Toimintakertomus 2009
Vuoden aikana Stimulus ry kokousti 12 kertaa, joista sääntömääräisiä yhdistyksen kokouksia oli
kaksi. Lisäksi eri tiimit ja työryhmät kokoontuivat tarpeen mukaan. Uusia jäseniä saatiin vuoden
aikana 63. Vuoden 2009 lopussa Stimuluksella oli 250 jäsentä.

Edustustoiminta ja yhteistyö
Osallistuimme 24.1. järjestettyyn SPOL-seminaariin Helsingissä, 21.3. pidettyihin
ainejärjestötapaamiseen ja SPOSiin Turussa, 13.6. järjestettyihin SPOLympialaisiin Jyväskylässä
sekä 7. - 8.1. olleisiin luentotilaisuuteen ja KosmoSPOLiitti-risteilyyn. Kokoonnuimme
tiistaikahveille psykologian laitoksen henkilökunnan kanssa kevään aikana, ja lisäksi edustajiamme
osallistui laitoksen Rahariihi-päivään Palokassa. Stimulus oli mukana myös laitoksen järjestämän
kevätpäivän suunnittelussa ja toteutuksessa. Kevätpäivillä palkitsimme vuoden opettajana Taru
Feldtin. Edustajiamme osallistui seuraavien ainejärjestöjen vuosijuhliin: 6.2. Puolue ry, 17.4.
Radikaali ry, 24.10. Cortex ry. Lisäksi hallituksemme jäseniä oli paikalla 18.2. järjestetyssä Nightin
promotilaisuudessa, 18.3. olleessa yhteiskuntatieteetellisen tiedekunnan ainejärjestöjen hallitusten
illanvietossa ja 14.10. järjestetyissä Pörssin Music Awardseissa. Puheenjohtajamme osallistui Pjklubeille ja JYY:n kummiainejärjestötoimintaan.

Koulutus ja tiedotustoiminta
Syksyn alussa Stimulus esitteli toimintaansa uusille opiskelijoille tutoreiden välityksellä, 16.9.
saunaillassa ja muissa tapahtumissa sekä sähköpostitse. Olimme myös mukana yliopiston abiinfossa 14.11. ja edustajiamme vieraili lukioissa kertomassa psykologian opiskelusta
laitoksellamme. Edustajiamme osallistui JYY:n järjestämille yhdistystoiminta-, liikuntavastaava-,
ympäristövastaava-, tapahtumavastaava- ja kv-vastaavakoulutuksiin. Osallistuimme 18.11. olleen
palkkaneuvontatilaisuuden järjestämiseen. Stimuluksen hallitukselle perustettiin oma
sähköpostilista helpottamaan ja nopeuttamaan päätöksen tekoa ja lisäämään kommunikointia
hallituslaisten välillä. Pidimme nettisivumme ajan tasalla ja pyrimme aktivoimaan Stimulusfoorumia mm. lisäämällä foorumille uusia osioita. Lisäksi tiedustelimme jäsentemme mielipiteitä
ainejärjestömme tapahtumista foorumin kautta. Stimulus järjesti laitoksen tuella ohjattuja
lukupiirejä ja myös kannusti jäseniään kokoamaan omia lukupiirejään eri kurssien yhteyteen
foorumin kautta. Stimuluksen tulevaa toimintaa helpottamaan koottiin yhdistystoimintakäsikirja.
Uuden hallituksen perehdyttämiseksi ja tulevan vuoden toiminnan ideoimiseksi pidettiin uuden ja
vanhan hallituksen kokoontuminen 10.12. Elvytimme Stimuluksen jäsenlehden Ärsykkeen, joka
ilmestyy blogimuodossa netissä. Ärsyke ilmestyi kaksi kertaa vuoden 2009 aikana.

Edunvalvonta
Seurasimme yliopistomaailman ajankohtaisia tapahtumia ja välitimme niistä tietoa jäsenillemme
esimerkiksi Ärsykkeen ja sähköpostin kautta.Edustajiamme osallistui psykologian laitoksen eri

sektorien toimintaan ja opetuksen kehittämisen työryhmään, laitos- ja tiedekuntaneuvoston
kokouksiin, Suomen Psykologian Opiskelijoiden Liiton hallitukseen ja SPOL:n yhteistyötahojen
toimintaan, Keski-Suomen Psykologiyhdistyksen johtokuntaan sekä JYY:n valiokuntien ja muuhun
JYY:n toimintaan. Sektoriedustajamme keräsivät palautetta kursseista. Lisäksi kandi- ja
gradututkielmien palautelomakkeet uusittiin ja otettiin käyttöön yhteistyössä laitoksen kanssa.
Opetuksen kehittämisen työryhmässä muokattiin ohjeita yhteisgradujen teosta, kanditutkielmien
muodosta ja arvioinnista, päivitettiin gradun teon aloittamiseen liittyvät vaatimukset ja luotiin malli
opiskelijan ja ohjaajan välisestä yhteistyösopimuksesta.Syksyn aikana kerättiin tietoa psykologian
laitoksen opintojen tilasta kyselyn avulla, ja näitä tietoja hyödynnettiin laitokselle toimitettavan
koonnin tekemisessä. Lisäksi osallistuimme harjoittelupalkkausta koskevaan vetoomukseen.

Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta
Järjestimme 19.1. saunakokouksen Opinkivellä, 25.2. haalarinkorkkajaiset Lillukassa, 4.3.
lumiriehan Dumpin kanssa, 12.3. Vähän paremmat sitsit Ynnän ja Dumpin kanssa, 25.3. yökoulun
Mephiston kanssa Lillukassa, 9.4. lentopalloturnauksen ja saunaillan JARU:n kanssa. Lisäksi
kevään aikana järjestettiin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen (Fokus, Puolue,
Stimulus, Mephisto) yhteiset Doom-bileet 22.4. Night-yökerhossa. Vappua vietettiin
monipäiväisenä: 28.4. pidettiin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen väliset
olympialaiset, jotka Stimulus ry voitti. 29.4. grillattiin ja pelattiin kyykkää Dumpin kanssa ja illalla
jatkettiin yhteisiin baaribileisiin Kharmaan. 30.4. oli Stimuluksen luokkaretki, jonka aikana
vierailtiin Jyväskylän lähiseutujen erinäisissä kohteissa.Syksyllä 2.9. järjestettiin perinteiset
poikkitieteelliset syyskauden avajaiset Giggling Marlinissa Ynnän, Radikaalin ja Lööpin kanssa.
16.9. pidettiin Stimuluksen esittelykokous Opinkiven saunalla. Fuksiaisia vietettiin perinteisen
kaavan mukaan 24.9., jatkobilepaikkana oli Ilokivi. Stimulus välitti jäsenilleen yhteensä 100 lippua
Kauppakadun appro-tapahtumaan 1.10. Kummisitsit loppubileineen järjestettiin Giggling
Marlinissa 7.10., mukana olivat JYY, Pörssi, Dumppi, Ynnä, Varkaat, Linkki ja Stimulus. Lillukassa
pidettiin 15.10. peli-ilta ja 5.11. hyvinvointi-ilta. Stimuluksen 47-v. vuosijuhlat järjestettiin 14.11.
tanssiravintola Jyväshovissa, josta jatkettiin iltaa yökerho Nightissa. 24.11. pidettiin hallituksen
vaihto -kokous ja saunailta Opinkiven saunalla. Fuksit järjestivät ainejärjestön pikkujoulut 1.12.
yökerho Freetimessa. Hallituksen etkot olivat puheenjohtajan kotona. Kevään aikana Stimuluksella
oli kaksi liikuntavuoroa viikossa, keskiviikon vuoro oli yhteinen Tyhjän joukon, torstain vuoro
JARU:n kanssa. Näiden lisäksi syksyllä käynnistyi maanantain vuoro Pedago ry:n kanssa.
Stimuluksen yhteinen lenkkipiiri kokoontui silloin tällöin.

Toiminnan kehittäminen
Stimuluksen säännöt päivitettiin Patentti- ja rekisterihallintokeskukseen. Hallituksen
toimintaperiaatetta muutettiin siten, että jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa ja
hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla arvonnan sijaan. Henkilövalintakäytäntöjä muokattiin myös
muilta osin toimivammiksi. Lisäksi eri vastuualueiden vastaavien ympärille koottiin tiimejä, jotka
kokoontuivat säännöllisesti. Ainejärjestötila siivottiin ja sen viihtyisyyttä parannettiin mm.
hankkimalla sinne kahvin- ja vedenkeitin. Lisäksi huoneelle hankittiin biojäteastia. Vuoden aikana
kiinnitettiin muutenkin huomiota ympäristöasioihin, ja syksyllä Stimulus sai JYY:ltä
ympäristömerkin. Stimulus myös julistautui syrjinnästä vapaaksi järjestöksi. Yritystiimi ylläpiti
sponsorisuhteita Odecon ja Hookin kanssa sekä hankki uuden sponsorin, Antishopin. Lisäksi
sponsorirahaa saatiin myös Psykologiliitolta. Yritystiimi pyrki kehittämään Stimuluksen

yhteistyösuhteita eri yrityksiin sekä selkeytti yritysyhteistyön periaatteita jatkoa varten. Myös fuksit
keräsivät sponsoreita haalareilleen.

Muu toiminta
Jatkoimme Plan-kummilapsemme tukemista. Keräyslipas kiersi luennoilla ja eri tilaisuuksissa.
Pikkujoulujen yhteydessä järjestettiin arpajaiset, joiden tuotto meni kummilapsen hyväksi.
Yritystiimi organisoi haalarimerkkikilpailun, jonka voittajamerkkiä tilattiin myytäväksi. Lisäksi
Stimulus välitti jäsenilleen En ole teekkari-haalarimerkkejä omien merkkiensä ohella. Jaoimme
mainoksia Jyväskylän kaupungin alueella kerätäksemme rahaa matkaa varten.

