Toimintakertomus 2011
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
Psykologian laitoksen 65:stä 77:ään kasvanut sisäänottokiintiö on parin vuoden aikana nostanut
Stimuluksen jäsenmäärää edellisen vuoden reilusta kolmestasadasta jäsenestä vajaaseen
neljäänsataan (n. 370). Stimulukseen liittyi viime vuonna 65 jäsentä ja tänä vuonna 71, mitä
voidaan pitää osaltaan toiminnan laadun ja määrän mittarina.

Hallitus ja muut pestit
Vuonna 2011 hallitukseen kuului puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja,
koulutuspoliittinen vastaava, yritysvastaava, kaksi tapahtumavastaavaa, tiedotusvastaava,
liikuntavastaava ja koulutusvastaava. Hallituksen ulkopuolisina pesteinä oli kaksi ruokavastaavaa,
ympäristövastaava, sosiaalipoliittinen vastaava, kv-vastaava, kaksi kehitysyhteistyövastaavaa, kaksi
SPOL-edustajaa, kaksi KePsy-edustajaa, kahdeksan sektoriedustajaa, laitosneuvoston
opiskelijajäsen, kolme laitoksen opettamisen kehittämisen työryhmän opiskelijajäsentä, jäsenlehti
Ärsykkeen päätoimittaja, peruskurssien lukupiirien vetäjät, kuusi tutoria ja kaksi
toiminnantarkastajaa. Suurimpana muutoksena oli ympäristövastaavan pudottaminen hallituksen
ulkopuoliseksi pestiksi ja koulutusvastaavan pestin muodostaminen.

Kokoukset
Pestinhaltijat osallistuivat oman alueensa kokouksiin ja koulutuksiin eri ympäristöissä. Hallitus
kokousti vuonna 2011 kaksitoista kertaa.

Edustustoiminta ja yhteistyö
Osallistuimme Suomen Psykologian Opiskelijoiden Liiton toimintaan Psykologian harharetketseminaarissa Tampereella, järjestämällä saunaillan Jyväskylässä, kilpailemalla SPOLOlympialaisissa Helsingissä ja osallistuen SPOL-risteilyyn ja graduseminaariin Turussa. Kävimme
Puolueen ja Dumpin vuosijuhlilla. Jyväskylän yliopiston ainejärjestöistä meillä oli yhteistyötä
Puolueen, Mephiston, Fokuksen, Radikaalin, Ynnän, Lööpin, Pörssin, Abakuksen, Sporticuksen,
Svenska Klubbenin, Parkun, Tiltin, Varkaiden, Emilen, Pedagon ja Dumpin kanssa. Lisäksi meillä
oli seminaaritilaisuus ja sitsit Tampereen psykologian ainejärjestö Cortexin kanssa ja yhteinen
liikuntavuoro JARU:n kanssa.

Sponsoritoiminta
Yhteistyö Anti-Shopin kanssa jatkui ja Tutoriksen kanssa päättyi. Uusia yhteistyökumppaneitamme
ovat Giggling Marlin, PD Personell ja Statisti (psykalle.fi), joiden kanssa sovittiin määräaikaiset
sopimukset vuodeksi. Sopimukset ovat tuoneet Stimulukselle yritysvierailun (PD) sekä taloudellisia
etuja ja palkintoja arpajaisiin.

Koulutus ja tiedotustoiminta
Stimulus esittäytyi sisäänpäässeille tutorien, nettisivujemme ja laitoksen tervetulokirjeen ohessa
olleen kirjeen avulla. Olimme myös mukana yliopiston abi-infossa ja Studia-messuilla. Tämän
lisäksi yksittäiset opiskelijat ovat käyneet esittelemässä kotipaikkakunnillaan psykologian laitosta.
Edustajamme ovat osallistuneet vuoden aikana JYY:n yhdistyksen talous- ja hallintokoulutukseen,
perehdytykseen tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen eroihin, sihteereille ja puheenjohtajille
suunnattuun kokoustekniikan ja -taidon koulutukseen. Lisäksi hallituksen edustajia kävi KeskiSuomen Yrittäjäyhteisön järjestämässä tilin- ja toiminnantarkastuskoulutuksessa ja Alasillan
verkkoviestintäkoulutuksessa. Vuonna 2011 ei hypnoosikurssia eikä testikoulutusta järjestetty.
Tähän toimintasuunnitelmassa asetettuun tavoitteeseen ei päästy erilaisten henkilö- ja
olosuhdetekijöiden vuoksi.
Nettisivumme olivat koko vuoden hyvin ajan tasalla. Jäsenlehtemme Ärsyke ilmestyi kaksi kertaa
paperisena versiona ja nettijulkaisuna. Joka kokouksesta on tehty lyhyellä viiveellä avainkohdista
koostuva infokirje, joka on lähetetty Stimuluksen sähköpostilistalle. Pöytäkirjat ovat luettavissa
myös Stimuluksen keskustelufoorumilla sekä syksyllä Ylistölle muuttaneella ainejärjestöhuoneella.
Käytössämme oli hallituksen oma sähköpostilista kiireellisten asioiden käsittelyyn ja
päätöksentekoon. Loimme myös Facebookiin eventtejä tapahtumistamme, kuten
hallituksenvaihtokokouksesta.
Stimulus järjesti lukupiirejä persoonallisuus-, neuro- ja kliinisen ja kehityspsykologian kurssien
lisäksi myös tutkimusmenetelmäkursseille. Lukupiirien vetäjät saivat 2 opintopistettä laitokselta
loppuraporttia vastaan.

Pestitestamentit vaihtoivat omistajia hallitusten vaihtuessa. Pestitestamentit on saatu kerättyä
kahdelta vuodelta lähes kaikilta pestinhaltijoilta.

Edunvalvonta
Stimuluksen etuja valvoi kaksi edustajaa SPOL:issa, kaksi edustajaa Keski-Suomen
Psykologiyhdistyksessä. Yleisesti ottaen edustajiamme osallistui työryhmien opiskelijajäseninä
psykologian laitoksen sektoreiden (metodi-, persoonallisuus-, kehitys-, neuro- ja kliinisen
psykologian sektorit) kokouksiin ja opetuksen kehittämisen työryhmiin, laitos- ja
tiedekuntaneuvoston kokouksiin ja JYY:n valiokuntien toimintaan. Sektoriedustajamme keräsivät
arviointeja kursseista ja kandi- ja gradututkielmien teosta. Työpanos opetuksen kehittämiseen ja
yhteistoimintaan laitoksen kanssa vuonna 2011 oli merkittävä. Tämän lisäksi hallituksemme jäsenet
seurasivat oman toimialueensa sähköpostilistoja ja välittivät tietoja eteenpäin Stimuluksen omalle
sähköpostilistalle, jossa oli n. 450 vastaanottajaa. Stimulus ajoi opiskelija-aktiivien etuja
opintopiste-esityksessään, jonka ansiosta esimerkiksi ainejärjestötyöstä voidaan nykyään myöntää
jopa viisi opintopistettä. Kopomme osallistui myös vuoden aikana perustetulla ytk-kopo-listalla
käytävään keskusteluun ja sitä kautta syntyneeseen toimintaan.

Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta
Toimintasuunnitelman 2011 tavoitteet ylittyivät tapahtumien määrässä. Alla on tarkempi erittely
virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta.
Kevät 2011
1.2.2011 Stimuluksen haalarinkorkkajaiset
17.2 Yökoulu/Peli-ilta Mephiston kanssa
10.3 Poikkitieteelliset sitsit Giggling Marlinissa, mukana Pörssi, Sporticus, Svenska Klubben,
Dumppi
17.3 Lumirieha Dumppi ry:n kanssa
9.4 SPOS, Suomen psykologian opiskelijoiden saunailta Jyväskylässä
14.4 DOOM-sitsit ja DOOM 3- bileet Brassa yhteiskuntatieteilijöiden kanssa (Mephisto, Puolue ja
Fokus)
26.4 Vappusitsit yhteiskuntatieteilijöiden kanssa Wilhelmiinassa
28.4 VappuVilske ulkotapahtuma (rastit ja vappuappro), mukana Abakus, Parku, Dumppi, Tiltti ja
jatkobileet Brassa
29.4 Stimpan omat vappubileet Lillukassa
30.4 Vappusitsit Lozzilla Abakuksen ja Tiltin kanssa
1.5 Vappupiknik Harjulla, Stimpalla oma piste
5.5 Vegekokkailu

Syksy 2011
7.9 Poikkarit Brassa Ynnän, Radikaalin ja Lööpin kanssa
14.9 Freshmen Party Giggling Marlinissa Dumpin kanssa
15.9 Stimuluksen saunailta Opinkivellä
21.9 Fuksiaiset ja fuksiaisten jatkobileet GM:ssä kasvatustieteilijöiden kanssa (Varkaat, Emile,
Abakus ja Pedago ry)
28.9 Napakymppi-ilta Annelissa Dumpin ja Abakuksen kanssa
2.11 Seniilisitsit viestintätieteilijöiden kanssa (Parku, Imago ja Lööppi ry) GM:ssä
11.11 Excu Tampereelle: tutustumista Treen psykan laitokseen, sitsit ja sillis Cortexin kanssa
22.11 Stimpan hyvinvointi-ilta Lillukassa
30.11 Stimpan pikkujoulut GM:ssä
Viime vuoteen nähden tapahtumien määrä hieman kasvoi, ja samalla osallistumisaktiivisuus parani.
Tapahtumat olivat vuonna 2011 pääsääntöisesti suosittuja ja hyvin mainostettuja. Saimme lisäksi
kiitosta yhteistyökumppaniltamme GM:ltä tapahtumien järjestämisestä.

Kansainvälisyys
Kv-vastaavamme on käynyt kv-valiokunnan kokouksissa ja vetänyt JYY:llä vaihdosta palanneiden
keskusteluryhmää. Lisäksi hän on osallistanut vaihto-oppilaita tiedottamalla heitä Stimuluksen
toiminnasta, järjestänyt vaihtoillan sekä noin joka kolmantena sunnuntaina kv-brunssin kotonaan
(yht. 10 kertaa). Kv-vastaava oli yhteistyössä JYY:n kv-vastaavan ja laitoksen kanssa toiminnan
koordinoimisessa. Stimulus oli myös mukana EFPA -kongressin osallistumisen järjestämisessä.
Lisäksi vaihto-oppilaille oli pidetty infotilaisuus Stimuluksesta, he olivat mukana
pikkujouluissamme, järjestettiin Suomi-leffailta ja heille järjestettiin retki Pandan tehtaille, mutta se
peruuntui ilmoittautumisten puutteen vuoksi. Kv-vastaavan ympärillä oli kv-tiimi. Tapahtumat
olivat pääsääntöisesti sekä vaihtareille että Stimuluksen jäsenille suunnattuja.

Muu toiminnan kehittämisen seuranta
Saimme selvän valtaosan fukseista Stimuluksen jäseniksi ja lisäksi pääsimme äänestämään
hallituksenvaihtokokouksessa lähes joka pestistä, mikä kertoo toiminnan aktiivisuudesta ja
kasvamisesta. Äänestystilanteet olivat viime vuotista tiukempia ja kokous venyi kolmituntiseksi,
sillä hakijoita oli enemmän kuin vuosiin. Olemme saaneet tunnustusta JYY:ltä aktiivisuudesta ja
toiminnan tasosta ainejärjestönä. Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa oli tavoitteena saada hyvä
sijoitus ympäristömerkkikilpailussa. Voitimme kilpailun ja olimme vuonna 2011 Jyväskylän
ympäristöystävällisin ainejärjestö. Kriteereinä oli mm. järjestön toiminta, ruoka ja sen eettisyys,
energiansäästö ja kierrätys. Kokonaisuudessaan toimintasuunnitelman 2011 tavoitteisiin päästiin
erittäin hyvin.

