Stimuluksen strategia 2018-2021
Strategian tarkoitus ja käyttö:
Tämä on Stimuluksen ensimmäinen strategia ja se on suunniteltu kolmeksi vuodeksi.
Strategian tarkoituksena on ohjata toimintaa toivottuun suuntaan ja tuoda pitkäjänteisyyttä
järjestön toimintaan. Strategia luo järjestömme toiminnalle raamit, suunnan ja tavoitteet.
Toimijoiden suhteellisen nopean vaihtuvuuden vuoksi on hyvä olla olemassa pohja, jolle
päätöksiä ja uusia sekä pidemmän aikavälin suuntalinjoja voidaan perustaa. Tämän pohjan
tarkoitus on helpottaa päätöksentekoa sekä toiminnan kehittämistä. Strategia tiivistää
Stimuluksen tarkoitusta, päämääriä sekä toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita.
Strategiaa voivat erityisesti hyödyntää Stimuluksen tulevat hallitukset, toimihenkilöt ja
muut järjestötoiminnasta kiinnostuneet. Hallituksen päätösten tulee pohjautua strategiaan ja
sen arvopohjaan. Hallituskauden alussa kukin hallitus asettaa omat tavoitteensa strategian
pohjalta ja esittelee ne kevätkokouksessa. Toimintasuunnitelman suunnittelussa kiinnitetään
huomiota siihen, että se on yhteneväinen strategian kanssa.
Missio:
Stimuluksen pääasiallisena tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston psykologian
opiskelijoiden etujärjestönä, joka toimii opiskeluolojen ja opintojen laadun kehittämiseksi.
Stimulus huolehtii jäsentensä hyvinvoinnista luomalla yhteisöllisyyttä sekä järjestämällä
monipuolisia vapaa-ajan aktiviteetteja ja ammatillisuutta tukevia lisäkoulutuksia. Stimulus
ylläpitää suhteita muihin ainejärjestöihin sekä oman alansa erilaisiin instansseihin.
Visio:
Visio kuvaa tavoitteita, joita Stimulus pyrkii toteuttamaan tulevaisuuden toiminnassa.
Tulevaisuudessa Stimulus pyrkii huomioimaan ja ylläpitämään jäsenten hyvinvointia
kokonaisvaltaisesti. Keskitymme hyvinvointia tukeviin tapahtumiin ja pyrimme hyvän
ilmapiirin luomiseen ja ylläpitämiseen. Tuemme työelämään valmentautumista järjestämällä
koulutuksia ja tekemällä yhteistyötä alumnien kanssa. Edunvalvonnan ja hyvinvoinnin
nimissä pyrimme tiiviiseen yhteistyöhön toiminnan kannalta merkittävien sidosryhmien, kuten
psykologian laitoksen ja JYY:n kanssa. Lisäämme yhteiskunnallista ja poikkitieteellistä
vaikuttamista. Luomme monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja
verkostoitumiseen.
Toiminnassa otamme huomioon yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat
ja valvomme niiden toteutumista. Tavoitteena on, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus
osallistua Stimuluksen toimintaan ja tapahtumiin tasavertaisesti. Ehkäisemme sekä
puutumme syrjintään, kiusaamiseen ja häirintään.Toimintamme pohjaa sekä yhdistys- että
yhdenvertaisuuslakiin. Pyrimme huomioimaan toiminnan epäkohtia ja kehittämään
toimintaamme parhaamme mukaan järjestön arvojen ja jäsenistön toiveiden mukaisesti.
Turvaamme toiminnan yhdenmukaisuuden jatkumista hallituskaudesta toiseen, jossa

strategian arvot toimivat pohjana.
Arvot:
Stimuluksen toimintaa, jäsenistöä ja hallitusta ohjaavat yhteiset arvot.
1. Yhteisöllisyys: Yhteisö koostuu yksilöistä, joita yhdistää sama tehtävä tai päämäärä.
Stimuluksessa
yhteisöllisyydellä
tarkoitetaan
yhteisen
toiminnan
lisäksi
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Stimuluksessa kannustetaan jäsenistöä seisomaan
toinen toistemme takana, vaikka mokia sattuisi ja tukemaan toisiamme
ammatillisessa kasvussa. Stimulus haluaa luoda turvallisen yhteisön, johon kaikki
voivat kuulua, saada siitä jotain ja antaa halutessaan sille oman panoksensa.
Stimulus tarjoaa jäsenilleen paikan kasvaa ja kehittyä niin ihmisinä kuin tulevina
psykologeina.
2. Yhdenvertaisuus: Toiminnassa huomioidaan ja korostetaan tasa-arvoa eli ihmisten
välistä samanarvoisuutta. Toiminta on syrjinnän vastaista eikä siinä hyväksytä
minkäänlaista kiusaamista tai häirintää. Järjestön tavoite on tarjota monimuotoinen
yhteisö, jossa jokainen voi ja saa toteuttaa itseään järjestön sääntöjen ja arvojen
luomissa rajoissa. Jokainen hyväksytään järjestöön yhdenvertaisena eikä ketään
syrjitä minkään henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi. Stimulus tuo toiminnassa ilmi
syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastaisuutta ja informoi monin tavoin jäsenistöä
syrjinnästä, kiusaamisesta ja häirinnästä sekä siihen puuttumisesta.
3. Oikeudenmukaisuus: Oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että ihmisiä kohdellaan
yleisen oikeuskäsityksen mukaisesti. Stimuluksen jäsenillä on samat oikeudet ja
velvollisuudet riippumatta hallinnollisesta asemasta. Stimuluksen toiminta pohjautuu
Stimuluksen sääntöihin ja Suomen lakiin.
4. Inhimillisyys: Inhimillisyyden taustalla on ajatus siitä, että jokainen yksilö on tärkeä
ja ansaitsee oikeudenmukaista kohtelua. Stimulus kannustaa jäseniään sietämään
omiaan ja toistensa virheitä ja hyväksymään epätäydellisyyttä toiminnassa. Stimulus
kannustaa
jäsenistöään
oppimiseen
suorittamisen
sijasta.
Psykologien
ammattikunnan keskuudessa ajatus inhimillisyydestä pohjaa usein sallivuuteen ja
ymmärrykseen. Täten myös Stimuluksessa inhimillisyyden voidaan katsoa tuovan
rentoutta toimintaan.
5. Yhteistyö: Yhteistyö voidaan ymmärtää monitahoisesti. Toiminnassa korostetaan
läheistä yhteistyötä Stimuluksen sisällä hallituksen ja toimihenkilöiden välillä, sekä
muun jäsenistön kanssa. Stimulus tekee lisäksi yhteistyötä poikkitieteellisesti yli
ainejärjestörajojen. Yhteistyötä tehdään monipuolisesti erilaisten tapahtumien,
koulutusten ja muun toiminnan kautta. Stimulus tekee lisäksi läheistä yhteistyötä
Psykologian laitoksen kanssa sekä toimii yhteistyössä muiden psykologian alan
toimijoiden kanssa.

6. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Tutkimustiedon jakaminen ja siihen kannan
ottaminen tukee sivistyksen kehitystä ja kannustaa keskusteluun. Stimulus ottaa
tarvittaessa kantaa jäseniä koskeviin kysymyksiin, omaan alaan liittyviin asioihin sekä
yhteiskunnallisiin asioihin. Kannanotot pyritään tekemään samassa linjassa isompien
alan järjestöjen, esimerkiksi SPOL:in ja Psykologiliiton kanssa.
7. Rohkeus: Rohkeus on uskallusta tehdä asioita ja päätöksiä haastavista olosuhteista
huolimatta. Rohkeuden avulla pystymme kehittymään ammatillisesti, oppimaan uutta
ja kasvamaan niin järjestönä kuin ihmisinä. Stimulukselle rohkeus merkitsee
uskallusta muodostaa sekä ilmaista omia näkemyksiä avoimesti, kokeilla uutta,
vaikuttaa sekä tarkastella vallitsevia toimintatapoja kriittisesti. Stimuluksessa
rohkeutta on tuoda omaa tietotaitoaan esille, mutta myös myöntää oman
tietämisensä rajat. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, jossa on turvallista ottaa
emotionaalisia riskejä ja näyttää haavoittuvuutta, jotta jokainen uskaltaisi olla rohkea.
8. Sivistys: Sivistyksellä tarkoitetaan laajaa ymmärrystä maailmasta ja itsestä sekä
kykyä tarkastella kriittisesti tietoa. Stimulus tukee jäsentensä sivistystä ja akateemista
kasvua valvomalla ja kehittämällä alan koulutusta sekä tarjoamalla ammatillisuutta
tukevaa koulutusta. Stimulus tarjoaa erilaisia koulutuksia ja ekskursioita yliopiston
tarjoamien kurssien ja koulutusten lisäksi. Koulutusten tavoitteena on alamme
tärkeiden ajankohtaisten teemojen esille tuominen ja niihin perehtyminen sekä
ammatillisen kehittymisen tukeminen.
9. Ekologisuus: Ekologisilla teoilla tuetaan kestävää kehitystä. Ekologisen toiminnan
tavoitteena on huolehtia, että maapallo säilyy elinkelpoisena tulevaisuudessakin.
Stimulus huomioi päätöksenteossaan ja toiminnassaan ympäristöystävällisyyden
sekä eettisen näkökulman. Ekologisuutta ja eettisyyttä vaalitaan erityisesti
kulutusvalinnoissa, mutta myös minimoimalla toiminnassa mahdolliset päästöt sekä
energiankulutus.

