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Ei, hyi hyisevät hylkeenkädeti

Kaikki (tai eivät sentään kaikki) tulevat puhumaan A. Leppäsen

kuuluisasta syyskokouskannanotosta tässä psykologian opiskelun.

sa yleensäkään mitään mieltä?” • Mistä Arto masentui? Joudummeko te—

kesään empiirisiä tutkimuksia tämän kummallisuuden aivokemiallisis

ta prosesseista?

Tleesäkin, mitä tunnen psykologian opiskelijoita, olen huoman

nut, että he ovat kaikki hyviä ihminiä, suurin osa ryntää tänne intoa

ja ihmisten auttamishalua pursuten (vanha opiskelija, katso ykkäeiäL),

mutta lähes kaikki vanhat opiskelijat ovat enää turhautuneita lauma—

sieluja, joista varmaan olisi vastaanotolla vaikea ssnoa,kumpi on pa—

rantaja, kumpi “pmrannettava”

En minä tiedä. Nyt toisella vuodella minäkin saan kamppailla tä

tä yleistä turhaittumista vastaan. Mutta kun minä en käsitä tätät

Jos psykologia pyhä tehtävä on auttaa ihmisiä ja muutakin luomakuntaa,

niin, niin.., miksi psykologia tieteenä perustuu aivan päinvastaiselle,

nimittäin massamurhiin ja eläintenrääkkäyksiin? Tuntuu siltä, että kaik

ki psykologian uudet keksinnöt olisi keksitty sodan tehokkuuden lisää

miseen: miten ihmisiä saadaan oppimaan lisää tehokkaita tappokeino—

ja, miten keksimään tehokkaampia keinoja kiduttaa toiselta salaisuuk

sia, miten kestämään kidutustm pitääkseen salaisuudet piilossa. Ja

toisaalta taas, miten voidaan soveltaa toisen ihmisen auttamiseen si

tä mahtavan tietoa , minkä sräskin “tiedemies” saavutti tappamalla ja

leikkelemällä 1000 apinma? Tai miten tiedettä edistää tutkia, miten

rotta pää täynnä “etimulaatiota” rmvaa häkkinsä käytävillä etsien

ties mitä (tekisi mieli verrata Mattilanniemen steriileihin käytäviia)

Ainakin minä olisin kiinnoetunoenipi , jos psykologia tutkisi edes

hän sitä, miten lopettaa niodat jn eläimet.. miten niitä ei an—

nettaiei kenenkään puolihullun käsiin lopetsttavikei ja rääkättävikni.

Eiki siinä vielä kylliksi, mitä meille opetetaan, vaan miten
°Petetaan. Ajatllaanpa tyypillistä keskivertolaumaihmistäsivjstysnreW—

yliopintonreflektoiviseaajatusympyröiseä, siini vaikka minua.
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Minä kujen filuiden mukana luenoille,kuuntelen psykologian S—R malleja

(munestiko ne on selitettykään),minä nyökkäilen filosofian luennoilla

vatkken yrnmärräkiiän kuin osan.Joskus sinä saatan herätä kesken luen—

non,ja silloin vapisun.Tunnen sLlloin,että tämä opiskelu on todellista

“matkaa hulluuteen”.Kun minä tulen luennollo,saatan täynnä5lmäfl0fln0a

jutella ystävien kanssa, nuuhkia kaupungin savuista ilmaa, ottaa osaa

maassa varjöttiivien syksyn lehtien suruun, lyhyesti: jokainen, joka

osaa elää1 tietää, mistä puhun. Mutta puhutaanko luonnolla tällaisia

asioita ihmiselle, jonka tuleva tehtävä todennäköisesti on nimenomaan

Olla ihmisten kanssa, keskustella ihmisten iloista jasuruista. Ei.

Päähäni hakataan kummallisia käsitteitä, nälkäni iiittuu homeostaat—

tiseki motiiviksi, tytöt affektiivisikei aukupuoliobjekteiksi, tun

teet emotionaslisiksi responseiksi, elämästä kärsivät ih&iset maania—

depreusiivisiksi, neuroottisiksi, skitsofreenisiksi, kaikki käänne—

tään typerälle ja mielattömän vaiksalls psykologikiolelle1 joka tun

tuu elämälle täysin visraalta. En käsitä, miksei asioiaa voisi puhua

niiden oikealla nimellä? Joku “ skitsofreanikko 1 kehittää kummalli—

set tavat ja kielen ilmaista itseään, mutta huipputervettä taas edus

taa yliopistoluannoitsija, joka puhuu kummallista, käsittämätöntä mi—

vistysuanaluokitusta ihmisestä. Minne jää ihmisyys?

Arto. Minä ymmärrän sinua. Olet oikeassa, kaikki me kakkoset, jotka

olemms masennuksen partaalla, me olemme oikeassa. Mutta silti. Minä en

ainakaan jaksa maoentua, vaikken tätä hyväksykään. Minä käännän tätä

tietoa tai pikemminkin tiedon negaatiota (olenpas oppinut hyviä sano

ja) sille kielelle, jota itse ymmärrän. Ehkäpä joskus valmistun, ehkäpä

en sitten itse sorru tähän samaah ansaan. Minusta alkaa toisinaan tuntua

siltä, että tarvitsemme tinuluksessa keskustelun siitä1 “mitä mieltä

tässä kaikessa on?”.

ii niin. Innostuin taas, minullahan oli aivan empiirisen evidsnaain

saavuttansita asioiza, eikä pelkkää motafysiikkaa ja räyhäämistä...

Arsykkeelle on nimittäin perustettu Stimulukaen hallituksen ulkopuoli

nen toimituskunta, jonka teon vaikutukset lienevät vähäiset. Ehkäpä olen—

naisempaa on tämä41nuorennualsikkaus” toimituskunnassa?

Stimuluksen hallituksen tuolla, omasta hiljaiseeta haluatani ja toimitus—

kunnan käsittämättömästä virhoarvioinnista johtuen minä, Vesa, olen aina

kin toistaiseksi Ärsykkeen phätoimittaja. Pidän tästä lehdestä, pidän a-.

tukseata, että ihmiset alkaiaivat keskustella asioista ja toisivat jopa

juttujaan julkaistavaksi.

J.K. Muuten olen sitä mieltä, että Nick Heathex’in “Radikaali psykologia”

oiis± naatava takaioint “

OMA AiHE
Olen nähnyt tilanteen jo kauan aikaisemmin. itseni aloittamaa.
Olen nähnyt itseni istahtamassa va]kean kuolleen paperdn ääreen,
ottamassa kynää. Siinä ovat kaikki pienet tarpeeliiset liikkeet,
merkityksettömät neuroottiset askeleet, Ilengitän, kuulen hengi—
tykseni, Olen takertunut tähän. Pakko ja pelko rakentuvat tä
män hetken varaan,

Pitkästä aikaa selvittelen kurkkuani ja pitäisi puhua. Halutaan
ko minua edes kuunnella? Sen, mitä he kuulevat, pitäisi olla oma
imuvani, Sen pitäisi ylittää minut. Viisas ei voi olla tyhmä.
Ruma ei voi olla kaunis. Kaikki meidät on luokiteltu, Pitäisi
päästä eroon ja ulos, Ihmettelen, kuka naulaisi mieleni ovet
umpeen. Puhu!

“Teidän ajabuksenne kädet koskettavat kaukaista paikkaa tässä
maassa. Unohdatte itsenne. Ei ole eilistä eikä huomista, ei
puheensorinaa, ei amnmottavaa paperia, ei käsiä, ei hiiu]ta. Fiä—
män kullankeitajoen todellisuus on selvänä silmissänne. Tyhjen—
täkää se, eläkää se!”

yt sain sanotuksi, levittäydyin tähän huoneeseen. (Onko teidän
lämmin?) Voisiko joku raottaa ikkunaa?

Yrjö Säävälä



HENKI LÖKOHTAI STA
Moil Nimeni on Marja—Leenatarjasiakoai:nepenttijari ja olen

kotoisin aavostalapistahämeestä. Olen n. 19—21—vuotias ja har-.
rastuksiini kuuluu laulaininen, soittafuinen, inaalaaminen, luke—
ininen ja jaätelön syaminen(kissoiata erityisesti pidan).
Haluaisin kirjeenvaihtoon mahdollisimman monen ihmisen kanssa.
Foto olin kiva.

P5. Huolimatta aikaneista tilastotieteen opinnoista mulla
on vielä monta erilaista persoonaa eri kuorissa, onneksi...

Olen Hanhijoen Heli, 19—vuotias tyttö eteläLetä Keski—
Suomesta. Koska suoninsani virtaa karjalais—hämäläinen veri
on minusta tullut luonteeltani vilkkaanpuoleinen, eikä minulJa
ole mitään pikkumyöhästelyjäkään vastaan.

Olen syysiltojen, kynttilänvalon, runojen ja tunnelmallisen,
jotain sanottavaa sisältävän, musiikin ystävä —siis aimo paldcaus
romantiikkaa, jolla kyynel on herkässä silmäkulmassa, mutta
joka osaa myös naurainisen taidon. Joskus kirjoittelen ystävieni
ja itseni iloksi, sillä minusta tuntuu, että sanat kirjoitettuna
valkoiselle paperille merkitsevät usein enemmän kuin ääneen
lausutut sanat. Myös luonto ja eläimet kuuluvat minulle lähei—
siis asioihin; kissoista pidän erityisestf ja siksi viisi
edellä mainittua on täliäkin hetkellä odottamassa kotona.

Nyt huomaan, etLä parin ensimmäisen vaikeasti syntyneen
lauseen jälkeen olen pääsemässä vauhtiin, siispä on varmasti
parasta lopettaa, ettei tule kirjoitettua liikaa (jo tässäkin
vaiheessa oikeastaan voisin pyyhkäistä pois muutaman rivin).

T
Jari Kalavainen ‘syntyi yli 19 vuotta sitten Kivijärvellä,

luoteisessaKeskiSUOmeSSa. Siitä lähtien hän on vaatimatto—

muudellaan kunistanut ympärist(iään. Vaikka hänen kielensti ei

riitä nuolemaan kaikkia, on hänellä paljon ystäviä. “Sano ke

nen kanssa seurustelet, niin minä sanon millainen olet” pitä—

ilee paikkansa Jarin elämässä, sillä hänen ystävänsä vetelehtivät

Lozzilia, tutkivat Raamattua, soittavat jotain inetrumenttia,

pitävät lapsista, haluaisivat joskus pitää suunsa kiinni edes

jossain ja etsivät epätoivoisesti paikkaansa toimtensa joukossa.

Jos löydät oman sinuutesi edellä mainittujen joukosta, voit

ystävystyä helposti Jarin kanssa tarpeen tullen. Jos taas et

tee mitään edellieistä, voit oppia sen häneltä henkilökohtaisesti.

Mene vain käymään huoneistossa D 802 tai soita rohkeasti. Aika—

pula ei ole iänkaikkinen. Paina nyt nimi mieleesi, törmäät

siihen kuitenkin kohta: JARI KAI.AVAINEN, lasten ja nuorten ohj.

1

1’’

Minä olen erittäin kiinnostunut meidän ihmisten sisäava—
ruudesta ja ulkoisen olemuksen aspekteista. Siksi kai tännekin
päädyin. Tosin olin jo henkisesti valmistautunut lähtemään
talveksi Intiaan, mutta se taisi olla hieman utopistinen pro
jekti nykyiseen tietoisuuden tasooni nähden.

Olen kuulemma monimuotoinen nourootikko, joka ajattelee
asioita aivan liikaa. Itse kuvailisin itseäni depersonalisol—
tuneeki näennäeeboheemiksi, piilohämyksi ja anarkistiksi.

Mielipsykologini on väärinymmärretty Tim Leary. Jos joskus
saan opintoni päätökseen aion jatkaa hänen viitoittamia teit4än
Mottoni on: psykedeliaa peräkylään!

En kaihda mitään epätavallista, päinvastoin! Undergroundliike
ja •sarjakuvt ovat lähellä sydäntäni. Erityisesti pidän musii
kista, koska se soittaa herkimpiä kieliäni sielunsa.

Jossakin määrin negatiivisesti asennoidun väkivaltaan, alko—
holiin ja lihalla mämuäilyyn (lnsimaisen rappion ainekset).

Iogoni on tähti.

Vicky
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Minä, Marja—iitta Hokkanen, 21, olen ikuinen optLmisti. Elämänkatso—

mukseeni kuuluu se, että yritan ottaa paivän ja hetken kerrallaan mu—

rehtimatta suotta tulevia saatikka menneita. Synkeiissä kuopasaa se tie

tysti on vaikeaa, mutta silloin lohduttaa ajatus “viel uusi päivä kaiken

muuttaa voi” (ainaskin ylihuominen) ja tieto muta, että aurinko olla

köllöttaa joasa.n synkkien pilvienkin yläpuolella ja pilkahtaa taas siel

tä sopivan hetken tullen. Tällaisen ajattelutavan ansiosta olen ystävil—

täni saanut meteorologin arvonimen. Muita harrastuksiani, säätisteilyn

ohella, on vaLokuvien näppäily, käaitöiden räpeltely ja luonnossa et—

kuilu. (Kuten arvoisat lukijat huomaavat, en taasa paljastanut kuin p0—

uttiivisia (2) piirtoitäni. Tämä taas ei johdu siitä, että pitaisin it—

aeäni vallan erinomaisena ihmioena, josta ei vikoja löytyisi. Päinvas

toin: Arsykkeen sivut eivät aattatsi riittää, jos kovin tarkkaan luon—

teeni nurjempaa puolta analysoisin. Mutta: kultaa sitä nyt kaikkea ker

ralla kertoisil)
+

Tuomo Hänninen

Olen kotoisin Saarijärven Lsnnevedeltä, posunkestävä maalaispoika siis,

luonteenpiirteitä myöten: olen hiljainen, miettaliäs, tyhmä jne.; var

oin sopivia tuntome rkke jii paykulogille iiu, vai—mikä—se—nyt—oli—mikä—

minusta—tulee. Harraatuksista pitilioi kai jotain mainita, jos olisi mitä

mainita. Noin pari kolme kertaa viikossa kyllästyn elilmääni, joten menen

ja vaihdan sen jonkun toisen elämään. Toisin sanoen vietän suuren osan

sjastani altokuvateattereissa. Muutoin aika kuluu lueekellen tai paiskoon

pientä valkoista palloa vihreää pöytöä vasten (päytätenntatil). Ensivat—

kutelmani tästä opiskelusta ovat, että elämä se on kuin sflkkiä vaan jne.,

mutta eiköhän sillä päi’jötökin.
+

Istun kirjaston erään nurkan solukosea. Itsensä limtäminen ei ole help

poa, huomaan. Elämäni merkkipaslut lipuvat riaimen filmin tavoin tajua—

naesa tenttikauai..yo—kisat... 1.ayyskuuta.. kirjasto nyt. Pälyilen ym—

pärilleni etsien vihaisia katseita joiden lähettäjiä maallinen tomumajani

on hörinnyt.. panundun uudelleen aiheeseen.

Sain juuri kopsattua tiiataiaamun Empiiriaan muistiinpanöt. Rehkitty—

äni koko maanantai—illan kaljalasin ääressä musiikin pompottaeasa täry—

kalvojani (se uraukuella että voin yhä kirjaston tuulo tuekana,i

nan yllä kuulla ärsytyekynnykaen ylittäviiä mirinuu). Pyatyin seuraavana

aamuna vain toteamaan ettei alitajunnautani sukeltanut tarvittavaa mo—

tivaation ripettä, j)ka olisi patiatanut minut litkunnalle. Niinpä luo—

tuani aamean katseori yo kkariini muutaman henkieii ptirun aäu otykaellö

käperryin t:!ukemitiin peit toni sisään ja 1atkoin synnillisen mukeita uni—

ani, Nämä olivat Jari Kanajan henkimaailmn tuotteita.

+

Anna—Leena Kattla ntop Enpoonta otop 19 vuotta ntop iinflI;I.etoja numero—
ta 252211—2370 etop

Pirjo Korhonen ,Sitlinjflrvi

Millainenko olon? Itse siihen on kai vähän vaikea vastata, mutta
ystäväni luonnohtivat minua tanaimeksi ja joskus jopa pikkutson litljai-.
seksi tyypikel (huonojakin puolia on, mutta jätän ne luettelematta tilan
nääs!ämjeekaj). Sanotaan myös, että olen enemmän teol-lan kuin käytännön
ihminen, ja sen huomaan kyllä usein ttckin esim. yriitäossäni kol’nta.
flarramtan tenttikirjojen lukeminen liäki muutakin klrjallisuntia,tan•
hummista ja eyvälliniä koakueteluja kIvojen ihmisten konsa.

Vai pitäisi minun kertoa itueetäni7l. ..Mutta enhän minä
edes kunnolla tiedä kuka minä olen. Ainakin nyt tällä hetkellä
tuntuu siltä, kun epätoivoismani vilkuilen pailiin yrittäen
saada jonkinmoisen yleiskuvan aikaan.

Harrastukseni ovat moninaimet, ja usein tuntuu miltä, ettei
mihinkään ehdi syventyä tarpeeksi perusteellisesti. Mutta onpa—
han edes vara valita, minkähän ottaisin seuraavaksi (tekoko— 7)
syyksi, joka pelamtajsi vajoamasta tenttikirjojen psykologinjin
syövereihin. Eräs suurimpia haaveita olisi pystyä joskus vain
olemaan, vain OLEMAAN mitään opettelematta tai tekemi4ttä.(en
kuitenkaan kaipaa nuijanukutusta!)

Loppujen lopuksi: “on parempi vaieta, vaikka saisi tyhmän
maineen, kuin puhua ja täten todistaa olevansa tyhmä” (Abraharn
Lincoln)(Abraham valitsi jälkimmäisen tavan? suom.huoni.)
PS. Nimeni TUOVI hANNELE POIKOLAINEN, 021261—188s, KONNEVEsI

ii
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TARJASISKO SAASTAMOINEN

Synnyin Korkeasaaressa — KUOPION Korkeasaaressa — melko täs
mälleen 19 vuotta ja 8 kuukautta sitten.

Kolmevuotiaana putosin. laiturilta järveen ja olin hukkua. Sii
tä lähtien olen tehnyt parhaani saavuttaakseni mahdollisimman
hyvän uimataidon.

Uimaseurassa minuun(kin) tarttui suuri illuusio, että minusta
voisi tulla jotakin.(). Kahdeksan vuotta räpieteltyäni huomasin,
ettei minusta ole siihen.

Vaan uimaan opin. Ja sain yetäviä pääsin matkustelemaanj opin
inhoamaan bussoja(ainaisia inatkapahoinvointeja) tutuetuin
kymmeniin kaupunkeihin — ainakin niiden uimahalleihin.

Suurten paljastusten kirjoittaminen päiväkirjoihin (huhL),
kirjeiden ja korttien lähettely sekä maalaaminen vievät nykyään
kaiken sen aikanI, joka ei kulu kirjojen, jäätelönsyönnin tai,
laiskottelun merkeissä. Eikä TY:41 katselu onnistu minulta ilman
neuletta. j sitten sillääni

Myöhästely on suurin vikani — vaan minkäs voin kun kaikki
tuttavat kävelevät vastaani juuri silloin kun minulla on kiire.
Eikähän minulla kyllä oikeastaan olekaan koskaan kiire. Ei
ainakaan silloin kun on mahdollisuus juttutuokioon ihmisen kanssa.

Sateenvarjoa inhoan. En ole koskaan oppinut käyttämään sitä.
Vaan sen taidon mitä todennäköisinniin täällä Jyväskylässä opin.
(ÄTSIIIII)

Musiikista en ymmärrä mitään. Jollain primitiivisellä tasolla
nautin siitä. Sähli etten ole tippakaan musikaaliseati lahjakas.
Sillä ainoa haavesni on ollut lähteä kiertämään maapalloa
kitara kainalossa kuten Frank Taylor — laulaa riipaisevia lau
luja luonnonsuojelun hyväksi.

Ajatusmaailmani pohja on erittäin epävarma. Mikäin ei ole
minulle itaestäänaelvää. Mottoni voisi olla jotakin omatoimi—
suudesta; siitä, että tehdään kaikki vaan inuotoilkoon
joku toinen inottoni sanamuodon minullel

P5. Laskettuani eilen yhteen sataviisikymmentäseitsemän kolmi—
numeroista lukua, korotettuani ne toiseen potenswtin ja laskettuani
saadut viisi—kuusinumeroiset luvut yhteen ja otettuaii BUtä -“

saadusta kahdekaannuineroiseata luvusta neliöjuuren sain tulok
sen, että kirjoituskoneen lisäksi minun olisi ehkä aiheellista
hankkia tunne jonkinnäköinen taakuiaskin

1” Reino Ukkonen, Lasten ja nuorten ohjaus

220661—031S, kotikunta Ylitornio, kihloissa ylitorniolaisen

tytön kanssa, harrastan kalastusta ja olen joslcus harrastanut

urheiluakin. Pidän rauhallisesta musiikista ja tunnelmallmsista

koti—illoista. Ravintolassa käydessäni tilaan kaikkien kauhuksi

tuoremehun.

Marja—Leena HietaharjU2 19 vuotta ja Vaasasta. Seurallisena

luonteena pidän elämässä eniten ihmisistä, sitten kissoista (jär

jestys saattaa vaihdella), salmiakin syömisestä ja squashista.

Niin ja psykologiasta —yritän pitää huolta ettei liika lukeminen

pilaa sitä.

Mie olen Pentti Pikkupeura, kotoisin Rovaniemeltä. Siirtynyt

puuston mittauksesta opettelemhan samaa ihmisillä. Ylleisesti

ottaen voidaan sanoa, että siirtyminen eteihän on viivästänyt

normaalia talvidormanssia, talveentumista 1. talviiineen vaipu—

mista.

MUk.t.W /
A
,

7ALk7PI•n•L4(•

Marja vaan. 121059—140J. Synt.paikka Tuusula. Asustelee nykyään
Virroilla ja käy koulua Jyväskylässä, yliopistossa, lasten ja nuor
ten ohjauksen koulutusohjelmassa. Punertava tukka ja hyinykuopat.
Lisätietoja saat numerosta 941/252211/2053.

Or
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Arja kuisma, 21 v.

WinL&ilä niiu1uaäin ja syöksylaskijoita ollaan, siltä ainakin joskus tun

tuu. Tänä syksynä tunnen syiiksyneeni ojasta nllifricoon uli putkesta toi

seen vielä pitempään putkeen, nimittäin kaavatusalan hallinnon, suun

nittelun ja tutkimuksen koulutusohjelmasta (haa, muistinpaa tuon nimi—

ruiniluksen kerrankin oikein) psykologian koulutusoh;Jolmaan. Eipa silti että

siinä nyt mitään valittamista olisi, olen vaihdokseon hyvinkin tyytyväi

nen. Mukavia ihmisiä muuten me psykologian opiskelijat, vai mitä?

Ainakin omasta Inielestiirnhle.

Sekoilen nyt siic jo toista vuutta tässä kaupungissa. Kirjoitin vuonna

—?B lunta pas1ahuusin katolle ja sen jälkeen olin vuoden Kellokosken

mislisairaalassu. 1Ietkinen linohtuokohan jotain olennaista sanomattaI?

Ai niin, olin Kellokosken inielisairaalassa (monien suureksi ihmeeksi kyl
läkin) hoitajana en hoidettavana, Joten ei minuaakaan ole sen kummem
paa vikaa, vikaa, vikaa...

Opiskeluun tartuin jälloen kesällä —79 suorittamalla ensin Helsingin ks—
säyliopistossa kasvatustieteen appronj syksyllä suuntasin sitten tänne
Jyväskyläan, Suomen Atwenaan. Ja tässä sitä nyt ollaan, hyvää vauhtia val
mistumassa psykopaatiksi, eikun iia P—S—Y—K—O—L—O--G—I—K—S—I Siinäpä
iti riittäa tutuille, ystäville ja sukulaimille ihmettelemistä,
Jlopssn, hopsan. Kai sitä on vielä kehuttava mieljharrastukaiaankin,

Ihan mukavaa on tietysti istuskella Reantukassa, maistella kaljaa

tai viiniä ja käydä välilla hillittömästi pokoilemassa ja huuta—

massa äänensä käheäksi, että RAPPIOLLA ON HYVÄ OLLA. Mutta usko—

kaa tai älkää, on minulla muitakin harrastuksia. Uimasea ja 1cm—

killä tulee käytyä silloin tällöin ja kerran tikosaa työväenopiatol

la jazz—liikunnassa. Pallopeleistä lent9pallo on ihan kivaa samoin

sähly. niitäkin plailen joskus, en kuitenkaan aktiivisesti.

Musiikista pidän, kukapa ei pitäåki. Olen melkoisen kaikkiruokajnen

mutta erityisen inieluist on kuunnella Vesku Laina, Shadoweia,
CCR:ää, Tapio Biutalapiota, Moody Bluesia, John Denveriä, Leonard
Cohenia ja tietysti uutta aaltoa. HASSISEN KONEL

Tässä lnhyesti ja ytimekkäästi inkäläiaesti. Tervetuloa tutustu

maan lähemmin jos jokin asia jäi epäselväksi ja vaikkei olisi jää—
nytkään (Kortepohja,Q 302).

Pidän muuten kovasti tankarunoista. Tässä yksi jonka sanomaa meidän

jokalasnolisi joskus hyuä pohtia.

Onko maailma

alun alkaen llut

oäin synkkä - vai Eloototta
ininunko takiani

-

Markku, 21, tuimat silmät, ruskea tukka, etsii alämänkatsomuata to—

sitarkoituksella yliopistosta ja paljon muualtakin. Pidän Pelle M11—

joonasta, ilasnisen Koneesta, Eppu Normaalista ja .. .psykologiasta

(Make pogoae). Tulen Mäntyhanjusta, jossa myös syntynyt ja kirjoit

tanut yo!ksi v.—78. Pidän myös luonnosta, eläimistä ja erityisesti

koirista. 1-larrantan maanviljelyä, kunnalispolitiikkaa, musiikkia,

kuntoilua, kansantanhujaja kaikenlaista kanssakäymistäL Ja kannatan

kansainvälisyyttä ja vilpitömyyttä. Ja kirjoittamista... silloin

tällöin

“Olenko rappiolla’?”

Kadonnut pieni mutta sitäkin pirtsakampi tytiölapsi, tuntee nimen
Sirpa Villberg s. 020761. Poistui kotoa n Lahdesta 1.9.1980 epä—
määräiseksi pskologian ko’.lutusphjelman ajaksi Jyväskylän rnlk Palok—
kaan. Pitää lapsista ja haaveilee työstä heidän parissaan. Lisätunto
meikkinä ent, nauru (kuulemma). Vihje: varmimmin löydettävissä Kari—
san Raamattuseuran opiskelijapiireimää, sillä Kristus on hänen elä
mänsä keskipiste.

-f

Tarja: Itsensä kuvaileminen on maailman vaikeimpia asioita, mutta voi
han sitä sentään yrittää: En tarkkaen tiedä, miksi ole n ryhtynyt
lukemaan juuri psykologiaa, mu ta jotain siinä vaan on sellaista,
mikä on aina suure,ri kiehtonut mitäni. Yleensäkin olen llut aina
kiinnostunut kaikesta salaf,erftisentä ja mikäpä olisikaan sen sala
peräisempää kuin ihminen itse. Tai ehkäpä kiinnostus jqhtuu siitä
etten ole mielestäni riittävästi “löytänyt itseäni” ja olen siis
päättänyt “löytää muut” ensin. Kissat ovat lähdllä sydäntäni: oma
mirrini, joka on veata parin kuukauden ikäinen, yrittää juuri innok

kaasti estää kirjoittamiseni. Muutama päivä sitten se pudotti herä—
tyskellon lattiaile ja onnistui tietenkin nikkomaan sen, joten äl

kää ihmetelkö, jos alan ahkerasti myöhästellä luennoilta, vaikka

yleensä olenkin luonteltani melko täsmällinen.

Myös Eino Leino on onistunut valloittamaan sydämeni ja tietenkin

myös Vesa—Matti Loini ihaninen tulkintoineen. Luonto ja maaseudun

elämä ovt myös tärkeitä.

+



Z5•
1’41

Arto kirjoittaa eli hermoja raastava

jännityskertomus kolmessa näytöksessä

1 Näytös (taustalla soi: piupalipaupali paimenpoika)

Pohjoisessa Savossa, Varpaisjärven pitäjässä liki Korpijärven

kylää syntyi sankarimme Arto. Ennenkuin poika parkaisi ensikerran

Lahtelan kammarissa oli Itäkosken kylässä eletty kiireinen aamu—

päivä; Reposen Hannes oli viestin saatuaan valjastanut Sirkka—

pollen ja ohjastanut kohti kätilön asuinsi jaa kuin aisoissa olisi

ollut itse Sarme Assertual.(Hanneksen suoritus palkittiin myö—

heminin kummia tittelillä) Lienee turha mainita, että kätilö ehti

ajoissa ja hurmaantui oitis tulokkaan mantelisilmiin. Tavalli

sesti luotettavat lähteet kertovat isäpapan tuumanneen neljännen

lapsen aynnyttyä:”voi kanan jalat & muut kulkuvälineet Taas

poika. Kuule äeti, nyt näinä hoininat heitetään.” (Esirippu)

II Näytös (taustalla soi; rok ja pluus)

Lyhyttukkainen poika menee kansakouluuxk, tulee kaneakoulusta,

menee yläasteelle, tulee yläasteelta ja menee — aivan oikein —

rippikouluun.(rokotettu oli jo aikaisemmin). Menee lukioon vie-.

raalle paikkakunnalle, suree illat poksissaan yksinäisyyttä,

muita huomaa sitten monen muunkin surevap ja tekee elämänsä suu—

riinman keksinnön: jokainen ohikulkeva ihminen on elämä, uusi ja

Il!’tTiftiKU ihmeellinen. (Kirjallisuuden tulkintaan pereh

tynyt henkilö voi jo tässä vaiheessa todeta edellisen lauseen

merkityksen jatkoa ajatellen mutta maallikoille avuksi;) Mitä

tämän jälkeen tapahtuu? (Esirippu)

III Näytös (taustalla soi; valo yössä)

Kello käy jo pitkälle aamuyötä. Jossakin Kortepohjan sokke—

loissa valvoo nuori opiskelija ja miettii, mitä kirjoittaisi

itsestään parhaaseen tuntemaansa lehteen(aivan oikein: Ärsyke).

Ajatus ei kulje. Huomenna hän kävisi lenkillä syksyn iloisen—

eurullisilla poluilla ja näppäilisi kitaraa. Mitähän ne tuumi—

sivat muuten kolminäytökeisestä jännityskertomulcsesta?

1

Minä olen Perän Tuula. 20 vuotta 165 cm ja kiloja en kerro. Olen

kotoisin kaikkien tuntemasta citystä lähellä J—kylää, nimittäin

Jämeästä. Harrastan aktiivisesti syömistä ja lenkkeilyä (Mamma Mian

pixzat + pururata) sekä nykyisin kirjeenvaihtoa vaihtelevalla me

nestyksellä erään tietyn solttupojan kanssa (nimeäpäs en kerro). Tär

kein ajanviettotapani taitaa kyllä olla kadottamieni tavaroiden etsim

minen. Onneksi minuunkin pätee Goolidgen laki: kadonnut esine löy

tyy heti kun olet ostanut uuden. Odottelen äsä vain sitäpäivää kun

olen hukannut itseni. J0n niin löydät kellon, rahapussin tai tyhmännä

köisenä hortoilevan tyttölapsen jostain hyvin epäsovinnaisesta paikan

tai Muista minut.

Kaiken tenttllukemisen keskellä tämä TIETYSTI jäi siihen hetkeen, joi

lain se pitäisi antaa. Olen 21—vuotia Kajaanista. —Omasta mielestä

ni olen yrittänyt pingoittaa. En pidä tapanani jättää tenttiä huo

non onnen varaan, en edes pääsykoetta, siksi olenkin täll. Tur—
hauma kun ntä, ettei voi. syyttää kuin itseään. —Opin—
kelupaikkajcunnan harrastukset tulivatkin mainituiksi. Kotona harras—
telen kaikenlaista, kuuntelen hyvää heavyä ja onpa minulla iso
(kuun— j a puolikiloinen) Olli—kissa, joka aina on odottamassa mi
nua kotiin Iullessani. Täytyy lopettaa. —Takala tulee— en halua enem
pää sotkea vaivalla hankkimiani psykologisia ajatusprosesseja tur—
hanpäivisellä 1aatiedolla.

Risto Lappeteläinen

.1
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Rauno Pekkarinen

Anna-Maija Poikkeus -

Tytteli, joka kauas maailmaan iäksi kuikemafl ja vaihtoi Merkarvian

aavat männikkömet8iifl ja rantojen aitoihin ynnä Kortepohjan koloon.

Olihan tuo parin tilaetoyksikön verran haistelemaesa Raumankifl ilmanT

alaa ja tutustumassa aluatavat3ti tähän lasten & nuorten ohjailuun.

Harrasteista ei paljasteta mitään, ei edes laulunumeroa saati sitten

syytä sormien akuuttiin iavisuuteen.. .ulkoisista tunnusmerkeistä voi

mainita palmikon värin (keskirusea), mutta sisäisiä ei, koska luon—

neanalyyeifl pitkittäistutkimus on vieLä kesken.

+

Nimeni on Päivi Pcutiainen, tulen lisalmeata, olen 19 v. vanha.

Kengän nuineroni on 36 ja puoli, pidän perunalautikoeta (äidin te

kemästä tietysti) ja sukiaasta. Luen Tenavia (niissä kun on sitä payk

kologinta näkemystä) ja jopa novelleja. Käyn kerran vuodessa kiroa—

sa ja hammaslääkäriasä. Jyväskyläesä.asufl Myllyjärvellä ja harrastaa

nukkumista ja mankkani kuuntelUa (auosn erityisesti Kälä Kälä Blues

Bandia). Inhoan aikaisin herätyksiä ja siksi myöhästyn—kroOnisesti,

Inhoan myös keäkeitt0a ja mak8alaatikkoa (vaikka ne ovatkin niin

terveellisiä). Olen ilmeisesti kiinnostunut psykologiasta — toivot

tavasti saun tarkempia tietoja opintojen edetessä.

Minä olen Ylisen Liisa, 19 vuotta, tulin tänne Pälkäneeltä, Tämpe—
ren läheltä. Hämäläiyys näkyy minussa: olen aika ujo, varsinkin
vierassa seurassa, sytyn hitaasti uusille asioille. Perusluonteeni
on valoisa, asioiden hyviä puolia etsivä, Tehokas ja suunnitelmalli—
ne toiminta viehättää minua olen järjestelijatyyppi. Tykkään tan—
huamis. ta + åuusta tanssista, rauhallisist koti—illoista, ruuan—
laitosta ja hyvästä ruuasta. Kuuntelen musiikkia punkista kevysen
ki seiseen. Luonto vetää puoleena kaiikina vuodenaikoiha, lenWkei—
lea, sienestän ja hiihdän.

Opiskeluaja’Lta odotan psykologian tietojen lisäksi elämän oppimi;a,
k.svamista tajuamaan parcmmin itseäni ja muita ihmisiä.

Kirjoittaako vai eikö, kas siinä pulma. Usein tai ainakin jos
kus on jonkin asign sanomatta (tai tekemättä) jättäminen kertovam—
paa kuin tuon samaisen esian ? suora tai kiero sanallinen peittZlmi—
nen. Kirjoittamatta jättäminen olisi toki ollut helpoin tapa kertoa

itsestäni jotain oleellista, mutta eihän se nimikään miestä pahenna.
Kaikkea ikäväähän tunnetusti seuraa (jollei se jo itsessään ole sai

laista) jotain tavoittelemisen arvoista, hyvää, myönteistä, tpivot—
taaa. Hiiteen.ne, jotka väittäirtit, et ä joutilaisuus on kaiken psyko—
logian alku, tietenkin olettaen, että joutilaisuus assosioidaan jo
honkin miellytavään ja kaikenlainen filosofointi taas johonkin toi—
vottavaan.

Siinä se on, niin sen on pakko olla. Minun täytyy tunnustaa jon
kinlaista outoa viihtymystä kaikkeen ikävään, kyllästyttävään ja vas
tenmieliseen, muuten en osaa selittää mikä sai kaltaiseni takamet—
sien miehen aloittamaan psykologia opinnot. Samasta syystä ne ehkä
sitten jäävät keskenkin, sillä onhan aina olemassa vaara, että sitä
tässä vielä oikein tosissaan innostunkin ja silloin.. . niin miten
käykään silloin opintojen niinsanotun yllykearvon eli valenssin.

En nyt millään mudtna tarkoita enkä vihjaa, että tämän kirjoit
taminen tai psykologian opiskelu olisi ikävää, päinvastoin: ikävää-
hän on täysin psykologisesti selitettävissä oleva ilmiö.

Muuten, kohdatessani lajitoverin eli ihmisen on ensimmäinen spon—
tsanein reaktioni paeta vuorille, sinne metsien taa. Ei, en siksi,
että olisin pelkuri (mitä törkeftä tilannetekijöiden aliarvioimista)
vaan siksi... samperi pitää lähteä luennolle. . .vaan siksi, että olen
ikäväkseni huomannut psykologian opintoben häiritsevän muita harras—
tuksiani (mistä arvasitte): hölkkää ja jatsinkuuntua.

+

Mie olen Riitta Matinrnikko Rovaniemeltä, tai paremmin n. 38 km

Rovaniemeltä etelään Jaatila—niniisestä kylästä. Kakhan ei varmaan

tilä koko kylästä. Eli lappilainen muttei lappalainen.

130660—218R, puh 252211/2881, jos haluaa lisätietoja.

Terveisin Riitta Matinmikko



‘:.ra

4O

Marjo Pkäkkdnen, Sotkamoata, päivää ja hauska tutustua.

Juu, minä olen aika vahvasti manis—dapressiivincn tyyppi elämäni

on j tkuvaa ailahtelua j aaltoliikettä te. toimin kaikki tai ei

mitään —periatteella.

Raknätan runoja1 musiikkia, ajatuksia, keskusteluja, ihmisiä, 1U00T

toa, elämää — tai en näe minkäänlaisia hengissäsäilymisen mahdol
lisuuksia. Kunnisitan hyvyyttä, kauneutta ja totuutta ja pyrin

etsimään niitä jatkuvasti — esim, juuri runoista, musiikista, ihmi

sistä.

Turhan vakavaako? Tuskinpa vain; alan nimittäin olla kuuluiaa hys

teerisistä naurukohtaukeistani.

Taidan olla aika vaikea luonne; usaimmiten on hankalinta sopeutua

omiin nahkoihinsa, sillä “kukaan meistä ei ole yhdestä puusta, sisim

mässämme majailee useampi kuin yksi henkilö, ja usein ne tulevat huoH

nosti toimeen keskenään..”

En oikein tiedä, mitä haluan; olen pävarma, etsin, mietin, kyselen,

Kaipaan elämään luonnollisuutta ja aitoutta, jonkinlaista syvyyttä.

Ojkeastaan uskon taivaseen ja helvettiin — elämän on taivasta ja

helvettiä, harvoin jotakin siltä vkliltä.

Kieli on loppujen lopuksi niin rajallinen ja puutteellinen tapa ii—

InaiSt asioita, välittää viestejä — en siis ehkä pystynyt ilmiee—

maan sitä, mitä halusin. Ehkä kuitenkin jonkinlaisen aavistuksen...

P.S. Stimuluksen hallituksen jäsenenä otan vastaan aloitteita, ideoi—

t. jne
.

f!ilJNU$ SPItO5A

Arja ilarnonen, Mikkelin mlk.

Olen pessimistinen optimisti, romantikko, mutta pidän silti

jalat maassa. Kriittinen itseni suhteen. Useammin kuuntelen
kuin puhun. Ihmiset ovat minulle tärkeitä, heidän mielipiteensä

merkitsevat, mutta en silti ole alistuvainen. Olen vastakohtien

ihminen.

Tiedän, että vanhemPani antoivat minulle nimen, joka herättää ervon

ornitologeissa hilpeyttä: sehän on yksi varpuslaji. .. —sokerinys—

tävistä puhumattakaan.. .Maiflite5safli taas, että olen kotoisin Juankos

kelta sydämeni huokaisee aina uudelleen heltymykseF5tä nähdesäni kuin

ka keskustelUtoverint ihaetuu ikihyviksi omasta kekseliälsYYdestään

ja yieissivistYSaUk0tt0mue8t mongertaessaan: hiör ai kam.

ystäväni väittävät mInun muistuttavan kissaa, eskimoa, lappalaista

(syntynyt susiraiafl takana Kainuun hallakorPiefl kohdussa) - sisa

reii taas väitää minun olevan nlaanisdePreflsiivj C0 tai pelkästään

hullu.

HarraStUkseeflh ryhtäilefl omine puokkoileViefl ajatusteni perässä,

usein muidenkin: Tove Janssonin Ressen Aitmatovifl...

Ihmies6ä arvostan eniten (kuulostaa tieteti fraasilta) —rehelli

syyttä itselleen. Kauhietun uniesakäveliit3itä ja tietoise ti sokei—

ta, huolimatta 5iitä, että itsekin kuulun heihin.

PohjaVireltäfli, sanoisinko pohjamädatafli olen luullakseni pessimis

ti j skeptikko- joskus tosin pintaan nousee muutama harakannaUrUi—

nen kupla omåksi ja toivoakseni myös muiden lohdutukseksi.

Viime aikoina on mielessäni kehää kiertänyt 3 sanaa — sisareni eli

kämppäkaverini yäittää minun toistavan niitä uriissanikin: en lähde

luennolle. Ljeäksi erityisesti eräs pyhä käsite on syjpynyt luullak

seni lähtemättömästi toukanvihreän opiskelijan viattomaan sieluuni:

OPINTOVIIKK0.
Sirkka Rosenberg

78

+
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A ‘2ICI1OL&WEPZES .LVFESTEN
— psykologian opiske’u Budapestissa

Elokuui loppupuolella Budapestin katuja kulkiessa huomasiiiiae hyvin

akateesiiselta näyttävän rakennuksen ja päätimme mennä sisään. Oi
kein arvattu, kyseessä oli yliopiston kirjasto. Sisälle päästyäm—

sis meiltä tultiin heti tiedustelemaan, tarvitsisiinmeko kentien opas—
tusta. Kerromme kiinnostuksestamine Budapestin yliopistoa kohtaan.

Muutapa ei sitten tarvittukaan ja yllätysvierailu psykologian lai—
tokselle oli järjestetty, oppaanainine ystävällinen opiskeli janeito—

nen. Itse pääkallopaikalla yksi psykometriikan opettaja lupautui

esittelemään meille henkitieteiden opiskelua Budapestin yliopistos
sa. Ilaastattelurungori hataruudesta ja matkustamisen hurinasta joh
tuen tämän jutun tiedot saattavat ulla pikkuisen puutteellisia ja
kenties virheellisiäkin — ei siis pidä käyttää ko. kirjoitusta läh
teenä opinnäytetöissä.

Unkarissa psykologiaa voi opiskella Budapestin lisäksi Debreconis—
sä, jossa opetus alkoi vuonna —75. Budapestissa psykologiaa ei
opetettu II maailmansodan jälkeen kahdeksaan vuoteen poliittisten
syiden vuoksi, joten opetus alkoi uudestaan 50—luvulla. Uusia p53’—
kologian opiskelijoita otetaan vuosittain 20 — 50 kappaletta. Ny
kyisin tyttöjä ja poikia on suunnilleen yhtä paljon vielä viisi
vuotta sitteii vallitsi naisvalta. Niespuolisen liaastateltavamnie

mukaan poikien on nyt helpompi päästä opiskelemaan, koska pääsyko—
keissa on tietojen lihksi ruvettu testailemaan persoonallisuutta
ja etenkin luovuutta. Jaa—a, mitähän tuokin nyt meinaa?

isykologiksi voi valmistua viidessä vuodessa. Sarnaisen tutkinnon
voi saada myös iltaopiskelija, mutta tällöin opiskeluaika on nuin
kuusi vuotta. kolmas tapa on kirjekurasiopiskelu, joka kestää kol—
aisen vuotta ja on mahdollinen vain jo jonkin akateemisen tutkinnon
suori.t—eille.

lukukausi alkaa 15. syyskuuta. Ensimmäisen viikon kaikki opiskeli

jat ovat maataloustöissä. Itse opiskelu on kitrosimuotoista ja

valmiiksi suunniteltua rakkaan koulutusohjelmamine tapaan. Kurssit

muodostavat kokonaisuuksia, jotka käydäön läpi jaksoittain niihin

sen jälkeen palaamatta. Kyseiseen synteemiin ei kuitenkaan olla

täysin tyytyväisiä ja siksi kurssien opetus aiotaan jakaa tasaises

ti koko opiskelujakson ajalle, toiveena saada asiat äJlymään ,ni•e—

lessä, ainakin valmistumiseen saakka.

Ensimmäisenä ja toisena lukuvuotena perehilytän yleiseen jeykolo—

giaan, metodiopintoihin sekä biologiaan, anatomiaan, fysiologiaati

ja neurologiaan. Kolmas ja neljäs vuosi opiskeliaan kehitys— jo

persoonallisuuspeykologiaa. Kliinisen psykologian opetus al kaa

neljäntenä vuotena. Yhteiskuntatieteen ja sosiaalipsykologion kurs

seja on koko viiden vuoden ajan ja tällöin tutustutaan erityisesti

marxismi—leninismiin. Kieliopintojakin on — aluksi kohden vuoden

ajan venäjää ja loppuvuorlet englantia. Tarkottuksena on kehittää

lähinnä keskustelutaitoa. Koko opiskelujalcson ajan on myös liikuit—

taa.

Harjoittelu on jaettu kolmeen osaan, joista kaksi ensiminöistä ovat

kolmen viikon pituisia. Ensimmäinen harjoittelu liittyy pernoonai—

lisuuspsykologian opintoihin ja toinen työnpsykologiaan. Viiden

nen vuoden harjoittelu kestää 336 tuntia ja silloin saadaan loput—

km tarvittavat taidot hallintaan. Valitettavosti Unkarisaskin on

vaikea päästä taitojaan näyttämän työelämässä, joten monet jatka

vat opiskeluaan vielä pari vuotta. Täishn erikoistumisen aikana tel—

diPin ensimmäinen laaj empi tutkimustyö, mikä vastannee grs.dua.

pikavisiitti Budapestin psykologian laitokselle oli inieliinpainiiva

tapahtuma ja hyvä osoitus jälleen kerran sukulaiskansainme ystävälli—

syydest. Että tuntuikin hyvältä saada nuuhkia laitoksen leppoisaa

ilmapiiriä ja saada huomiota osakseen — vaikka 01 emrnelcin vain opis—

kelijoita

Raili
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-Ahaa ... rastapipo

-Niin ... Rastapipon syvin olemus lienee ollut se1 että minä

“räikeähattuinen” olin kiintopiste eksyväile turistille Len

ingradin piiiieillä kujilla

II: —mutta Wanha Wiipuri se vasta oli...

S: -niin slis se oli jotain, kun keskellä kaupunkia ihmiset on—

kivat kaloja ... kuvitellaaanpa vaan jos joku Schaumannin

edessä Jyväsjärvellä. . .Silloin alkoi neukkulainen kansan—

luonne näyttää hyviä piirteitään.

II: —niin ja se gruusialainen )cansantanssiesitys, lähinnä ne ju—

malaiset naiset, voisin melkein kuolla ... ne tytöt, en ym—

märrä, muka ne miehet oli jotain .. . pyh ne siitä mitään

yimmdrtäueet. Sinuakin täytyi pidellä penkillä kahden miehen

voimin, ettet olis rynnännyt tyttöjen pukuhuoneeseen

8: —Joo, se oli mahtavaa, entä jos yksi yliopiston “opettaja”

olin ollu siellä, se olis karjaissut: “tämän jälkeen mieli—

Imyvä-st]mulaatio on enää tylsä juttu

R: —Palataanpas maan päälle ... minä eri o1ktri usko, että me
olla käyty siellä Eremitaasissa, ei sellaista ole olemas
sakaan.

S: —Ei niin. Jo siellä oli kattokin vain kultaa ... tietysti
kun verrataan 20 neliön ykstöön, niin ehkäpä Alekaanterli—
la oli pikkulsen paremmat hyppelötilat ... mutta nyt en enää
maita, mikä se on se sikailu (akailu iat.huom.), josta kaikki
puhuvat maalla, merellä ja ilmassa?

R: —Minä en muista sellaisesta mitään . . . ehkä se johtuu asiaa
kohtaan ilittyvästä torjunnasta, mutta ne valokuvat,mlten
ne sata häv.S:—Al, jal... Tuosta tulikin mie]eenl (punas—
tuu) jospa puhuisimme vr’sihiisistä, eikun vesi— mikäsenyt—
oli?

S: —fil niin, oitiinhan me Nevalia vesibussiristellylläkin ei
vain nähty niitä vedenneitoja.

R: —Eipä niin, sillä tava]ia sen kaupungin kauneuden näkee par
haiten, paitsi se veniijänkielinen opas, ltä oli vaikeaa!
mahdoton ymmärtää

S: —1(yilä minä sain hyvin selvää kerran se puhui suomalaisten
rakentamasta hoteliista ja sitten se puhui varmaan meistä
ja kaikki kääntyivät katsomaan...

R:—Ai niin, se rantapiponi ... tuota, tuota ... metro ja ne
hurjat ajelut täytyy kanssa mainita.

8:—Niin ol.tiinpa siellä mekin ... no sr’lvjttjjnhän sentään maan

pinnalle.

R:—Olispa mukavaa ajella sillä Matt:llanniemern, se kun on valnillk—
ml yhtä ka]sea kIn metroasema.

1
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S:—Mutta ne tytiit, ne vasta oli jotain

R:-Aivan oma juttu sinunsä ... mutta tämä taitaa kiinnostaa

vain 1/3 psykan opiskelijoista. Miten olisi ihmisten luonne

mieliä yleensukin, hyvä röntgensilmä.

S:—Kas kuomaseni,ah.,hyvin tyytyväisiltä,iloisilta ja sosiaali—

siitahan he näyttivät, koko perhe käveli käsi kädessä kau—

pungil].a matkalla nakkarlin ostamaan cokista ja hampurilaisia.

R:—Niin, kaikilla taisi tosiaan olla yksi pää ja kaksi kättä

mutta kyllä se oli jotenkin mukavaa se kiireettömyys ja ystö—

vällisyys, ei niihin aina säa tottua — - huokailua

S:—uiutta ei kaikki oikein tykänneet palvella kaupassa turisti—

parkaa joka yritti ostaa epätoivoisesti erästä julistetta

kahden nanan kielivarastolla; nimittäin ruki veer...

ItWNfd,’

F{:—Krhm... kehupas nyt hotelli Astoriaa ... (olipas ovela har—

hautuslause — defenssi)

S:—Olihan se komea rakennus, olihan se Aatukin tulossa sinne

voitonjuhliin, ei sitä vaan näkynyt parketilla, kun tuli

eestipunkkla. Mutta mitä mieltä olit Viadimirista?

R:—Sillä on varmaan ollut tosi kova hitti, kun joka paikassa oli

mnainoksia ... toinen karvapäägallerian kaveri tais olla se

Leonid.,?

S:—Muuten, oltiinhan sitä niellä putkassakin. Miltä luulet n1itä

toisinajattelevista tuntuneen siellä kyiniässä valottoniasoa ko—

plssa.

[1:—Putkassa???? Miten selitän hidille ??? Ai niin se vierallukäyn—

ti siellä entisessä linnakkeen vankityrmässä.Tuli viime vuoden

asunto mieleeni.

S:—ntäpäs siellä bu3sissa, joku pirun Idiootti oli äänittiinyt

heavy—musi Ikkia kase tille, ei sitä saattanut kuunnella piru—

kaari selvin päin.

11:—Niin olimme, . eikä kun siis joku. Mutta ihmeen hyvin neurue

sitä kesti ,muutenkin se oli aika mukavaa sakkia.

S:— joo, oli mukavaa kajauttaa yhdessä pari laulua, matka

sujui aika rattolsasti.

R:— Ei tästä tule mitään, lopeletaan ??? Ai niin jokos sinul

la on SE ?

S:— En ehdi nyt vastaamaan,minuila on kiire,KIiI{E

R:— Hän häipyy kohti kajastavaa auringonlaskua.

II NÄYTÖS

Ei näytä hyvältä, siirrytään suoraan kolmanteen näytiikseen

S:— oijoi, olislvatpa kaikki olleet mukana

R:— (huokaa) koskas lähettäi taas ?

S:- Jahka vaan vatsa, maksa ja kukkaro ... (huokailee)

Väliverho.

puhuttaisko siitä psykologian laitoksesta?

Älä viitti alkua taas.

No, nälitiinhän me sentään seinä, jossa lukl”PAVIOV”.

Ja niin etelleen ... tavallisen kauan

Olishani siellä ollut se lapolatorjokjn... ,,,

ii

III NÄYTÖS

IV NÄYTÖS

II:—

S:—

S:—

R:—



TÄSTÄ ON KYSYMYS
Aikeiiitno on viirisI;ynccsti tiet cllls—tckni ii korostunut.
liittyen nirriulisLlret orvot ovat syrjiiyttiincc orikirt nrvo t.
Tuntu niikyy osinncrk jirri ynipuir.i tUn rurncn tunti sonrn. Rnlcen tunti ‘sa
ovat tuiloudellise tntikiluolndat syrjiiy Ituineet estee 111 syyden ja viiJi—
lyvyydcn vaattunukeet. luontoon kuuneusorvoja, sen nnui den orvojeni
ohella, on eunnell ennut ta tuhottu t) oudellaen ediotykeen ninnersa.

Toinoltn nn-vuahnksessa ja opetuksessa ihmisen nhstralctejrn, tiodol—
lisia kyhyjJ lcoroetetaan muiden, toinninnallioten, huniteellisten.
ja oeitisten kykyjen kustannuksella. TyiJ on monilla aloilla mekani—
soi tunut, oivuitkui vapaa—ajan mahdollisuudet useinkoan korvaa tiitii
inhuiniliiseut elJnuLin typistyrnintui. Massakulttuurissa asetetaan kau
palliset edut tiitecllisten arvojen edelle. “Eliimnie ephkulttunnrin
niikna”, sanoi Wittgenatein.

Ongelmat toki tiedorutatann yhU ).onjeniniii, ja silmien ynkkien n!ky—
tulen vnrtnpa:[nolcrni on noussut useita uusia viri kkei 111. Esimerkiksi
yhteirkurttuupoi i tiikan olurello . pyritWo sinuntonunoon ni.enupnn onrmmn
voi.nnnv’nrnjn kul t tuon toimi ntonn. Voidnooko uusi las ten jo nuorten
ohjeuiksen kouloturolujo]rnn nlihdii yli tenfl voetnukrenn o juo lunnstntni in?

LASTEI\J JA NUORTEN OHJAUKSEN KO
—HUMANISTEJÄ VAI KYTTÅYTYMIS
TIETEILIJITÄ?

TUnnU n-ykrynh ovat enniinniiisel ireten jo nuorten ohjronkren koulnntnns—

ohjelman opiskeli jat ol ol. 1; tnnret noin nel•jh vuotta JrrrtEvdt opin toni—

ro. JIeidlin1iilLlninertinnn on kehityrpsykolor:io, jonka li.rflkri he suo

ni ttnvrnt npinitokokonnisuunlen yhdertii vnuiiinoiru-’strt tnuldoni oPesf;ut

erikoirutuen siihen. Koulutus entncn v’ulmiudct kehi. iyspr’rlcol.oginn

jatko—opintoihin. Vuinnistut tuaan he voivrut sijoi ttnin mm. irr ten—

kulttuurin olon opetus— jn totkinnnuntnlitiiviin sokit kunti en knnlttuu—

riohjaajiksi , yleensli aloille, joiosa edellytetiUnn kelui tyepsykoi ogis
ta asiantuni t sinusta ja kult tuuritoiminnoi uSn Lrirvi t trivin Lj’ Lnj n

ja taitojrn.

Tutus LuIuie Luulutusoluj elmai.n i.a. hatirtut Lluaalln kehi Iyspsyko—
logiati v. pro1ss uni loti Pullcklta ja opiskelijoita.
Vii lliusL1 ajatus uuduta ko:sta esitettiin pari vuotta sitten
tiLit1 uria uni ollut keliitteillii jo vuosia yliditynieeni; taidLknava—

tunnen luitokaen lietustaiuiieeuni. Ajotukseni jiuuliaui 1 elniui voitane
pitii loi tokaufute irofesrureja 1 sto [uuppi1tiu ja 1. on Lii Tokniina.

uunnii 1 Lelustu ovut vLututitioCt laitoksejunne kehityspsykoloiaan

erikoisluneet herikiliit. Ioulutusolnjelunu eri kytketty esitylcseen

uudesta kultiuuritoiin,intnlaista, jossa uiiUrjtolliLin JILIB. kulttuuri—

poliittict toininenpitoet kunttutamollu.

Isto liuojpila kiisittulee Psykoloiu—lehdeo pLikiijciituksesna psyl:o—

logiati ja tuidekun.vntuksen suhdetta. 3oslalisniutiotupuhtunirini knut—

Iii lapsi ja nuori onuksuu yhteislinisii kulttuuniperintoen, kiisityklii
tulleesta, kulttuurin kiiyttutottumuksiu ja suliti•utumistupoju kult—
Luuniri eri alueisiin. paideku,vntukseni tovoitteenu on rohkaista

mmm kiinnosturnaan kul ituurista ja opanttaa lttintU oniaksunnaan tieto—

ja ja taitoja, joita Lurvitunri taiteen vustaunnot tainisesla ja onakoin—
toisesta tai teellisessa luotu s Lyhstni. Tiillliiri on otet Iniva !nuoruuioon
lapsen kehitykselliset edellytykset ot tua vastuan ja omaksua sanoin
kuin tuottaa. Ruoppilun mukuani iutiintii nsicuimta Liuuletiiiin liian
vUhiini, tarvitaan psykologista tutkimusta jhteistyissli toisaalta
kulttuuri— jo taidcaineiden eIustnjien ja toisntl ta tuidekusvutuksen
asiantuntijoiden kanssa. (kts. liiii 0tt, lehti 3/—ao.
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PyUs Leo ruikkinen korostaa lepsen kehitysvnihel.defl tuntr’iniren tir—

keyt t. Ylecnst orponi5n,itiot lPh teviit ylhiilti alnnpiiin, ta—

pruksesno kul t Iuuri—instituUtiosttt irti virkamiesten hriilintlost’l.

Ki lenki n asi 01 tn pitii1i katsoa myiin lapsen ja nuoren n7ki5kiiirnnrtn,

tLihiin on kehityepsykologison koulutuksen Faeneilla kuittuurityiflte—

kijUl.llii }iyvii ,nohc1ollirUU.

— Alan tutkiittueto on suuri tettu liian viihön. Tilonne onl ton kthon—

tuu, kun roninine 1 oulutusohjoltnnnea opiskelevien opinniiytleit?i. Jy—

vöskyltin yliopisto ontoo hyviin lä),tiikohdfl alan opetukselle ja tut—

kimukseile, onhan yliopisto perinteisesti suuntautunut knvntiiksren.

TiWlli on myös Suomen ainoat kchi tyepsykolog luo ja inideknevo tuknen

proressuurit, totesi lea Pulkkinen.

— lioulutusohjelrarr5 opiskelevat voivrt niknrinfl tehdii jnteririivintP.

p1 tkit töistu tk imus ta. ‘Tnctnttnvana on kysyin csiil miten vrt ‘nme

pnrhniten kntsvott.no lapslo kulttuoriit jörenyytunn,’ initii taitoja on

opittava, rniliol to ohjoukeeri tulee olla. Pookn he työnkentuiovöt

kulttuurin prri rrn , tulee mukaan toirninool 1 inen nkiikulmo , al en’i —

te tri pci kk?1 perustu ikimusta , varo tnrknr tri bao kul. t tuui’i n rvnj n

lapsen ko1oni kehi iykrso, kokonnisporooohlfl] 11 suurien ioooni ta,

totesi leti rulkkinun.

lea Pulkkinen itii5lcrtli yhteiaty1 yhtel rkunnnlliesn, humnnl sti sun jo
knvntur tiutuil lisen tutkimuksen kesken voi miten uria hrt1] ;l 1 1—
siil tutkimusnietotleja.

-..

— ivititli tn Ii Lvinuii, lajununlisulitei in etuivö anolyysi on riittiiiniitiiit,
tLrvi tuun myös ti rkoituksia ywnLirtiivW , landulli stct o nr.tl’ysin
iekuIti ei Lea Pulkkinen iiielnstii ole criilisten suuri tu5ten opet—
Ininirien, on tiirkeöi, et Lii opiskelijat snavuttovnt kokonaisniikemyk—
sen kulttuurista. — Onelniallista on lasten ja nuorten kulttuurioh—
jnukses.n tarvit tovien toitojen (musiikin, aaninuksen, piirtiiinisen,
niiyt telernisen) opettitinirien. Yliopisto on perinteisesti ouunbntutu—
itut tiedolliseuti, taito—opetusta on annettu Ilihinnii opistoissa.
Siksi. onkin ilahduttavaa, ettLi ensiminiiintert vuosilcursEin opiskelijoil—
la on jo vt.lniiiksi noneninisia taitoja.

.iuita psykologian opiskelijoita voi kiinnostaa uuden ko:n opintojak—
mojen sisiillyttiminen omiin opintoihin. Varsinkin ne, jotiro tulevat
työakentelemiiiin lasten ja nuorten parissa voisivat sitada hyödyllis—
Lii tieton. Liiiikiilaiet tiahdoi lisuudet tiihiin nyt?

— Puhun pyrittiin, isia tullaan ottamaan ko-’toiri.kunnnn kiitti tteiyyn.
Tillti hetkellii kysymys on resursseista, koska antti henkilöt jotka
vitataavat laitoksen muusta opetuksesta, hoitavat myös uuden ko:n
opetuksen. Voidaan jörjestiiti vain yksi kurani lukulcaudeesa. Nyt on
ehkii rualistista ajatella, ettii iusia opiskelijoitnt otetaan vain
jQka toinen vuosi,

lea Pulkkinen pituiui kuitenkin tiirkeiinhi, ettii ps3?kologian opiskelijat
mahdollisuuksiensa tukaan hmrrastaisivnt tnideaineitn. — Taide aut
taa tuntemaan eliimiin kokonui suutte. Toisaalta psykobogin työ on
tunae—eliiuitn kannalta raskasta, taiteelliset eliinykret vahvistavat
ja rikastuttavut tune—el[iniiä.

1
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Entäpä lasten ja nuorten ohjauksen koulutusohjelma].aiset, mitä

he itse kertovat? Juttelin heidän kanssaan eräänä torstai—aa

muna, juuri kun he olivat tulossa ensimmäisestä tentistään.

Haastateltavina olivat Anja Vanninen, Merja Haipus, Olli Tuo—

mainen, Anna-Leena KatUa ja Timo Kotilainen.

MIKSI TULIT OPISKELEMAAN JUURI TAHÄN KOULUTUSOHJELMAAN?

ANJA: Ammatinvalinnanohjaaja uosittli tätä iiinulle. En tien

nyt tällaisesta koulutuksesta aikaisemmin enkä oikeastaan

luottanut psykologiaan.

MERJA:Pyrln lukemaan psykologiaa, mutta en päässyt ja huomasin—

km tämän alan kiinnostavaksi.

OLLI: KylUistyin entiseen elämääni ja kouluuni eli sairaanhoi—

to—oppilaitokseen ynnä muuta kaikkea hienoa...

ANNA—LEENA: Halusin toimia lasten kanssa ja olin kiinnostunut

taideaineista.

TIMO: Kyllästyin edelliseen työhöni elektroniikka—asentajana.

Olin kiinnostunut psykologiasta.

OLIKO TAMÄ KOULUTIJSOHJELMA ENSISIJAISENA HAKIESSASI YLIOPISTOON?

ANJA: Kyllä, mutta pyrin myös Tampereelle lukemaan sosiologiaa.

OLLI: Pyrin lukemaan psykologiaa, tämä oli toisena vaihtoehtona.

— En kylläkään aio vaihtaa alaa.

ANNA-LEENA: Pyrin ensisijaisesti lukemaan psykologiaa. Pyrin

myös lastentarhanopettajakoulutukseen ja pääsinkin sinne.

Valinta oli vaikea, lopulta päädyin kuitenkin tähän.

TIMO: Psykologia oli ensimmäisellä sijalla muodollisesti, mutta

niinulla ei ollut käytännön mahdollisuuksia päästä sitä

lukemaan.

ONKO SUOMESSA MUUTA VASTAAVANLAISTA KOULUTUSTA?

ANJA: Ei näin laajaa koulutusta. Esim. nuoriso—ohjaajan koulu

tus on paljon suppeampi.

MERJA:Ei ole. Tämä on ensimmäinen tällaisella ainepohjalla.

Ei tällä tavalla erikointunutta koulutusta ole muualla.

OLLI: Ei tarkalleen vastaavanlaista. Humanistinen koulutus

suuntaa yleiseen taidekasvatukseen eikä erityisesti las

ten ja nuorten ohjaukseen.

TIMO: Ei minun tietääkseni.

MILTA TUNTUU OPISKELLA SAMANAIKJISESTI YHTKISKUNNALLISIA JA

TAIDEAIN]IpA? NISTA TAIDEAINEESPA OLET KIINNOSTUNUT?

ANJA; Meillä ei varsinaisesti ole ollut vielä taidesineita,

joten en osaa vielä sanoa. Olen harrastanut musiikkia,
mutta olisi mielenkiintoista opiskella jotain muutakin

taideeinetta, josta ei vielä tiedä niin ialjon.

NERJA:Olen kiinnostunut kirjallisuudesta. Olen itse ollut

toimittajana (ainoana naispuolisena) eräässä oululai—

sessa vantakulttuurllehdessä

(Merja muuten lupasi, että lasten ja nuorten ohjaajilta

on tulossa omakin juttu — mahdollisesti seuraavaan Är—

aykkeeseen)

OLLI; Musiikista.

ANNL-LEENA; Nuaiikista olen soittanut pianoa kymmenen vuotta,

mutta myös käsityöt ja kuvaamatajto kiinnostavat.

TIMO; Yhteiskunnalliset ja taideaineet ovat hyvä yhdistelmä.

Itse kuitenkin painottalsin enemmän kehityepsykologiaa;

taideaineet tukevat koulutusta ja antavat sille laaja—

aiaisuutt.. Olen kiinnostunut kirjalliuudeata.

ONKO TÄHÄNASTINEN OPETUS VASTANNUT ODUPUKSIASI?

ANJA: Kaikki on vielä vähän sekavaa, mutta nielestäni keskitty

minen luentoihin auttaa saamaan niistä irti paljonkin.

MERJA:Tkrnä oli niin 4usi ala, etten osannut odottaa paljon.

OLLI; Ei valittamista.

ANNA—LEENA: Opetuksen taso on aika kirjava1, mutta on tämä suu

rin piirin vastainut odotuajani.

TIMO: Vaikea sanoa, koska käymme vasta peruskureseja.

450 H
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OLETKO AIKAISEMMIN PUUHANNUT LASTEN JA/TAI NUORTEN PARISSA?
ANJA Olen toiminut partionohjaajana.

?‘IERJA:Olen ollut uimaopettajana ja leikkikenttäohjaajana.
OLLI: En ole, mutta olen ollut mielisairaalassa tdisaä — se

lienee vähän samanlaista...?

ANNA—LEENA: Olen vetänyt kerhoja, ollut leirinohjaajana ja usein
lapsenvahtina.

TIMO: ole.

MITKÄ OVAT TY)NSAANTIMAHDOLLISUUDE JA MILLAISIIN TY5PAIKKOI—

HIN TIJLETTE SIJOITTUMAAN?

ANJA: Voimme päästä kuntiin kulttuuriohjaajiksi, joista kuulem

ma on puutetta. Myöskään tutkimustyötä ei tällä alalla

ole Suomessa paljon tehty.

MERJA:Kuntien kulttuurilautakunnista on tulossa uusi laki, jon

ka mukaan kuntiin tullaan perustamaan kulttuuritoimenjoh—

tajan ja kulttuurinlhteerin virkoja. Lisäksi voimme toi

mia erilaisten ryhmien vetäjinä.

OLLI: En pysty sanomaan vielä mitään, laki säädetään vasta ensi

vuonna. Työn saanti riippuu paljolti omasta aktiivisuu—

desta. Mielestäni tällä asialla ei kannata pilata opis—

keluniotivaatiotaan.

ANNA—LEENA: Meillä ei ole tästä asiasta vielä paljon tietoa, kos

ka olemme ensimmäisiä alalla. Toivon mukaan se selviää lä—

himniän viiden vuoden aikana.

TIMO: Uskon saavani työtä, mutta se ei ole tärkeää vielä tässä

vaiheesa.

MILTÄ TUNTUU NYT kUN ENSIMMÄINEN TENTTI ON OHI?

AIJA: Väsyttäät

MERJA;Hiottunut olo. Nyt tiedän systeemin.

OLLI; Koe oli helpompi kuin luulin, läpipääseuiinen on sitten toi

nen juttu. Minusta pinotus ja kilpailu on aloitettu tääl

lä liian aikaisin — itse en ole nioiseen syyllistynyt.

ANNA—LEENA; Ihan kivalta, tosin vielä vähän sekavalta.

TIMO; Ei mitenkään ihmeelliseltä, ei tämä minulle ollut ensimäi—

nen tentti. Tentissä kysyttiin asioita, joita painotin

omassa lukemisessani.

Jaana Rantaomo ja Rauno JHrtflafl
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Yliopiston tilojen rakentamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston

rakentamisen neuvottelukunta. Mattilanniemeä koskevista suunni

telmista Ärsykkeelle kertoi neuvottelukunnan teknillinen sihtee

ri DI Ilkka Väänänen.

Mattilanniemen aluejärjestelyetä ja rakennusten lopullisesta

määrästä ei ole vielä päätetty. Alustavan yleissuunnitelman mu

kaan alueelle pystytetään 5-6 uutta rakennusta. Useaminallekan

rakennukselle ei ole kaavallista estettä, sillä alueelle voidaan

rakentaa aina 50000 kerrosneliometriin saakka (tällä hetkellä on

rakennettu 7000 kerrosneliömetriä). Ja kun Mattilarkniemi alkaa

käydä ahtaaksi, siirrytään Jyväsjärven taakse, Ylistönmäelle’.

Nyt käytössä olevat rakennukset kuuluvat rakentamisen l.vaihee—

seen. 2.vaiheessa tiloja tulevat saamaan tietojenkäsittelyopin,

tilastotieteen ja matematiikan laitokset sekä laskentakeskus.

Näiden laitostilojen lisäksi 2.vaihe sisältää luentosaleja ja

ruokailutilat. Periaatteena koko rakentamisessa on mahdollisim

man joustavat yhteydet läheisten tieteenalojen välillä myös fyy—

sisellä tilojen järjestelyn tasolla. Yhteydet voidaan järjestää

jopa niin, että kaikki laitosrakennukset ovat sisätiloilla yli

distetyt toisiinsa.

1
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Psykologian laitoksen tilat ovat tällä hetkellä riittävät.neu—
vottelukunnan mielestä. Psykologian suurempi osuus yhteiskunta
tieteellisen tiedekunnan muihin laitoksiin verrattuna selittyy
useastakin tekijästä. Psykologia on yksi yliopiston painopiste—
alueista henkilökuntaa on paljon, laitoksella tehdään merkit
tävää tutkimusta, opiskelijamäärä on suuri. Muista yhteiskunta—
tieteistä poiketen psykologia käyttää laboratoriotiloja. Myös
selvemmin esitetyt tilankäyttösuunnitelmat ovat olleet vaikutta
massa päätöksiä tehtäessä.

Opiskelijoiden kannalta suurimpia puutteita oleva lukusalin
puuttuminen saattaa korjautua rakentamisen 2.vaiheesna. Tällä
hetkellä pohditaan mahdollisuutta järjestää laitosten yhteinen

_jj

kirjasto, jonne koottaisiin lähdeteosten lisäksi kurssikirjat

ja jossa olisi lukusali. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan jo

tällä hetkellä pitäisi laitoksellanime olla 30 paikan lukusai.

Henkilökunta halusi kuitenkin osan lukusalia kokoustilaksi ja

jäljelle jääneeseen osaan enemmän hyllymetrejä kuin alkoperäis—

suunnitelmassa oli ajateltu. “Näin katosivat lukusalipaikat.”

Viihtymistä työteliäämmän tai vapaainman ajan merkeissä autta

nevatmyös ruokalan valmistuminen ja ympäristön siistiminen.

1

1

Vaikka Mattilanniemen sivuitse rakennetaarikin jo vilkaslitken—

teiseksi muodostuvaa ohitustietä, on myös odotettavissa “luon

non rauhaa”. Mattilanniemi tulee nimittäin kuulumaan osana vi

heraluepuutarhaa. Yliopiston biologian laitoksen kanssa tehtävä i

puutarha tulee palvelemaan virkistykseri ohella kasvitieteellis

tä opiskelua. Kaupungin toimesta on jo ehostettu aikoinaan kaa—

topaikkajätteillä täytetty Lutakko toimivaksi satama- ja vene

rannaksi. Tulevaisuudessa kaupungin tarkoitus on tehdä kevyen’

liikenteen väylä ympäri Jyväsjärven.puu- ja kukkaistutuksineen.

Edelleen on tarkoitus tehdä uimaranta Korkeakoskenlahden rantaan

lähelle laitosrakennuksia.

Opiskelija ei todennäköisesti tunne suurtakaan mielenkiintoa

opiskelupaikkakuntansa tai yllopistonsa myöhempiin suunnitel

miin. Vain harvat jäävät häkemään suunnitelmien toteutuksen.

Kuitenkin sekä fyysisen että muun yhdyskuntatyön seuraaminen ja

siihen osallistuminen kuuluvat jokaiselle. UI Ilkka Väänänen

painotti, että myös opiskelija voi olla mukana suunnittelus8a,

esimerkiksi ylioppilaskunnan tai laitoksen kautta.
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Hyvä ja ajatuksia, herättävä juttu Ärsykkee&1. 2/80 pani luke

maan Ileatherin fladikaalin psykologian. Kirja ylltti minut:

e oli pettymym. Seuraavassa muutamia huomoita kirjan tiimoil
ta.

Voisi läht’Dä tarkastelemaan minkälaisen kuvan ihmisestä kirja

antaa, mikä on sen ihmiisitys. iTeather puolustaa sorretttijn
ja ihmiaten’väliatä tasa—arvoa, nämä ja monet muutkin ovat hy—
viä ja kannatettavia asioita. Mutta kirjoittajan käsitys siitä,
millainen ihminen on tekijänä, subjektina — käsitys suhjektivi—
tetirita on mielestäni ontto:ja paperinohut, jos eitäkään.

Ohuutta ja kapeutta voidaan katmoaainakin kahdesta n1cäicutmns—

ta. Ensiksikin Heather riistää meiltä si&iistynen yksilälli—

sen historian, meidän kehityksemme, ja astuu ehkä hämmästyttä—

vän lihalie hehavioristisia aatteita. 1simerkiksi tyyliin

(a. 50) “.. .käyttäytymirsen selitys voidaan usein löytää ihmi—

sen nenhetkiniatä olosuhteista ilman että on vedottava menn1—

niin tapahtumiin”.

Puhuessaan aviolitsesta turhautumisesta H”ather F$ytiä syyksi

avioparin rajoittunet sukupuoliroolikäsitykset, jotka ovat

yhteydeasä kapitalinmin tarjoamiin roolihin. Miksi i, roo—

lien kytkeytyminen yhteiskuntaan on totta ja tärk9ä, mutta i—
kö psykologisesti ole olennaista niyäs ja ennenkaikkea se, riik

merkitys ja tehtävä roolikäsityksillä. on ihmisen psyykkiainä

realiteetteino, ja kuinka ja miksi ne ovat hänen itehitykaennään

syntyneet.

Toineksi subjektin ohuus ja. pinnallisuus näiyy iminen—maailrna/

yhteiskunta —suhteessa. Ihminen on onneton pallo (tyhjä täyn—

n?i) joka pomppii y1iteiunnasaa, jonka aniot vaikutiavat siihen.

Heather toisaalta puhuu tällaista. ajattelua vastaan, toisaalta

itse toteuttaa sitä. Ihmisen on hänelle sosiaalinen (olen sa.—

maa mieltä 1) mutta samalla hän tuntuu unohtavan, että soni—

aalleella ihmisellä on myös psyyke ja että ihmisen toiminnan,

tunteiden, jne. lähtäkohtina ovat muutkin kuin ulkoiset seikat

— ne eivät vuiganristi in iräydyyhteiskunnas1a ksin. Rikolli—

suus on, niinkuin Heather sanoo, synnylt4n yhteiskunnallinen
ilmiö, mutta rikoksen tekee joku ihminen, jostain syystä — miks:

Oleellinen asia, minkä Radikaali psykologia mielestäni kiertää,
on se, että yhteiikunnalliset/ulkoiset tekijät ovat myös ihmisen
sisäisiä ja vaikuttavat sellaisina. lleather kritisoi sitä, et
tä Laing jossain vaiheessa etsi skitsofreenisten oireiden mie—
lekkyyttä ja merkitystä potilaan sisältä. Tietysti ongelmat
ovat ja ovat syntyneet ihmissuhteissa, siis’ulkona’, mutta jol
lain hyvin perustavalla tavalla täytyy merkityksell:isten (esim
‘sairastumiseen’ vaikuttaneiden) ihmissuhteiden olla myös ‘si
sällä’.

Persoonien tieteen puolestapuhuja unohtaa helposti persoonan.
Esimerkiksi arvostellessaan testejä Heather näkee ne puhtaasti
mekanistisena tutkiinustapar-ia, eikä esim. apuvälineinä vuorövai—
kutustapahtumassa, missä persoona on tekemisissä toisen persoo—
nan kanssa, mahdollisesti yrittäen auttaa tätä. Mielenkiintois
ta on myda Heatherin suhtautuminen psyykkisiin häiriöihin.
Hän mm. pitää sovinnaisena Laingin varhaisen vaiheen sellaista
ajatusta, että as. skltsofrenia on ei—toivottava ilmiö ja että
se kaipaa psykoterapeuttista hoitoa

Radikaali psykologia on poleeminen kirja, mikä on sen hyvä puo
li; se herättelee ja ravistelee. Kriittinen kirja e mieleötä—
ni ole, ja se on en heikoin puoli. Asioita ei juurikaan perus
tella, lähinnä esitetään väitteitä ja syytöksiä. Kritiikkiyri—
tykset liikkuvat eri tasolla kuiRP1ohd5. Niinpä vaikka psy
kologian sosiologinen arviointi on tietysti aina paikallaan, se-
ei välttämättä olkeuta tekemään johtopäätöksiä psykologian taso:
aisälljjlljsjatjj seikoista.

Seppo Anttonen

--

__
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Hhmo1erft?ia
Nyt sinulla on kunnon tilaisuus.

Saat valita,haluatko pysyä tyhrnänä vai liittyä viisasten
kerhoon.(ei viisastelijat)

Jyväskylässä suunnitellaan nimittäin pidettäväksi hahmo—

terapiakurssi (n.1O viikonloppua) vetäjää tanskalais—

brasilialainen psykologi LEO MATOS.

Hahmoterapia sai alkunsa pääasiassa en-buddhalaisuudesta,

psykoanalyysist ja ekeistentialismista.Keskeisintä siinä

on tässä—ja-nyt kokemus.Näyttää siltä,että usein elämme

joko menneinyydessä(äitini on sika,isä piiskasi minua•pie—

nnä,viime viikolla loukkasit minua pahasti) tai tuleval—

suuclessa (kunhan pääsen tuosta tentistä läpi... ,jonkin

jälkeen minä kyllä.. . ,kun olen syönyt lähden pyöräilemään)

Olemme suurimman osan ajasta jossain muualla kuin tässä

ja-nyt.Kun energiani on jakautunut tällä tavoin,hyvin vä

hän jää jäljelle juuri tätä hetkeä varten ja olen liian

heikko kohtaamaan omia ongelmiani ja ristiriitojani.Pidän

ne mieluummin loitolla tyytyen jonkinlaiseen “puolionnel—

lisuuteen”.

Hahmoterapia nimenomaan yrittää saada yksilön tietoisuu—

den tähän ja,missä hän voi eksistentiaalieeti koh

data itsensä ja maailmansa ja ottaa vastuun itsestään.

Jon haluat öppia elämään muuallakin kuin ajatuksissasi,

niin tule hahmoryhmään.

Voit ilmoittautua: Juha Heikinheimo

puh.275636 (kotiin)

213211 (työhön)

Lisätietoja myös: Arto Leppänen puh.252211/2509

Pekka Impiö puh.252211/2665

Kl1
Niinpä niin1 mailma on paikka1 jossa elämme. Kaiken lisäksi

se ainakin välillä tuntuu ihan siedettäväitä paikalta. MutW

eiko mitä, aina joku pässinpää löytää jostakin aiheen valit

taa. Tässä tapauksessa pässinpää olen minä ja risut saa se

arkkitehtipoloinen, joka laati tiilikasasta Mattiiaruiiemen

identtiset kaksoset. Minä nimittäin luulin, että kyseisellä

tyylillä rakenaminen on jo mennyttä aikaa. Molemmat raken—

nukset sopisivat ehkä paremmin byrokraattisiksi virastoiksi

j ( Ai, eikö ne olekaan sellaisia? ) kuin yliopiston rakennuk—

siksi. Ehkä pitkät käytävät luovat asioihin syvyyttä ja vai

keat seinät rauhoittavat meitä ohjeimoidun opetuksen valta

van taakan alla ryömiviä opiskelijaparkoja. Eri asia on taas

se kuinka kauan pelkät vaikeat seinät riittävät. Ainakin sii

hen asti kun ne alkavat lähetä toisiaan. Siihen saakka vim=

me toivoa (jne laiskurit), että rakennukset ja pyörätelineet

lähestyisivät toisiaan. Ei silti, eihän lisäliikunta pahaa

kai tekisi kenekiekkään keskiveito—opiskelijalle. Niitähän

me emme toki itse ole. Hyvä tutkimusaihe liikunnan opiske

lijoille olisikin miten Mattilanniemeen päivittäin raahau—

tuvien kunto eroaa Hunianisteista tai kasvatustieteilijöis—

tä, jotka eivät koskaan ole kuulleetkaan ko. paikasta.

Stmmulus on saanut parjaamastnni paikasta tojinitilaa (Maa 333)

(korruptiotako). Ja koska on tila on sille saatava käyttöä.

Tosin pienuutensa vuoksi sitä on vaikea kuvitella lukusalik—

si mikä Mattilanniemestä puuttuu tyystin. Mutta esim tauko—

huoneeksi se on ihan sopiva.

Eli siinäpä oli kaikuja kanakopista. Turhaahan se oli, mi

kään ei muutu, kun kaikki kerran on näin pitkällä. “Täytyy

oppia alistumaan.” (Leppänen, A.,1980) Siitä kuitenkin

enemmän motiiviteoriani esittelyn yhteydessä, jolle toivon

saavani tilaa tästä lehd4stä. Onhan tämä “alan” lehti.

Aarno Laitila

1/f
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UUTISiA EP1SKOoVsE6TA fl2Z R&!si7
Syyskokous pidettiin .10.•80 Hentukassa. Väkeä oli’kin paikal

la melkoikesti ja keskustelimme innolla tärkeistä asioista.

Tutkintotodietus. Pääalheenamme oli tuleva tutkintotodistukeem

me ja virkakelpolsuus. Viime keväänähän silloiset 4. ja 5. luok—

kalalset ottivat selville miJlalnen todintuksemme tulee olemaan,
ynnä saivat toiminnallaan aikaan todistukseen pyydettäessä tule
van lisäliitteen, jossa esitetään suoritettua opintoviikkomäärää
vastaava arvosana ( a,cl,l). Todistus esitettiin Syyskokouksesna
ja siinä Ilmeni edelleen heikkouksia: esim. yleisopinnot on to—
distukseen merkitty erittelemättömänä könttinä, vaikka jollakin

voi niihin sisältyä kokonaisiatvosanojakin. Myös tilasto—

opintojemme määrästä saa erheeflisen kuvan. Näiden puutteiden

poistamiseksi perustettiin työryhmä, joka vie korjausehdotukset
eteenpäin. Työryhmä yrittää saada parannusta myös ne. välitodis—

tukseen ( jota tarvitset hakiessasi esim, kesätyöpalkkaa). Nyt

hän saamme käteemme rekistekiotteen, josta työnantajat eivät mi—
tään ymmärrä.

Psykologdliitosta.Teena—Maija kertoili Psykologiliitosta ja sen

organisaati on uudistuksssta.Toiminnan keskipiste tu].ee siirtymään
enemmän paika]lisydistyksIin. Keskustelu siirtyi käsittelemään
psykologin ammatti—iddntiteettiä, sen tarpeellisuutta ynnä onko

koko psykologia minkään arvoista. Tältä pohjalta päätettiin jär

jestää Tarvitaanko Psykologiaa —tilaisuus, joka luultavimmin on
10.11. alkavalla viikolla. Katso ilmoitustauluja!

Mattilanniemen opiskelijatilat. M—niemeenhän olemme vilmetnkin

saaneet oman tilan opiskelijoille.Syyskokonkseflna päätimme hank

kia sinne kahvinkeittimen, kahvikupin hinnaksi tuli 50p. Huonp

••1

n
on siis Mac 333. Sieltä löytyy kaikki mahdollinen materiaali,

joka liittyy ainejärjestiiömme (kuten lehdet: oman ja myös mui

den ainejiirjestöjen; vanhat pöytäkiriat jne.) Huone on todella

tarkoitettu kaikille rupattelu—, oleskelu—, kahvinjuOnti— ym.

tarkoitukseen. Siellä on myös opastusta torstaisin klo 12—14.00,

jota lihlnnä on ajateltu ekvuotiStefl auttainiseksi. Kysellä saa

kaikkea rnahdollista.HyödYilistä tietoa voi olla esim, tiettyjen

kurssien, kirjojen vaikeus/he1PPOUS. millaisia opiskelutapoja on

käytetty tai voi tulla vain juttelemaan ja tutustumaan vanhempiin

opiskeli joihin.

Hallituksen täydennys. HallitukseTilme myös täydentyi 3 uudella jä—

senellä, kun Tiitisen Unto oli viime keväänä siirtynyt Helsinkiin

ja LeenaöMaija Lautto ynnä Parosen Hilkka siirtyivät “eläkkeell&

Uudet jäseneiume ovat Markku Valjakka ja Marjo Pääkkönen Psykolo

gian ko:sta ynnä Jari Kamaja Lasten ja Nuorten ohjauksen ko:sta.

Samalla myös totesimme, että tämän uuden ko:n opiskelijat ovat

sydäinellisesti tervetulleita joukkoomme niin pitkäkksi aikaa

kuin itse tahtovat lukeutua Stimuluksen jäseniksi.

Vacapuheeflj0htai5i tuli leena—Maijan tilalle Päivi Puhakka.

Keski—Suomen PsykologiYhdistYkseen taas opiskelijajäseniksi

tulivat valituil{5i Seija Ollikainefl ja Eero Etantasila.

Seminaari. Myös Spol’n hallitus kokoontui 18.10. Turussa.

Pääaiheefla oli Joensuun tuleva seminaari, mutta sen ajankohta

siirtyi. Luultavimmin se on tammihelmikuun vaihteessa —81.

Aiheena on psykologian opiskelu tällä hetkellä, mutta siitä

tarkemmin seminaarin tullessa ajankohtaiseksi.

tIfl III 111111



Spol’n julkaisemaa lehteä Fsvkoloian opieke]ija
on levitetty my5s tänne Jkl:ään hyvällä menestyksellä. Sitä

voi mahdollieestj saada li&iäkin. Seuraava Spol—lehti ilmestyy

ensi keväänä tulevan seminaarin pohjalta. Jo nyt tiedoksi kai-.

kille kirjoiUamisesta kiinnostuneille: pohtikaapa aihetta

psykologian opiskelu elämänmuotona, mitä opiskelu täläh het—

kellä on. TuosUahan voi aihetta

my5n edelleen kehittää. Tuon aiheinia juttuja kerätään

joka ainejärjeettSltä julkaistavaksi seuraavaan lehteen, ynnä

muitakin ideoita voi esittää.

liarjoit.telupalkka. Harjöittelupalkkaa. aletiiin tarmokkaasti

ajaa, Ti.irku lupautii ottamaan hilolikseen sen eteenpäin vie—

misen. (= tiukkamävyisten kirjeiden lähettely eri Inetaneseil—

le sekä neuvojen kysyminen Salli Saarelta tehokkaimman tavan

l6ytämimeksi).

Seuraava SPOL:n h.allituken kokous on 12.l2. rampereella.

Y4ari Peltola

Terveisiä päätoimittajalta:

Kun tähän nyt jäi tyhjä tila, niin tajunnanvirtAateknhikaHa

koetan kauhealla khireellä kirjoittaa tähän jotain tekstiä.

Niin, osallistukaa vaan rohkeasti jutuntekoon, etenkin kuit—

tuurijuttuja saisi olla aina vaan enemmän, Vihjeenä mainit—

Ben unelmastani, että jonkun saisimme tehtyä ihan oikean

kulttuurhärsykkeen ... Niin., ja keskustelua., keskustelua

1 L MO1TU5AIAT

OPISKELIJOIDEN OMA TILA Maa 333

kahvinkeitin käytiissä, kupillinen. hyvää kahvia ainoastaan.

50 penniä. Huone on. tarkoitettu KAIKKIEN käyttidn rupat—

telua, oleskelua ym. varten. Käy tutuatumaasal.

OPASTUSTA lähinnä uusille opiskelijoille MaO 333;saa tore—

taisin klo 12.00 — 14.00. Tule kyselemään opiakelun,pul—

makohdiata ynnä kaikesta mahdollisesta.

LIIKUNTAU0RO ke 16.30 Ui

— tarjolla tosi paljon tekemistä sulkapalloata sählyyn

Aina tapahtuu — TULEVIA TILAISUUKSIA
w

TARVITAANKO PSYKOLOGIAA --tilaisuus, luultavinanin 10.11,

aikavalla viikolla..

KESKUSTELU RAUHANKYSYMYKSISTÄ jatkuu, seuraava ti1aiauus

ilmeisesti 18.11.

VIERAITA TULOSSA HELSINGISTÄ, sikäläisen sosiaalipsykolo—

gian opiskelijat ovat ilmaisseet halukkuutensa tulla tutustu—

maan JKL;ään. Jos he saapuvat, pyrimme järjestämään yhteisen

illazivieton.

SEURAA SIIS ILMOITUSTAULUA VARMEMM.AN TIEDON SAAMISEKSfl

(Luulohan ei ole tiedon väärtti... )

kauniit
IE.hdet

4,5,
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ittt vai 4oI+
Terua vai totta? PLiom’ne nyt lopuksi paljastaa tarun ja totuuden v—
unen eron. Aluksi. tillä sivulla on muutama valikoitu tosiptkä Sti—
muluksen vanhoista p5yt1kirjoista, sitten seuraa muutama valittu
juoru (huil)

6.3. —63

Päätettiin että Stimulus kustantaa johtokunnan kahvituksen.

6.4. —63

Valittiin toimikunta laatimaan laulumonistetta Stimulukselle.

Jäseniksi tulivat V. Jäppinen, M. Taalam ja A. Toskala.

18.4. —66

Isinnälle ja emännälle annettiin vapaat valtuudet järjestää

mitä vain hauskaa ensi syksyä silmällä pitäen.

1.12. —66

Stimuluksen yleisessä pikkujoulussa 5.12 päätettiin tarjota

kinkkuvoileipiä ja olutta persoonattomasta puurosta poiketen.

Jrjestetystä ohjelmasta päätettiin luopua ja antaa jokaisel—

le mahdollisuus tonttuilla mielensä mukaan. Koristelu ja tun

nelman tekeminen annettiin Stimulukeen naisväen tehtäväksi.

19.4. —67

Reskusteltiin jäsenkortin muodosta ja väreintä, Ulla Tossavaim

sen ehdotus S — 0 — R -yhdistelmästä jätettiin vielä avoimeksi.

1
— Leningradilainen leviää huolestuttavaeti —— viimeisten tietojen

mukaan 68 nn keskussairaalasaa, 3 on menehtynyt ja maks on mennyt

18 knlpe r5ntgenmieheltH ja —naiselta.

— Pulkkaklnbi on kuoleman mukaan aloittanut toimintansa. Ainakin

preident4i on jo tervannut pulkkanna ja luistanut huimaa vauhtia

ennilumilla.

— !HImmstyttäviä kuuluu Mattilanniemestä: Hgforein luennoilla on

kuuleman mukaan ollut yli. kymmenen ihmiott

.
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