STIMULUS RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2021
Johdanto
Vuoden 2021 aikana olemme pyrkineet toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusta siitä
poikkeamatta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa psykologian
opiskelijoiden

etujärjestönä,

edustaa

jäsenistöä

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 Jyväskylän ja muiden paikkakuntien ainejärjestöihin.
Covid-19-epidemia vaikutti merkittävästi yhdistyksen toimintaan ja sen mahdollisuuksiin
toteuttaa tarkoitustaan.

Jäsenmäärä
Stimuluksella oli vuoden loppuun mennessä 441 opiskelijajäsentä, 22 kannatusjäsentä sekä
7 kunniajäsentä. Stimulukseen liittyi tänä vuonna 96 uutta opiskelijajäsentä ja 11
kannatusjäsentä.

Hallitus ja muut pestit
Vuonna

2021

taloudenhoitaja,

hallitukseen

kuului

koulutuspoliittinen

tapahtumavastaavaa,

puheenjohtaja,
vastaava,

tiedotusvastaava,

varapuheenjohtaja,

kaksi

sihteeri,

yritysvastaavaa,

liikuntavastaava,

koulutusvastaava

kaksi
ja

kulttuurivastaava. Hallituksen ulkopuolisissa toimihenkilöpesteissä toimi sosiaalipoliittinen
vastaava, ympäristövastaava, kehitysyhteistyövastaava, kaksi kansainvälisyysvastaavaa, kaksi
Suomen

Psykologian

Opiskelijain

Liiton

(SPOL)

edustajaa,

kaksi

Keski-Suomen

psykologiyhdistyksen (KePsy) edustajaa, 15 psykologian laitoksen sektoriedustajaa, kolme
opetuksen kehittämisen työryhmän opiskelijajäsentä, jäsenlehti Ärsykkeen päätoimittaja,

PSV-vastaava

(psykologian

sosiaalinen

vastuu),

graafinen

suunnittelija,

kaksi

tapahtumajaoston jäsentä, excursiovastaava, 3MIOT-vastaava, kaksi ruokavastaavaa sekä
kaksi toiminnantarkastajaa. Lisäksi Stimuluksella oli edustaja tiedekuntaneuvostossa sekä
tämän varajäsen. Perustimme myös uudet TikTok-vastaavan, haalarimerkkivastaavan ja
naapurustovastaavan toimihenkilöpestit. Aloitimme syksyllä Lystimppa-toiminnan, jonka
tarkoituksena oli helpottaa tutoreiden työtaakkaa ja edistää vanhempien opiskelijoiden ja
fuksien keskinäistä kohtaamista.

Train the Trainers Finland- koulutuksen käyneet kouluttajat kouluttivat ja ryhmäyttivät
Stimuluksen hallituksen tammikuussa. Edustajamme osallistuivat vuoden aikana JYYn
järjestöseminaarin koulutuksiin ja JYYn puheenjohtajafoorumiin sekä JYYn valiokuntien
kokouksiin. Pestitestamenttien avulla koulutettiin ja perehdytettiin sekä uusia hallituslaisia
että uusia toimihenkilöitä. Hallituksemme jäsenet osallistuivat myös JYYn järjestämiin
pestikoulutuksiin.

Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin säännönmukaisesti keväällä ja syksyllä.
Joulukuussa yhdistys järjesti ylimääräisen yhdistyksen kokouksen. Yhdistyksen hallitus
kokousti seitsemän kertaa. Covid-19-pandemiasta johtuen kevätkokous järjestettiin
etäyhteyden avulla. Syyskokous järjestettiin hybriditoteutuksena. Hallitus tapasi viikoittain ja
kevään aikana järjestettiin kolme toimihenkilömiittiä, johon olivat tervetulleita kaikki
toimihenkilöt.

Edustustoiminta ja yhteistyö
Stimulus esittäytyi uusille opiskelijoille tutorien, hallituskummien, nettisivujemme ja
laitoksen tervetulokirjeen ohessa olleen erillisen Stimulus-infolehtisen avulla. Syksyllä
järjestettiin myös hallituksen esittäytymispäivä uusille opiskelijoille, jossa kerrottiin myös
laajemmin yhdistyksen toiminnasta.

Stimuluksen koulutuspoliittinen vastaava teki yhteistyössä henkilökunnan kanssa kandi- ja
gradupalautekyselyn, jossa kysyttiin palautetta myös kevätpäivien kehittämiseksi. Tulokset
esiteltiin

henkilökunnalle

syksyn

2021

laitoskokouksissa.

Henkilökunta

suhtautui

myönteisesti ajatukseen, että kyselystä tulisi vuosittainen. Stimulus välitti tietoa
toiminnastaan vaihto-opiskelijoille englanninkielisellä viestillä yhteistyössä JYYn kanssa,
mutta koronapandemiasta johtuen yhdistyksen kv-toiminta oli vähäistä. Syksyllä järjestimme
muutamia tapahtumia, joihin yritimme saada myös vaihto-opiskelijajäseniä. Vuoden aikana
Stimuluksen dokumentteja ja tiedotusta parannettiin kääntämällä keskeisiä dokumentteja
englanniksi.

Osallistuimme

Suomen

Psykologian

Opiskelijain

Liiton

toimintaan

edustamalla

SPOL-seminaarissa, SPOLinaarissa, etänä järjestetyissä SPOSissa ja SPOLSkiksessa sekä
gradukonferenssissa. Teimme aktiivista yhteistyötä SPOLin ja muiden psykologian
ainejärjestöjen kanssa osallistumalla ainejärjestötapaamiseen. Jäsenemme edustivat
Stimulusta JYYn valiokunnissa. Stimulus järjesti PSV:n kanssa yhteistä toimintaa. Jyväskylän
yliopiston ainejärjestöistä meillä oli yhteistyötä Pörssin, Dumpin, Magna Cartan,
Sporticuksen, Emilen, Pedagon ja Abakuksen kanssa. Stimulus ry edusti vuoden aikana
muiden ainejärjestöjen vuosijuhlilla. Kävimme onnittelemassa Abakus ry:tä, Pörssi ry:tä,
Dumppi ry:tä, Sporticusta, Emile ry:tä ja JYYtä. Teimme yhteistyötä Psykologian laitoksen
henkilökunnan kanssa järjestämällä muun muassa laitossumppeja ja iltapäiväkahveja
Zoom-palvelun välityksellä ja osallistumalla laitoskokouksiin. Keväällä teimme yhteistyötä
laitoksen kanssa tutorien valinnan eteen. Ylläpidimme Stimuluksen jäsenten ja laitosten
välistä yhteistyötä järjestämällä muun muassa Instagramissa järjestetyllä Henkilökunnan
lapsuudenkuva ja -haaveammatti arvauskisalla ja laitoksen henkilökunnalle suunnatulla
Vuoden opettaja äänestys ja vappukirjeellä, johon kerättiin viestejä opiskelijoilta.
Stimuluksen jäsenet osallistuivat keväällä järjestettyyn kandi- ja gradupäivään.

Yhdistyksen toiminta ja uudistukset
Kaikessa yhdistyksen toimintaa koskevassa päätöksenteossa otettiin huomioon yhdistyksen
strategia ja erityisesti sen arvojen toteutumista pohdittiin tarkasti. Yhdistyksen jäsenten
toiveiden toteutumista kartoitettiin kahdesti tehdyn jäsenkyselyn avulla. Edellisvuonna
päätetty yhdistyksen sääntömuutos meni läpi Patentti- ja rekisterihallituksessa ja tuli
voimaan. Uudistimme toimihenkilöiden ja hallituksen välistä yhteistyötä. Aloitimme myös
Stimuluksen rakenteellisen uudistamisen. Alkuvuodesta tehdyn kartoituksen pohjalta
perustimme uusia toimihenkilöpestejä ja lähdimme tekemään toimintasuunnitelmaa uuden
hallituspestin

avaamiseksi sosiaalipoliittiselle sektorille. Toimitimme loppuvuodesta

ehdotuksen tulevalle hallitukselle, joka jatkaa kyseistä työtä tulevana toimintakautena.
Pohdimme myös hallituksen työtaakan vähentämistä siirtymällä ulkoiseen kirjanpitoon.
Vuoden 2021 aikana uudistimme Stimulus ry:n strategian vuosille 2022-2025. Työ tehtiin
yhdessä tätä varten perustetun, jäsenistä koostuvan työryhmän kanssa.

Sponsoritoiminta
Stimuluksella oli vuoden aikana yhteistyösopimus ravintola Escapen, Sohwin, Teerenpelin,
Helmen ja Pizzeria Hurtin kanssa. Lisäksi Stimuluslaiset saivat alennusta WayOutin
pakohuonepeleistä, Ruohonjuuren tuotteista sekä Polkupyörätorin huolloista. Uusia
yhteistöitä aloitettiin Laajiksen, Kankaan Padelin sekä Café Europan kanssa. Syksyllä
Stimuluksella oli kertaluontoinen sopimus Social Sportsin kanssa.

Stimuluksen opiskelijahaalareita oli sponsoroimassa seuraavat tahot: Psykologiliitto, Escape,
Café Europa, Kepsy, Poiju, Psycon, Semma ja Suomen Psykologinen seura.

Koulutustoiminta
Järjestimme jäsenillemme seuraavat koulutukset: ”Tukea opiskeluarkeen”, ”Psykodraaman
ABC”,

”Psykologin

työ

ADHD:n

ja

muiden

nepsy-haasteiden

kanssa”

sekä

”Myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen psykologin työssä”. Tuttuun tapaan

järjestimme myös työelämäillan loppuvuodesta. Yhteistyössä järjestettyjä koulutuksia oli
paljon: Firstbeatin luento hyvinvointiviikolla yhteistyössä Dumpin ja Pörssin kanssa, Aon
Assesmentin sertifiointikoulutus Pörssin ja Emilen kanssa, Cortexin kanssa yhteistyössä
toteutetut Psykologit vaikuttajina ja asiantuntijoina ja webinar on digital mental health,
PSV:n kanssa toteutettu rasismikoulutus sekä PSV:n ja SETA:n kanssa yhteistyössä toteutettu
sukupuolen moninaisuus -luento ja lukupiiri. Excursiovastaava järjesti loppuvuodesta
vierailun koe-eläinlaboratorioon.

Tiedotus
Nettisivuja, Stimuluksen Facebook-sivua sekä Instagram-tiliä ylläpidettiin sekä huolehdittiin
siitä, että Stimulus antaa sosiaalisessa mediassa asiallisen kuvan itsestään psykologian
opiskelijoiden ainejärjestönä seuraamalla hallitukselle luodun some-ohjesäännön sisältöä.
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
puolesta sekä Stimuluksen rekry-lista, joka välitti tietoa avoimista työ- ja harjoittelupaikoista.
Lisäksi on olemassa neurosektorille oma postituslistansa sekä hallituksen oma
sähköpostilista kiireellisten asioiden tiedottamiseen, käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Hallituksemme

jäsenet

ja

toimihenkilöt

seurasivat

myös

oman

toimialueensa

sähköpostilistoja ja välittivät tietoja eteenpäin Stimuluksen omalle sähköpostilistalle.
Loimme

Stimuluksen

nettisivuille.

tapahtumista

Ylläpidimme

jäsenistölle

omia

tapahtumia

tarkoitettua

Facebook-sivuillemme

Stimppalaiset

sekä

Facebook-ryhmää.

Hallituksen ja toimihenkilöiden kesken viestittiin Stimpan toimarit -Telegram-ryhmässä.
Stimuluksen opiskelijalehti Ärsyke julkaistiin kerran loppuvuodesta. Jäseniä on osallistettu
Instagramissa my day -muotoisen Stimppatorstain muodossa.

Edunvalvonta
Stimuluksen koulutuspoliittinen vastaava huolehti jäsenistön puolesta edunvalvonnallisesta
yhteydenpidosta psykologian laitoksen kanssa sekä muiden ainejärjestöjen edunvalvojien
kanssa, tiedotti opiskelijoita heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan esimerkiksi
lettukestien (LeSoKo) lomassa ja toimi viestintäkanavana jäsenistön, laitoksen ja
sektoriedustajien välillä esimerkiksi kurssipalauteasioissa. Tänä vuonna Stimuluksen jäsenet
olivat tervetulleita kuuntelemaan ja kommentoimaan yhteen laitoskokoukseen syksyllä ja
kahteen keväällä. Edustajiamme osallistui työryhmien opiskelijajäseninä psykologian
laitoksen sektoreiden (KV-, persoonallisuus- ja työ-, kehitys-, neuro-, kliinisen psykologian ja
metodiopintojen sektorit) kokouksiin sekä opetuksen kehittämisen työryhmään, laitos- ja
tiedekuntaneuvoston kokouksiin ja JYYn valiokuntien toimintaan. Sektoriedustajamme olivat
sektorikokouksissa mukana käsittelemässä kurssipalautteita, joiden pohjalta opetusta
kehitetään. Kurssipalautteiden käsittelyä parannettiin yhteistyössä laitoksen kanssa nykyiset
tietoturvavaatimukset huomioiden. Stimulus teki yhteistyössä henkilökunnan kanssa kandija gradupalautekyselyn, jonka tulokset esiteltiin opiskelijoille ja henkilökunnalle syksyn 2021
laitoskokouksissa. Sen avulla kehitettiin ohjauskäytäntöjä, kehitettiin kandi- ja gradupäiviä
sekä yhtenäistettiin ohjaussopimuksen käyttöä. Jälkimmäistä kehitettiin vielä erikseen
yhteistyössä laitoksen kanssa siten, että ohjaussopimus tulisi käydä läpi ennen
tutkielmaprosessin aloitusta ja yhteenveto sopimuksesta kirjata ylös esimerkiksi
sähköpostiin. Stimuluksen etuja valvoi myös kaksi edustajaa SPOL:ssa ja kaksi edustajaa
KePsy:ssä.

Tapahtumat
Vuonna 2021 Stimuluksen kautta jäsenten oli mahdollista osallistua alla lueteltuihin
tapahtumiin. Koronapandemia vaikutti erityisesti tapahtumien järjestämiseen ja lukuisia
suunniteltuja tapahtumia jouduttiin perumaan muun muassa ylioppilaskunnan, yliopiston ja
viranomaisten suositusten mukaisesti. Stimulus noudatti toiminnassaan elokuussa 2020
luotuja

Stimuluksen

toimintaperiaatteita

koronapandemian

suhteen.

Toiminnassa

painotettiin vastuullisuutta ja riskien välttämistä. Etätapahtumat keräsivät vaihtelevasti

osallistujia, mutta esimerkiksi vapun tapahtumat saivat osakseen suuren suosion.
Marraskuussa järjestettiin Stimuluksen 60-vuotisjuhlat, jotka saivat kehuja niin jäsenten kuin
kutsuvieraiden puolesta.

Alla koonti tapahtumista uusimmasta vanhimpaan:
Ajankohta
8.12.2021 klo. 14:00
8.12.2021 klo. 14:00
2.12.2021 klo. 18:00
1.12.2021 klo. 10:00
30.11.2021 klo. 09:00
29.11.2021 klo. 13:00
24.11.2021 klo. 18:00
23.11.2021 klo. 18:15
23.11.2021 klo. 09:00
20.11.2021 klo. 12:00
18.11.2021 klo. 17:00
17.11.2021 klo. 14:15
16.11.2021 klo. 12:00
13.11.2021 klo. 18:30
13.11.2021 klo. 18:30
12.11.2021 klo. 18:00
12.11.2021 klo. 12:00
12.11.2021 klo. 12:00
11.11.2021 klo. 16:00
11.11.2021 klo. 16:00
11.11.2021 klo. 11:00
10.11.2021 klo. 18:00
10.11.2021 klo. 10:00
9.11.2021 klo. 18:00
9.11.2021 klo. 10:30
8.11.2021 klo. 16:00
8.11.2021 klo. 12:00
2.11.2021 klo. 16:30
2.11.2021 klo. 16:30
1.11.2021 klo. 18:00

Tapahtuma
Yhdistyksen ylimääräinen kokous: ZOOM
Yhdistyksen ylimääräinen kokous: LIVE
Stimpan Joulusauna <3
Laitoskokous ja -sumpit + ilmaista
syötävää tarjolla
Excu koe-eläinlaboratorioon 2/2
Merkkimarkkinat!
Stimuluksen pikkujoulut 2021
ART GALLERY OPENING NIGHT - Nauti
kulttuurista ja tue mielenterveyttä
pakolaisleirillä
Excu koe-eläinlaboratorioon 1/2
Addiktio SPOLinaari
3MIOT #41: Pikkujoulut Hawaijilla
Match made in Mökki! w/Dumppi ja Pörssi
Stimppasumpit goes napinanurkka
Stimulus ry 60v vuosijuhlat
Stimulus ry:n 60v vuosijuhlat AVEC
ILMOITTAUTUMINEN
Stimpan kanta: Stimuluksen vuju-sitsit
Sporticuksen kanta: Vujusitsit
Magna Cartan kanta: Vujusitsit
Marraskuun hallituksen kokous: ZOOM
Marraskuun hallituksen kokous: LIVE
Ilmajooga (Hyvinvointiviikko)
Vujuviikon musavisa
Stressinhallinnan workshop
Poliisi- ja rosvo -peilailut
(hyvinvointiviikko)
Kirpputori (HUOM PERUTTU!)
Firstbeatin luento (Hyvinvointiviikko)
Tukea opiskeluarkeen
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous:
LIVE-kanta
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous:
Etäosallistujat
International hangout / Kansainvälinen
hengailu (Stimulus, Pedago, Abakus &
Emile)

Tyyppi
Kokous
Kokous
Muu tapahtuma
Kokous
Excursio
Muu tapahtuma
Bileet
Kulttuuri
Excursio
Koulutus
Bileet
Bileet
Muu tapahtuma
Bileet
Bileet
Bileet
Bileet
Bileet
Kokous
Kokous
Liikunta
Bileet
Muu tapahtuma
Liikunta
Muu tapahtuma
Koulutus
Koulutus
Kokous
Kokous
Muu tapahtuma

28.10.2021 klo. 18:00
28.10.2021 klo. 18:00
27.10.2021 klo. 16:00
27.10.2021 klo. 09:45
21.10.2021 klo. 18:00
21.10.2021 klo. 18:00
21.10.2021 klo. 17:00
21.10.2021 klo. 09:00
19.10.2021 klo. 15:00
14.10.2021 klo. 17:30
14.10.2021 klo. 14:00
13.10.2021 klo. 17:00
11.10.2021 klo. 17:00
11.10.2021 klo. 13:00
8.10.2021 klo. 15:00
6.10.2021 klo. 16:15
5.10.2021 klo. 16:00
5.10.2021 klo. 16:00
29.9.2021 klo. 16:00
27.9.2021 klo. 17:00
27.9.2021 klo. 15:00
23.9.2021 klo. 16:30
21.9.2021 klo. 19:00
20.9.2021 klo. 17:00
16.9.2021 klo. 14:00
10.9.2021 klo. 10:00
10.9.2021 klo. 10:00
8.9.2021 klo. 19:00
8.9.2021 klo. 19:00
7.9.2021 klo. 16:00
31.8.2021 klo. 15:00
26.5.2021 klo. 15:15
12.5.2021 klo 17:00
5.5.2021 klo. 17:00
1.5.2021 klo. 13:00
1.5.2021 klo. 10:00
29.4.2021 klo. 18:00
28.4.2021 klo 13:00
28.4.2021 klo. 17:00

FUKSIKANTA: Fuksisitsit 2021
VANHUSKANTA: Fuksisitsit 2021
(registration for senior students)
Työelämäilta
Stimpat sinfoniassa! (Open rehearsal)
FUKSIKANTA: Fuksisitsit 2020
VANHUSKANTA: Fuksisitsit 2020
(registration for senior students)
3MIOT #40: Kieltolain päättyminen
Menetelmäkoulutus Aon Assessmentin
testimenetelmiin 21.10. ja 23.11.
Stimppasumpit goes hallitushaku
Psykodraaman ABC - lyhyt oppimäärä
Toimintasuunnitelmatyöpaja
Lukupiiri: Sukupuolen moninaisuus (PSV)
PSV:n uusien ilta
Laitossumpit
Stimpan, Abakuksen ja Emilen
melontaretki
Psykologin työ ADHD:n ja muiden
nepsy-haasteiden kanssa
Lokakuun kokous: livenä osallistuvat
Lokakuun kokous: etäosallistujat
Stimpan syysretki
Stimppasumpit goes LeSoKo
Graffitikokeilu!
FUKSIAISET 2021
Kuplafutista
Luento: Sukupuolen moninaisuus (PSV,
Stimulus ry ja SETA)
Laitoskokous
Syyskuun kokous: live-kokoukseen
osallistuvat
Syyskuun kokous: Zoom-kanta
FUKSIKANTA: Terästetyt lastenkutsut
VANHUSKANTA: Terästetyt lastenkutsut
Hallitusesittelyt fukseille
Sivuaineinfo fukseille
Toukokuun kokous
Fuksien Stimppasumpit
PSV:n lukupiiri 5.5.: Seksuaalisuuden ja
sukupuolen moninaisuus
Vappupäivän radio!
Vappupäivän darrapizza!
Virtuaalivappubussi 2021
Psykologi johtajana - Iltapäiväkahvit
PSV:n lukupiiri 28.4.: Seksuaalisuuden ja
sukupuolen moninaisuus

Bileet
Bileet
Koulutus
Kulttuuri
Bileet
Bileet
Bileet
Koulutus
Muu tapahtuma
Koulutus
Muu tapahtuma
Muu tapahtuma
Muu tapahtuma
Muu tapahtuma
Liikunta
Koulutus
Kokous
Kokous
Liikunta
Muu tapahtuma
Kulttuuri
Bileet
Liikunta
Koulutus
Kokous
Kokous
Kokous
Bileet
Bileet
Muu tapahtuma
Muu tapahtuma
Kokous
Muu tapahtuma
Kulttuuri
Muu tapahtuma
Muu tapahtuma
Bileet
Muu tapahtuma
Kulttuuri

27.4.2021 klo. 18:00
26.4.2021 klo. 17:00
26.4.2021 klo. 17:00
23.4.2021 klo. 11:00
22.4.2021 klo. 16:15
21.4.2021 klo. 17:00
20.4.2021 klo. 19:00
14.4.2021 klo. 19:00
14.4.2021 klo. 19:00
13.4.2021 klo. 16:00
12.4.2021 klo. 18:00
8.4.2021 klo. 18:00
7.4.2021 klo 16:00
31.3.2021 klo. 18:00
31.3.2021 klo. 18:00
25.3.2021 klo 16:00
23.3.2021 klo. 18:00
23.3.2021 klo. 16:00
22.3.2021 klo. 16:00
18.3.2021 klo 16:00
16.3.2021 klo. 14:00
11.3.2021 klo. 19:00
11.3.2021 klo. 19:00
10.3.2021 klo. 16:00
9.3.2021 klo 14:00
4.3.2021 klo. 19:00
27.2.2021 klo. 11:00
26.2.2021 klo. 16:00
25.2.2021 klo 16:00
22.2.2021 klo. 13:15
8.2.2021 klo. 18:00
4.2.2021 klo. 19:00
4.2.2021 klo. 19:00
2.2.2021 klo 14:00
30.1.2021 klo. 13:00
29.1.2021 klo. 15:00
28.1.2021 klo 16:00

Vappuzumba
Psykologit vaikuttajina ja asiantuntijoina Stimpan kanta
Psykologit vaikuttajina ja asiantuntijoina Cortexin kanta
VAPUN YLLÃTYSTAPAHTUMA
Huhtikuun kokous
PSV tutuksi - pelejä ja visailua
Stimpan käsityöilta!
Vapun startti: MILTSI 2.0 (Friend Pool)
Vapun startti: MILTSI 2.0 (Random Pool)
Cortex & Stimulus: Webinar on Digital
Mental Health
Minullakin on rasistisia ajatuksia - vai
onko?
Haalarimerkkien ompeluilta!
Stimppasumpit kaikille Zoomissa
Friend pool: Fuksien haalarikastajaiset
Random pool: Fuksien haalarikastajaiset
Fuksien Stimppasumpit Zoomissa
Itsepuolustuksen perusteet,
ilmoittautuminen parin kanssa (tai yksin)
Itsepuolustuksen perusteet, random pool
Yhdistyksen kevätkokous
Gradusumpit
Laitoskokous
Friend Pool: Stimpan kalsarikalja-tasting
Random Pool: Stimpan kalsarikalja-tasting
Myötätuntouupumus ja
sijaistraumatisoituminen psykologin
työssä
Psykoterapeuttikoulutus
Speedfriending w/ Dumppi & Pörssi
Stimpan Porinapata
Helmikuun kokous
Stimppasumpit kaikille
Kirjalahjoitus stimppalaisille!
Venyttelevä joogahetki
FRIEND POOL: Stimppa goes: "Haluatko
Miljonääriksi?"
Random Pool: Stimppa goes: "Haluatko
miljonääriksi?"
Laitossumpit etänä
SPOL-semma
Tammikuun kokous
Fuksien Stimppasumpit Zoomissa

Liikunta
Koulutus
Koulutus
Bileet
Kokous
Muu tapahtuma
Kulttuuri
Bileet
Bileet
Koulutus
Koulutus
Kulttuuri
Muu tapahtuma
Bileet
Bileet
Muu tapahtuma
Liikunta
Liikunta
Kokous
Muu tapahtuma
Kokous
Muu tapahtuma
Muu tapahtuma
Koulutus
Muu tapahtuma
Muu tapahtuma
Muu tapahtuma
Kokous
Muu tapahtuma
Kulttuuri
Liikunta
Bileet
Bileet
Muu tapahtuma
Koulutus
Kokous
Muu tapahtuma

