Toimintasuunnitelma 2012
Johdanto
Pyrimme toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusta vuonna 2012. 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.

Edustustoiminta ja yhteistyö
Osallistumme osallistujina ja järjestäjinä Suomen Psykologian Opiskelijoiden Liiton tapahtumiin ja
järjestämme kaikille Suomen psykologian opiskelijoille suunnatun SPOL-seminaarin. Jatkamme
yhteistyötä psykologian laitoksen kanssa mm. opiskelijatiistaiden ja Tukeva alku -tapahtumien
merkeissä. Stimulus on mukana laitoksen järjestämän kevätpäivän suunnittelussa ja toteutuksessa.
Edustajiamme tulee osallistumaan muiden ainejärjestöjen ja yhteistyötahojen vuosijuhliin,
seminaareihin ja vastaaviin tilaisuuksiin. 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. Pyrimme järjestämään hypnoosikurssin lisäksi erilaisia
koulutuksia.
Pidämme nettisivumme ja foorumimme ajan tasalla. Stimuluksen jäsenlehti Ärsyke ilmestyy
ainakin kerran. Tuotamme kokouspöytäkirjan pohjalta infokirjeen sähköpostilistalle joka kokouksen
jälkeen parantaaksemme tiedonkulkua. Suunnittelemme hallitukselle omaa FB-ryhmää, ja
foorumille vaihtokokemus-osiota sekä uusia kirjoituksia hakemisesta psykalle.
Pyrimme huomioimaan jäsentemme toiveet toiminnan kehittämisessä. Stimulus jatkaa
lukupiiritoimintaa ja pyrkii luomaan tietopankin lukupiirin vetäjien kokemuksista. Hallituksen
vaihtuessa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota uusien toimijoiden perehdyttämiseen ja
tiedon siirtymiseen vanhan ja uuden hallituksen välillä esimerkiksi hallitusten yhteisellä
tapaamisella, ylläpitämällä ja kehittämällä pestitestamenttijärjestelmää ja pitämällä väistyvät

toimijat tavoitettavissa. Pestitestamenttijärjestelmän laajentamista hallituspestien ulkopuolisiin
pesteihin suunnitellaan.

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, tiedekuntaneuvoston kokouksiin, Suomen Psykologian Opiskelijoiden Liiton
hallitukseen, Keski-Suomen Psykologiyhdistyksen johtokuntaan sekä JYY:n valiokuntien
kokouksiin, koulutuksiin ja muuhun toimintaan. Sektoriedustajamme keräävät arviointeja
kursseista, kandi- ja gradututkielmien teosta. Pyrimme lisäämään sektoriedustajien välistä
yhteistyötä. Yritämme lisäksi saada tilastotieteilijöiden kanssa aikaan yhteistyötä lukupiirin
muodostamiseksi tilastomatematiikan kursseille.

Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta
Pyrimme järjestämään haalarinkorkkajaiset, lumiriehan, sitsikumppanikartoituksen ja illan vaihtoopiskelusta kiinnostuneille. Lisäksi kevään aikana on tarkoitus järjestää ainakin kahdet baaribileet
eri ainejärjestöjen kanssa. Yhteistä vapun viettoa suunnitellaan eri ainejärjestöjen kanssa. Syksyllä
ohjelmassa on ainakin Stimuluksen esittelysaunakokous, fuksiaiset, ainakin kahdet baaribileet,
erilaisia illanviettoja ja pikkujoulut hallituksen etkoineen. Järjestämme Tampereen psykologian
opiskelijoille sitsit Jyväskylässä ja lisäksi suunnittelemme sitsaamista Turun ja Joensuun
psykologian opiskelijoiden kanssa. Järjestämme Stimuluksen omat vuosijuhlat syksyllä 2012.
Delegoimme työtä ja osallistamme tapahtumatiimiä tehokkaammin sekä mainostamme
tapahtumiamme paremmin.
Pyrimme säilyttämään ja kehittämään liikuntavuorojen tilannetta. Suunnittelemme
liikuntatoivekartoitusta jäsenistöllemme.

Kansainvälisyys
Pidämme yllä vaihto-oppilaiden ja psykalaisten välistä yhteistyötä eri keinoin. Pyrimme lisäksi
tiedottamaan tapahtumistamme vaihto-oppilaille ja lisäämään jäsentemme osallistumista
kansainvälisiin tapahtumiin. Pyrimme myös olemaan yhteistyössä JYY:n ja yliopiston kvkoordinaattorin kanssa ja järjestämään vähintään yhden kongressimatkan sekä vaihto-illan vaihtoopiskelusta kiinnostuneille.

Sponsoritoiminta

Sponsorisopimuksia ylläpidetään ja lisäksi hankitaan uusia sponsoreita. Pyrimme järjestämään
yritysvierailun lisäksi työelämävalmiuksia parantavia tapahtumia.

Kehitysyhteistyö
Tavoittelemme vähintään erinomaista sijoitusta JYY:n ympäristömerkkikilpailussa. Tuemme
Solidaarisuus-säätiön kautta Ugandan, Somalian ja Nigaraguan naisten yrittäjyyttä, nuorison
ammattikoulutusta ja tasa-arvon edistämistä.

Toiminnan kehittäminen

Eri vastuualueiden ja projektien vetäjien ympärille kootaan tiimejä ja työryhmiä, jotka kokoontuvat
säännöllisesti. Eri pestinhaltijat voivat hakea ympärilleen toiminnasta kiinnostuneita jäseniä
itsenäisesti ja kokousten kautta. Haalarimerkkitoimintaa parannetaan tarjontaa kasvattamalla ja
markkinointia kehittämällä. Tavoitteena on myös saada entistä suurempi määrä psykologian
opiskelijoita Stimuluksen jäseniksi. Pyrimme lisäämään vuorovaikutusta jäsenistön ja
pestinhaltijoiden välillä ja parantamaan tiedonvälitystä. Pyrimme kehittämään suuresta suosiosta
kärsivää ja erityisesti hallituksenvaihtoa koskevaa toimihenkilöiden valintamenettelyä laajemmin
eri osatekijöitä huomioivammaksi ja entistä helpommin lähestyttämmäksi.

