Toimintasuunnitelma 2010
Edustustoiminta ja yhteistyö
Osallistumme tammikuussa järjestettävään SPOL-seminaariin sekä muihin SPOLin tapahtumiin
vuoden mittaan. Jatkamme yhteistyötä psykologian laitoksen kanssa mm. tiistaikahvien merkeissä.
Stimulus on mukana laitoksen järjestämän kevätpäivän suunnittelussa ja toteutuksessa.
Edustajiamme tulee osallistumaan muiden ainejärjestöjen ja yhteistyötahojen vuosijuhliin,
seminaareihin ja vastaaviin tilaisuuksiin. Jatkamme yhteistyötä IVAKO:n, Pedagon, JARU:n ja
Tyhjän joukon kanssa. Lisäksi teemme erimuotoista yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa
bileiden ja muiden tapahtumien merkeissä.

Koulutus ja tiedotustoiminta
Syksyn alussa Stimulus esittelee toimintaansa uusille opiskelijoille tutoreiden välityksellä,
saunaillassa ja muissa tapahtumissa. Olemme myös mukana myös yliopiston abi-infossa ja
edustajiamme vierailee tarpeen mukaan lukioissa kertomassa psykologian opiskelusta
laitoksellamme. Edustajiamme osallistuu JYY:n järjestämille yhdistystoiminta- ja vastaavakursseille
sekä mahdollisille muille kursseille. Helmikuussa järjestämme hypnoosikurssin ja maaliskuussa
osallistumme testikoulutuksen organisointiin.Pidämme nettisivumme ajan tasalla ja pyrimme
aktivoimaan Stimulusfoorumia. Stimuluksen jäsenlehti Ärsyke ilmestyy ainakin kaksi kertaa.
Tuotamme kokouspöytäkirjan pohjalta infokirjeen sähköpostilistalle joka kokouksen jälkeen
parantaaksemme tiedonkulkua. Pyrimme huomioimaan jäsentemme toiveet toiminnan
kehittämisessä. Stimulus jatkaa lukupiiritoimintaa. Hallituksen vaihtuessa tullaan kiinnittämään
entistä enemmän huomiota uusien toimijoiden perehdyttämiseen ja tiedon siirtymiseen vanhan ja
uuden hallituksen välillä. Esimerkiksi tullaan järjestämään yhteinen kokoontuminen vanhalle ja
uudelle hallitukselle ja keskustelemaan mentoroinnista.

Edunvalvonta
Seuraamme yliopistomaailman ajankohtaisia tapahtumia ja pyrimme välittämään tietoa näistä
jäsenillemme. Tarvittaessa otamme kantaa ammattialaamme ja opiskelua koskeviin asioihin.
Edustajiamme osallistuu psykologian laitoksen eri sektorien kokouksiin ja opetuksen kehittämisen
työryhmiin, laitos- ja tiedekuntaneuvoston kokouksiin, Suomen Psykologian Opiskelijoiden Liiton
hallitukseen, Keski-Suomen Psykologiyhdistyksen johtokuntaan sekä JYY:n valiokuntien ja
muuhun toimintaan. Sektoriedustajamme keräävät arviointeja kursseista ja opetuksen kehittämisen
työryhmän jäsenet kandi- ja gradututkielmien teosta.

Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta

Järjestämme 19.1. haalarinkorkkajaiset ja 25.1. illan vaihto-opiskelusta kiinnostuneille. Tulossa
ovat myös sitsit Radikaalin kanssa sekä lumirieha Dumpin kanssa. Lisäksi kevään aikana on
tarkoitus järjestää ainakin kahdet baaribileet eri ainejärjestöjen kanssa, laskettelureissu Himokselle,
hyvinvointi-ilta sekä muita illanviettoja. Yhteistä vapun viettoa suunnitellaan myös. Syksyllä
ohjelmassa on ainakin Stimuluksen esittelysaunakokous, fuksiaiset, ainakin kahdet baaribileet,
erilaisia illanviettoja, pikkujoulut hallituksen etkoineen ja ainakin yhdet sitsit. Hankimme
jälleenmyyntiin jäsenillemme lippuja Kauppakadun approon. Kevään aikana Stimuluksella on
kolme liikuntavuoroa viikossa; maanantain vuoro on yhteinen Pedagon, keskiviikon vuoro Tyhjän
joukon ja torstain vuoro JARU:n kanssa. Liikuntavuoroja pyritään jatkamaan myös syksyllä.
Lisäksi harkitsemme lenkkipiirin uudelleenkäynnistämistä ja aloittelijoiden iltoja liikuntavuoroille.
Tarkoituksenamme on järjestää ruskaretki syksyllä. Kansainväliset psykologian opiskelijat
kutsutaan mukaan toimintaan.

Toiminnan kehittäminen
Eri vastuualueiden ja projektien vetäjien ympärille kootaan tiimejä ja työryhmiä, jotka kokoontuvat
säännöllisesti. Sponsorisopimuksia ylläpidetään ja lisäksi hankitaan uusia sponsoreita. Tehdään
tyytyväisyyskartoitus ja toimintaehdotuskysely Stimuluksen toiminnasta. Viime vuonna tehty
koulutuspoliittinen koonti luovutetaan eteenpäin laitokselle ja tiedekunnan opintoasiainpäällikölle.
Haalarimerkkitoimintaa parannetaan esimerkiksi tarjontaa kasvattamalla ja markkinointia
kehittämällä. Tavoitteena on myös saada entistä suurempi määrä psykologian opiskelijoita
Stimuluksen jäseniksi. Pyrimme myös järjestämään yliopistorajat ylittävän tapahtuman.

Muu toiminta
Jatkamme Plan-kummilapsemme tukemista. Keräyslipas kiertää luennoilla ja eri tilaisuuksissa.
Pikkujoulujen yhteydessä järjestetään arpajaiset, joiden tuotto menee kummilapsen hyväksi.
Ylläpidämme syrjinnän vastaista ilmapiiriä ja huolehdimme ekologisesta jalanjäljestämme.

