Toimintakertomus 2014
Johdanto
Kuluneen vuoden aikana pyrimme toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusta siitä poikkeamatta.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa psykologian opiskelijoiden
etujärjestönä, edustaa jäseniään yliopiston piirissä opiskeluolojen kehittämisessä, edistää
jäsentensä opiskelua, avartaa opiskelijoiden yhteiskunnallista näkemystä, edistää opiskelijoiden
hyvinvointia, järjestää opiskelijoita yhdistävää virkistystoimintaa, edistää opiskelijoiden
oikeusturvaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja harjoittaa tiedepoliittista toimintaa, ylläpitää
ja edistää yhteistyötä psykologian laitoksen kanssa sekä pitää yhteyttä sekä Jyväskylän että
muiden paikkakuntien ainejärjestöihin.
Jäsenmäärä
Stimuluksella oli 433 opiskelijajäsentä, 8 kannatusjäsentä sekä 3 kunniajäsentä (joulukuu 2014).
Stimulukseen liittyi tänä vuonna 94 uutta opiskelijajäsentä ja 3 kannatusjäsentä. Yksi jäsen
erotettiin vuoden aikana yhdistyksen kokouksen päätöksellä, koska hän ei opiskele Jyväskylän
yliopistossa psykologia tai kehityspsykologia pääaineenaan. Jäseniä ja kannatusjäseniä liittyi
yhdistykseen enemmän kuin viime vuonna.
Hallitus ja muut pestit
Vuonna 2014 hallitukseen kuului puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja,
koulutuspoliittinen vastaava, yritysvastaava, kaksi tapahtumavastaavaa, tiedotusvastaava,
liikuntavastaava ja koulutusvastaava. Hallituksen ulkopuolisina pesteinä oli kaksi
ruokavastaavaa, ympäristövastaava, sosiaalipoliittinen vastaava, kansainvälisyysvastaava,
kehitysyhteistyövastaava, kaksi Suomen psykologian opiskelijain liiton (SPOL) edustajaa, kaksi
KeskiSuomen psykologiyhdistyksen (KePsy) edustajaa ja kaksi varaedustajaa, 18 psykologian
laitoksen sektoriedustajaa sijaisineen, kolme opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijajäsentä,
jäsenlehti Ärsykkeen päätoimittaja, peruskurssien lukupiirien vetäjät, kuusi tutoria ja kaksi
toiminnantarkastajaa. Uutena sektorina luotiin kansainvälisyyssektori, joka vastaa
CIPsivuainekokonaisuuden kurssipalautteen keräämisestä. Neurosektoria kasvatettiin kolmesta
varsinaisesta jäsenestä neljään, jotta palautetta voitaisiin kerätä myös uudesta kognitiivisen
neurotieteen sivuaineesta. Sääntömuutoksella hallituksen kokoa kasvatettiin sääntöjen
puitteissa maksimissaan 13 paikkaan, ja vuoden 2015 hallitukseen luotiin uusi
kulttuurivastaavan paikka. Lisäksi ekskursiovastaavan paikka luotiin toimihenkilöpestinä.
Syyskokouksessa perustettiin myös toinen kansainvälisyysvastaavan paikka.
Kokoukset
Yhdistyksen kokouksia pidettiin kuusi ja hallituksen kokouksia yhdeksän vuonna 2014.
Pestinhaltijat osallistuivat oman alueensa kokouksiin ja koulutuksiin eri ympäristöissä. Hallitus ja
aktiivit pitivät lisäksi viikottain epävirallisia tapaamisia, ja tiimit tapasivat tarvittaessa
pestinhaltijan johdolla. Joka kuukausi pidettiin yksi toimihenkilötapaaminen, johon tervetulleita
olivat myös kaikki toimihenkilöt.

Edustustoiminta ja yhteistyö
Edustajamme osallistuivat JYYn, Cortex ry:n, Fokus ry:n ja Dumppi ry:n vuosijuhliin.
Osallistuimme
Suomen
Psykologian
Opiskelijain
Liiton
toimintaan
edustamalla
SPOLseminaarissa ja SPOlympialaisissa Turussa sekä vierailimme Helsingissä
Gradukonferenssissa ja SPOLsitseillä. Edustajiamme oli mukana myös KosmoSPOLiitti
risteilyllä. Teimme aktiivista yhteistyötä SPOLin ja muiden psykologian ainejärjestöjen kanssa
osallistumalla ainejärjestötapaamisiin kaksi kertaa vuoden aikana, jotka SPOL oli järjestänyt.
Teimme yhteistyötä myös KeskiSuomen Psykologiyhdistyksen kanssa. Jyväskylän yliopiston
ainejärjestöistä meillä oli yhteistyötä Yhdistyneiden kieltenlukijoiden, Emilen, Sanen, Magna
Cartan, Asterixin, Tosinen, Otsonin, , Puolueen, Mephiston, Fokuksen, Radikaalin, Ynnän,
Lööpin, Pörssin, Abakuksen, Pedaalin, Syrinxin, Sporticuksen, Parkun, Tiltin, Sturm und
Drangin, JOKn, Svenska Klubbenin, Nefan ja Dumpin kanssa. Lisäksi teimme yhteistyötä
Matkaradan ja Konkurssin kanssa. Liikuntatoiminnan osalta yhteistyötä tehtiin Puolueen,
Mephiston, Fokuksen ja Dumpin kanssa. Ainejärjestötila otettiin käyttöön Ylistönmäellä yhdessä
muiden yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. Vastasimme ainejärjestötilan
sisustamisesta.
Sponsoritoiminta
Stimulus jatkoi yhteistyötä ravintola Escapen kanssa kahden yhteistyövuoden jälkeen.
Yhteistyötä jatkettiin myös ravintola Helmen sekä ravintola Shakerin kanssa. Myös Gringos
Locos osallistui yhteistyöhön Ravintola.fi:n kautta. Uudistimme yhteistyösopimuksiamme
Escapen, Shakerin ja Helmen kanssa. Escape sponsoroi haalareitamme, näkyi nettisivuillamme
ja heidän kanssaan järjestetyt bileet olivat molemmille osapuolille hyödyllisiä. Helmessä ja
Shakerissa järjestettiin jäsenistölle erilaisia tapahtumia, heillä oli logonsa nettisivuillamme sekä
he tarjosivat erilaisia alennuksia tuotteisiinsa. Teimme myös Yhteiskuntatieteellisen Speksin,
Jyväskylän Boulderpajan, Parturikampaamo Salon FixMen, Kampus Datan, Alennussankarien
ja PilailuPuodin kanssa yhteistyösopimuksen. Emme uusineet sopimusta Greenstreetin
kanssa. Yritystiimi toimi yritysvastaavan apuna uusien yhteistyökumppaneiden hankkimisessa.
Stimulus hankki haalarit valmiiksi uusille jäsenilleen. Haalareistamme mainostilaa hankkivat
Escape, Suomen Psykologiliitto, EteläKarjalan sosiaali ja terveyspiiri (Eksote), Mindfulness (2
paikkaa), Helmi sekä Sonaatti. Haalareiden hankkiminen osoittautui hyvin toimivaksi, ja fuksit
saivat haalarinsa jo syyskuun lopussa. Uudistimme haalarimerkkitoimintaamme. Tilasimme
keväällä myyntiin neljää uudenlaista haalarimerkkiä (Typerä Fuksi, Tonight We Are Jung ja
Nature or Nurture) ja vanhoja merkkejä. Lisäksi aloimme järjestämään poikkitieteellisiä
merkkimarkkinoita, joihin olivat tervetulleita kaikki halukkaat. Haalarien hankkimisesta ja
haalarimerkkitoiminnasta koitui Stimulukselle taloudellista etua. Keväällä järjestimme
haalarimerkkikilpailun, jonka ansiosta saimme kolme uutta merkkiä entisen valikoimamme
lisäksi. Merkkejä tilattiin vuoden aikana n. 1700 kappaletta. Aloitimme myös haalarimerkkien
nettimyynnin postitse.

Koulutus ja tiedotustoiminta
Stimulus esittäytyi tänä vuonna sisäänpäässeille tutorien, nettisivujemme ja laitoksen
tervetulokirjeen ohessa olleen erillisen Stimulusinfolehtisen avulla. Olimme myös mukana
esittelemässä ainejärjestöämme yliopiston Hakijan päivässä. Lisäksi edustajamme olivat
paikalla pääsykokeiden molemmissa vaiheissa. Tämä tarkoitti ständin pitämistä psykologian
valinta ja soveltuvuuskokeissa.Tämän lisäksi yksittäiset opiskelijat ovat käyneet esittelemässä
kotipaikkakunnillaan psykologian laitosta ja opiskelua. Edustajamme osallistuivat vuoden aikana
JYY:n KVkoulutukseen, talouskoulutukseen, Tapahtumien järjestämisen ABCkoulutukseen,
ainejärjestöjen kopovastaavien koulutukseen, Kokoustaito ja  tekniikka koulutukseen,
Sikariklubille ja järjestöklubeille. Järjestimme jäsenillemme seuraavat koulutukset: Hypnoosin
Perusteetkoulutus,
Syö
mitä
mielesi
tekeeluentokoulutus,
ympäristökoulutus,
Sadutusmenetelmäkoulutus, WorkshopDay With Music Therapy Studentsseminaarin,
Taideterapiatyöpajan, seksuaalikoulutuksen aiheesta “Addiktoitunut seksuaalikäyttäytyminen”
ja lasten oikeuspsykologian luentokoulutuksen. Lisäksi järjestimme alumnitapahtuman
ensimmäistä kertaa ainakin sitten 1990luvun. Koulutusten lisäksi järjestettiin useita vierailuja eri
paikkoihin: Minna Canthin kulmaan, Kellokosken sairaalaan, Heurekaan “Heureka tulee
hulluksi”näyttelyyn, lastenpsykiatriselle osastolle, Personnel Groupin Jyväskylän pisteelle,
yleispsykiatriselle osastolle, psykiatriseen vankisairaalaan, kipupsykologian klinikalle ja
perheneuvolaan. Lisäksi järjestettiin työelämäilta. Stimulus järjesti lukupiirejä joillekin
perusopintojen kursseille. Train the Trainers Finlandkoulutuksen käyneet trainerit kouluttivat ja
ryhmäyttivät Stimuluksen hallituksen ensimmäistä kertaa.
Kevään aikana uudistimme
Stimuluksen ilmoittautumiskannan. Perustimme Stimulukselle myös Instagramtilin ja otimme
käyttöön hashtagin #stimulus_ry. Nettisivumme olivat koko vuoden hyvin ajan tasalla ja niiden
ominaisuuksia pyrittiin lisäämään ja kehittämään pitkin vuotta: galleria uudistettiin, kotisivujen
yleisilmettä parannettiin ja uusia alisivustoja lisättiin. Järjestimme myös keväällä
valokuvakilpailun. Olemme käyneet koko vuoden ajan aktiivista keskustelua psykologian
laitoksen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanin kanssa Mattilanniemen
uudisrakennuksesta. Dekaanille luovutimme myös kannanoton ainejärjestötilasta yhdessä
Fokuksen, Puolueen ja Mephiston kanssa. Jäsenlehtemme Ärsyke ilmestyi kaksi kertaa
paperisena versiona ja nettijulkaisuna, ja sen levikki nostettiin 50 lehdestä 100 lehteen.
Jokaisesta Stimuluksen kokouksesta on tehty lyhyellä viiveellä avainkohdista koostuva infokirje,
joka on lähetetty Stimuluksen sähköpostilistalle. Pöytäkirjat ovat luettavissa myös Stimuluksen
kotisivuilla. Stimuluksella oli jäsenten käytössä kaksi sähköpostilistaa: Stimuluslista, joka välitti
jäsenistölle tietoa ainejärjestön ja yliopiston asioista, sekä Stimuluksen rekrylista, joka välitti
tietoa avoimista työ ja harjoittelupaikoista. Lisäksi on olemassa neurosektorille oma
postituslistansa. Käytössämme oli myös hallituksen ja pestinhaltijoiden oma sähköpostilista
kiireellisten asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon. Loimme myös Stimuluksen
Facebooksivuille eventtejä tapahtumistamme, kuten syyskokouksesta ja virkistystapahtumista.
Pestitestamentit vaihtoivat omistajia hallitusten vaihtuessa. Loimme tänä vuonna Facebookiin
myös Stimppalaisetryhmän parantaaksemme yhteydenpitoa jäsenistön ja hallituksen kesken.
Perustimme retkeilytiimin, joka pitää yhteyttä Facebookin välityksellä. Lisäksi perustimme
Stimppa Liikkuu!facebook ryhmän, jossa tiedotetaan liikuntatapahtumista.

Edunvalvonta
Stimuluksen etuja valvoi kaksi edustajaa SPOL:ssa ja neljä edustajaa KePsy:ssä. Yleisesti
ottaen edustajiamme osallistui työryhmien opiskelijajäseninä psykologian laitoksen sektoreiden
(persoonallisuus, kehitys, neuro ja kliinisen psykologian sektorit) kokouksiin sekä
menetelmäopetuksen
työryhmään,
ammatilliseen
työryhmään
ja
opetuksen
kehittämistyöryhmään, laitos ja tiedekuntaneuvoston kokouksiin ja JYYn valiokuntien
toimintaan. Sektoriedustajamme keräsivät opiskelijoilta palautteet kursseista ja kandi ja
gradututkielmien teosta. Työpanos opetuksen kehittämiseen ja yhteistoimintaan laitoksen
kanssa vuonna 2014 oli merkittävä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen
vastaava osallistuivat laitoksen kehittämispäiville joulukuussa 2014. Tämän lisäksi
hallituksemme jäsenet seurasivat oman toimialueensa sähköpostilistoja ja välittivät tietoja
eteenpäin Stimuluksen omalle sähköpostilistalle. Koulutuspoliittinen vastaava osallistui myös
ytkkoposähköpostilistalla käytävään keskusteluun ja sitä kautta syntyneeseen toimintaan.
Koulutuspoliittinen vastaava ohjasi koulutuspoliittisen tiimin toimintaa.
Virkistys ja vapaaajantoiminta
Järjestimme monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja alla niistä tarkempi selvitys. Stimulus tarjosi
jäsenistölleen yhden viikottaisen liikuntavuoron koko vuoden ajan. Tuimme rahallisesti erilaisiin
turnauksiin osallistuvia stimuluslaisia. Tämän lisäksi järjestettiin erilaisia liikuntakursseja ja
tutustumistunteja, kuten joogatunteja, luontoretken, boulderointia ja Megazonekäynnin. Helmi
Läppä kilpailusta tehtiin yhteistyösopimus muiden yhdistysten ja Helmen kanssa. Uusista
3miotbileistä tehtiin myös yhteistyösopimus osallistuvien ainejärjestöjen kanssa, toinen tehtiin
osallistuvien baarien ja ainejärjestöjen välillä. Vuoden aikana perustettiin myös tanssikerho,
johon kaikilla halukkailla on vapaa pääsy. Viime vuoteen nähden tapahtumia oli enemmän.
Tapahtumatiimi kokoontui neljä kertaa tapahtumavastaavien vetämänä. Tiimillä oli oma
Facebookryhmä, jossa suunniteltiin yhdessä tapahtumia. Fuksiaisia varten oli erillinen
fuksiaisryhmä, jota tapahtumavastaavat vetivät. Yhteistyö Club Escapen, Helmen ja Shakerin
kanssa jatkui hyvin. Tanssikerho kokoontui myös useita kertoja vuoden aikana yritysvastaavan
johdolla. Lisäsimme myös kulttuuritapahtumien tarjontaa järjestämällä teatteri ja hengailuiltamia
Pedagon kanssa tiedotusvastaavan vetämänä sekä tukemalla Yhteiskuntatieteellistä Speksiä.
Tapahtumakalenteri
KEVÄT 2014
Tammikuu
23.1. Burger Dreams Revolutionissa
23.1. Back to School bileet Club Escapessa
29.1. Merkkimarkkinat yliopiston kirjastolla yhdessä P
arkun, Fokuksen, Sanen, Puolueen,
Emilen, Pörssin, Magna Cartan, Dumpin, Varkaiden, Syrinxin, Otsonin, Tosinen, Astérixin,
JOKn, Lööpin, Sturm und Drangin ja Linkin kanssa

Helmikuu
56.2. Stimpparisteily
12.2. Stimuluksen ja Dumpin ystävänpäiväsitsit + jatkot Club Escapessa yhdessä Dumpin
kanssa
20.2. 3miot #1 Club Escapessa, Shakerissa ja Rumassa
26.2. Stimppasauna Opinkivellä
Maaliskuu
6.3. Hypnoosikoulutus
10.3. Vierailu Minna Canthin kulmaan
11.3. Heurekan ekskursio Vantaalla + iltaohjelmaa Kompleksi ryn kanssa
13.3. 
Syö mitä mielesi tekee! Psykologiaa, ruokaa ja syömistä käsittelevä
luento
Agoralla
14.3. Teatteri ja hengailuiltama Huoneteatterilla yhdessä Pedagon kanssa
17.3. Stimuluksen peliilta Lillukassa
19.3. Ympäristökoulutus
20.3. Stimuluksen ja Dumpin perinteinen Lumirieha Kaijalanniemessä
20.3. 3miot #2 Club Escapessa, Shakerissa ja Rumassa
25.3. Crossfittreenit
31.3. Koulutus Sadutusmenetelmästä
Huhtikuu
1.4. Stimuluksen speksielämys
2.4. Mestaruussitsit + jatkot Club Escapessa yhdessä Dumpin, Pörssin ja Sporticuksen kanssa
3.4. Stimppaventures vol. 2 Ylistönmäellä
4.4. Alumnitapahtuma Agoralla
8.4. Workshopday with music therapy students
9.4. Stimuluksen improiltama Agoralla
15.4. Megazone Seppälässä
22.4. Merkkimarkkinat Agoralla yhdessä D
umpin, Syrinxin, Magna Cartan, Sanen, Svenska
Klubbenin, Asterixin, Sturm und Drangin, Otsonin, Linkin, Lööpin kanssa
23.4. Stimppasauna ja minuuttikalja Opinkivellä
24.4. Poikkitieteellinen Vappuvilske Dumpin, Tiltin, Imagon, Parkun, Lööpin ja Abakuksen
kanssa
24.4. 3miot #3
25.4. Vappuburgerit Revolutionissa
25.4. Vappubussi ympäri KeskiSuomea
27.4. YTKolympialaiset kampuksen kentällä yhdessä Fokuksen, Puolueen ja Mephiston kanssa
28.4. Vappuappro yhdessä 
Dumpin, Tiltin, Imagon, Parkun, Lööpin ja Abakuksen kanssa

28.4. Vappukaraoke Helmessä yhdessä D
umpin, Tiltin, Imagon, Parkun, Lööpin ja Abakuksen
kanssa
29.4. Poikkitieteelliset vappusitsit + jatkot Club Escapessa Dumpin, Parkun, Lööpin ja Tiltin
kanssa
29.4. Grillaushetki Alban rannassa yhdessä Sanen kanssa
Toukokuu
1.5. Vappupiknik harjulla
2.5. Taideterapiatyöpaja
6.5. Yhdessä luovuttamaan verta! SPR:n verenluovutuspisteellä
22.5. Puistojoogaa stimppalaisille
SYKSY 2014
Syyskuu
4.9. Fuksibondailu
8.9. Stimuluksen hallitus esittäytyy
11.9. Fuksisitsit Club Escapessa + Freshmen Partyt Club Escapessa Dumpin kanssa
15.9. Fuksisauna Opinkivellä
16.9. Vierailu lastenpsykiatriselle osastolle
18.9. 3miot #4 Club Escapessa, Shakerissa ja Rumassa
25.9. Fuksiaiset teemalla SAIRASTA + jatkot Helmessä
29.9. Liikuntapäivä
30.9. Peliilta
Lokakuu
1.10. Stimuluksen improiltama
1.10.29.10. Parisalsakurssi yhdessä Dumpin kanssa
2.10. Vierailu Personnel Groupin Jyväskylän toimipisteelle
6.10. Vierailu yleispsykiatriselle osastolle
8.10. Ainejärjestötilan avajaiset Ylistönmäellä
8.10. Stimppasauna Opinkivellä
10.10. Teatteri ja hengailuiltama Pedagon kanssa
13.10. Fuksien Megazone
15.10. Helmi Läppä 1. osakilpailu
16.10. Kaverisitsit Club Escapessa Lööpin ja Parkun kanssa
18.10. Stimuluksen luontoretkipäivä Leivonmäen kansallispuistossa
22.10. Fuksiboulderointi
23.10. Stimppaventures vol. 3
23.10. 3miot #5
29.10. Helmi Läppä 2. osakilpailu Helmessä
30.10. Tyttöjen Ilta Shakerissa
Marraskuu

4.11. Merkkimarkkinat GOES hyväntekeväisyys Agoralla Svenska Klubbenin, Syrinxin, Magna
Cartan, Dumpin, Emilen, Lööpin, Otsonin, Puolueen, Fokuksen, Pörssin ja Sanen kanssa
4.11. Peliilta
5.6.11. Stimpparisteily
10.11. Seksuaalikoulutus “Addiktoitunut seksuaalikäyttäytyminen”
12.11. Helmi Läppä 3. osakilpailu Helmessä
18.11. Stimpan verenluovutus SPR:n verenluovutuspisteellä
19.11. Joulusauna Kaijalanniemessä
20.11. 3miot #6
21.11. Ekskursio Turkuun psykiatriseen vankisairaalaan ja kipupsykologian poliklinikalle
26.11. Stimuluksen improiltama Agoralla
26.11. Helmi Läppä finaali Helmessä
27.11. Pikkujoulusitsit Aalto Salissa Pörssin, Dumpin, Sporticuksen, Imagon, Sanen, Nefan ja
Tiltin kanssa
Joulukuu
2.12. Stimpan Yinjooga
3.12. Lasten oikeuspsykologian luento
4.12. Vierailu perheneuvolaan
4.12. Pikkujoulut
Kansainvälisyys
Kvvastaavamme on päätehtävinään osallistanut vaihtooppilaita tiedottamalla heitä
sähköpostitse ja Facebookryhmän kautta Stimuluksen toiminnasta ja kutsunut heitä
tapahtumiin, järjestänyt vaihtoillan, sunnuntaibrunsseja ja peliillan. KVvastaava kävi
esittelemässä Stimulusta ja sen KVtiimin toimintaa vaihtooppilaiden orientaatiotilaisuudessa
lukukausien alussa. Kvvastaavan ympärillä oli kvtiimi, jonka järjestämät tapahtumat olivat sekä
vaihtooppilaille että Stimuluksen jäsenille suunnattuja. Järjestimme kansainvälisten
musiikkiterapiaopiskelijoiden kanssa yhteisen koulutustapahtuman. Lisäksi KVvastaavamme oli
mukana perustamassa YTK Internationalia.
Kehitysyhteistyö
Järjestimme
usean
ainejärjestön
kanssa
hyväntekeväisyyshaalarimerkkimyynnin
Merkkimarkkinatnimikkeen alla, jonka tulot lahjoitettiin Nuorten Ystävät ry:lle. Järjestimme
pikkujouluissa hyväntekeväisyystempauksen, jonka tulot lahjoitettiin Kriisikeskus Mobilelle.
Muu toiminnan kehittämisen seuranta
Olemme saaneet tunnustusta JYY:ltä aktiivisuudesta ja toiminnan tasosta ainejärjestönä.
Saimme selvän valtaosan fukseista Stimuluksen jäseniksi. Hallituspaikat olivat suosittuja, ja
tiimitoimintaa kehitettiin entisestään. Uudistimme Stimuluksen sääntöjä tänä vuonna, ja
uudistuksiin kuuluvat mm. hallituskoon kasvattaminen 11 paikasta 13 paikkaan,
erottamisperusteiden
tarkentaminen,
kevätkokouksen
siirtäminen
tammihelmikuulta
helmimaaliskuulle ja toimintasuunnitelman sekä budjettiarvion siirtämisen kevätkokouksesta

syyskokoukseen. Teetätytimme myös Stimulukselle lipun. Päätimme myös pankkikortin
hankkimisesta ainejärjestölle. Tänä vuonna Stimuluksen toiminta oli entistäkin aktiivisempaa.
Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa oli tavoitteena liikuntatoiminnan kehittäminen, sosiaalisen
median kehittäminen ja sääntöuudistus. Kokonaisuudessaan toimintasuunnitelman tavoitteisiin
päästiin hyvin
.

