-kopo tulee työryhmään mukaan, jolloin opiskelijoiden ääni tulee

paremmin esille.

9. EFPSA- ja kv-asiat

SPOL:in puheenjohtaja osallistuu tulevaan EFPSA:n Presidental meeting -tilaisuuteen.

Ilmoittautuminen vaihtoviikoille on päättynyt, ja heinäkuun lopussa ilmoitetaan valituille.

Ilmoittautuneita on 21, ja heistä vain 11 valitaan. Ennen tätä pitää kuitenkin päättää tarkka

osallistumismaksu, koska se voi vaikuttaa vielä siihen, ottavatko valitut paikan vastaan

vaihtoviikoilta. Belgialaisille on varattu majoitus Tampereelta. Vaihtoviikkojen teemana on

“Brain and the Mind”, ja Suomessa keskitytään nimenomaan Brain-osioon. Helsingissä

(Helsinki Brain & Mind) , Tampereella (Human Information Processing Laboratory) ja

Turussa (Turku Brain and Mind Center) on potentiaalisia puhujia, ja lisää ideoita saa antaa

tapahtuman järjestäjille. Sponsoreita ei ole vielä kysytty. Suunnitteilla on ehkä myös

hengailutilaisuus, joka olisi avoin myös heille, jotka eivät päässeet vaihtoviikoille.

EFPSA:ssa oli e-voting viime viikolla. EFPSA-edustaja äänesti puoltavasti, ja nämä

päätökset hyväksyttiin. Vuonna 2023 kongressi on Portugalissa ja vuonna 2024 Kreikassa.

EFPSA Day on joulukuun alkupuolella, mutta pitäisi vielä päättää, minkä tapahtuman

yhteydessä.

10. Yhteistyö ja avunanto

SPOL:in lehtivuoro on tulossa Psykologi-lehteen, jonka teema on media. Puheenvuoro

julkaistaan sekä paperisena että verkossa. Puheenjohtaja kirjoittaa lehtijutun.

Syyskuun alussa järjestetään Oulussa ainejärjestötapaaminen. Puheenjohtajisto tarvitsee

SPOL:in Oulun edustajien apua tilojen etsimisessä. Paikalle kutsutaan SPOL:in hallituksen

lisäksi 1) puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja, 2) yritysyhteistyövastaava ja

3) tutorvastaava tai muu tuutoroinnista vastaava. Tapaamisen suunnittelu on vielä

alkutekijöissään, mutta siitä on hyvä mainostaa vielä kutsutuille.  SPOL korvannee ainakin

osan matkakuluista. Kokouksessa pohdittiin eri tapoja korvata kulut.

Ainejärjestöjen aikatauluja on hyvä ilmoittaa. Erityisesti kiinnostavat SPOL:in

esittelytapahtuma, järjestöinfo ja syyskokous. SPOL:in esittelytapahtuma voi olla esimerkiksi

SPOLuet tai SPOhvelit, ja jokaiselle kaupungille SPOL:in budjetti on 20 €. Tämä kannattaa

3



järjestää jonkun toisen tapahtuman yhteyteen, niin osallistumisprosentti on parempi.

Järjestöinfo on puolestaan Psykologiliiton kustantama tapahtuma, ja SPOL:in puheenjohtaja

osallistuu siihen mielellään. Syyskokouksessa puolestaan valitaan uudet SPOL-edustajat.

Ainejärjestöstä riippuen SPOL:in esittelydioja esitellään joko esittelytapahtumassa tai

järjestöinfossa. Puheenjohtaja tekee diaesityksen, joita voi muokata omaan kaupunkiin ja

ainejärjestöön sopivammaksi.

Defenssin logo pitäisi lisätä nettisivuille. Taloudenhoitajan yhteystiedot on päivitetty.

Nettisivut herjaavat usein, etteivät ne ole turvalliset, ja asiasta on saatu palautetta.

Puheenjohtaja selvittää, voiko asialle tehdä helposti jotain laittamalla viestiä nettisivujen

palveluntarjoajalle. Instagramiin tehdään tervetulopostaus uusille fukseille. Poijun

yhteistyöpostaus siirtyy syksylle.

11. Tulevat tapahtumat

- Hallituksen orientaatiomökki 19.–21.8. Aiemmin ollut myös kouluttaja mukana.

- Ainejärjestötapaaminen la 3.9. klo 15 ja iltaohjelmaa.

- SPOLskis pe-la 30.9.–1.10. Koulumajoituksista ei ole vielä tullut vastausta.

- Vaihtoviikot Belgiassa 12.10.–16.10.

- Vaihtoviikot Suomessa 28.10–1.11.

- Tiedetapahtuma marraskuussa

- Palkitsijaiset joulukuussa

- Uramessut Turussa tammikuussa

- Vuosijuhlat la 28.10.2023 Scandic Rosendahlissa Tampereella ja sillis su 29.10.2023.

12. Vuoden 2022 projektit

Viime kokouksessa puhuttiin logokilpailusta. Ennen kokousta pohdittiin asioita, ja

logokilpailun yhteydessä voisi olla haalarimerkkikilpailu. Logokilpailusta voisi voittaa

maksuttoman pääsyn vujuille, ja haalarimerkkikilpailusta maksuttoman pääsyn

KosmoSPOLiitille. Jos hyviä logoehdotuksia ei tule, pitää hyödyntää graafikkoa. Lokakuun

alussa aloitetaan kilpailu.

Nettisivujen päivitys on kesken. Varapuheenjohtaja on tehnyt alustavan aikataulun, mutta sitä

ei ole vielä jaettu muille.

Vuosijuhlat järjestetään la 28.10.23. Sponsoreita aletaan etsiä, kun saadaan

yritysyhteistyövastaava mukaan seuraavaan vujutiimin kokoukseen. Jos on tiedossa
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potentiaalisia sponsoreita, infotkaa tästä vujutiimiä. Vujuille mahtuu ainakin 400 ja sillikselle

ainakin 200. Sillis on mahdollisesti Halloween-teemalla.

Pidetään kokoustauko ajassa 18.25–18.39.

13. Yhteistyötahojen kuulumiset

Psykologiliitto: Psykologi-lehden kirjoituksen deadline on 19.8. Kesällä oli hallituksen

kokous. Lisäksi Psykologiliitto osallistui Helsinki Pride -tapahtumaan.

PYRY: Viimeisimmässä kokouksessa päätettiin jakaa rahaa 20 x 500 € ja SPOL:ille 1 000 €.

NPV: NPV on ottanut yhteyttä SPOL:iin. NPV suunnittelee marraskuulle nuorille

psykologeille suunnattua seminaaritapahtumaa, jonka on tarkoitus olla yhden päivä mittainen

ja sisältää seminaariohjelman lisäksi iltaohjelmaa. Aiemmin tapahtumia on järjestetty Nuori

psykologi -päivinä, viimeksi vuonna 2019. Tällöin myös oli paljon opiskelijoita mukana

tapahtumassa. Apuna tapahtuman järjestämisessä on ollut aiemmin Psykologiliiton

opiskelijasihteeri, mutta koska kyseistä toimenkuvaa on uudistettu, ei NPV:n seminaareissa

avustaminen enää kuulu tehtäväkuvaan. NPV tiedustelee, voiko SPOL auttaa tilojen

varaamisessa päivän luentoja varten ja vastavuoroisesti SPOL saisi tietyn kiintiön

opiskelijoille tapahtumaan, joka on osallistujilleen maksuton. Osassa kaupungeissa

opiskelijajärjestöt pystyvät varaamaan tiloja maksuttomasti – näin ainakin Åbossa, Turussa,

Tampereella ja Jyväskylässä. Päätetään,että SPOL tulee mukaan yhteistyöhön ja kysyy, mihin

kaupunkiin toivovat tapahtumaa.

SPS: Toimisto muutti reilu viikko sitten uusiin tiloihin. SPS on pyytänyt rahaa

tilakustannuksiin, mutta rahoitusta ei välttämättä jatkossa saa.

PSV: Pakistan-hanke edistyy. Joensuulla, Jyväskylällä ja Tampereella on yhteinen tapahtuma

suunnitteilla. Sähköpostilista on kehitteillä, ja Samuli on vihdoin sähköpostilistalla.

Verso: Yhteistyö on päättynyt, mutta asiasta ei ole kesätauon vuoksi vielä infottu heitä. Heille

laitetaan sähköpostia. Nettisivuja pitää päivittää tämän osalta.

Sandra Alanen saapui ajassa 18.52.

14. Ainejärjestöjen kuulumiset

Koska taloudenhoitaja on vain hetken aikaan tavoitettavissa, päätetään siirtyä kohtaan 15

hieman aiemmin.
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Siirrytään ajassa 18.53 kohtaan 15 eli talousasiat.

Palataan kohdasta 15 ajassa 19.20.

Stimulus: Fuksiryhmä Telegramiin on tehty, ja siellä on jo 40 fuksia. Jee, fuksit!

Oidipus: Ei mitään ihmeempää. Kutsu on tullut Kuopion lääketieteen vuosijuhliin. Sitsit on

tulossa heidän kanssaan. Fuksit ovat tulossa elokuun lopulla.

Kompleksi: Kesällä on ollut hallitusmökki. Tulossa on kesäsuokki, jossa harjoitellaan

tuutorointiin leikkejä.

Impuls: Tulossa syksyllä excursio Prahaan, mutta se on valitettavasti samaan aikaan kuin

SPOLskis. Uudet fuksit tulee, jee!

Fobia: Kesätauolla. Elokuulle suunnitteilla hallitusmökki. Tupsyn kanssa on tulossa sitsit.

Yhteislähtö Prideen on tiedossa. Uusia fukseja tulee syksyllä 50, jännittävää!

Cortex: Kesätauolla, pankkikorttia ollaan hommaamassa. Uusia fukseja on tulossa 50, mikä

on kivaa!

Defenssi: Ei mitään ihmeempää. Osa oli Oulun seudun psykologien kesäjuhlissa. Siellä on

verkostoiduttu siten, että yksi rastinpitäjä on tulossa fuksitapahtumaan. Tuutorointihommia

on pohdittu. Defenssin Jodel-kanavalla joku on jo kertonut päässeensä sinne opiskelemaan,

ihanaa! Parin ainejärjestön kanssa on tulossa Back to School -bileet.

15. Talousasiat

Siirrytään kohdasta 14 ajassa 18.53.

Kahdet KosmoSPOLiitin maksut vielä puuttuvat. Kyseisille henkilöille on laitettu viestiä,

mutta kyseisten järjestöjen SPOL-edustajat ovat heihin vielä yhteydessä.

Defenssin jäsenmaksu puuttuu vielä. Fobialta on tullut vahingossa kaksi jäsenmaksua, koska

yksityishenkilö on vahingossa maksanut ainejärjestölle kuuluvan jäsenmaksun.

Yksityishenkilön tililtä maksettu summa voidaan palauttaa takaisin. Päätettiin, että (nimeä ei

julkaista pöytäkirjan nettiversiossa) palautetaan 38,50 €.

Viime kokouksen matkakulut

- Hallituksen matkakulut yhteensä 489,90 €

- Muiden matkakulut 317,28 €
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Tilien saldot 7.7.2022

- Päätili 14 832,87 €

- Vujutili 2 797,61 €

- PSV-kassa: 52,00 €

- Käteiskassa: 189,09 €

Kokouspalkkioista, joista keskusteltiin viime kokouksessa, ei olla vielä oltu yhteydessä

Psykologiliittoon. Taloudenhoitajan on tarkoitus laittaa illalla viestiä. Palkkioita pyydetään

syyskaudelta eli tästä kokouksesta alkaen.

Samuli palaa illalla takaisin kotiin klo 23, jolloin julkinen liikenne ei enää kulje eikä hän saa

muuta kyytiä. Matkaa rautatieasemalta kotiin on noin 6 km. Päätettiin alustavasti, että SPOL

korvaa taksimatkan, mutta lopullisen summan selvittyä tehdään asiasta vielä nettipäätös.

Vuosijuhliin liittyen hotelliin pitää ilmoittaa, millä tavalla SPOL maksaa. Luultavasti SPOL

ei saisi hyväksyttyä luottohakemusta, joten kulut pitää maksaa ennakkoon. Lisäksi heille

pitää ilmoittaa verkkolaskutusosoite eli OVT-tunnus, koska sähköpostilaskuihin tulee 15 €

laskutuslisä jokaiseen laskuun.

Helsinki Pride -tapahtumassa rahaa kului pikniktarjoiluihin 32,84 €. Pohdittiin, mistä

budjetista rahat voisivat mennä. Perehdytysviikonlopun tarjoilubudjetista on jäänyt noin 50 €.

Päätettiin, että pikniktarjoilut menevät perehdytysviikonlopun tarjoilubudjetista.

Train the Trainers -tiimi on pyytänyt yhteistyötä Vahvuuttamo Oy:n kanssa ja tarjonnut heille

näkyvyyttä SPOL:n somealustoilla. SPOL:lta tiedusteltiin kiinnostusta tarjota kyseisella

taholle näkyvyyttä ja asiasta on keskusteltu aiemmin hallituschatissä. Päätettiin, että SPOL ei

lähde tällä kertaa mukaan yhteistyöhön, koska hallitusta arvelutti menetelmän

psykologiatieteellinen perusta.

SPOL tekee yhteistyötä Train the Trainers -tapahtuman kanssa ja on jo aiemmin lupautunut

antamaan somenäkyvyyttä tapahtumalle. Nyt tapahtumaan on pyydetty sponsorointia

esimerkiksi jonkun sosiaalisen ohjelman kuluihin, jotka olisivat korkeintaan 100 €. Päätettiin,

että SPOL sponsoroi, mutta tarkka summa pitää vielä miettiä.

SPOL:ia on pyydetty myös sponsoroimaan SAK-kongressia. Psykologiliitto on jo

sponsoroimassa. Kongressi on ensi vuonna, joten sponsoroinnin voisi huomioida tulevassa

talousarviossa. SPOL voisi sponsoroida korkeintaan 100 €, mikä ei ole paljoa mutta toisi
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kuitenkin enemmän rahaa kongressin käyttöön. Päätettiin, että SPOL sponsoroi korkeintaan

100 € ja rahat maksettaisiin vasta ensi vuonna, koska se laitetaan ensi vuoden talousarvioon.

Sandra Alanen poistui ajassa 19.20.

Palataan takaisin kohtaan 14 ajassa 19.20.

16. Tulevat kokoukset

- Orientaatiomökin yhteydessä, luultavasti Tahkolla, la 20.8. Kokouskutsuun mennessä

päätetään tarkka kellonaika.

- Ainejärjestötapaamisen yhteydessä su 4.9. Oulussa. Kokousaika on oltava aikaisin

aamulla, jotta ihmiset kerkeävät ajoissa lähtemään.

- SPOLskiksen yhteydessä su 2.10. Myös tämä kokous on aikaisin aamulla.

- Tiedetapahtuman yhteydessä marraskuussa. Jos tiedetapahtuma on etänä, hallitus

kokoontuu paikan päälle esimerkiksi Jyväskylään.

- Palkitsijaisviikonlopun yhteydessä joulukuussa.

- Uramessujen yhteydessä tammikuussa Turussa.

17. Muut esille tulevat asiat

Edellisen SPOL:in mökkiviikonlopun perusteella kehitetään tulevaa orientaatiomökkiä.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.35.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

________________________________ ________________________________

Puheenjohtaja Anniina Koutonen Sihteeri Sonja Veistinen

________________________________ ________________________________

Pöytäkirjantarkastaja Sannimaari Paavola Pöytäkirjantarkastaja Anniina Hietaharju
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