Toimintakertomus 2012
Johdanto
Kuluneen vuoden aikana pyrimme toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusta siitä poikkeamatta.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa psykologian
opiskelijoidenetujärjestönä, 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 373 opiskelijajäsentä (joulukuu 2012). Stimulukseen liittyi tänä vuonna 61 uutta
opiskelijajäsentä ja 3 kannatusjäsentä. Lisäksi valitsimme yhdistyksellemme kolme ensimmäistä
kunniajäsentä.

Hallitus ja muut pestit
Vuonna 2012 hallitukseen kuului puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja,
koulutuspoliittinen vastaava, yritysvastaava, kaksi tapahtumavastaavaa,
tiedotusvastaava,liikuntavastaava ja koulutusvastaava.
Hallituksen ulkopuolisina pesteinä oli kaksi ruokavastaavaa, ympäristövastaava, sosiaalipoliittinen
vastaava, kansainvälisyysvastaava, kaksi kehitysyhteistyövastaavaa, kaksi Suomen psykologian
opiskelijain liiton (SPOL) edustajaa, kaksi Keski-Suomen psykologiyhdistyksen (KePsy) edustajaa,
12 psykologian laitoksen sektoriedustajaa, kolme opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijajäsentä,
jäsenlehti Ärsykkeen päätoimittaja, peruskurssien lukupiirien vetäjät, kuusi tutoria ja kaksi
toiminnantarkastajaa.

Kokoukset
Yhdistyksen kokouksia pidettiin kolme ja hallituksen kokouksia 9 vuonna 2012. Pestinhaltijat
osallistuivat oman alueensa kokouksiin ja koulutuksiin eri ympäristöissä. Hallitus ja aktiivit pitivät
lisäksi viikottain epävirallisia tapaamisia, ja tiimit tapasivat tarvittaessa pestinhaltijan johdolla.

Edustustoiminta ja yhteistyö
Edustajamme osallistuivat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan, Kompleksi ry:n, Jano ry:n ja
Pörssi ry:n vuosijuhliin. Osallistuimme Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton toimintaan
järjestämällä SPOL-seminaarin Jyväskylässä, osallistumalla saunailtaan Helsingissä,
SPOLympialaisiin Tampereella sekä vierailimme Turussa Graduseminaarissa ja KosmoSPOLiitti risteilyllä. Teimme yhteistyötä myös Keski-Suomen Psykologiyhdistyksen kanssa osallistumalla
Suomen Psykologiliiton liikuntapäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Jyväskylän yliopiston ainejärjestöistä meillä oli yhteistyötä Yhdistyneiden kieltenlukijoiden,
Emilen, Sanen, Puolueen, Mephiston, Fokuksen, Radikaalin, Ynnän, Lööpin, Pörssin, Abakuksen,
Pedaalin, Syrinxin, Sporticuksen, Parkun, Tiltin ja Dumpin kanssa. Lisäksi teimme yhteistyötä
JARUn, Kadettitoverikunnan ja Konkurssin kanssa.

Sponsoritoiminta
Yhteistyö Giggling Marlinin kanssa lopetettiin toukokuussa. Uudesta ravintolayhteistyöstä
järjestettiin äänestys jäsenistölle, ja Stimulus aloitti kesäkuussa yhteistyön Escapen kanssa. Myös
Gringos Locos osallistui yhteistyöhön Ravintola.fi:n kautta. Escape sponsoroi haalareitamme, näkyi
nettisivuillamme ja heidän kanssaan järjestetyt bileet olivat molemmille osapuolille hyödyllisiä.
Stimulus aloitti myös yhteistyön Studio AK –kampaamoketjun ja Crescon kanssa. Yritystiimi toimi
yritysvastaavan apuna uusien yhteistyökumppaneiden hankkimisessa.
Stimulus hankki tänä vuonna ensimmäistä kertaa haalarit valmiiksi uusille jäsenilleen.
Haalareistamme mainostilaa hankkivat Escape, Cresco, Suomen Psykologiliitto, Suomen
Psykoanalyyttinen Yhdistys ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Haalareiden hankkiminen
osoittautui hyvin toimivaksi, ja fuksit saivat haalarinsa jo lokakuun alussa. Uudistimme
haalarimerkkitoimintaamme. Tilasimme tänä vuonna myyntiin neljää uudenlaista haalarimerkkiä
(vappumerkki, silmämerkki, psykan tytöt -merkki ja juhlavuosimerkki) ja yhtä vanhaa merkkiä
(mörkömerkki) yhteensä noin 650 kpl. Haalarien hankkimisesta ja haalarimerkkitoiminnasta koitui
Stimulukselle taloudellista etua.

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 ja Studia-messuilla Helsingissä. 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 hypnoosikurssin, kaksi vierailua Keski-Suomen sairaanhoitopiirin

nuorisopsykiatrian osastolle, vierailun henkilöarviointi- ja rekrytointiyritys PD Personnelille,
SETA:n edustajien pitämän koulutuksen seksuaalisesta moninaisuudesta ja seksuaalisesta tasaarvosta. Lisäksi järjestettiin työelämäiltapäivä. Stimulus järjesti lukupiirejä perusopintojen
persoonallisuus-, neuro- , kliinisen ja kehityspsykologian kurssien lisäksi myös tilastomatematiikan
jatkokurssille.
Nettisivumme olivat koko vuoden hyvin ajan tasalla. Jäsenlehtemme Ärsyke ilmestyi kaksi kertaa
paperisena versiona ja nettijulkaisuna. Jokaisesta Stimuluksen kokouksesta on tehty lyhyellä
viiveellä avainkohdista koostuva infokirje, joka on lähetetty Stimuluksen sähköpostilistalle.
Pöytäkirjat ovat luettavissa myös Stimuluksen keskustelufoorumilla
Käytössämme oli hallituksen oma sähköpostilista kiireellisten asioiden käsittelyyn ja
päätöksentekoon. Loimme myös Facebookiin eventtejä tapahtumistamme, kuten syyskokouksesta ja
virkistystapahtumista. Pestitestamentit vaihtoivat omistajia hallitusten vaihtuessa. Pestitestamentit
on saatu kerättyä neljältä vuodelta lähes kaikilta pestinhaltijoilta.

Edunvalvonta
Stimuluksen etuja valvoi kaksi edustajaa SPOL:ssa, kaksi edustajaa KePsy:ssä. 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 JYYn valiokuntien
toimintaan. Sektoriedustajamme keräsivät opiskelijoilta palautteet kursseista ja kandi- ja
gradututkielmien teosta. Työpanos opetuksen kehittämiseen ja yhteistoimintaan laitoksen kanssa
vuonna 2012 oli merkittävä. Tämän lisäksi hallituksemme jäsenet seurasivat oman toimialueensa
sähköpostilistoja ja välittivät tietoja eteenpäin Stimuluksen omalle sähköpostilistalle, jossa oli noin
450 vastaanottajaa. Kopomme osallistui myös ytk-kopo-sähköpostilistalla käytävään keskusteluun
ja sitä kautta syntyneeseen toimintaan. Koulutuspoliittinen vastaava ohjasi kopotiimin toimintaa.

Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta
Järjestimme monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja alla niistä tarkempi selvitys. Stimulus tarjosi
jäsenilleen koko lukuvuoden ajan, kaksi kertaa viikossa, yliopiston lomia lukuunottamatta, kaksi
liikuntavuoroa yliopistoliikunnan tiloissa. Liikuntavuoroilla pelattiin yhdessä muiden
ainejärjestöjen kanssa erilaisia pallopelejä. Jäsenistölle aikaisemmin tehdyn kyselyn kautta esille
tulleiden toivomusten pohjalta järjestimme lisäksi tutustumiskertoja esimerkiksi tankotanssitunnille
ja hot-joogaan.
KEVÄT 2012
tammikuu
22.1. Sunnuntaibrunssi vaihtareille ja stimppalaisille

helmikuu
1.2. Vaihtoilta Lea Pulkkisen salissa vaihto-opiskelijoille, vaihdossa olleille ja vaihtoon lähteville tai
siitä kiinnostuneille
9.2 Poikkitieteelliset ystävänpäiväsitsit Pörssin, Ynnän, Spoticuksen ja Dumpin kanssa
Jyväshovissa
15.2 Haalarinkorkkajaiset
26.2. Sunnuntaibrunssi vaihtareille ja stimppalaisille
29.2 Karkauspäivän bileet Tiltin, Sanen, Emilen ja Ynnän kanssa. Stimulus sai viidesosan
lipputuloista.
maaliskuu
1.3 Pizza-ja peli-ilta Damascuksessa ja O’Malleysissä
8.3 Lumirieha Dumpin kanssa Kaijalassa
14.3 Opinnoista työelämään -iltapäivä
14.3 BeerPong-bileet Konkurssin kanssa Giggling Marlinissa
28.3. KV-tiimin Pizza- ja peli-ilta Salsa Orkideassa ja Vakiopaineessa.
huhtikuu
17.4 DOOM-sitsit ja -bileet yhteiskuntatieteilijöiden kanssa Brassa. Stimulus sai osan
lipunmyyntituloista.
25.4 VappuVilske Dumpin, Parkun, Lööpin, Tiltin, Ynnän kanssa
26.4 SVOL-Vappusitsit yhteiskuntatieteilijöiden kanssa
27.4 Grilli-ja paljubileet Radikaalin kanssa Nanosaunalla
28.4 Vappusitsit Syrinxin, Parkun ja Pedaalin kanssa Freetimessä
29.4 Vappusauna Sporticuksen kanssa City-saunalla.
toukokuu
1.5 Vappupiknik Harjulla, Stimulus tarjosi jäsenilleen simaa
SYKSY 2012
syyskuu
6.9 Fuksisitsit teemalla Kireetä & Keltasta Escapessa, jatkobileinä Stimpan ekat bileet, joista saatiin
lipputulot.
9.9. Sunnuntaibrunssi vaihtareille ja stimppalaisille
12.9 Freshmen Party Dumpin kanssa Escapessa, lipputulot jaettiin puoliksi.
19.9 Napakymppi-ilta Annelissa Dumpin ja Abakuksen kanssa
26.9 Fuksiaiset.
lokakuu
7.10 Pizza- ja peli-ilta Lillukassa
14.10. Sunnuntaibrunssi vaihtareille ja stimppalaisille
23.10. Suomileffailta vaihtareille ja stimppalaisille

24.10 Vuosijuhlasitsit Kadettitoverikunnan kanssa Escapessa
27.10 Vuosijuhlat Vesilinnassa, seuraavana päivänä sillis Gringos Locosissa
31.10 Kauhu Meets Glamour -halloweenbileet Rumassa Dumpin ja Tiltin kanssa, lipputulot jaettiin
tasan
1.10 Stimppasauna Opinkivellä
marraskuu
15.11. EFPSA-päivä ja Cup of Culture: ständi MaA:n aulassa ja iltatilaisuus Gringos Locosin
saunalla
22.11 Pikkujoulusitsit Pörssin ja Radikaalin kanssa, jatkobileinä poikkitieteelliset pikkujoulut
Escapessa, joiden lipputulot tulivat Stimulukselle.
29.11 Pikkujoulut Escapessa, jatkobileinä Masquerade Party
Viime vuoteen nähden tapahtumien määrä nousi hiukan. Tapahtumat olivat vuonna 2012
pääsääntöisesti suosittuja ja pidettyjä, ja syksyllä pidimme myös useammat bileet itsenäisesti
keräten lipputuloja Stimulukselle. Tapahtumatiimi kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Tiimillä oli
oma Facebook-ryhmä, jossa suunniteltiin yhdessä tapahtumia. Fuksiaisia varten oli erillinen
fuksiaisryhmä, jota tapahtumavastaavat vetivät. Kesäkuusta alkanut yhteistyö Escapen kanssa sujui
todella hyvin. Tavallista laajempia järjestelyjä vaati 50-vuotisjuhlamme lokakuun lopulla, juhliin
osallistui jäsentemme lisäksi edustajia yhteistyötoimijoiltamme.

Kansainvälisyys
Kv-vastaavamme on päätehtävinään osallistanut vaihto-oppilaita tiedottamalla heitä sähköpostitse ja
Facebook-ryhmän kautta Stimuluksen toiminnasta ja kutsunut heitä tapahtumiin, järjestänyt
vaihtoillan, sunnuntaibrunsseja (yht. 4 kertaa), Suomileffailtoja sekä KV-lounastapaamisia (keväällä
2012). KV-vastaava on tiedottanut myös stimuluslaisia kansainvälisistä asioista ja pyrkinyt luomaan
heille kansainvälisiä kokemuksia tapahtumien kautta. Kv-vastaava on ollut yhteistyössä JYY:n ja
laitoksen kanssa sekä tänä vuonna ollut mukana myös tapahtumatiimin kokouksissa ja toiminnassa.
KV-vastaava kävi esittelemässä Stimulusta ja sen KV-tiimin toimintaa vaihto-oppilaiden
orientaatiotilaisuudessa. Kv-vastaavan ympärillä oli kv-tiimi, jonka järjestämät tapahtumat olivat
sekä vaihto-oppilaille että Stimuluksen jäsenille suunnattuja. Erityisesti syksyllä alettiin painottaa
vaihtareiden vahvempaa integroimista Stimuluksen tapahtumiin, joskin heikohkolla menestyksellä.
Lisäksi KV-vastaava toimi yhteistyössä Tsekin ja Itävallan edustajien kanssa tavoitteenaan järjestää
kolmen maan välinen kolmen viikon vaihto-ohjelma, joka ei kuitenkaan suunnittelusta huolimatta
toteutunut tukien puutteesta johtuen. Lukukausien lopuksi KV-vastaava keräsi kyselytutkimuksella
tietoa vaihtareiden mielipiteistä KV-tiimin toimintaa koskien.

Kehitysyhteistyö
Jatkoimme Solidaarisuus-säätiön tukemista kuukausilahjoituksin. Lisäksi tuimme Psykologien
Sosiaalinen Vastuu ry:n projektia. Pikkujoulujen kehyarpajaisten tulot lahjoitimme Keski-Suomen
ensi-ja turvakodille.

Muu toiminnan kehittämisen seuranta
Olemme saaneet tunnustusta JYYltä aktiivisuudesta ja toiminnan tasosta ainejärjestönä. Vuoden
valiokuntalaisiksi valittiin jopa kaksi Stimuluksen edustajaa: Noora Mäkelä opinto- ja
tiedevaliokunnassa ja Nina Lindgren liikuntavaliokunnassa. Saimme selvän valtaosan fukseista,
vaikkakin vähemmän kuin viime vuonna, Stimuluksen jäseniksi. Tulemme panostamaan
tulevaisuudessa vielä enemmän uusien jäsenten hankkimiseen. Hallituspaikat olivat suosittuja, ja
tiimitoimintaan alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Tänä vuonna Stimuluksen toiminta muuttui
entistä aktiivisemmaksi ja toiminnan volyymi kasvoi entisestään. Vuoden 2012
toimintasuunnitelmassa oli tavoitteena tiimityöskentelyn parantaminen ja kasvattaminen,
sponsoritoiminnan tehostaminen ja haalarimerkitoimintaan panostaminen. Kokonaisuudessaan
toimintasuunnitelman tavoitteisiin päästiin erittäin hyvin.

