Toimintakertomus 2010
Yhdistyksen tarkoitus
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.

Johdanto
Stimulus ry toteutti yhdistyssäännöissä osoitettua tarkoitustaan ja laajensi toimintaansa suhteessa
edellisen vuoden tapahtumiin, tilaisuuksiin ja talouskehitykseen.

Jäsenmäärä
Jäsenien määrä pysyi ennallaan noin 300 hengessä, sillä tänä vuonna kasvanut sisäänottokiintiö (65
-> 77) ei ehtinyt vaikuttamaan ratkaisevasti. Psykologian pääaineopiskelijat liittyivät maksamalla
10e jäsenmaksun Stimuluksen tilille ja Stimuluksen jäsenistöstä poistuttiin opinto-oikeuden
päättyessä.

Hallitus ja muut pestit
Vuonna 2010 hallitukseen kuului puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja,
koulutuspoliittinen vastaava, yritysvastaava, kaksi tapahtumavastaavaa, tiedotusvastaava,
liikuntavastaava ja ympäristövastaava. Hallituksen ulkopuolisina pesteinä oli sosiaalipoliittinen
vastaava, kaksi ruokavastaavaa, kaksi Plan/kehitysyhteistyövastaavaa, kaksi SPOL-edustajaa, kaksi
KePsy-edustajaa, kahdeksan sektoriedustajaa, tiedekuntaneuvoston varajäsen, laitosneuvoston
opiskelijajäsen, kolme laitoksen opettamisen kehittämisen työryhmän opiskelijajäsentä, jäsenlehti
Ärsykkeen päätoimittaja, peruskurssien lukupiirien vetäjät, kuusi tutoria ja kaksi tilintarkastajaa.

Kokoukset
Pestinhaltijat osallistuivat oman alueensa kokouksiin ja koulutuksiin eri ympäristöissä. Hallitus

kokousti vuonna 2010 kolmetoista kertaa.

Edustustoiminta ja yhteistyö
Osallistuimme Turussa pidettyyn Suomen Psykologian Opiskelijoiden Liiton (SPOL) Nordic
Psychology Students- seminaariin tammikuussa, SPOS-saunaan huhtikuussa Tampereella, SPOLolympialaisiin kesäkuussa Turussa sekä SPOL-risteilyyn marraskuussa. Tapahtumissa oli
jyväskyläläisiä paikalla noin kymmenestä yli kahteenkymmeneen. Vuosijuhlakutsuja ei tänä vuonna
tullut kuin JYY:ltä, emmekä päässeet osallistumaan niihin. Elokuussa noin parikymmentä
stimuluslaista osallistui assistentteina opintopisteitä vastaan Psykologia 2010-kongressiin, joka piti
sisällään seminaareja, work shoppeja, risteilyn ja juhlat Ilokivessä.
Jatkoimme tai lisäsimme Jyväskylässä yhteistyötä IVAKO:n, JARU:n, Tyhjän joukon, Puolueen,
Mephiston, Fokuksen, Radikaalin, Ynnän, Pörssin ja Dumpin kanssa. Yhteistyö Anti-Shopin kanssa
jatkui. Uusia yhteistyökumppaneitamme ovat Ruma ja Tutoris Oy, joiden kanssa sovittiin
huhtikuussa määräaikaiset sopimukset vuodeksi.

Koulutus ja tiedotustoiminta
Stimulus esitteli itseään sisäänpäässeille tutorien, nettisivujemme ja sisäänpäässeille suunnatun
kirjeen avulla. Olimme myös mukana yliopiston abi-infossa, Studia-messuilla sekä esittelemässä
psykologian laitosta työvoimatoimiston koulutushakijoille. Tämän lisäksi yksittäiset opiskelijat ovat
käyneet esittelemässä kotipaikkakunnillaan psykologian laitosta. Edustajamme ovat osallistuneet
vuoden aikana JYY:n talouskoulutukseen, tapahtuma-, liikunta ja
vastaavakoulutukseen.Helmikuussa järjestimme huippusuositun hypnoosikurssin. Maaliskuussa
järjestimme yhdessä SPOL:in ja Psykologisen Kustannuksen avulla testikoulutuksen, johon
osallistui noin sata henkeä.
Nettisivumme olivat koko vuoden hyvin ajan tasalla. Jäsenlehtemme Ärsyke ilmestyi kerran
paperisena ja kerran sähköisenä versiona. Joka kokouksesta on tehty lyhyellä viiveellä
avainkohdista koostuva infokirje, joka on lähetetty Stimuluksen sähköpostilistalle. Tämä on
parantanut tiedonkulkua. Pöytäkirjat ovat luettavissa myös Stimuluksen keskustelufoorumilla sekä
ainejärjestöhuoneella.
Käytössämme oli myös hallituksen oma sähköpostilista kiireellisten asioiden käsittelyyn ja
päätöksentekoon. Tämän lisäksi hallituksemme osallistui Facebookin Yhteiskuntatieteellisten
ainejärjestöjen hallitusten ryhmäkeskusteluihin. Loimme myös Facebookiin eventtejä
tapahtumistamme.
Stimulus järjesti lukupiirejä persoonallisuus-, neuro- ja kliinisen psykologian kurssien lisäksi myös
tutkimusmenetelmäkursseille. Lukupiirien vetäjät saivat 2 opintopistettä laitokselta loppuraporttia
vastaan.

Vuoden 2010 aikana kehitettiin myös mentorointijärjestelmä. Jokainen pestinhaltija kirjoitti n. 1-2
sivun pestitestamentin, jossa kertoi tehtävän sisältöön kuului, mikä oli hyväksi, mitä olisi voinut
tehdä toisin ja muita vastaavia asioita. Pestitestamentit kerättiin Stimuluksen muistitikuille ja
toimitettiin uusille pestinhaltijoille ennen uuden ja vanhan hallituksen yhteistä tapaamista vuonna
2011.

Edunvalvonta
Stimuluksen etuja valvoi kaksi edustajaa SPOL:issa, kaksi edustajaa Keski-Suomen
Psykologiyhdistyksessä ja koulutuspoliittinen vastaavamme oli JYY:n edustajistossa itsenäisenä
henkilönä. 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
JYY:n valiokuntien toimintaan. Sektoriedustajamme keräsivät arviointeja kursseista ja kandi- ja
gradututkielmien teosta. Työpanos opetuksen kehittämiseen ja yhteistoimintaan laitoksen kanssa
vuonna 2010 oli merkittävä. Tämän lisäksi hallituksemme jäsenet seurasivat oman toimialueensa
sähköpostilistoja ja välittivät tietoja eteenpäin Stimuluksen omalle sähköpostilistalle, jossa oli n.
450 vastaanottajaa.

Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta
Toimintasuunnitelman 2010 tavoitteet täyttyivät ja jopa ylittyivät tapahtumien määrässä. Alla on
tarkempi erittely virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta.
Kevät 2010
19.1. haalarinkorkkajaiset. Fuksit johdatettiin rastien kautta Lillukkaan ompelemaan ja
suunnittelemaan haalarimerkkejä
11.2. peli-ilta. Erilaisia lautapelejä.
17.2. Jääkiekon kisakatsomo.
3.3. Lumirieha. Dumpin kanssa järjestetty perinteikäs ulkoilmatapahtuma.
17.3. Yökoulu. Mephiston kanssa vuokrasimme Lillukan yhteisiä pelejä ja rentoutumista varten.
22.3. rusettiluistelu/kumpparigeimit. Dumpin kanssa suunniteltu rusettiluistelutapahtuma muuttui
kelien puitteissa kumpparigeimeiksi, jossa mm. leikittiin tutustumisleikkejä.
24.3. Laskettelureissu Himokselle.
25.3.Toogasitsit .Radikaalin kanssa järjestetyt sitsit.
8.4. Doom-bileet. Puolueen, Mephiston ja Fokuksen kanssa järjestyt yhteisbileet, joissa oli
tanssiesitys ja hyvä bändi.
14.4. Luokkaretki. Bussiajelua Dumpin ja Varkaiden kanssa.
28.4.-1.5. Vappuviikko. Sisälsi sitsit Ynnän kanssa ja Olympialaiset YFI:n kanssa sekä pelailua ja
piknikkiä Stimppalaisten kesken
3.5. Hyvinvointi-ilta. Alkoholiton tapahtuma Lillukassa, joka sisälsi mm. hierontaa ja
kurkkunaamioita.
Syksy 2010
9.9 Poikkarit GM:ssä. Yhdessä Radikaalin, Linkin ja Ynnän kanssa.

16.9. Stimppasauna. Hallitus esittäytyi fukseille.
23.9 Fuksiaiset. Saimme ekologisuuspisteitä JYY:n ympäristömerkkikilpailuun syötävistä
rastimateriaaleista.
7.10. Kauppakadun appro. Tilasimme 120 lippua, jotka myimme stimuluslaisille.
19.10. Hippisitsit. Dumpin kanssa.
29.10-30.10 Tamperesitsit + sillis. Tampereen psykologian opiskelijoiden kanssa järjestetty
seminaari- ja sitsitapahtuma Silliksineen Jyväskylässä, joka myös uutisoitiin Suur-Jyväskylän
sanomissa.
17.11 Kumpparigeimit. Dumpin kanssa.
2.12. Pikkujoulut

Kansainvälisyys
Kansainvälisyysvastaavamme järjesti vaihto-oppilaiden kanssa stimuluslaisille suunnatun
vaihtoillan Lillukassa maaliskuussa.

Muu toiminnan kehittämisen seuranta

- Suurin organisatorinen rakennemuutos koski Plan-vastaavuutta. Alkuvuonna tuimme
kummilastamme Asimia ja toiminta oli keskittynyt pelkästään siihen erilaisten arpajaisten ja
jäsenmaksun (10e) yhteydessä maksettavan (10+2e) tukimaksun muodossa. Syksyllä pestin kuvaus
muuttui kehitysyhteistyövastaavaksi, joita on kaksi kappaletta. Nykyinen kehitysyhteistyötoiminta
on itsenäisempää, sillä sitouneisuus tiettyyn järjestöön poistui ja tukemme alkoi jakautumaan
laajemmalle alueelle lukuvuoden lopussa. Kehitysyhteistyökohteista päätetään hallituksen
kokouksissa.
- Järjestimme haalarimerkkikilpailun, jonka voittaja Mörkö-merkki™ osoittautui menestykseksi.
- Koulutuspoliittinen koontimme luovutettiin opintoasianpäällikölle.
- Sijoituimme toiseksi JYY:n ympäristömerkkikilpailussa.
- Saimme selvän valtaosan fukseista Stimuluksen jäseniksi ja lisäksi pääsimme äänestämään
hallituksenvaihtokokouksessa valtaosasta pesteistä, mikä kertoo toiminnan aktiivisuudesta ja
kasvamisesta.
- Tilinpäätös 2010 ei valmistunut yhdistyslain antamissa rajoissa. Asiaan kiinnitettiin paljon
huomiota ja kehitettiin toimintasuunnitelma vastaisen varalle.

