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 Helmikuun 21 paivana, 1997, Amerikan Psykologia Yhdistyksen johtajat hyvaksyivat uuden 
osasto 52:n, "Kansainvalinen Psykologia", monien vuosien suunnittelun jalkeen. Sen missio on "lisata 
kehitysta ja edistysta Psykologien kansainvalisia suhteita, tiedon jakamista, vierailujen tukemista, seka 
kehittaa kulttuurillista tutkimusta ja kehitysta kliinisessa praktiikassa, seka ajaa APA:n yleisia 
tavoitteita." 
 
 Sen kymmenena ensimmaisena vuotena, 52 osasto todisti  erityisen aktiivista toimintaa 
APA:ssa monella tavalla. (1) Se julkaisee hienoa aikakausilehtea, nyt toimittaja Senel Poyrazlin 
alaisuudessa, nimeltaan International Psychology Bulletin, jossa kasitellaan ailkuperaisia artikkeleja 
psykologiasta eri puolelta maailmaa, huippupsykologien ja muiden kirjoittamana. (2) Se perusti 
nettisivun verkkomestari Richard Velayo ja Shay Manin 
 alaisuudessa., www.internationalpsychology.net, mika tarjoaa ajanmukaisia uutisia sen 
jasenille. (3) Se tarjoaa elavaisen ohjelman APA tapaamisessa joka Elokuussa, missa sen jasenet seka 
muut voivat esittaa heidan toitaan. Sen ensimmainen APA ohjelma vuonna 1998 kasitti 120 esittelijaa 
39 kansakunnista. (4) Se hyvaksyy nimityksia sen vuosittaiseen erinomaisuus palkintoon: 
kansainvaliset psykologit, mentorit, opiskelija tutkimus, nais/sukupuoli tutkimus, merkittava kirja. (5) Se 
tarjoaa jasenilleen aktiivista makanaoloa tarkeissa projekteissa, 70 kansainvalisen yhteyshenkiloiden 
verkon, Richard Velayon kuukausittaisen listauksen, uusi kansainvalinen kirjasarja Psychology Pressin 
kanssa toimittaja Uwe Gielen ja Harold Takooshianin alaisuudessa, puhuja verkoston, seka alennusta 
kirjoista seka muista tuotteista jasenilleen.  
 
 Alusta lahtien, 52 nautti APA johtajien aktiivista tukea, mukaanlukien sen toimitusjohtaja 
Raymond D. Fowler. Nelja koko APA:n ensimmaisista 12 Presidenteista (mainittu tassa *Charles 
Spielberg, *Harold Takooshian, Richard Velayo, Norman Abeles, *Joy K. Rice, Michael J. Stevens, Uwe 
P. Gielen, Lynn H. Collins. Tama osasto tyoskentelee laheisesti APA:n psygologian kansainvalisten 
suhteiden komitean kanssa  (CIRP), joka perustettiin vuonna 1944, antaakseen pykologeille ja 
opiskelijoilla joka puolelta maailmaa tilaisuuden liittya sen kansainvaliseen divisioonaan ja aktivoitua 
pienta vuosimaksua vastaan. Vuonna 2010 tama maksu oli $15 opiskelijoille ja $30 amattilaisille. 
Lisatietoja voit loytaa 52:n verkkosivulta, www.internationalpsychology.net.  
 
Tanaan 52 erottuu joukosta yhtena kuudesta kansainvalisesta jasen organisaatioista, jolla jokaisella on 
sen oma uniikki missio (Steven & Wedding, 2006): 
2. IAAP (perustusvuosi 1920) on Sovelletun Psykologian Kansainvalinen Jarjesto. Silla on talla hetkella 
2,000 jasenta eri puolilla maailmaa, tarjoaa neljasvuosittain ilmestyvaa uutislehtea (Sovellettu 
Psykologia: Kansainvalinen Katsaus", seka nelivuosittaisen kongressin. (www.iaapsy.org) 
3. ICP (1941) on Psykologien Kansainvalinen Valtuusto. Silla on talla hetkella 800 jasenta ympari 
maailmaa, ja se tarjoaa joka toinen kuukausi ilmestyvan uutiskirjeen (Kansainvalinen Psykologi), seka 
vuosittaisen kokouksen.  
4. IAACCP (1972) on Kansainvalinen Poikki Kultuurisen Psykologian Jarjesto. Silla on talla hetkella 800 
jasenta, ja se tarjoaa joka toisena kuukautena ilmestyvan poikki kultuurisen psykologian 
aikakausilehden, seka joka toisena vuotena jarjestettavan tapaamisen. (www.iaccp.org) 
5. IUPsyS (1951) on Psykologisen Tieteen Kansainvalinen Unioni. Se on 64:n jasenmaan unioni (ei 
yksittaisia jasenia), julkaisee Kansainvalisen Psykologian Aikakausilehtea, ja toimii isantana 
neljasvuosittaiselle Kansainvaliselle Psykologian Kongressille. (www.iupsys.org) 
6. IPSO (1999) on Kansainvalisen Psykologian Opiskelija Jarjesto, nouseva ryhma joka koostuu 
monien kansallisuuksien opiskelijoista. (www.psychologystudents.com) 
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**Perustuu alkuperaiseen APA divisioona 52:n katsaukseen vuodelta 2008, virkamiesten John D. 
Hogan, Rivka Bertisch Meir, Mercedes A. McCormick, Harold Takooshian kirjoittamana.   


