Kutsu Etelä-Savon Psykologiyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen
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I Kokouksen järjestäytyminen
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

II Varsinaiset kokousasiat
6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021
7. Määrätään johtokunnan palkkiot sekä toimikun7en jäsenten palkkiot ja luoOamustehtäviin
valiOujen matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021
9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
10. Valitaan toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
11. Vuoden eteläsavolaisen psykologin julkistaminen
12. Muut asiat
13. Kokouksen pääOäminen

Kutsun liiOeenä yhdistyksen toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2021 ja talousarvio vuodelle 2021

ETELÄ-SAVON PSYKOLOGIYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE
2021, luonnos
1. Toiminnan painoNaminen
Etelä-Savon Psykologiyhdistys painoOaa toiminnassaan jäsentensä edunvalvontaa ja osallistuu
edustajiensa kauOa Psykologiliiton toimintaan. Yhdistys järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia
koulutuksiin tai muuhun vapaamuotoiseen toimintaan alueellaan. Yhdistys pyrkii jatkamaan
alkanuOa yhteistyötä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan psykologiyhdistyksen kanssa.
NäkyvyyOä yhdistykselle ja ammaUkunnalle pyritään saamaan valitsemalla vuoden eteläsavolainen
psykologi joka toinen vuosi. Tämä valinta tehdään parillisina vuosina. Myös yleisöluennon
järjestäminen psykologian saralta on mahdollinen.
Toimintavuoden aikana pohditaan edelleen keinoja, joilla jäsenistöä saadaan ak7voitua
osallistumaan toimintaan, kokouksiin sekä johtokuntatyöhön.
2. Hallinto ja talous
1. Varsinaiset kokoukset
Yhdistys kokoontuu kevät- ja syyskokoukseen, joissa linjataan toimintaa ja valitaan yhdistyksen
edustajia liiton toimintaan.
2. Johtokunnan toiminta
Johtokunta on yhdistyksen toimeenpaneva elin ja toimii sääntömääräisten kokousten antamien
suuntaviivojen mukaises7. Johtokunta kokoontuu jäsentensä keskenään sopimalla tavalla
tarviOaessa.
3. Varojen hankinta ja käy7ö
Yhdistyksen taloudellinen 7lanne on vakaa. Talouden perustana ovat Psykologiliiton maksamat
jäsenpalautukset jäsenten suoriOamista liiOomaksuista. Lisäksi Psykologiliitolta ja TJS:ltä haetaan
avustuksia 7laisuuksien järjestämiseksi tarviOaessa. Yhdistyksen varoja käytetään koulutuksen ja
virkistyksen järjestämiseen jäsenistölle sekä 7edoOamiseen ja kokouskuluihin.
Yhdistyksen jäsenet voivat hakea yhdistykseltä pientä avustusta amma7llisiin koulutuksiin, mikäli
työnantaja ei maksa kaikkia koulutuskuluja.
3. PalkkapoliQikka ja edunvalvonta
Edunvalvontaan liiOyvistä asioista järjestetään 7edotus- sekä keskustelu7laisuuksia tarviOaessa.
Yhdistyksen palkkavastaava toimii yhteyshenkilönä kuntasektorin palkkaustyöryhmässä.
Järjestövalmius pidetään jatkuvas7 yllä.
4. Koulutus
Yhdistyksen kevät- ja syyskokousten yhteydessä voidaan järjestää koulutus7laisuudet. Myös muuhun
vuodenaikaan ja yhteistyössä toisen yhdistyksen kanssa järjesteOävä koulutus on mahdollinen.
Toukokuulle 2021 on jo alustavas7 suunniteltu retkeä ekopsykologi Kirsi Salosen luokse tutustumaan
luontolähtöisiin menetelmiin.
5. Tiedotus

Aiemmin julkaistusta EmpauOaja-jäsenlehdestä luovutaan ja sen sijaan johtokunta voi julkaista
vuoden miOaan pienimuotoisempia jäsenkirjeitä sähköisessä muodossa. Jäsenkirjeissä on 7etoa
tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Lisäksi on mahdollista läheOää erillisiä 7edoOeita
sähköpos7tse tarviOaessa.
Yhdistyksellä on omat ko7sivut Psykologiliiton sivujen yhteydessä. Yhdistyksen ko7sivuilta löytyy niin
historiaa kuin ajankohtaista 7etoa toiminnasta sekä yhteys7edot. Yhdistyksen kokouskutsut ja niihin
liiOyvä materiaali kuten toimintasuunnitelma ja toimintakertomus julkaistaan ko7sivuilla. Lisäksi
yhdistyksen Facebook-ryhmässä 7edotetaan ajankohtaisista asioista ja voidaan keskustella
ajankohtaisista aiheista.
5. Virkistys
Kevät- ja syyskokousten yhteydessä voidaan järjestää myös virkistystoimintaa mahdollisuuksien ja
kiinnostuksen mukaan. AlueiOain (Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki) on mahdollisuus järjestää
pienempimuotoisia a\er work -tapaamisia, opintopiirejä tai saunailtoja, joita yhdistys voi
taloudellises7 tukea. Edellä mainituilla alueilla on omat WhatsApp-ryhmänsä, joiden kauOa on
soviOavissa alueellisia vapaamuotoisia tapaamisia.

ETELÄ-SAVON PSYKOLOGIYHDISTYS ry:n TALOUSARVIO VUODELLE 2021
VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot
Avustukset

50

Vuosikokoustulot

50

Johtokunnan tulot

0

Tiedotus- ja toimistotulot

0

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

100

Varsinaisen toiminnan kulut
Koulutus- ja virkistystoiminnan kulut

-2350

Johtokunnan kokoukset

-500

Vuosikokouskulut

-700

Lahjoitukset ja muistamiset

-50

Muut hallintokulut
Tiedotus- ja toimistokulut

-150

Rahaliikennekulut

-150

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-3900

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

3800

VARAINHANKINTA

Varainhankinnan tuotot
Jäsenmaksutulot

3800

Varainhankinnan tuotot yhteensä

3800

Varainhankinnan kulut
Jäsenmaksukulut

0

Varainhankinnan kulut yhteensä

0

VARAINHANKINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

3800

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
Korkotuotot

0

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot yhteensä

0

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut

0

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut yhteensä

0

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

0

SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset tuotot

0

Satunnaiset tuotot yhteensä

0

Satunnaiset kulut

0

Satunnaiset kulut yhteensä

0

SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ

0

TILIKAUDEN TULOS

0

