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KIITOKSET KAIKILLE!

II: 1. NXKT JYVXSKYLXSTXr

Kissa Nattilaanienen ikkuna

laudalla. HU(ZAUN.

OSA III STVXLLIWEN KESKUSTELU IT—

SENSI KANSSA

3

V1ELK1N VESA...
Eli Eli. senkin päivän” ote päiväkirjaetani

OSA It “NUUTUNUT MIES5

Nuutunut, mutta ihan iti.llytt&vNn .k8in.n miehenalku is

tuu puuvauntisa, viimeinenkin tunneli on ohi. Tuntuu, kuin ks—

iän piseydestä olisi .uk.ltanut syksyn valoisaa. JyvMsky31In

siis ristiriitais4lta.

(MMM 4’

FILt.S
II

-Ei, Ybaa, vi.lAk jaksat?

‘ Näk53Un. Mml jo luulin..

— Muutenkin kuin napiita kiesoista? Muistatko, kun kevällil

piltit unohtaa kaiken tAsli kesäksi?

O Muistss,kuoaaseni. Gunistuinkin jotenkin, kuu oli elänlaal

mäutakin mur.hditt.avaa.

— Mutta nyt? Muistatko, kuinka olit kevulil väsynyt, kiroilit?

+ Muistan. Mutta enpI osaakaan unohtaa tätÄ kAikkea

— Miksi sinÄ sitten väsyit?. (
4 Enhän minä ollut ainoa,. S. kapina, se

nyt vaan tuntui niin toivottosalta.

- MIKSI?

4 Kyllä he kuunteisvan tuntuivat, uutta

hajamieliseeti. Mutta kun ne vaativat ssl-

viä konkreettisia ehdotuksia, täydellistÄ

hitas, niin uutis ne ? Neiillhän oli ja on vain tunne, että

monta asiaa on vÄärin.

- Mutta olihan teillä KtAflO, ajatuksia...

4’ NZ Y.pyrfl ne ajatukset py8rivit, paskanjauhantaakin siinä

oli mukana roppakaupahla, “pitäs tebi,pitle tehi”, ja sitten

taas ne samat hitaniatt’

—Totta puhut, tottal (Tässä nitroja,hyvä ystävä). Ja muistat

ko, minne ne alun hurmakeaget katosivat?

+ Me vai ne? Krhm.



—Tuota.. .joo. Mutta, aii jäljelle jäivät ne, jotka ylieneäkin,

ne ihanat ahkaran empaattiset puurtajat, jotka aina tekevät

kaiken, muiden vain tyytyessä taputtamaan påä].aelle. (JK: Muis

tatko, miten helppo eyyskokoukmessa tulevaisuudessa on heitf

krtisoida?)

+ Luovutammeko? Mitä teemme?

-Jotain. Kuoliko oppari? ‘Ltlillä tunnen ymmärtäväni jotain.

+ ffei, tuossa lukee “JYVXSKYIÄ’ . MennKfl uloe

OSA IV. MAALAPILINJALLE?

uhraantunut miee astuu ulos, nuuhkii

ilmaa, katsoo kuin kotinsa. Kotir Koti

maailman melussa, jalat pöydälle. Kapi—

nallinen nuori kotimaan, vanhan opin

poikana. Mitä? Jatkanko tätä, lähdenk

kymymän ammattikoulunaalarilinjanperuu—

tumpaikkojasusirajalle? Ostanko perunap.llon

jossa kasvattaa eipulia? ..J5 koko kau

punki, kuin kämmenellä, otanko sinut,

otanko kylmät syystuulesi ja tuutt—tuut— eutosi? Gtanko??7?

O

Menoesa pizzeriaaa miettimään, sali kadun,

muutama mutka..ei näy tuttuja. Pizzerien

, 1ILASTD ovella, tarjoilijat: “TERVETtYLOA, TEWIETULORI”

oiPtJ, 10’ Kuin se ikuinen tuhlaajapoika. Jalkaa kolot—

taa. Silmäluomesma on koektea pilkkn. Ei

vielä enempää; sopivasti, eipähän näy muille,

tuntöspahan itee eläväneä.

Paistuvam pizzan tuoksu nenäesi kutittaa

lempeästi maailmaa ystävällisesti katsovan nuhraantuneen nuo—

renmiehen nenää... Otan sinut, Jyväskylä, otant

J.K. JATK&T PUVSEESSX SUSlRAJALLA OSAALLISTUJAT: Miäl

Pohdiskelen teorian ja kIytännSn suhdetta: Jos opettelisi

shakkia jo ekat vuodet lukisi vain teoriakirjoja,

se tympäisisi. Jos vain pelaisi, se tuskin ke—

hittäisi.. Mutta pelin kömmähdyatem jälkeen ja

ohessa opetettu eoria auttaisi vertasnaan pelin

aikana itse kehittelemiUn teorioita todellisuu

teen. .
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1ETODOLO&lSEN ATATONIAN K.lTIf1L

Carl Jung: “ raikki riippuu ihmtsestk ja iän tai ei ollen

kaan metodista, joka on ainoastaan tie, jonka ihninen.n valin

nut, jotta hänen toimintansa voisi olla hänen luontonsa todellio

ta ilmausta.”

Kiirastuleni kulmakiveksi muodostuneet tilastotieteen opinnot

saivat minut taas avaamaan turhautuneisuutteni syöverit ja

kirjoittamaan seuraavan mietelmän:

Psykologian lähtökohta tulee olla ihminen. Myös tutkimuksen lähtö

kohdan tulee olla ihminen sekä ihmisen asettamat kysymykset.

Se millaisia kysymyksiä esitmme vaikuttaa olennaisesti siihen

millaisia metodeja meidän tulee käyttää. Tällä htkeilä opetus

okiepsahtanut tässä suhteessa nurinpäin: opettelerrme ensin

tilastolliset “latistusmenetelmnät” ja sen jälkeen alamme tutkia

erilaisia kysymyksiä. Oppinamme erittäin yksityiskohtaiset ja

ykeibio1iset mengtejgt eivät voi olla vaikuttamatta tapaamme

eitte7suhtautua tutkimuskohteeseemme — ihmiseen.

Siis kun nykyisin meitä opetetaan etsimään mittareille ja meto—

deille ongelma niin jäjestykaen tulisi olla päinvastoin: kysy

myksen ehdot määräävät metodit. Tällä hetkellä tutkimus ei nou

se tarpeeksi opiskelijan itsenäisen ongelmanasettelun myötä vaan

hänet melko raåsti pakotetaan omaksumaan tutkimukselle lähtökoh

dat, jotka eivät ole tarpeeksi itsenäisesti valittu ja löydetty.

Seurauksena tästä vääristyneestä tutkimus— ja opiskelukäytännöstä

on ollut psykologian jähmettyminen. Jokainen, joka lukee tutki—

musraportteja ja tuloksia voi huomata, että useimmat niistä eivät

kurottaudu olennaiseen eivätkä vastaa elämänkäytännön vaatimuk

sia, vaan pyörivät jossakin kummallisessa tieteellisessä tyhjiö—

tilassa. Juuri psykologian vieraantuminen elämänkäytännöstä on

hyvin huolestuttava ilmiö. Lattea tutkija on myös lattea psykolo

gi. Jos psykologi ei ole oppinut asettamaan kysymyksiä, miten hän

voi niihin vastata?

Psykologiaa vaivaa Suomessa näköalattomuus ja tieteellinen “ko

vuus”. Yksi syy tähän on varmasti filosofisen otteen puuttumi

nen. Filosofia voisi antaa psykologialle vähän pehmeyttä, jota
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siltä puuttuu. Ehkä psykologia erotettiin liian aikaisin äidis—

tään (filosofia). seurauksena on tullut tanteeton aikuinen. Psy—

kologla tarvitsee apua ennenkuin sen jäykkyys kehittyy katato—

niaksi.

Kapina jatkukoon: sähköshokkeja tarvitaan yhä.

Arto Leppänen

KILPAILU
LL!¶JJOILLE

Heipähei kaikki lapsukaiset tällä kertaa Äraykkeeflä

onkin tarjolla jotakin aivan uutta ja ennenkuulumatonta.

Lehdeseänime alkaa nimittäin henkeäsalpaa’ra jännityskertomus

psykologista nimeltä Kalle, joka aloittaa seikkailunsa alusta,

mutta jatkosta emme uskalla luvata mitään., sillä jokainen leh

temme lukija saa osallistua Kallem jatkoseikkailujen. kirjoittaini—

seen. Eli kynä rohkeasti käteen ja juttuehdotua lehdelle. Onnel—

lista voittajan odottaa upea ryke—plpo sekä hengentuotteen.

saaminen painettavaksfl (Kolmesta piposta saat erikoimpalkinnon)

Ja näin aluksi...

Olipa kerran — tai ainakin väitämme, että oli —, itse asiassa

on luultavaa, että oli mies nimeltä Kalle. Häntä ei missään

nimessä saa sekoittaa muihin samannimisiin henkilöihin, sillä

Kalle oli viisas. Hän oli psykologi.

Elämä oli kohdeilut häntä kaltoin, mutta niin teemme mekin.

Ellei väittää —ilmaisua olisi jo käytetty, väittäisimme, että

hän meni eräänä kauniina syysaamuna metsään. Metsässä satoi.

Läheisellä pellolla myös. Kalle ajatteli, että onpas kuivaa.

Äkkiä läheisestä pusikosta kuului kuiskaus: “lopetetaan psyko

logia, lopetetaan psykologia”. Välittömästi Kalle...

NE TIEDÄTTEN IE.
Olen Itiriin Kaurin, 20—vuotias tyttölapsi Varkoudesta, silto

jen ja A.Ahlströrn,0y:n kaupunieta läheltä Savon sydäntä. Viime vuu—

den pakersin vaihtelevalia menestyksellä provilsorin kotilutusohjel—

maila Kuopion korkeakoulussa, nyt aloitan psykologian opintoja to-.

sitarkoitukseila (eli en ota kuuleviin korviinikaan kyselyjä siltä,

mihin aion ensi kevä.4nä pyrkik).

-. Harrastan erilaisia asioita — en kuitenkaan urheiluilisin, enkä

musjikiiljajakaan kuuten kuin passiivisena kuuntelijana. Tilanteesta

riippuen olen puhelias tai hiljainen, tunnollinen tai huoliinaton,

herttainen tai keljumainen. Loppujen lopuksi kai kuitenkin ihan ta

vallinen?

Nimeni on Minna Kallio jaolen vaaleahiuIsinen, n. 160 senttinen

tyttH Ouiuta. Synnyin’Haminaesa 1962 ja perheeseeni kuuluu vanhem—

pieni lisäksi 2 nuorempaa veljeä — unohtamatta tietenkään nana kym

mentä akvaaniokalaa. Muutimine pian syntymäxii jälkeen Helsinkiin ja

sieltä OHluun Juuri nnenkuin aloitin koulunkäynnin Ja Oulusa olem—

mekin asuneet nyt yli 12 vuotta. Kirjoitin tänä keväänä ylioppilaik—

ei ja tuherrettuani koko eateisån kesän pääsykoekirjojen parissa on—

nistuin pääsemään Jyväskyl.n yliopi,,toon. Yapaa—aikan olen kulut—

tanut sotilaskotityöhöm, posliininyaalaukseen ja liikuntavammaisten

lasten koululla toimimiseen. Lp vapaa—ajasta onkin kulunut seu—

rustelttn ja ystävien panis,- pizzeniassa, seurahuoneella ti elo

kuvissa.



Olen 20—vuotias Raila alias Riley” Kokko Pohjanmaaita, lähemmin

Teuvalta.

Lakeus on ollut tähinastisefl eliäni päinäyttäinö, flluttR siirty

minen tähän Jyväsky1n mäkiseen maisemaan on tuntunut pelkästään mu

kavalta.

Sain valkoisen lakia keväällä —80 ja sen jälkeen olen läpikiynyt

mitä erilalsimpia, kasvattavia ty3kokemuksia. Olen työsknnellyt mm.

lahden toisella puolellavanhainkodissa; täällä Suomessa mielsjni—

ranlassa, hammaslkillN, sairaalassa ja puutarhalla.

Kaiken kaikkiaan muistelen välivuottani tyytyäisyydellä. Mottona—

ni oli ‘AINA VAL’IIS’ eli otin työtä vastaan aina kun sitä tarJottiin

ja siksipä vuoteni on ollutkin melko rönsyilevä; uusia ihmisiä japaikkoja taynnä. .. .. ..‘“....,.
Psykologia alkoi kiinnostaa lukiovuosina — vähitellen— pieninä

murusina. Elärntnurana se tuntui vielä kaukaisita, mutta kuitenkin

mjelenkijntojselta lähestymistavatta kohti ihmistä. Välivuosi vah—

viti aJatuksiani ja tänä keväänä en osannut paljon muuta ajatella—

kaan kuin — psykologia ja — Jyväskylä.

On melko vaikeata ruveta itseään tarkemmin analysoimaan, enkä

aio siihen tässä ryhtyäicään. Joka tapauksessa pidän itseäni melko

liikunnal.ijsena — ja yleen,ä liikkuvana. Runot ovat minulle tärkeitä

ja mietiskelyhetket tyypillinen osa arkipälväkni

Lyhyesti sanoisin

“Minä olen minä enkä kukaan muu “

Risto Puutio

Vuonna —62 minusta tuli minä. Siitä lähtien olen ollut sitä, mii—

loin enemmän milloin vähemmän. Htomattuani pian eyntymftni jälkeen, wj
että tässä maailmassa pärjää kunhan vain osaa rääkyä ja aukoa suu—

taan sopivalla hetkellä olrn tämän tiedon siivittämänä Ja ihmisel

le luontaison itsekkyyden avulla kasvanut nykyiseksi minäksi. Sel-.

laista on ollut elämä.
O -

Paljon on tapahtunutkin. Matkallani täksi miniksi olen lähes yh

tä monta kertaa kaatunut kuin kompastuxiut. Olenpa jaloillenikin ai

na könynnyt. Monien pyörteiden kautta olon tässä nyt. Olen tullut

tilantenseen jossa joudun kysymään: miten katson maailmaa? Ovatko

silmäni muuttuneet tähänastisen taipalee9/aikana vai kntsonko ym—

—

1

3

p!jriilenj Samoilla silmillä joilla tJ.tj1in ketldostanj jo pari1.-ym
ment vuotta sitten? Aikaa etsiä sään vastatsta on loppuelir.n
josta ensimmäinen päivä on tänään.

Raili Pesonen .:

Kortepohjan tornitalon ylimmäatä kerroksesta näkyy ruskan lovit

täytyminen tänne pohjukkaan. Aika sanoa hyvöstit kesälle ja aIittaa

uusi vaihe

Kuulostaa jotenkin liian juhlailjaelta Ja hienolta Ja haluaisi

taas muistaa sanatarkastj mitä H.Uesse kirjoitti vaihaista. i nuis—

ta5 ,.

Jy-väskyiä. J1cu tulj eilen ±IlalialjnJa•autoasemaija selittmäin,

ettei tämä ole endä mik-än kylä uulemm suurkaupunäl hun ei ole

peltojakaan, eikä jyviä. Siskon. kanssa vain köhteliaasti naureskel...

tim. Taisi olla äijä päissään. -

Minusta tuli kertaheitolla jyVäsk1äjäjnen. Tämä on melenkjiri—

toista. Niinkuin minäkin olisin jotenkin muuttunut kun vnjhdojrj
paikkakuntaa. -;:

-.

Kaikki on uutta ja jännitfäyj niinkuin katseljsj suurennusla—

sula kaikenlaisia yksityiskohtia; aistisi tunnelmia ja tilanteita

jollain kahdoksarmella aistilia, joka oli joutunut huj:kaan siellä

edellise,aä paikassa. Oli jo ehtin ttua Ja turt:,a kaikkeen.

Tai lustellossani verkkaan täältä Koriepohjukaata kohti yiius—

t0a mietiskeleri, että tietaiköhän nämä Jy-väsylän oPiskelijat, kuin

ka hcjl1 on hieno kaupunki ja yliopisto. Lämminhenkjnen ja kotoisa.

Merita Pitkänen .. ,,. - .

— abi —81 - . :
— naljajalkainen jyvhskylkiäinen

— harrastaa: . .,

kirjallisuutta (eai Juuri loppuun Joenpellon4—iorian ja

oli ihastunut)

musiikkia (soittaa Ja laulaa lcuoroSsa, kuuntelee hämystä

grego3iaaniseen josta edelleen Joskus tar’een vaatiessa

jopa rokkapillimn)



Jaakko Hakulinen -.

Olen syntynyt 62. Suoritjn yo—kjrjojtuk,.et viime keväänä. Nuo—

ruuteni olen uhrannut epa—älyllisiin harra’tuksjin (uinti, vesipal—

loilu). Nyt sitten päätin aloittaa pääni käytän ja rupesin oiskele

maan. Olen my5s erittajii kiinnostunut Jyväskylän tarjoarnjsta runsais

ta VaTas•ajanvjettomahdo1ljsu,IkSjsta Olen kotoisin Kuopiosta.

1

:ernen Jukka, kotoisin Kestilästä, maalta. Sai valkolekin ?uhoksel—

la 1980. Aloitti akateemiset opintonsa Oulussa seuraavana syksynä

luonnontieteelliseesä tiedekunnassa. Koki keväällä syvän motivaatio—

ja identiteettikriisin. Lbysi valon. Opiskelee psykologiaa Jyväskyläs

sä.

Henk. tiedot:

ikä: 19

kotikunta: Suikava

Psäas. harrastuk3et: valokuvaus, käsityöt, lukeminen, yrttn keräj17

piirrustelu, metsissä samoilu, pullojen keräily etc.

?-otto:”...onnea kaikki eletty, vaikka se polttaisi tulcna!...”

11
Niineni on Susanna Pääkk;inen, ikää pian 21 vuotta, kotoisin Ruokojnhdejta

Itä—Suomesta. Olen kirjoittanut •79 ja aloittanut biolojjan opiskelun

täällä Jyväskylässä samana vuonna, mutta jonka olen nyt ymmärrettävistä

syistä jättänyt kesken. Harrastuksiini kuuluvat ratsastu, sekä jazz— ja

rpoderni tanssi, talvella olen yritLänyt harrastaa sialorrila vaihtelevalia

menestyksellä. Kuulun Suomen Luonnonsuojeluljittoon sekä pidän teatterin—

a, elokuvista, Agatha Christien kirjoista, leipomisesta. kirjeitten kir—

joittelusta, kasvisruoesta sekä takkatulesta ja sen lämmistä.

o Ikonen
-. OLEN ERILAINEN NUORI PARI 9787

by Annelli Hepakka:

k11essani ia surullisia, mmärtäviä siiä tulin vakuuttuneeksi:

ihminen se sekin on, vaikkei uskois

TAPIO KERTOO: Alussa minun eli vaikea tottua ajatukseen itsekki , mutta

nyt jotkut ystävänikin näyttävät hyväksyvän sen. Sukulaiset ja muut on

ny oma lukunaa mutta minähän teen m1t haluan, perkele Olkaa nyt en—

nakkoluulottomia hyvät hmieet, hyväksykää meidät kaikki kaikesta huo

limatta ihmisinä mitä nyt jotkut ekonomjt sun muut on väliä eri juttu.

Psykiatri ei sano mitään, mutta Lemmy antaa vanhaii ystävän objektiivisew

ja syväilisen arvion

LIITä: Tä-rä suorase ikäinen, jumaiaapeikttäväinen trheilijanuorukainen

sai kutsun -ja pakkasi reppunsa jättäen usvaisen euohetteen, jollavanhaij

Hitimuorin torppa on ollut vuodesta 1837. Vaivoja säästänättä pitkosnuita

myöten reppu selässä taanertaen saapui hän Jyväskylän yliopiston C—raken—

nuksen eteen 1.9. Herran vuonna 1981.

Suonraivaajan perintötekijöiden ja korpiseutujen jylhyyden muovaama

fnotyypoi kävi kiinni yleisiin rientojhjn. Stimulus, Smdankomitea, Rau—

hnpuolustajat, SiviilipalvelUsmesiiitto, Rentukka, Ilokivi, Leena,

Rauni, Johanna, Ulla, Alko, SA INT, SKP ja monet muut objektit ovat snae

neet tuta tämän metsäseutujen kuninkaan Tapion pitkäjänteisen toiminnan

höys tet tynä hdiomatt omalla a ikukanteiseila ,uoreviivaisuudella (=brutaa—

10
matkustelua

opettelee paraikaa tennietä

— pitä erityisesti:

L___
O merilirheilusta (yiSkalasta ja —tukse3ta, vesihiihdosta ym.)

keskusteluista ja ajatuksista

— joskus vähän:

O vjllj

nimi: Anne MarjaareLyytinen



lilla pieteetin puutteella.) ja havaita toiminnan jumalaiset hedelmät,

jotka ovat koituvia meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi. Kekkonen makaa

henkitoreissaan — kansa etsii, mutta vääriä mieheiä

Taistelkaa Tajon tukena

PS.Tktä miestä ei todellakaan tarvitse markki—

noida annoin, jo pelkkä ulkoasu tekee sen.

Observojnnjn tulok.ena todetaan seurazvaa kh. S on tojeinaanajatteleva

inhimillistynyt eläin. Laiska (sateen sattuessa vallankumous peruutetaan)

ja itsepäinen. Uteliaalla tuulellakääntää asiat ylösalaisin hähdäkseen

mitä niiden alla on tai penkoo ihmisten siei.uja Luulee ihmisten ka-vele—

vtin n. metrin pA.ässä elämästä ja leikittelee tämän vuoksi a.aoilla hei—

dän puolestaan olosuhteita vastaan, Kannattaa itsenäisyyttä ja henkistä

vapautta. On eteiskellyt itseään eri paikoisiavaihtelevalla menestyksel—

1

Ei siedä teeskentelyä,ohiäheirnjpuuroa’Ja vuokraisäntän8ä maalaamia

.tauluJa Allerginen kissoille ja joskus e]qSLle. Taipumuksia luonnossa

kuljeskeluun ja yksinkertaisiin huvituksiin.

Senoo tulevansa väljämetästä eriäiden 1.. akastien71i1maafl. Nyttem

min painelee ylionistolla arkiloiikan pedaalia yrien samalla maalata

itsensä psykolo.;iseen nurkkaan. Omien sanojensa muIaan “puuta vasten

puhuu ja kävellä kalittaa”.

• Senja Salo, 18

Syvempää aialyysia saa os. Taulumäentie 1

Kun tulin ensimmäisen kerran Jyväskylän yliopistoon v.—7 (kertaus

on opintojen äitii) lukemaan erityispedagogiikkaa, olin onnellisen tie—

tämätön omasta L8D—oireyhtymästäni, puhumattakaan latenteista primaaliis

ta denssimekanismeistani. Opin luokittelemaan ihmisiä erilaisiin poikl

keavuuskategorioihin, mutta hämrnästykseksni en saanut kahtakaan “ta

pausta” aamaan luokkaan. Jokaisella ihmisellä on oma tarinansa kerrotta.j

vanaan. Jokainen ihminen on jollain lailla kaunis. Haluaisin oppia sem—

13
--

moista, että antaisin kaikenlaisten ihmisten hengittää.

Ihmismielenkiinnossani olen tutustunut kovin monenlasiin ihmisiin,

sukeltanut heidän todellisuuteensa liiankin rajusti. Avoimuus on johtanut

kriiijri itseään ei voi jakaa määrättämästi. En kannata henkistijkdän

pro5tituutiota (vrt. Godard:Elää elämäänsä). Olin viikonloppuna hyvien

ystävien kanssa mökillä ja ajattelin uolla . metsissä kävellessämme:

tämä on lepoa. •---

- - • -

- Näissä mietteissä elämää ihmettelee

Lakan Tohanna

Perita Sipiläinen, vuosimallia fl62(sama kuin autommo ja hyväksi havaittu).1

Olen Porista kotoisin, pistäydyin välillä 13:ksi vuodeksi Hesassa ja pa—

lasin Porin pieniin ympyröihin. Harrukseni pyörivät musiikin ympäril

lä, laulan ja vähän pimputtelen pianoa,. mutten voi taidoillani tehvaatell.

Pidän tanssimisesta (erityten tangosta korva Suussa jne) ja on noloa, kun

täällä ei ole esim. “katettualavaa”. Tai ei ainakaan kyselyjeni perus—

teella ole. Jos tiedät toisin, tuie kertomaan --

Olen Ulla Laakkonen. Kotipaikkani on Oulu, Joka tuntuu kyllä melko ka

rulta kaupungilta Jyväskylän rinnalla. Olen 19—vuotias, johkin ulkontihlli

set seikat tavallisesti antavat aiheen arvioida minut n. 15—vuotianflsj

(se on joskus huvittavaakin). Viime keväänä ähertelin ylioppilaaksi. Sen

Jälke olin lastentarhassa harjoittelijana 3 pitkää kuukautta ja siellä

yritin opetella mm. olemaan loputtomnm kärsivällinen.

Joslcus olen harrastanut musiikkia (pianoneoitto..Ja laulun), mutta se

ja moni muukin asia on Jäänyt taka—alalle Jo ajanpuutteenkin vuoksi, vii

me vuosina on vapaa—ajastani osa kulunut lasten kanssa mm. seurakunnan

kerhojen ja leirjenkin Ohjaajana. Paljon aikaa vj-vit kuitenkin kaverit

ja kaikki se, mitä siihen liittyy. Nyt täällä yvNskyläsä aion ihan

aluksi vihän neuloa, jUmppailla ja välillä 0pskellakin.

1- ‘- -i

täytä eliimäasi vuosilta, vaan täytä vuodet eläinällä”

Tuo lause merkitsee minulle paljon Ja on yksi syy siihen, miksi olen

täällä. . -. ... .. - --.

Tulen Porin läheltä pienestä kunnasta Nakkilasta (nimi ei liity mitan—

kään makkaratehtaisiin tai nakkikioskeihin). Vaikka Olenkin elänyt Jiiytäs.

sä Länsi—Suoi,essa, omaan aimo annoksen energiaa, tarmoa ja pirtettä.

Osaan olla suriillinenkifl, kun sille pä.lle satun.

Urhetien. t.entopallo, hölkkä, luitelu ja jazztanssi ovat letnpilajeja—
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ni. Soittcien pianoa ja kitaraa.

Osaan olla lapsellinen, sillä joskus hulluttelen aivan liikaa.

En pelkää vastuuta, enkä pelkää olla rohkca.

Rakastan isän vanhoja paitojk, syysiitoja ja punertavia vaahteranle’

tiä. -

: •

o

Haluan elänältä kaikkea, mitäe voi antaa elämänviisautta, vaikeuc—

wa, surua ja rakkautta

Uskon Jumalaan ja luotan Häneen ökapiväisessK elämäasni.

Tarja Ronjnm(eltä

Ja minä olen Rintalan Mirja ja tulen tänne htäristä(jop, niellä on

se eläinpuisto). Varmin tuntonierkkj: valkoinen —toistaiseksi— kassi 01—

kapäl1ä. Olen 20 täyttänyt vaikka joskus ihmettelen, voiko se olla mahd

lista. Kesällä tein hurekaan päätöksen alkaa käyttäytyä arvokkaasti, mut

hyvät ystävät tekivät parhaansa Jotten onnistuisi (en muuten onnistunut

— onneksi). Kirjoitin keväällä —80 ja haaveilin psykoioian liikemisesta.

No, sanotaan, että ihmisen pahin rahgaistus ovat toteutuneet toiveet...

Muuten, pi1än 1ovasti tunnelmallisesta musiikista, hyvistä kirjoista,

sateessa kävelereisestä, ihmisten katselemisesta,jäätelöstä ja meriros—’

vorahoista( viimeksimainittuja kuluu vamasti kilokaupalla kunhan tentit

alkavat). :- •

Kirjoittelen paljon kirjeitä, Ja kuten tästäkin sepustuksestä voi pä

tellä, kirjeeni ovat täynnä suikumerkkejä JamuI.ta sivuhuoiautukaia. Ka1•

den viikon luentomuistiinpanojen teCn jälkeen käsialani on vain alkanut

kummasti pe1kisty,

Asustelen Minna Canthin kadulla yliopiston tuntumassa, p6ikota saa

ilman kutaaa.

tinä, Anita Rintala, olen se tyttö Vaasata (fä-1n Vasa), joka Et kuiten

kaan ole svenpråkig — monien keskisuomalaisten suureksi ihmetykseksi.

lältäni mä oon siinä vaiheessa, jossa 80:n lätkä on just srlcistoitU

15
takaikkunalta muiden muistojon tomuisen Joukkoon. JyvisLyI.,iit Iiiua vetää

paitsi psykologia, myös se, että mä viihdyn täällä hyvin. Vasata sä

kaipaan vaan ruotinkie1istä radiokanavaa (sitä kaipna yks ei:n toineril:in,

iat.huom.) Ja raikasta suolantuoksua mereltä. (Ja tietysti kymientä vuuta

asiaat)

Harrastuksiakin on: aina kirjallisuudesta koe—eläinten suojelu:n. Luon

ne on sellainen kuin soveltuvuuskokeista Läpi päästetyilä olla opiiL

rauhallinen, elämänmyönteinen. .(no niin, ainakan voi toivoa).

Lisätietoja antaa se Pohjantytöllä (•ftlilarillapolkupyörällä) huris—

taVa peyk.vo., joka sekoittaa Kauppakadun liikenteen. Se olen minä.

_

b
Oranen, Veli Mikko; vaitelias mies Savosta. Ostaa,my, vaihtaa Ja väljtt

mm. savustettuja muikkuja jahy1lypaperiia Päällystettyjä pahvi.laatjkojtn

‘I.

1d.

—-

5, 5 5’

‘:

555

O

Empä olekaan aikaisemmjrj kirjoittanut eläinäkertaani (varttitunnissa),

joten tämä perinteinen noviisien tapa on miiulle hyvin mielenkiintoinen

kokemus. Opin koulussa, että suoraan asiaan (i. in nedias res) on usein

paras kirjoitelman aloitustapa,.fotenen pitemmittä puiieittä:

Olen kajaanilainen ja nisfliminen ja ylioppilas ja 19—vuotias ja

n. 162 cm pitkä ja aika painava. Jaminulla on ruskea tukka ja harmaat

silmät ja siniset Lärkut Ja yl. jonkinlainen pu3erokin sekä takki + hujvj

(jossa on rauhanmerkki) + hansikkaat + kengät, Ja Jos joskus tavataan nhir

tervehdin ujosti, mutta se ei haittaa mitään, koska polijimmiltani olen ihe

ystäväliferajelinen. Ja minä harrastan vaikka mitä, tai sitten en yhtään

mitään (ihan miten milloinkin sattuu).

Eunujojtlavin terveisjn Riitta Nortala1



Jaana Turunen

No ilnä olen nyt niitä tullilaboratOrion testaamia ja Väestälii—

tom suositteleniia syksyn uutuuksia. Ennen putkahtamistafli täntio Kctr

keimpaan Tieteellisen ajattelun kehtoori olen epätieteellisen ajatte

lun— ja toiminnankaudellafli tehnyt yhtä sun toista tai kolmatta enem

män tai vähemmän leendaarista: näytelmiä, muotinytöksi, naismU—

siikkia parhaimmillaan yhtyeessä Warma, Warma & Warma — aina Warmafla

vappt-fla, alakulttuurilehden toimitusta mm

Ne tätä kaikkea ehdin touhuta s)ntise5sä pääkaupungissafl1me Hei—

8jnissä viimeisten 20 elinvuoeni aikana.

Jaloihin harrasteisiini tätä nykyä kuuluu esim. egotrippal-is ja

jazz±anssi kkli kuin kykyni riittävät. Annan myös musiikin tulvia.

Suuriin suosikkeihlni kuuluvat mm. l4aslsen Kone, Dir Strajts, Vaa

railiset Lelut, Bruce Springsteefl, Phil Coliins etc. Nuoruuteni ah—

dottomiifl suosikkeihin kuului Eppu Normaali jaerityisösti Martti,

joka tätä nykyä on aitiopaikalla naistenhtiofleefli )caakelellla.

Nitä mInuun ja psyykkeese’fli tulee olen selvä tapaUst maanis—dep—

ressiivinefl. Oietamusta tukee myös pehmeän naiselliaefl ruumiinra—

kenteeai. Ja ruumiinrakeflteeni taasen kumoaa väitteefl. että feminis—

ti haluaisi olla miehen kaltainen.
O

Pidän ruoanlaitosta, miesten töistä, elriimist/(sis. myös miehet),

saunasta, rauhantyöstä, lapsista, syksystä, ro6nttisista hetkistä,

unista ja kaikesta pienestä arkipäivisestä. /a tietysti Woody Allen

ista.
O:. f

Yliopiston ja psykologå4n ihanuudet eivät ainakaan vielä ole ai

heuttaneet onnmoksahdUksia. Toivottavasti ei jonain päivänä räjäh

dä. Räjähtikö teillä?

Seessalo Pasi Tåpani

synt. 1960 Porisaa

kirj. yo.l979

Tuuli Ilona Ronkaj.

sinisilmäinen ja hajamielin1’

1
?cx4s. ‘ck)k(y ryv-.Aw\

rv’%ti4c, kiivs

-

Rnnu PajunPn

Ninä

Synnyin, olin pieni, kunnes aloin eräänä pivånä kasvaa. bnsvettuani

tarpeeksi, lopetin kasvamisen.

Kun nyt olen laajaperäieextiselvitt?nyt varhaislapsuutta, varsinaita

lapsuutta, varhaipuberteettia, varsinaista puberteettia ja osin varhais—

aikulatiutta, voin iirtyä käsittelemään nykyistä olotilaani

Olen mitä suurimmalla todennäkätsyydellä mies, tästä aineutuu Joita)in

seikkoja, joiden käsittelyyn en aio käyttää sen enmpää tilaa. Tulen hir—

meksesta, Pohjois—Karjalasta. Nurmes on kaupunki, mitä ei kyil ään Iiuo—

maa. Nurmekseseis oa Bomba, se on ravintola. Olen ollut usein flomlialla.

N’rmeksoss ölen’käynyt koulun, kirjoittanut vuonna —80, Jalloin pää1Ifl

laitettiin valkea lakki, jota ei kyllä voi misstn käyttää, kesällä liian

lämmin, talvella liian kylmä.

Koska_ole,e melko vanha, tai ainakin tunnen itseni vaahaksi, olen
ehtinyt tekemään kaikenlaista. Tänä kaikenlaista tarkoittaa erilaisia

harrastuksia, joita on ollut esimerkiksi baseon soittamincn. Soitin sitä

paljon, kunnes eräänä päivänN myin kamani, jolloin soitto lovpui. TältPln

siirryin soittamaan levyt ja kasetteja. Niitä minull& on aika paljon.

Kaikki ovat hyviä Ktnnte1en enimmäkseen uudempaa aaltoa, sitten vanhem

paa aaltoa, kla,sista aaltoa, kaikenlaista aaltoa

Olen minä harra,taaut muutakin, mutta ei niista kannata kertoa sen

enempää -
Sitten minä iui.in tänne, .täällä mmi olenkin ollut jo jonkin aikaa.

Minä luen psykologiaa, se on aika mukava aines

Olen Pirjo #ttunen Oulusta ja ikLt on kertynyt 20 vuotta. Kirjoitin run,

sas vuosi sitten elikevkällä—80. Suunnilleen tämän verran olen itseäni

esitellyt niissi muutamiesa tilaisuuksissa, joissa olen yrittanyt onnia

tuntemaan lukuisia uusia ihnisiä( tutor-ryhmä, Stjmuluksen ilta jre).

Ajattelin kuitenkin nut olla hivenen laveasanaisempi, mikä näin kir

jallisesti onkin helpompi toteuttaa. Vallitsevin luonteenpiirteeni on

rauhallisuus ja osaan kyllä joskus olla itsepäjaenkin niikkuin oinaat y

yleensäkin. Pidän kovasti lukemisesta ja myös musiikista, josta eritoten

Pink Ffloyd, Alan Parsons ja Ste Wondez- ovat lähellä sydäntäni. Ikävä

kyllä kämppikseni sydäntä lähimpänä taas tuntuu olenvan se lähes ainoa

musiikin earka, josta en pidä, nimittäin suomalainen humppa— iskelmä—

,iiusiikki.

Pääasialliset harrastukseni liittyvät kuitenkin liikuntaan. Tennis on

14 fZ7.
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se laji, jota pidän eniten ja jota olen harrastanut viitisen vuotta (mii.

loin 14 kertaa viikos,a, milloin kerran 14 viikos’a). Huomasin heti tämän

Jutun ilmoitsarvon, jota aion häikäisei’uättä käyttää hyväkseni. En ole

niittäin vielä tutustunut sellaiseen ihmiseen, josta saisin tenniskave

rin. Joten olisin ikionnellinen Jos joku lähtisi kanssani pelaitemaan.

Sitten äkkiä takaisin asiaan, niniittäinharrastuksiini. Tenniksen li

5äki harrastan jonkin verran uintia, squashia jne. Talvella aion opetel

la laskettelun alkeet, koska tavallisesta hiihdosta en erityisemmin pidä,’

(muistan vielä verenmaun suussa kansakoulunaikaisissa hiihtokilpailuis

Kun nyt kerran olen päässyt vauhtiin, niin tässä kahvia hörppiessäni’,

kerron vielä hieman menneisyydestäni, lähinnä viime vuodesta. Ennen kir— ‘

Joituksia päätin ja lupasin itselleni, että ennen mahdollisia opiskeluja1

pidän ainakin yhden välivuoden, jolloin tytSskentelen mahdollisimman mo—

nessa eri paikassa. Vuosi on kuitenkin turhan lyhyt atka kovin moniin ko—

keiluihin, mutta niin jälkeenpäin ajatellen ehdin kyllä kerätä kokemuksia.

elko mukavasti

Ensinmiset 14 kuukautta olin 1/2 pv apuhoit. sij. ouliilaisessa kroonik

kosairaalassa. Työ ol! raskasta, mutta opettavaa. Viihdiion hyvin siellä,

mutta koska en halunnut olla vuotta samassa paikassa, lähdin Norjaan kala

tehtalle tiiin. Työ oli yksitoikkoista, ylsääJaraskastakin,koska

tein aika paljon ylitöitäkin. Vapaa—aikani li kuitenkin erittäin mukavaa1

joten muistot ovat p1iäailtaan mieluisia. ‘

Kahdessa kuukaudessa tienasin reilusti sen rahamäärän, jonka tarvitsin

kjbutsjmatkasn leraeliin. Siellä ehdin viettää neljä tapahtumarikasta

kuukautta. Kibutsilla tein jo Jonkinlaisia hömmiagreippienpoiminnasta

tehdastyöhön. Esim. kanoja kantelin kanalass.jasitten taas leikkasin

keittiossä työskennelleasani, Joten ketään ei varmaan ihmetytä, että

lähes pelkästään kasviaruokaa enejmmäjsien viikkojen Jälkeen (kananli—

haan en koskenutkaan sapattiaterioilla).

Alkukesä menikin sitten pääsykokeisiin vaimistautumisessa ja kesän

oli töissä museossa. Vielä vuosi sitten on olisi ollut läheskaäa vaimi8

aloittamaan opintojani, mutta nyt opiskeluinotivaationi on kohtalaisen kor

kea ja on mukava olla uudessa paikassa ja tuttua uusiin ihmisiin, joten

eikhnn tänä taqä

Ilmeisestikään kukaan ei halua tietää meistä mitään, sillä esittelyämnie

ei edes pyydetty tähän “lehteen9

Kaikesta vastustuksesta huolinatta aiomme saada äänemme kuuluviin

(vaikka päätoimittaja väitti ettei lehdessä voi huutaa) ja ilmoittaa

kahden loikkarin olemassaolosta.

imme nyt kykene kertomaan itsestlimrne mitään, siljä podeTnnle lievää iden

titeettikriisiä. Uskomme kuitenkin auttajia löytyvän asianIi.irtijoIdeti

joukosta. Ellei löydy, loihkaamme takaisin.

Kuulumisjin HANNELE TONTERI

SIRKKA ROIJRU

ex—sosiolngta, lat.huom.)

Mirja Kaartinen”Mtmmu” ,20 ‘ruotta.Kotoisin Helsingistä ,asuskellut vuoden

verran Tampereella ja nykyisin majailee Kortesuonkadun pääs&i Rileyn

kanssa hyvin tyytyväisenä elämäänsä.

Mahdoton touhottaja,joka pistää nenänsä liian moneen paikkaan..Ollut ja

on mukana mm. Amnesty Internationalissa,rauhantyös&i,naisunionissa,luon—

monsuojelussa,Etntnaus—liikkeessä,gospel yhdistyksessä ja ekumeniaa ko—

rostavassa kristillisessä työssä.

Harrastuksia:voimistelu,lukeminen ja ennenkaikkea MUSIIKKI.

Kansanperinnehullu

Intohimoinen käsitöiden tekijä.Tällä hetkellä vuorossa villapaita itse

värjätyistä langoista ja kansallispuku.

TrirjoituNsia syntyy vaihtelevansa mährin. Etupäässä runoja ja lehtikir-.

Joituksia.Lupaava ura alkanut ‘WY:n julkaisutoiminnan puitteissa.

Toisaalta avoin,aina innokas tutustumaan uusiin ihmisiin ja valmis

våittelemiän ja keskustelemnan.Helposti innostuvaa tyyppiä.

Toisinaan hieman hiljainon ja syrjäänvetäytyvyä. •kyyrötän nurkassa kuin

(kyseessä on 2
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lapsi 7aio tullakseen löydetyksi.

uden elim.ntavan etsij(Taize ja Emmaus eUmäntapoiNa kiehtovat).Tasa—

painossa itsensi j.a myös yinpiristöns kanssa.”Mtten voisin antaa elämä—

ni !iiin ettei ihminen olisi ihmisen uhri”? Ttrkeää olla jokatapaukneesa

oma itse is,vaikka se joskus olisikin vaikeaa.Kansaaetsijöitä ei ole kos—

kaaii lHkaa.

Matti Juhani Suhonen, 310860—0418, s. Juvalla, asuinkunta Riatiiria

puoliso ? lapset ?, vanhemmat Esa ja Aili Suhonen, joi8ta jäikin—

äinen s. Pöyhönen, elävät, sisarukset Jukka (s.58) ja Pasi(s.61)

ylioppilas Ristiinan lukio 1979, aloittanut psykologian opinnot Jyväs—

kylän yliopistossa 1981, valmistuminen håmY.rn peitossa, suorittanut

asepalveluksen 1979—1980 Karjalan Tykistörykaentissä ja Huoltokoulutus—

keskuksessa, yleisarvostelu hyvä, kenttäkelpoisuus hyvä, palveluskelpoi—

saiusluokka Ali (37O.02)sittemmin omaksunut epämääräisiä rauhanaatteita.

‘irjailineri tr:epäilläön valmistelevan jotakin salaa, harras

tukset: s!roamerikkalainen ja länsi—intialainen musiikkt, purjehdus,

ateisin teoria ja käytöntö (ristiriitaisesti kuuluu kirkkoon), aja—

tusräkeie1nien purkamInen ja kokoaminen sekä lyhytaikaisia ku.ntoilu

innostuksia, täbnastiset työnantajat: eri tehtaat, kunta x, valtio y

ja ieiimairaala z. puoluekanta:on. päämäärä elämässä: päästä “Kuka

kukin on—’ matrikkeliin. periaate: “Täytyy esittää mielettömiä väit—

teita, etb näkisi voiko olla sitä mieltä.”

5 ilajääietasnkers)

flrrettävä nuolen osoittamaan kohtaan

- e
-
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Suomen psykologian opiskelijoiden liiton ha1iitukjen ensim

mäinen kokous pidettiin 26.—27.09. itärajan tuntumassa kie—

hikkäläseä, Koska mielestöinme (Stimuluksen edustajat Eero ja

Vesa, siis) thmän kertaiseen kokoukseen sisältyi muutamia var

sin merkityksellisiä asioita, katsomme parhaaksi tiedottaa

niistä myös Areykkeessä. Seuraavassa siis muutamia keskeisim—

piä asioita.

Suomen psykologiliitto, Psykologinen seura sekä SPO1 ovat nyt

ryhtyneet hankkeeeeen, minkä Stimulus oivalsi jo viime talve

na eli perusteilla on psykologien rauliantoimikuntaa valmis—

televa työryhmä. SPOI,:n edustajaksi valittiin Kimmo Alho. Pe

rusteet ovat jokaisen luettavissa päivän lehdistä tai kuul—

tavissa radiouutisista. (Työryhmän perustamisen perusteet, siis.)

Kannanotto psykologiliiton koulutuspoliittiseen ohjelmaan:

epollilaisten yhteisemä mielipiteenä oli, että POL:n tuli

si opiskelijajärhestönä ottaa kantaa tulevien kollegojen miet—

teisiin koulutuksellisista ratkaisuista. Käyty keskustelu oli

vilkasta ja erityisesti herättii ajatuksia psykologikoulutuk—

sen suunniteltu kakeiportaisuus(peruskoulutus eli psykologi—

tutkinto sekä mahdollisuus erikoispsykologitutkinnon suorit

tamiseen). Toisaalta oltiin eitä mieltä, että nykyistä psy—

kologie’n jatko—, täydennys— ja erikoiskoulutusviidakkoa oli

si selkiytettävä 3a koordinoivana elimenä voisivat toimia yli

opistot. Tällöin erikoistumiskoulutus voitaisiin nivoa psyko

logian lisenesiaatti koultukseen. Koulutuksen kakaiportaisuus

palvelisi psykologien urankehitystä sekä toivottavasti myös

palkkapoliittisia pyrkimyksiä. Toisaalta oltiin myös sitä

mieltä, että nykyisessä työllisyystilanteessa erikoispsyko—

logien ilmestyminen saattaisi asettaa pelkästään pesuskoulu—

tuksensa varassa työtä hakevat entistä tukalampaan asemaan.

Peruskoulutu’sen osalta pohdittiin erikseen harjoittelukysy—

mystä. Harjoittelutyöryhmän raporttia ( T:reen yo:n psykolo

gian laitoksen julknisusrja 120/1980 sekä Psykologiuutiset



w1

6/81) paatettiin kommentoida erikseen kussakin ainejärjes—

tössä ja lausunnot käsitellä myöhemmin SPOL:n hallitukses

sa. Sinunkin ääntäsi siis tullaan tarvitsemaan

SPOL:n taman syksym seminaari järjetetään Helsingissä 23.—

25.10. eema o&koulutue ja emmattikäytäntöt1.Paikka on Hel

singin uusi ylioppilastalo ja lähtölaukaus ammutaan perjan

taina klo 15. Ensimmäisen päivän alustajat ovat Pentti Lei

man (koulutus ja ammattikäytäntö) ja Pekka Arinen (tieteel

lisen tutkimustyön vaatimukset koulutukselle). Lisäksi kuul

laan ainejärjestöjen puheenvuorot SPOL:n omasta toimintape-

riaateohjelmasta ja psykologiliiton kou.lutuspoliittisesta

ohjelmasta. Seuraavan päivän ohjelmaan kuuluu psykologi—

liiton edustajan (K.Noukka tai A.Piippo) kominentti liiton

o)jelmasta sekä vielä tarkemmin määrrittelernättömät ryh—

mätyöt. Sunnimtain ohjelmasta vastaa SYI. Sisältönä on mui

den alojen opiskelijoiden tapaaminen (kasvatustieteilijät,

opettajat sekä lastentarhanopettajat) ja aluatulcset tee.

ma8ta ‘kasvatusyhteisön koulutukselle asettamat vaatimuk

set1. Alustavasti puhumaan on pyydetty Kalevi Kaipiota se

kä Airi Hautamäkeä.

Edellä esitetyt asiat ovat vain osa tapaamisen sisällös

tä, joten lisätietoa saat ottamalla itse osaa Helsingin

seminaariin ja tietysti kysyinällä mukana olleilta. Taya•

taan viimeistään Hesaasa.

Muistiin merkitsi Eero.

t%..F.. .huoneita

Lenirirac1 21.03.-Si
Näin alkusykeystä huolimatta on toimituksen pöydflle taas

ehtinyt kertyä kokonainen vuori ulkomaanavuatajiemme raportte—

ja. Näytteeksi julkaisemme ohessa kirjelmän Tarja—Siskolta,jo.

ka viime vuoden opiskaltuaan kai johonkin...

aeipä heiZ

Tässä teille kaikille (9) hiukan kaulumisia täältä itäi—

asitä aaalta Meitä tuli tännO Leningradim 1 lääketieteell.aen

inatituuttia (nimetty Ivsu Petovite Paviovin mukaan) valmis—

tavalle kurssille täflä vuonna 11 suomalaistar 5 valtion (=cpe—

tueminieteriön) ja 6 puolueen kautta.

Me asunme asuntola numero 3esa oka on valtava 1958 ra—

kennettn (ja minä muun .ttä viime vuosisadalla) talo. Viidee—

sä kerrokessea asuu yiiteeneä arviolta 500 opiskelijaa. Pohja—

piiruetua kustakin kerroks.eta on suurin piirtein tällainen:

0 0 X’.keittiö

TytSill& j& pojilla on kussakin kerroksessa oma siipeneä mutta

ei niitä nitenkkä erotettu ol..Toisessa miivessä vain on tyttö—

jos vessa+ peeuhuone toisessa poik1e. äerrosta kohti on kaksi

keittiöti CL 100 hengelle?),jotka usein ovat niin saastaisia,

ettei suomalainen juuri viitsi siellä ruokiae.n heitellä. (Vaan

kylläpä tuohonkin on tottixnutE)

Rsnmme neljän hengen huoneissa (n. 20 2) aina 2 auonalais

taO2neukkua. ysteeai on siinä suhteessa kiva,.ttä kieltä on

pakko oppia ainakin tullaksaen kämppiatensä kanssa toimeen (ai

nakin el.kieltä)ja toisaalta .i seis. neljää suomalainta yhdessä

kestäisi kukaan: koko ajan olisi kauhea häseäkkä ja aina ynmär

täimi kaiken mitä toinen puhuu. Nyt voi aiam rauhassa lukea

lilkeyjään kun ei kuitenkaan ymmärrä, mitä neukkutytöt vieressä

mongertaa.

Pienihän tämä huone on—kahdelle kentie8 sopiva— mutta kai—

knlaisilla kekseliäillä järjestolyillä tilaa tulee k.31 ihan

riittävästi elää ja asua. gim. meille on rakennettu kerros—

sänky ja minä olen se onnellinen joka saa nukkua yläsängyseä

1
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(siellä on lämmintä), ja taistella joka aamu lakanat, filtin

ja päiväpeiton edes auht’siistin näkbisikei (vaikeaa petata ylä.

sänkyä). Mutta onneksi eilnky on niin korkealla ettei alas näy

vaikka vähän nutturalla peitot oliskin. Apuvälineinä sänkyyn

kiivetessäni. minulla on tuoli ja pLytä.

anUn lisäksi jokaisella on oma “TtflWOTSKA”=pieni kaappi,

tuoli, vaatekaapista yksi hylly + 1/4 tankoa; yhteisenä huonees

sa kaksi pytää, toinen sy6miati, toinen nukkumista (XhI)luke—

mista —tietenkin— varten,kirjahyilyjä, astiahyllyjä, ruokaksap—

pi. Jääkaappina toimii ikkunanväli. Meillä on oma nähkShella,

jonka täällä opiskeleva serfrkuni minulle lahjoitti (Hänhän on jo

aieaminkin kunniakkaasti raportoinut paikaupäältä, toim. huon.)

Suurin puute huoneessa on ne, ettei ole 1AA kirjoituap8y—

tää,edee pientä, johon saisi jättää tavarat levälleen. Ja tietys

ti minun huolimaton sieluni kärsii kun muutenkin on aina ritet—

tävä ajatella muita ja laittaa vaatteesa ysa. tavaranea istieti

paikoilleen —

iliedän kerroksessa asuu koko insttkan valmistavalaieet.

Siis suufin osa ulkomaalaisia. Elämä on siten erittäin värikäs—

tä ja monipuolista (Ja MELUISAA).

Vastapäätäniiie asuu portugalilaisia tyttöjä, jotka ja muuta

man kerran ovat tämän kolmen viikon aikana ehtineet tehdä oikein

ka(ihdittavan perusteellisen siivouksem. Seuraavassa huoneessa

asuu tyttö Intiasta; kreikkalaisia, yksi RUOTSISSA monta vuotta

______ __________

25
—--

asunut kretkhalatnen, arabeja—Libanonteta, Iaraelistm, Iraniuta..

—kyproelaieia, DR—läiaiä,espanjalateia,gujneaiajsja,gambtaiaj..

ala, korealalsla,equadorilaieia,neukkuja Lestietä ja Yladivosto—

kista.Mitä vielä? Kaikenvärisiä, —kokoisia ja —hajuista ihmiifi.

Kaikki nuoria ja kauniita. Suurin osa kommunintisista puolueinta.

Kulttuureiltaan mitä erilaisemmista oloista (mm. SIISTEYSKÄSITYS

on erittäin vaihteleva). Silti kaikki ovat aika lailla samanlaisia.

Ihmisinä. Ja hyväksyvät toisen ystäväkneen niin vilpittömästi.

Koko elämä tuntuu olevan sellaista HLLITONTA toisiinsa tu—

tustumistar Mistä sinä ol.t? Kuinka vanha olet? Mitä tykkäät Neu-.

vostoliitoeta?Onko venäjä vaikeaa? Jokainen kamppailee kielen

kanssa t*llakeeen mahdollisimman hyvin toimeen seuraavat 5,6,7

vjotta.

I’rob4 .6IL(.J

Opiskelu?

Psykologiasta ei tänä vuonna kannatahaav,illakaan. Meillä

näin aluksi on kuusi tuntia päivässä, kuutena päivänä viikossa

venäjää, venäjää ja venäää. Lokakuussa alkaa hiologia, matikka,

fysiikka, kemia ym. (kamalat) aineet —ja kaikki kirjat venäjän—

kielisiä. (Tämähän todellakin on låäkiksell. valmistafa kurssi,

ei peykalle. Enkä minä vielä tiedä, opiskellako lääketiedettä

vai psykaa. Sitten ensi vuonna ja seuraavana ja seutaavana ja

seur... )
Saamme kaikki tarviteemamme kirjat lainaksi vuoden ajaksi

kirjastosta. Nyt olen jo käynyt hakemassa 10 venäjänkielen op—

pikirjaaL Toivottavasti kaikista aineista ei saada näin paljon

kirjoja tai keväällä saan ostaa kamelin palauttaeseani niitä.

Opiskelu ainakintällä valmietavalle kurssilla on selvää kon—

lunkäyntiä. Viittaamaan en kyllä ole suostunut mutta jätjestä—

jänäkin on täytynyt toisia. Istutaan kiltisti pöytiemme takana

1’”
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ja kirjoitetaan vihkoihimme se, mitä opettaja taululle. Opotel—

laan ulkoa pieniä typeri kertomuksim,runoja ym; päntätään kieli—

oppia, opetellaan ntniietä. Sinänsä mukavaa ja hyödyllistä,

tärkeää puuhaa, mutta niinä koen itseni turhautuneeksi aina mil

loin tällöin aakkosia ym yksinkertaisuuksia opeteltaesea —olen—.

han sentään jo kolme vuotta lukenut venäjää (L’) (Enkä osaa puhua

yhtään kun en uskalla. Mutta joka päivä opin lisää Ja lisää

kAytä?LflöSSä).

Välitunneilla löhötään nahkasohvalla ja opetetaan arabipojLl—

le euomea “Ryväil päivää mittee työ tiijättä rakkaani sinulla on

kauniit silmät mitä kuuluu,..” Oppivat ihmeteltävän hyvin ja sä—

kiä. Ovat nuo ulkomaalaiset niin vietäväh vilkkaita ja ehtiväisiä.

Ja innokkaita oppimaan. äävettää ihan kun itsi haukottele. tun

neilla kylläetyneen näköisenä, läkeyt tekemättä suurimmaksi. osaksi

ja nekin ‘rähät jotka on tehty on opettajan mielestä tehty ent.

täin huonolla käsialalla (Olen saanut jo ainakin 4 huomautusta huo

nosta känialasta) (Mutta tämähän on SELKEää —puhtaaksikirj.huom.)

Jokapäiväiset työt kuten kaupasea käynti,ayöminen vievät

täällä eniten aikaa koska joka paikassa on paljon ihmisiä ja

pitkät jonot. 3iksi kaupaseskäyntikään .i ole enää mitään joka.

päiväistä puuhaa koska se aaataa viedä jopa 3 tuntia aikaa. Täy

tyy organimoida Kuka käy kaupassa,kuka hakee mustaa, kuka lei—

pää,mattoa jne.,kuka tiskaa, miivoaa,jonottaa mesimeloneja kadul—

la,jonottaa tuokaa ruokalan jonossa,varaa pöydän... yhteimpelilli

kaikki en sujunut hienosti.

1uoka liasvaieta,meiico vitamiinitouta ja lihottavaa.

Kuitenkin ihan kivaeti löytää kotoisin tuotteita kun vaan jaksaa

kamppailaa kielivaikeukejen ja venäläisen temperamentin kanssa.

Täällä kaupoimea MYYJX on aina oikeassa eikä suinkaan asiakas.

Eikä koskaan tiedä mitä kaupasta maa ostettua. Kadulla saattaa

yllättyä kainalossa olevan paksUn simällöstär Luuli ostavanea

kalaa.- 3a saikin munia Tai yhden tulitikkuaekjn sijasta 50.

Nuvittavinta mitä tähän mennessä olen ruokalansajam, tavannut

on valtava, ruskea takkuinen nuhtuisennäköjnen anäorakiesa joka

istuu milloin ikkunalla, pöydän alla, tuolilla,.kuvitelkaa sama

e!.Ajn lozzillet

Kahvilassa jäätelöliM kAydensäm. tepastelj lattialla erittäin

tyytyväimen näköinen RL Miten lie pääseytkin kiirejeesti

käyvän oven välistä sisäpuolelle. Ei kukaan asiakas meidän li—

näkaesme tuntunut kiinnittävän huostotaan siihen. Kai se on tääl—

11 ihan tavallista, että kahvilan lattialla pulu..

Jospa lapetteliain pikkuhilja..Kertoaista kyllä riittäisi

mutta kello lähenee kahta yöllä ja aamulla alkaa jhdekaältä koulu.

Ja läksyt on vielä tekemättä...

Ruomenaa luultavaiti on lakananvaihtopäivä joten koulun jäl

keen ohjelma on ti.doaearliinavaatejonoon.

Täällä ainakin oikeuksiOnsa puolesta kamppailemisen taito

kehittyy. K-nsin hampain saa pitää kiinni huomeestaan, lakanois—

taan,oikeuksistaan. Toivotaan ettei meistä tule liian röyhkeitä

ja etuilevaisia..

Täällä äataa aina ja ilmasto on erittäin kosteaa. Nytkin tu

lee vettä kaatamalla. E1k1 meillä ole suihkuja, vain muutama tunti

päivässä lämmintä vettä (Silloin, kun olemme koulussa , loppuai—

ka pelkkää kylmää vattä. Oftneksi lähellä on hyvä sauna.

kaikesta huolimatta

hyvisä voisin

kirjoitelkaa. seuraavaksi Osoite:

((C °
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Tämä on kertomus ihmisistä, kesästä ja työstä. Yhtä hyvin

tämä on kertomus8UflflUfltajPäivä8tä, jolloin ukkosen jyristensä

kirjoitin tätä. Tässä paljastuvat todellisuuden kasvot, ts.

vaihe ja satu sekoittuvat jatkuvasti toisiinsa — leikkivät

keskenään. Jos olisin jossain muualla, minun ei olisi pakko

kirjoittaa tätä. Ei minun ole pakko nytkään’.

Olen kesätöissä ruotsalaisessa mielisairaalassa. Laitoksen ‘.2

nimi on ungliga Kronor, anetalten för kroniska patienter”.

Lukijani voi heti toaeta, että paikka on tarkoitettu ensisi

jaisesti henkilöille, jotka on diagnosoitU kroonisiksi. Minä

jouduin tänne, koska en joutunut suomalaiseen mielisairaalaan.

SairaalarakeflflUs on vaikoinen,nelikerr0k51 ja kutakuinkin

L-kirjaimen muotoinen. Sen on suunnitellut kuuluisa tukholma

lainen arkkityyppi Sven Noah Cronstedt. Hänestä kerrotaan,

että hän jo pienenä poikana rakenteli kaikenlaisia akvaarioita

ja terraarioita. Herra Cronstedt on osoittanut- kunnioitUstaan

laitoahoidon maineikkaita perinteitä kohtaan Itittämäliä raken—

nukseen massilvisen savupiipun, jonka aiapäässLl on uuni. Kro—

rnatusta kanaverkosta valmistettu aita erottaa salraala—aieen

vapaasta, estottomasta hyvinvointiruotsista. Aita ei ole tie—

tääkseni sähköistetty. Portin päällä ei lue “Arbeit rnacht

frei” vaan lakonisesti “ingång”. Sisäpuolelta päin katsottuna

samaisen kyltin kääntöpuolelia on teksti: “ej utgång”.

Sairaalassa on useita osastoja kroonisuudeltaan vaihtelevia

potilaita varten. Osastoja ei ole tavalliseen tapaan numeroi—

tu, vaan niille on lelkkisästi annettu hauskoja nimiä, esim.

llari, Varasto, Uuni, Pakkaamo ja Pakastin. Itse työskente—

len osaatolla, jonka nimi on ‘Expedition’. Sanakirjan mukaan

(Lampn 1966) tämä tarkoittaa toimistoa, tutkimusmatkaa tai

retkikuntaa. Matkaa sielun mustiin syvyyksiin ei kuitenkaan

tehdä hallueinogeenien, vaan nisupullan ja ne. teollisuustera—

pian avulla. Sairaalan periaatteisiin ei kuulu pyrkiä palaut

tamaan potilaita yhteiskuntakelpkisiksl poistamalla näkyvät

oireet — päinvastoin’. Ihanteena on imeä kaikki potilaan kroo

nisuudesta yhteiskunnalle koituva hyöty palauttamatta häntä

raskaaseen siviilielämään. Lisäksi henkilökunta pyrkii kai

kin tavoin rohkaisemaan potilaissa ilmenevää epontaania kroo—

nisuutta. Terapian käytäntöön kuuluu päivittäinen 7—9 tuntia

kestävä laatikoiden nostelu, jonka on todettu tekevän hyvää

kroonikolle kuin kroonikolle. Terapian ohella tehdään jatku—

kuvia kronologisia ja kronometrisia tuLkimuksia. Käytännössä

tämä tapahtuu niin, että potilaat tämän tästä ohjataan leimaa

maan potilaskorttinsa aikaa mittaavan laitteen luo. Tutkimus-

tuloksista mainittakoon, että kroonisuusaateeata riippumatta

- potilaat käyttävät lounaan nauttimiseen keskimäärin 30 (±2)

minuuttia . Ruotsalaisen sairaalademokratian mukaisesti pukeu—

tuu hoitohenkilökunta samanlaiseen asuun kuin hoidettavatkin.

Myös tfötehtävät ovat samoja, joskin henkilökuntaan kuuluvan

on koko ajan pidettävä hellän ymmärtävät, mutta ojektiiviset

tarkkailijan silmänsä auki, ettei tulisi vahingossa sulautu—

neeksi kroonikoihin.

Sairaalamme potilasmateriaalin taustasta voidaan todeta, että

ylemmistä yhteiskuntaluokista lähtöisin olevia (esim. aateli—

sia) on minimaalisen vähän. Suurin osa on ihan tavallisia

- —- -
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ruotsalaisia ilman af—prepositiota, eiii. Hokkanen,Kovaoevic,

Ai Tariq jne. Voimakkaasta alemrnuudentunteesta kärsivien

kroonikkojen on lupa kutsua meitä väliaikaisia työntekijöitä

nimellä “fitnjävel”. Kronologisissa pitkittäistutkimuksissa

(ks. Blååm 1974)on haittu tämän kohottavan kroonikon itse

tuntoa usealla pisteellä. Vaikutusmekanisnii on kuitenkin

toIstaiseksi tuntmaton.

Kuten edellä mainitsin, sairaalamme ei pyri sopeuttalnaan

aeukkejaan mihinkään. Potilaat ovat hyvin kroonisia ja sillä

hyvä. Oltuani osastolla muutaman päivän, huomasin kuitenkin,

että aina kun kokoonnuimme yhdistettyyn musiikki— ja leikki—

terapiaan (8.0. laulaaan kronikoita muinaisista viikinkisan—

kareista ja heiluttelemaan somiamme niln tahtiin), eräs

nuori miespuolinen hoidokki vaikutti — äärimmäisestä krooni—

suudestaan huolimatta — hyvin sopeutuiieelta, hän jopa hymyilit

Kummaetuneena ja huolestuneena potilaan voiRnista päätin tie—

dustella asiaa ylihoitajalta. Hieman peläten koputin hänen

oveensa, koska tiesin ettei hän okein pitänyt suomalaisista.

0-vessa luki Sirkka-Liisa Svensson. Astuin sisään, le$itin esiin

hymyn, joka ulottui korvasta kor-vaan ja hihkaisin: “Hejt” (va

kiintunut tapa ruotsalaisissa kroonikiosairaaloissa). Sain vas

taukseksi jäätävän “hei:n”. Esitin asiani ylihoitajalle, jonka

silmät iskivät tulta ja suu vaahtosi. Hän hyppäsi pöydälleen,

o8oitti minua sormellaan ja huusi tulipunaisena (käännös J.K.):

“Kirottu ulkomaalainen, mies saa ei olla noin tyhmä. Se on

vaikeaa minulle että ymmärtää sinua. Näe sinä etkö, että tuo

parka poika on synkrooninenl Ymmärrätkö sinä? Synkrooninent”

Juoksin ulos huoneesta jatkamaan töitäni, jotka oli tyhinyyttäni

keskeyttänyt mokoman asian takia. Ylihoitajan seinältä tuijot

tivat monarkkityyppi C.G. :n silmät paheksuvasti selkääni.

PSYKOLOGI KOVLLJTIJSTA
UUOITETAN LAHDEN TAKANA

Ruotsissa on viime kesänä valmistunut mietintö uudesta psykologi—

koulutuksesta. Sen on laatinut UHX:n (Uriiversltets— och hägekole—
ämbete) koulutuntyöryhmä.

Lähtökohtana uudistuksella on psykologin amrnattitoiminta. Utiden

viisivuotisen psykologilin Jan tavoitteena on antaa laaja ja perus—
tevas laatua oleva koulutus. Ottamalla käyttöön liriäkei psyko

logien legitimointi vaaditaan, että koulutus antaa samanlaiset

tiedot ja taidot riippumatta siitä, missä yliopistossa tutkinto

on suoritettu. Verrattuna alempaan koulutukseen painotetaan

enemmän ennaltaehkäisevää työtä, ryhmä— ja organisaatiotyötä sekä

tutkimusta. Samanaikaisesti koko valtiollisen psykoterapeutti—

koulutuksen ensimmäinen vaihe eisälltetään psykologikoulutuk

seen. Se merkitsee eit&, että oma terapia ja ohjausjakeot

tulevat entistä laajemmiksi.

Käytäntö ja soveltaminen

Käytännön harjoittelu —periodia pidennetään 15 pisteeseen (= 15

viikkoa). Mietinnössä koröstetaan sitä, että soveltaniiskoulutus

ei käsitä vain varsinaieta harjoittelua erilaisissa psykologin

tehtäviseä, vaan koko koulutuksessa tulee painottaa teoreettisten

jaksojen moveltamista siten, että teoria ja käytäntö integroituvat.

Tutkimus

Tieteellimä koulutusta ja metodiopetueta parannetaan, jotta psy
kologien olisi helpompi mennä mukaan tutkimus—, selvitys.— ja ar—

viointitehtäviin. Tutkijakoulutuksen psykologiasoa voi aloittaa

viiden lukukauden peykologikoulutukeen ja täydentävien metodi—

opintojen Jälkeen. Siirtyminen tutkijakoulutukseen soveltavasaa

psykologiansa edellyttää viiivuotjmen peykologikoulutukeen läpi—

käyntiä, eikä antaa pätevyyden myös tutkijakoulutukseen psykolo

iiansa ilman täydentäviä opintoja. (Ruotsissa alan tutkimus

jeetaan siis psykologiseen ja soveltavan psykologian tutkimuk

seen, joista jälkimmäisaen vaaditaan laajempia edeltäviä opintoja.

Suom. huom.)
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Jotta pienennettäisiin pullonkaula—efektiä opinnäytetöisä; pyri—

tään perustamaan profeseoureja psykologian sovel1utuea1ui1la

ohjauksen tarpeen tyydyttämiseksi. Aakeleena em. tavoitteeseen

on tutkimusassistentin ja dosentin virkojen perustaminen pyko—

logian sovellutusalueille.

Opettajat

Peyologian opettajat saavat uudessa koulutuk—

eemFza o5tttsin toisenlaisen roolin, joka mm.

vaatii omaa kokemusta peykologin työssä Mah—

‘ollim”eti tulevaisuudessa tullaan yhdistämään

opettajan ja psykologin virat kouluissa.

Kysymys soveltuvuudesta psykologin ammattiin

Mietinnössä ei kannateta erityistä valintatoi—

menpiteitä, mutta ammatinvalinnanohjauksefl yh

teydossä tulee järjestää erityistä kokeilutoi—

mintaa (mitä se sitten lieneekin? suom.huom.).

Yliopistoissa on tarkoitus ottaa käyttöön luku—

kausittain pidettävä arviointikeekuetelu, jossa

opiskelijat ja kurssien pitäjät eenä arvioi—

vet skä vaikeuksia ja edistymintä että opin—

tuen suunnittelua ja sisältöä. Selvityksessä

korost’taan tässä yhteydessä myös tc!nttiefl eri

tyistä mnrkitystä. Niissä ei vaadita ainoas

taan tietoja vaan myöskin taitavuutta suoritet—

taessa tiettyjä vaativia tehtäviä, joissa kiin—jtd a. PskI

nitetään huomiota opiskelijan kLikuun kuunnella, Som Iårare
tulkita ja suhtautua asiakkaateen.

rityiflefl pätevyysvaatisus

Vlietuuotimelle psykologilinjalle pääsyn ehtona on yhteensä

vuoden työkokernus. Työkokemukseksi ei lasketa lesten hoitamis

ta omassa kodissa, asepalvelusta tai aseetonta palvo]uetm eikä

harjoittelua, joka sisältyy koulutukseen. Tybkoksmuevastimusta

perustellaan etupäässä sillä, että peykologilinjaan nt.äityy

monia jaksoja, joisna kokemuksella työelämästä on suurta merki

tystä kun on kyse psykologisten tietojen soveltamisesta. 1räs

sellainen jakso on ryhmä— ja organisaatiopsykologia, jossa oma

kokemus työryhmietä ja työpaikoista muodostaa välttämättömän

viitekehykeen.

Kurssisuunnitelma

seursvuI ökva
Kursuisuunnitelma käittäN aieae hahmoteimassa esitetyk

kurssit. Vaihtelua voi esiintyä kurssien järjestyksessä ja efi

kurssien oisea. Kehyskureai (ramkurs) kulkee rinnan muiden

kurssien kanssa poikkeuksena kuitenkin ne lukukaudet, jolloin

tulee oma terapia, käytännön harjoittelu ja opinnäytetyö. Kura—

silla on opintoja johtava ja integroiva tehtävä ja se antaa

mahdollisuuden jatkuvaan koulutukseen arviointiin. Edelleen

se antaa mahdollisuuden ryhmäkeekuateluihim, joiden tavoitöeena

on liittää koulutus ja opiskelijat psykologit rooliin.
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VOIMAMIES

Kerran minulla oli toiveita ja haaveita opiskelun suhteen.

Viime keväänä uskoin omalla lcpsellisella tavallarii, että psyko—

logiankin opiskelu voisi olla mielekkäämpää ja parempaa, mutta

nyt on silta jo kauan. ijatuksot ovat hajonneet ja alan epäillä

kaikkea. Ehkä se olikin vain tietämättömyyttä, epävarmuutta ja

kypsymattömyytta. Huomaan useiden ystävienkin tuntevan srnoin.

mutta nyt on kevaästä jo kauan, ja kesän elettyöni olen vaimiimpi

näihin vaativiin opintoihin.

menen erään sivuaineen luentosarjalle. Paperini ovat puhtaat

ja mieleni avoin, sillä olenhan nyt kypsempänä opiskeli jana tie—

toisempi laitosten vaikeuksista, rahapulasta, resurssipulasta,

enkä siis odotakaan mitään suurta. Luentosarja on peruskurssi.

Olen valmistautunut kuivaan esitykseen, sillä poruskurssillahan

opitaan perusasiat, jotka usein ovat teoreettisia joten eihän

peruskurssjen perusasioiden tule olla muutetusteelljscn kuivia.

mutta kuinkas käytään? Luennoitsija aloittaa luerinon kertomalla

omasta taustastaan. Ei painota nopeita arvosanasuorituksia, mutta

katsoo tärkeäksi kuulijoiden tietävän niistä lähtökohdista, jotka

ovat hänen ajatuksiansa muovanneet. Hän ei elehdi. Hän puhuu.

Hän puhuu mystisellä kiehtovuudella, puhuu ja kävelee. flsiat

tulevat ilmaistuksi monella tasolla, näin se sanotaan tieteelli

sesti, tätä se käytännössä merkitsee, toisin sanottuna se on näin,

esimerkkinä asiasta tämä ja tiimä, Huomaan kirjoittavani muistiin

lauseita, jotka on pistettävä lainausmerkkeihin; ei siksi, että

no olisivat suoria lainauksia, vaan pikemminkin luennoitsijan

sisäistämän asian persoonallisia ilmituloja.
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Skiss över kursplanen

A Xamnkuri med iitraduktionkurs

13 Samhälle och samh3tisanalys 10 p

C M1nnkkan 4 em mmmvecklingspcrspckiiv 20 p

35-
1

D Kunskapprocemer och inlärning ts p

E Periontighctspsykolog4 15 p
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Termin
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Alkaa keskeisten termien määrittely. Ajattelen hänen esittävän

hienoja teorioita kädenkäänteessä Mutta ei. Hän sanoo haluavansa

kirjallisena oienryheien tekeeiä määritelmiä kymmenen minuutin

kuluessa. Päät kääntyvät yhteet ja puheensorina käy luentosalissa.

Luennoitsija kerää kirjalliset tuotteet. Alamme käydä niitä yhdessä

iäoi, ervisimme hyviä ja huonoja puolia. Ehkä suurin osa kuulir

joista ei sano mitään, mutta varmaan pää on täynnä ajatuksia. Pian

on mtärittely.yritykset käyty läpi. Nyt epäilemättä tulisi määri

telmä, se ainoa ja oikea. Mutta ei. Luennoitsija esittää huomioita

asian märittelemisen vaikeuksista, eri näkökulmia asiaan.

Ja vasta sitten, liki tuskallisen odotuksen jälkeen hän esittää

— ei vain yhtä — vaan useaeman määritelmän, joita pohdimme jäl

leen kriittisesti, Luennoitsija velitsem parhaan, mutta myöntää

senkin heikkoudet ja muiden ansiot. Mitä tämä oikein oli?

Valtavaa ajanhukkaako, jahkata muutaman pienen, joskin keskeisen

asian kirroussa pitkän aikaa? Alan hämärästi aavistaa luennoit—

sijan salakavalan tarkoituksen. Kuin huomaamattamme olimme

tulleet lähemmäksi sitä rajaa, jolloin asian omaksuminan perus

tuu enemmän ymmärtäeiseen kuin uikoaoppiaiseen.

Pieni tzivo herää jälleen mielessäni. Onko sittenkin jotakin

muuta olemassa? Epäilen. Ei tämä varmaankaan meitä koske,

onhan kyseessä humanistinen tiede, jolle me kunnon positivistit

tuskin tieteen nimeä soisimme. Teen mielessäni vertail-uja.

Luentosarjan järjeatävä laitos luennoi neljää läheistä luento—

sarjaa sortumatta turhiin päällekkäisyyksiin. Muistan, kuinka

laitokaemme erään luentosarjan kaksi pitäjää eivät voineet sitä

välttää. •No, onneksj he päättivät vastaavasti jättää osan asioista

luennoiaatta. Sielutiateen asiantuntijat osaavat yhteistyön ja

ihmissuhteet työpaikalla.

intohinton jaepäuskon
vuAsotus on.

hte;skunnan
sydän1 si1iaTjfrj

ei aiheuta
toimintaa

Edellämäinitut asiat tuntuivat aivan liion hyviltä ja siksi

epätosilta kävellessäni oman tiedekunnan erään oppiaineen luen—

nolle. Uhosin mielessäni, että nythän nähdään, etteivät muutkon

yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laitokset pysty hyvään ope—

tuksaen. Alku onkin lupaava: luentosali käy ahtaaksi. Viimein

pääsemme aloittamaan. Luennoitsija kertoo, ettei hän luentosar—

jalla käytä oikeastaan tieteellistä kirjallisuutta. Epäilen

jo tässä vaiheessa korviani. Kaveri jatkaa puhumalla taiteen

ansioista tieteeseen verrattuna ihmisen ja yhteiskunnan kuvaa

jana, koska sillä ei ole tieteen painolasteja esim. eettisten

asioiden kieltämisestä. Olen ällikällä lyöty. Koetan änkyttää

itsekseni jotakin tieteen arvovapaudesta ja muusta hienusta,

mutta luennoitsija tuntuu lukevan ajatukaeni ja kysyy, voiko

lääketiedekään olla arvovapaata. Kaivan esille opinto—ohjelman

ja etsin aoiaen radikaalin nimeä ja oppiarvoa, eihän kukaan

lukenut mies voi tuollaista puhua. VTT tarkoittanee jotakin

kondiaylempää. Olen sekaiain ja tunnen innostuksen valtaovon

minut. Kuuntelen liki lumoutuneena hänen puhettaan arä;istä

kirjasta. Seuraavaksi luentokerrakai luennoitaija lupaa tuoda

vanhemman opiskelijan, joka tekee graduaan oaallistuuan hovain—

noinnin menetelmällä.

Mieleni ei lakkaa esittämästä varauksia. Mutta kuinka käy

luentoaarjan arviointi? Tarvitseoko tätä arvioida, koska kurs—

sun liittyy myös kirjapaketti? Mutta onhan meidät aruioitnva.

Opiskelijan kunnia vaatii arvostelemista! Vai vaatiiko? Luen—

noitsija ei puhu mitään tenttimiseatä, ikäänkuin se ei olisi

tärkeääkääh. Ehkä hän olisi tyytyväiaempi, mikäli osallistui—

simme aktiiviaesti demonstraatioihin ja yamärtäiaimae asiat

muutenkin syvällisemmin.

Olen jälleen toivosta ja unelmiata hulluna. Puhun kaikille

erilaisesta opiskeluata. Hypin pöydille ja pidän palopuheita.

Itsetunto tuntuu toipuvan viimekevään krapulasta. Onhan tosin

olemassa pieni virhemahdolliauua pääteimissäni: ehkä laitokaemae

opetus sittenkin on hyvää, ainakin jotkut luennuitsijat ovat

ottaneet opiskelijoiden vaatiauksia huomioon ja olleet tyy—

tyväiaiä ajatustenvaihdosta mutta he ovat ehkä niitä, jotka

olisivat tehneet niin jokatapaukseasa. Heille kiitos! Ja ehkä

no, jotka mielestäni eivät ole hyviä, ovat sitä tasolla, jota

vaatimaton järjenjuuksuni ei kykane ymmärtämään.
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Odotan innolla ensimmäisiä psykologian luentoja. Olen yö—

hallä myöhästyä. Oktiivista unohtamistako? Ei, vaon passii—

vista jonottelua kassalla. Ryntään hengästyneenä sisään ja

istuuduri. Huomaan olevani viisi minuuttia myöhässä. Luento on

jo täydessä vauhdissa. Epäilen, ettei luentosarjan aloittaminen

ole vaatinut riitiinitoimenpiteitä enempää. Ihmiset ovet melko

täysilukuisena paikalla. Jaotteluja syntyy taululle. Pienet

pirut hyppivät t<araivoilani. Historiallinen katsaus on naivi,

jaottelu puutteellinen, mitäänsanomaton. minusta luento on

tylsä perusluento. Kehittelen koottua vastalausetta, mutta näh

dessäni yleisen mielenkiinnon tätä eksektia tieteellisyyttä koh

teen tunnen henkilökohtaisen voimattomuuden ja päätän pitää

suuren suuni kiinni. Se on tosin vääxin sekä itseäni että

luennoitsijaa kohtaan. Käveler, luennolta pois nuijittuna.

Olen samassa tilanteessa kuin joskus ennenkin. Olen tyy

tymätön,. mutta nyt on erona se, että epäilyksen ja toivon

lisäksi olen nähnyt, että toisinkin voi olla. Samaa puhuvat

ystäväni muistakin kuin etnologian tai yhteiskuntapolitiikan

laitoksista, ainakin filosofian.

Hitto, en osaa termeillä puhua, mutta inhimillisemmän

tiedon löytäminen ja esittäminen luulisi olevan ylevä tavoite

psykologiankin laitokselle. Kun näitä vaihtoehtoja löytyy

käytännön opetustyössä, niin kuinka lienee laita tieteerifilo—

sofisten perusteiden tai psykologisen ammattikäytännön...puhu—

koon siitä viisaammaat! Muuten olen kyllä sitä mieltä, että

elämä on ihmeellistä ja ihminen ihmeellinen värkki.

Päiy.ni sisältö:

kirjastö ja tenttikirjat

kyllästytt — jo nyt

Tahdon takaisin kesän:

huolet tomuuden, lämmtSn

sen hermostuttaneen hälinän

hiljaisuuden paiuon tilalle.

Olisin lapsi, ja rakastaisin

kuin lapsi: antautuen ehdoitta

analysoiaatta sosiaalisen priLaariryhmän

inutrumentaa].isia ja ekspreesii’vjeiä funktioita

Kymmenen tikkua laudalla:

opiskelu, ponnistelu, kieltäytyminen

kirjat, luennot, demot, tentit.

ykeinäieyy, persoonattomuus, vaiheellisuus.

Kuka hyppäisi ja huutaisi:

KAIKKI PELASTETTUt

tokaj.uokkalainen

IKIvÄ KESÄÄ

klItoaaIIon,



Taas on perjantai. Ei millään enää viitsisi lukea,

vaikka pakko kai olisi. Ehtiihän sitä sitten. Si

täpaitsi äänistä päätellen muutkaan ei lue, käytä—

vät kaikuvatriemukkaista äänistä. Onhan viikonloppu.

Rentukkaan vaan näkyy olevan jonOa, vaikka sinne on

pääsymaksu. Jonossa suurin osa on kaupunkinuorisoa.

Mitähän ne tadlt oikein hakee? Tututkin on kaikki

jossakin.

Jos vaihteeksi lähtiskin kaupungille. Jossain pu—

bissa vois jutella tavallisten ihmisten kanssa.

Sitä kuulemma voi turtua, joe jatkuvasti puhuu vain

opiskelijoitten kanssa, opiskelijoita kiinnostavista

asioista. Sitä teoretisoituukin.

x

Täällä on paljon väkeä. Ihmiset puhuvat melko maal—

lisista ja yksinkertaisista asioista. Yleensä aika

rehellisesti ja koSkettavastikin. Jo•tkut väittele.

vät kovaäänisesti, hakevat sitten lisää votkapuoluk—’

kaa. Tuolla tanseitaankin, tangoa. Sitten humppaa.

Nurassa heitetään tikkaa. Naapuripöydässä joku

nainen •tilittää elämäänsä, hänellä lienee ongelmia.

x

Ei sitä kauan jaksa täällä olla. Parempaa musaakin

pitäisi löytyä. Eikä täällä ole tuttuja. Vieläköhän

ne Pentukassa möisivät yhden isotoopin?

MITÄ SITTEN?
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