Toimintakertomus 2015
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 458 opiskelijajäsentä, 10 kannatusjäsentä sekä 5 kunniajäsentä (joulukuu 2015).
Stimulukseen liittyi tänä vuonna 83 uutta opiskelijajäsentä sekä 4 kannatusjäsentä. Järjestölle
nimettiin myös kaksi uutta kunniajäsentä.

Hallitus ja muut pestit
Vuonna 2015 hallitukseen kuului puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja,
koulutuspoliittinen vastaava, yritysvastaava, kaksi tapahtumavastaavaa, tiedotusvastaava,
liikuntavastaava, koulutusvastaava ja kulttuurivastaava. Hallituksen ulkopuolisina pesteinä kaksi
ruokavastaavaa, ympäristövastaava, sosiaalipoliittinen vastaava, kaksi kansainvälisyysvastaavaa,
kehitysyhteistyövastaava, kaksi Suomen psykologian opiskelijain liiton (SPOL) edustajaa, kaksi
Keski-Suomen psykologiyhdistyksen (KePsy) edustajaa ja kaksi varaedustajaa, 18 psykologian
laitoksen sektoriedustajaa sijaisineen, kolme opetuksen kehittämisen työryhmän opiskelijajäsentä,
jäsenlehti Ärsykkeen päätoimittaja, peruskurssien lukupiirien vetäjät, kuusi tutoria,
ekskursiovastaava sekä kaksi toiminnantarkastajaa. Uusina toimihenkilöpesteinä luotiin
vuosijuhlavastaava sekä 3MIOT-vastaava. Vuosijuhlavastaavan tehtävänä oli vastata sekä
järjestää Stimuluksen 53-vuotis vuosijuhlat. 3MIOT-vastaavan tehtäviin kuuluu Stimuluksen
edustaminen 3MIOT-tapahtuman järjestelytiimissä. Sääntöjen puitteissa loimme hallitukseen 2016
toisen yritysvastaavan paikan, jolloin uudessa hallituksessa on 13 aktiivista jäsentä.

Kokoukset
Yhdistyksen kokouksia pidettiin kolme ja hallituksen kokouksia kymmenen vuonna 2015.
Pestinhaltijat osallistuivat oman alueensa kokouksiin ja koulutuksiin eri ympäristöissä. Hallitus ja
aktiivit pitivät lisäksi viikoittain epävirallisia tapaamisia ja tiimit tapasivat tarvittaessa pestinhaltijan
johdolla. Joka kuukausi pidettiin yksi toimihenkilötapaaminen, johon tervetulleita olivat kaikki
toimihenkilöt.

Edustustoiminta ja yhteistyö
Edustajamme osallistuivat JYYn, Pörssi ry:n sekä Dumppi ry:n vuosijuhliin. Osallistuimme Suomen
Psykologian Opiskelijain Liiton toimintaan edustamalla SPOL-seminaarissa ja SPOLympialaisissa
Tampereella sekä järjestämällä Jyväskylässä Gradukonferenssin ja SPOL-sitsit. Edustajiamme oli
mukana myös KosmoSPOLiitti –risteilyllä. Teimme aktiivista yhteistyötä SPOLin ja muiden
psykologian ainejärjestöjen kanssa osallistumassa ainejärjestötapaamisiin kaksi kertaa vuoden
aikana, jotka SPOL oli järjestänyt. Teimme yhteistyötä myös Keski-Suomen 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, Sputnikin, Pedagon, Svenska Klubbenin, Nefan ja Dumpin kanssa. Lisäksi
teimme yhteistyötä Matkaradan ja Konkurssin kanssa. Liikuntatoiminnan osalta yhteistyötä tehtiin
Puolueen, Mephiston ja Fokuksen kanssa. Vuoden 2015 loppuun saakka meillä oli yhteinen
ainejärjestötila Ylistönmäellä yhdessä muiden yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen
kanssa.

Sponsoritoiminta
Stimulus jatkoi yhteistyötä ravintola Escapen kanssa kolmen yhteistyövuoden jälkeen. Yhteistyötä
jatkettiin myös ravintola Helmen sekä ravintola Shakerin kanssa. Uudistimme
yhteistyösopimuksiamme Escapen, Shakerin, Jyväskylän Kebabin sekä Helmen kanssa. Escape
sponsoroi haalareitamme, näkyi nettisivuillamme ja heidän kanssaa järjestetyt tapahtumat 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, Ravintola Shirazin, Intersport Jyväskylän
(keskusta), Kauneushuone Marian, Hiusmuotoilija Samira Kanasen, Salon Emma’sin, Boho &
Keittiön, Vero Modan, Jack&Jonesin sekä Salsa-Studion kanssa yhteistyösopimukset.
Salon Emma’s –toiminimen kanssa tehdyn yritysyhteistyösopimuksen kanssa noudatimme
tarkkaan hyvän toimintaperiaatteen mukaisia linjoja, sillä yrityksen omistaja toimi myös
Stimuluksen hallituksessa vuosina 2014 ja 2015. Asia tuotiin julki ensin keväällä yhdessä
kokouksessa, jolloin jäsenistön voimin asiasta keskusteltiin yrityksen omistajan poissaollessa.
Ensimmäisessä vaiheessa teimme päätöksen siitä, että yritysyhteistyöhön aiotaan ryhtyä, mikäli
molemmille osapuolille hyödyllinen ja reilu sopimus saadaan syntymään. Jotta sopimus olisi reilu
myös Stimulus ry:n muille yritysyhteistyökumppaneille, asetettiin hallituksesta kaksi
vastaneuvottelijaa tekemään sopimusta. Sopimus tuotiin esille toisessa kokouksessa, jolloin
yrityksen omistaja jääväsi itsensä kokouksessa käydystä keskustelusta. Yrityksen omistaja oli
myös kokoustilan ulkopuolella, kun päätöksestä keskusteltiin. Järkevä sopimus saatiin aikaiseksi ja
sovimme yritysvastaavan eli yrityksen omistajan kanssa pelisäännöt koskien rajoja oman
hallituspestin ja yrittäjyyden välillä.
Emme uusineet sopimusta Alennussankarin, Kampus Datan, Pilailu-Puodin emmekä Jyväskylän
Boulderpajan kanssa. Yritystiimi toimi yritysvastaavan apuna uusien yhteistyökumppaneiden
hankkimisessa. Stimulus hankki haalarit valmiiksi uusille jäsenilleen. Haalareistamme mainostilaa
ostivat Club Escape, Helmi, Psykologiliitto, Jyväskylän Kebab ja Mindfulness. Uudistimme myös
haalarimerkkitoimintaamme. Tilasimme myyntiin viisi uutta haalarimerkkiä (Liirum Laarum, Dr Phil,
Freud, Maailmanparantaja sekä ”Keep talking, i’m diagnosing you”) ja vanhoja merkkejä.
Lisäksi järjestimme poikkitieteellisiä merkkimarkkinoita, joihin olivat tervetulleita kaikki halukkaat.
Haalarien hankkimisesta ja haalarimerkkitoiminnasta koitui Stimulukselle taloudellista etua.
Vuoden aikana aloimme kiinnittää entistä enemmän huomiota haalarimerkkien tekijänoikeudellisiin
seikkoihin. Vuoden aikana merkkejä tilattiin noin 6350 kappaletta.

Koulutus- ja tiedotustoiminta
Stimulus esittäytyi tänä vuonna sisäänpäässeille tutorien, nettisivujemme ja laitoksen
tervetulokirjeen ohessa olleen erillisen Stimulus-infolehtisen avulla. Olimme myös mukana
esittelemässä ainejärjestöämme yliopiston Hakijan päivässä. Lisäksi edustajamme olivat paikalla
pääsykokeiden molemmissa vaiheissa. Tämä tarkoitti pisteen pitämistä psykologian valinta- ja

soveltuvuuskokeissa. Tämän lisäksi yksittäiset opiskelijat ovat käyneet esittelemässä
kotipaikkakunnillaan psykologian laitosta ja opiskelua. Edustajamme osallistuivat vuoden aikana
JYY:n KV-koulutukseen, talouskoulutukseen, Tapahtumien järjestämisen ABC-koulutukseen,
ainejärjestöjen kopovastaavien koulutukseen, Kokoustaito ja -tekniikka -koulutukseen,
Sikariklubille ja järjestöklubeille.
Järjestimme
jäsenillemme
seuraavat
koulutukset:
Hypnoosin
perusteet
–koulutus,
seksuaalikoulutus (sekä keväällä että syksyllä), LinkedIn-koulutus, Dialoginen johtajuus –luento,
Väkivaltaisten kanssa työskentely –koulutus, Taideterapia-työpaja, Psykodraama-koulutus.
Järjestimme myös kokemusasiantuntijoiden ja koulupsykologin luennot sekä Stimuluksen
keskusteluillan ja työelämäillan.
Järjestimme jäsenillemme myös vierailuja useisiin kohteisiin: Yleissairaalan psykiatriselle,
nuorisopsykiatriselle, psykiatriselle poliklinikalle, Kriisikeskus Mobileen, Attentiolle, neurologian
poliklinikalle ja osastolle sekä Kuopioon Niuvanniemen oikeuspsykiatriseen sairaalaan ja Puijon
sairalaan päihde-, vanhus- ja yleissairaalapsykiatriselle. Stimulus järjesti lukupiirejä joillekin
perusopintojen kursseille. Train the Trainers Finland –koulutuksen käyneet kouluttajat kouluttivat ja
ryhmäyttivät Stimuluksen hallituksen jo alkukeväästä. Nettisivuja, Stimuluksen Facebook-sivua
sekä Instagram-tiliä ylläpidettiin ja pyrittiin pitämään jatkuvasti ajan tasalla. Jäsenlehtemme Ärsyke
ilmestyi kaksi kertaa paperisena versiona ja nettijulkaisuna. Levikki oli 200 kpl koko vuoden aikana.
Jokaisesta Stimuluksen kokouksesta on tehty avainkohdista koostuva infokirje, joka on lähetetty
Stimuluksen sähköpostilistalle. Pöytäkirjat ovat luettavissa Stimuluksen kotisivuilla salasanan
takana, joka on jäsenistön tiedossa. Stimuluksella oli jäsenten käytössä kaksi sähköpostilistaa;
Stimulus-lista, joka välitti jäsenistölle tietoa ainejärjestön ja yliopiston ansioista sekä Stimuluksen
rekry-lista, 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. Stimuluksen tapahtumista,
kuten syyskokouksesta ja virkistystapahtumista, loimme myös omia eventtejä Facebooksivuillemme. Pestitestamenttien avulla koulutettiin ja perehdytettiin sekä uusia hallituslaisia että
uusia toimihenkilöitä. Ylläpidimme kahta jäsenistölle tarkoitettua Facebook-ryhmää; Stimppalaisetryhmää sekä Stimppa Liikkuu! –ryhmää. Hallituksen ja toimihenkilöiden kesken toimi sekä
hallituksen oma facebook-ryhmä, kuin myös stimppa-aktiivit –ryhmä. Jäsenistö on myös omien
tarpeiden mukaan perustanut omia ryhmiä Stimuluslaisten keskuuteen esimerkiksi lukupiirejä
varten.

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 kehittämisen
työryhmään, 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 2015 oli
merkittävä. Hallituksemme jäsenet seurasivat oman toimialueensa sähköpostilistoja ja välittivät
tietoja eteenpäin Stimuluksen omalle sähköpostilistalle. Koulutuspoliittinen vastaava osallistui
myös ytk-kopo-sähköpostilistalla käytävään keskusteluun ja sitä kautta syntyneeseen toimintaan.
Koulutuspoliittinen vastaava ohjasi koulutuspoliittisen tiimin toimintaa. Osallistuimme myös
infotilaisuuksiin koskien tulevaisuudessa tapahtuvia tiedekuntamuutoksia.

Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta
Järjestimme vuoden aikana monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja alla niistä tarkempi selvitys.
Poikkeuksena edeltävään vuoteen päädyimme lopettamaan Stimuluksen yleiset liikuntavuorot, sillä
niille ei riittänyt enää osallistujia. Tuimme rahallisesti erilaisiin turnauksiin osallistuvia
stimuluslaisia. Tämän lisäksi järjestettiin erilaisia liikuntakursseja ja - tutustumistunteja, kuten
joogatunteja, luontoretken, sirkuskokeilun ja seikkailupuistokäynnin. Helmi Läppä -kilpailusta tehtiin
yhteistyösopimus muiden yhdistysten ja Helmen kanssa. Uusista 3MIOT-bileistä 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 viisi
kertaa tapahtumavastaavien vetämänä. Tiimillä oli oma Facebook-ryhmä, jossa suunniteltiin
yhdessä tapahtumia. Fuksiaisia varten oli erillinen fuksiaisryhmä, jota tapahtumavastaavat vetivät.
Yhteistyö Club Escapen, Helmen ja Shakerin kanssa jatkui hyvin. Tanssikerho kokoontui myös
muutamia kertoja kulttuurivastaavan johdolla. Lisäsimme myös kulttuuritapahtumien tarjontaa
uuden kulttuurivastaavan voimin järjestämällä muun muassa brunssin, Stimuluksen leffaillan ja
yhteisen verenluovutuskäynnin sekä tukemalla Yhteiskuntatieteellistä Speksiä.

Tapahtumakalenteri
KEVÄT 2015
Tammikuu
14.1. Kevätlukukauden kickstart –bileet Club Escapessa Dumppi ry:n kanssa
21.1. Kämppäappro
28.1. Tanssikerho goes Locking/Popping
Helmikuu
3.2. Stimppasauna Opinkivellä
12.2. Merkkimarkkinat Agoralla yhdessä Tiltin, Dumpin, Syrinxin, Puolueen, Fokuksen, Asterixin,
Magna Cartan, Pörssin, Svenska Klubbenin, Sturm und Drangin, Parkun, Ynnän, Linkin, Emilen,
Radikaalin, Otsonin, Sanen, ESN Jyväskylän, Pedagon, Biopsi ryn (Tampere), Puhkupillit ryn,
Tosineen, Sputnikin ja Lööpin kanssa
12.1. Ystävänpäiväsitsit Dumppi ry:n kanssa Club Escapessa + Valentine’s pink party –jatkobileet
16.2. Tanssikerho: Balettia!
17.2. Kokemusasiantuntijoiden luento
18.2. Itsepuolustusta stimppalaisille
19.2. 3MIOT-bileet #7 Club Escapessa, Shakerissa ja Rumassa
23.2. Peli-ilta Cafe Rosassa
25.2. Stimuluksen leffailta: Tumman veden päällä (Lea Pulkkisen salissa)
Maaliskuu
5.3. Hypnoosikurssi
10.3. Stimuluksen verenluovutus
11.3. Tanssikerho goes Flamenco
12.3. Stimuluksen ja Dumpin lumirieha Kaijalanniemessä
13.3. Koulupsykologin luento
16.3. Stimpan Yin Jooga
19.3. 3MIOT #8 –bileet Club Escapessa, Shakerissa ja Rumassa
23.3. Stimuluksen hyvinvointipäivä
24.3. LinkedIn –koulutus
25.3. Avantouinti
26.3. Seksuaalikoulutus
27.3. Yökoulu Jyväskylän Steinerkoululla

Huhtikuu
7.4. Dialoginen johtajuus –luento
9.4. Testotorstai Shakerissa
10.4. Teatteri-ilta: Yksi lensi yli käenpesän
13.4. Yleissairaalapsykiatrisen vierailu
15.4. Stimpan sirkustemppuilut
15.4. Peli-ilta Hemingwayssissa
16.4. Mestaruussitsit Club Escapessa
17.4. Nuorisopsykiatrisen vierailu
20.4. Väkivaltaisten kanssa työskentely –koulutus
22.4. Vappusauna Opinkivellä
23.4. Vappuvilske
23.4. 3MIOT #9 –bileet Club Escapessa, Shakerissa ja Rumassa
24.4. Vappubussi vol. 2
26.4. YTK:n Vappuolympialaiset yhdessä Fokuksen, Mephiston ja Puolueen kanssa
27.4. Vierailu psykiatriselle poliklinikalle
27.4. Vappuappro yhdessä Dumpin ja Fokuksen kanssa
28.4. Vappusitsit Club Escapessa yhdessä Dumpin, Emilen ja Tiltin kanssa + Vappudiskojatkobileet
29.4. Sumusuunnistus yhdessä Radikaalin kanssa
Toukokuu
1.5. Vappupäivän piknik Harjulla
19.5. Stimpat seikkailupuistossa
Syyskuu
7.9. Tapahtumatiimin startti Lea Pulkkisen salissa
8.9. Fuksibondailu Helmessä
9.9. Fuksisitsit Club Escapessa
10.9. Syyslukukauden kickstart –bileet Club Escapessa yhdessä Dumpin ja Emilen kanssa
16.9. Tanssikerho goes dancehall
16.9. Stimpan Street Workout
17.9. Fuksisauna Opinkivellä
17.9. 3MIOT #10 –bileet Club Escapessa, Passionissa ja Rumassa
21.9. Melontaretki
24.9. Fuksiaiset
Lokakuu
6.10. Järjestöinfo
7.10. Stimpan tanssikerho goes suomalaiset kansantanssit
7.10. Peli-ilta Ravintola Shirazissa
8.10. Stimuluksen keskusteluilta
10.10. Stimuluksen luontoretkipäivä
14.10. Vinyasa Flow –jooga
14.10. Helmi Läppä, osakilpailu 1/3 Helmessä
15.10. Psykologiliiton puheenjohtajien vaalitentti (liveseuranta) yhdessä KePsyn kanssa Lea
Pulkkisen salissa
19.10. International team meating Ylä-Ruthissa
19.10. Cycling HIT –kokeilu
20.10. Stimppasauna Opinkivellä
22.10. 3MIOT #11 –bileet Club Escapessa, Passionissa ja Rumassa
24.10. Taideterapiatyöpaja: Tanssi- ja ekspressiivinen taideterapia

26.10. Seksuaalisuuskoulutus
28.10. Excursio Kriisikeskus Mobileen
28.10. Helmi Läppä, osakilpailu 2/3 Helmessä
29.10. Vuosijuhlasitsit Club Escapessa + Pilkun jälkeen –jatkobileet
31.10. Stimuluksen vuosijuhlat Ravintola Albassa + jatkobileet Club Escapessa
Marraskuu
1.11. Sillis Mataralla
4.11. Stimppa Parkour
4.11. Peli-ilta Ravintola Shirazissa
9.11. Psykodraama-koulutus
10.11. Stimpparisteily 2015
11.11. Helmi Läppä, osakilpailu 3/3 Helmessä
12.11. Excursio Attentiolle
16.11. Stimuluksen improiltama
17.11. Joulusauna
18.11. Stimppa CrossFit
19.11. Vierailu neurologian poliklinikalle ja osastolle
19.11. 3MIOT #12 –bileet Club Escapessa, Passionissa ja Rumassa
21.11. SPOL:n Gradukonferenssi Agoralla & SPOL-sitsit Club Escapessa
23.11. Talvisauna (feat EFPSA) Opinkivellä
25.11. Stimuluksen Brunssi Bohossa
25.11. Stimuluksen työelämäilta Agoralla
25.11. Helmi Läppä –finaali Helmessä
26.11. Jouluksi etelään –pikkujoulusitsit Aalto-salissa yhdessä Dumpin, Tiltin, Sporticuksen ja
Emilen kanssa
28.11. Stimuluksen teatteri-ilta
Joulukuu
1.12. Vierailu Kuopioon Niuvanniemen oikeuspsykiatriseen sairaalaan ja Puijon sairaalan päihde-,
vanhus- ja yleissairaalapsykiatriselle.
1.12. Kun mieli uuttaa – kokemuksia maahanmuutosta ja psykologin roolista pakolaistyössä
yhdessä PSV:n kanssa
2.12. Stimuluksen pikkujoulut 2015: 007 – Casino Royale Club Escapessa

Kansvainvälisyys
KV-vastaavamme ovat päätehtävänään osallistaneet vaihto-oppilaita tiedottamalla heitä
sähköpostitse ja Facebook-ryhmän kautta Stimuluksen toiminnasta ja kutsunut heitä tapahtumiin.
KV-vastaavien ympärillä toimi kv-tiimi, joka auttoi toiminnan järjestämisessä sekä sen
suuntaamisessa sekä vaihto-opiskelijoille että Stimuluslaisille. Stimuluksen tapahtumat käännettiin
myös englanniksi, jotta ne olisivat helpommin lähestyttävissä myös vaihto-opiskelijoiden
näkökulmasta. Kuluneen vuoden aikana vaihto-opiskelijamme olivat erityisen oma-aloitteisia ja
aktiivisia, sillä he osallistuivat lähes kaikkiin tarjoamiimme tapahtumiin. Saimme siis huomattavasti
aiempaa enemmän vaihto-oppilaita mukaan Stimuluksen toimintaan.

Kehitysyhteistyö
Vuoden
aikana
kehitimme
kehitysyhteistyötoimintaamme
huomattavasti
eteenpäin.
Kehitysyhteistyövastaava osallistui JYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin sekä aloitteli

yhteistyötä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa. Alkuvuodesta Stimulus otti itselleen myös
kummilapsen Plan Suomen kautta. Stimuluksen pikkujouluissa järjestettiin tempaus yhteistyössä
PSV ry:n kanssa, jossa kerättiin pieniä lahjoja Keski-Suomessa oleville vastaanottokeskusten
lapsille. Lisäksi pikkujoulujen arpajaistuotot lahjoitettiin niitä tarvitseville vastaanottokeskuksille.

Muu toiminnan kehittämisen seuranta
Saimme suurimman osan uusista psykologian opiskelijoista liittymään Stimuluksen jäseniksi.
Tapahtumien osalta oltiin entistä aktiivisempia, sillä niitä järjestettiin enemmän ja monipuolisemmin
suhteessa aiempiin vuosiin. Suunnittelimme ja järjestelimme hallituksen toimintaa uuden
hallituspaikan myötä ja päätimme valita seuraavalle vuodelle toisen yritysvastaavan.
Organisoimme hallituspestien välistä työnjakoa tehokkaammaksi. Hankimme halukkaille jäsenille
Stimulus-huppareita ja –kollegehousuja. Otimme myös käyttöön uudet tapahtumiin osallistumisen
pelisäännöt, joita tehtiin tutuksi jäsenistölle. Toimintasuunnitelmassa mainittiin tiimien toiminnan
tehostaminen, ja suunnittelimme tiimien vetäjien käyttöön aktiivisuuspassit. Kokonaisuudessaan
toimintasuunnitelman tavoitteita seurattiin kiitettävästi.

