Sääntömääräinen vuosikokous 2021
Paikka: Zoom-alusta (etäkokous)
Päivämäärä: 13.3.2021
Osallistujat: Jenni Leinonen, Sami Eloranta, Siina Hakala, Benina
Jakobson, Outi Kalla, Pauli Karvonen, Riitta Keto, Köykkä Mari,
Outi Saleva, Timo Sampolahti, Katja Saranpää, Jarl Wahlström
& Margit Ylänen
Kellonaika: 17.00-19.00
1. Kokouksen avaus. Jenni Leinonen avasi kokouksen klo 17.02.
2. Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Jenni Leinonen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Siina Hakala.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Saleva sekä Mari Köykkä.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin, että
kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja on
siten laillinen ja päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
5. Esitetään ja vahvistetaan toimintakertomus 2020. Yhdistyksen
hallituksen sihteeri Nina Jakobson esitteli vuosikertomuksen (liite 1).
Vuosikertomus hyväksyttiin.

6. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely ja
vahvistaminen. Taloudenhoitaja Siina Hakala esitteli tilinpäätöksen
(liite 2).
Käyttötilin saldo oli 31.12.2020 18 224,01, josta 7230 on saatuja
ennakkomaksuja koronavuoden takia siirtyneestä koko päivän
koulutuksesta (Wampold).
Tilintarkastajan lausunnon mukaan tilinpäätös, joka perustuu
tilikauden kirjanpitoon, sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot,
kulut, varat ja oman pääoman. Toimintakertomus sisältää
olennaiset tiedot yhdistyksen toimintavuoden toiminnasta.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Myönnettiin
vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kauden 2020
osalta.

8. Toimintasuunnitelman käsittely ja vahvistaminen. Jenni Leinonen
esitteli hallituksen linjaamaa toimintasuunnitelmaan vuodelle 2021.
(liite 3). Kokoukseen mennessä on jo toteutunut kaksi
etäkoulutusta. Toiveena on, että syksyllä koronatilanne sallisi jo
läsnäolokoulutuksia, joita on sinne suunnitteilla kaksi. Prof. Bruce
Wampold on lupautunut tulemaan Suomeen syyskuussa
pitämään edelliseltä vuodelta jo kahteen kertaan siirtyneen

koulutuksensa (Improving psychotherapy outcome). Toinen syksyn
kouluttaja on Katja Saranpää tunnekeskeisestä terapiasta
kompleksisen trauman hoidossa. Koulutusten päivämäärät ovat
alustavasti sovittu, mutta kokouksessa sovittiin, että hallitus vielä
tarkentaa päiviä ja suunnittelee varasuunnitelma, mikäli koronan
takia vielä syyskuussa ei läsnäolokoulutus olisi mahdollista. Katja
Saranpää huomautti, että hänen koulutukseensa liittyen Suomeen
on tulossa kahden päivän koulutus tunnekeskeisestä terapiasta,
joten tämä on hyvä huomioida koulutuksia suunnitellessa, etteivät
ne mene liian lähekkäin.
Toimintasuunnitelman tiedottamiskohdassa syntyi keskustelua
myös uusien jäsenien rekrytoinnista. Jarl Wahlström toi esille, että
olisiko hyvä markkinoida IPYä suunnitelmallisemmin
integratiivisesta koulutuksesta valmistuville. Päätettiin lisätä tämä
toimintasuunnitelmaan ja hallitus ottaa työn alle asian
toteuttamisen.

9. Talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen. Siina
Hakala esitteli talousarvion. Yhdistyksen taloustilanne on hyvä.
Suurin osa tilillä olevista rahoista on varattu tulevien koulutuksien
järjestämiseen, mutta taloustilanne sallisi myös jäsenmaksujen
alentamisen. Ehdotuksena oli, että jäsenmaksut olisivat tänä
vuonna aikaisempaa linjaa alemmat liittyen siihen, että
koronavuonna ei ole voitu juurikaan järjestää tapahtumia. Suurin
osa äänesti ehdotuksen puolesta ja jäsenmaksujen suuruudeksi
vuodelle 2021 päätettiin 50 euroa.

10. Sääntömuutoksesta päättäminen. Jenni Leinonen kertoi, että
nykyisissä säännöissä käytetään jäsenkriteereissä vielä termiä
psykoterapian erikoispsykologikoulutus, vaikka tällaista koulutusta
ei enää ole. Päätetään, että sääntöjä päivitetään jäsenkriteerien
osalta ja sääntöihin korjataan tämä kohta koskemaan
”yliopistollisen integratiivisen psykoterapiakoulutuksen käyneitä”.
Sääntömuutos hyväksyttiin ja sovittiin, että uusi hallitus hoitaa
asian.

11. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, muiden
vastuuhenkilöiden ja toiminnantarkastajan palkkioista
päättäminen. Hallitus ehdotti, että jatketaan samalla linjalla kuin
edellisellä kaudella eli

a)

puheenjohtajalle ei erillistä korvausta

b)

kaikille hallituksen jäsenille korvataan kokouksen yhteydessä
ruoka ja juoma sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta
tuleville matkakulut

c)

nettisivuvastaavalle tarjotaan maksuton osallistuminen kaikkiin
yhdistyksen koulutuksiin

d)

taloudenhoitajalle ja jäsenvastaavalle tarjotaan maksuton
osallistuminen kaikkiin yhdistyksen koulutuksiin ja korvataan
kaikkeen yhdistystoimintaan liittyvät matkakulut

12. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Jenni Leinonen. Muiksi hallituksen
jäseniksi valittiin Siina Hakala, Mari Köykkä, Katja Saranpää, Timo
Sampolahti ja Outi Saleva. Sovittiin, että hallitus järjestäytyy ja

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin,
jäsenvastaavan ja taloudenhoitajan ensimmäisessä
kokouksessaan.

13. Muiden vastuuhenkilöiden valinta. Markus Nyrhinen jatkaa
yhdistyksen nettisivujen hoitajana.
(Outi Saleva poistui kokouksesta tässä vaiheessa klo 18.28)

14. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Harriet Lahti-Nuuttila ja
varatoiminnantarkastajaksi Sami Eloranta.

15. Muut asiat. Keskusteltiin yhdistystoiminnan sisällöllisestä suunnasta.
Keskustelu liittyi Jyväskylän yliopiston integratiivisesta
psykoterapiakoulutusohjelmasta tulleeseen viestiin, jossa toivottiin
IPYltä jonkinlaista kokoavaa roolia eri yliopistojen integratiivisten
psykoterapiakoulutusten kentällä. Käytiin vilkasta keskustelua siitä,
minkälainen tämä rooli olisi. Jarl Wahlström toi esille, että, koska
integratiivisen psykoterapian koulutus on neljän eri yliopiston
vastuulla, on herännyt huoli siitä, miten koulutus toteutuu ja
pysyykö integratiivinen ote näissä kasassa,
(Sami Eloranta poistui klo 18.42)
Pohdittiin, voisiko IPY toimia jonkinlaisena integratiivisten
kouluttajaterapeuttien kohtaamispaikkana ja tukemassa
kouluttajayhteisöä. Päätettiin, että uusi hallitus jatkaa asian
käsittelyä.

16. Kokouksen päätös. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.52

______________________________

____________________________

Jenni Leinonen, kokouksen pj

Siina Hakala, kokouksen siht.

______________________________

____________________________

Mari köykkä, pöytäkirjan tark.

Outi Saleva, pöytäkirjan tark.

LIITTEET:

Toimintakertomus (liite 1)
Tilinpäätös (liite 2)
Toimintasuunnitelma (liite 3)

