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päätoimittajan vaihtioksen. Vastaavina (kysyvinti)
toimii tästä lähtien kaksi naista kolmos— eli kar—
sintalturssilta. Mikskäkö kaksi? Koska päätoimittajan
homma on jaettu puolipäivätoimiseksi. ./koska tarvi-.
.

taan kaksi naista vastaamaan yhtä miestä röhkii tie
tysti joku sovinistisika nurkassaan.
(Karjalcuntahan
.

.

tässäkin tietysti on valinnan takana). ./koska kaksin
aina kaunihimpi (ja hauskempi). Symbolisoikaamme dia—
logia joka tämän lehden sivuilla viritköön ja kukois-.
takoon.
Mattilanniemeä rakennetaan, juntta jyskyttää routaista
maata. Kuulemma suunnitelmissa on mukana min. vilier—
aluepuutarha; viihtyvyystekijöihin
kiinni te t;ään
huomiota. Näin arkkitehti Kolehmainen yliopiston ra
kentamisen neuvottelukunnasta:
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liakennuohankkeille onnea ja menestystä toivomme me
pienet opiskelijat

oz

ARKISEEN

ELO?\

AHEkRVKSEEA’

TQPOSFi
Tämä

tarina on tosi.

Se kertoo tämänpäivän 2.

vuoden psykolo—

cjian opiskelusta ja opiskelijaista,jotka ovmt alkaneet toimia
kohottaokseen opiskelun nielekkyttä.loite tähän syksyllä
alkaneeseen toimintaan lähti
oli

rieidän omista riveistä. Pdunperin

aikomuksena kokoontua juttelemaan psykologian opiskelusta,

sen

tuomista paineista ja ahdistuksen aiheista.YTHSn psyko
logien
kanssa me puhuimme meidän
testattujen “ paineista

olla jotain muuta kuin me tunnemme itse sisältä olevamme. ja
opiskelun ja
muun elämän “ yhteenkytkemisen vaikeuksista.
Tästä

ensimmäisestä

tapaamisesta on sitten syntynyt jatkoa
ja toiminnan muodossa.Toiminta on syntynyt tar—
pee5ta vaikuttaa siihen miten täällä opiskellaan.
tapaamisten

1

Huom.

tämä Ei ole

KUI&A

jatkoa luovuuskeskusteluun.

KiRJOITTAA JA

MITÄ?

“Jos ihmisen kehitystasoa mitattaisiin hänen musiikki—
makunsa mukaan, mittari olisi Sylvia Honkavaaran mielestä
kolmitasoinen.

flhimpana on rock—musiikki.

Seuraava,

kehittyneempi taso on melodinen viihdemusiikki,
kiusaa kehittyneemmänkäiin korvaa.
ymmärtämään klassista musiikkia,
“

Raaka musiikki

joka ei

Lopulta ihminen avautuu
erityisesti sinfonioita.

ja rumuus vetävät ihmisen matalammalle

tasolle ja väkivaltaan.
sairaita,

jo

Nuoret väkivallantakijät ovat jo

he eivät enää hallitse itseään,

vaan jengi hal

litsee heitä.”
Keltjnrnäen takkatulilla pohdimme konkreettisia vaikuttamism
ah—
iollisuuksia.Päätjmme lähteä liikkeelle aivan jokapäiväisestä
tilanteesta eli oiliista kevään luennoista ja luennoitsijoista.
fJelegsatiornme lähestyi joulun alla laitoksen opetushenkilökun—
taa esittäen vaatimattoman toivelistamrne
—luentorungoista
tentittävän kirjallisuuden arvioinniata
ja kytkemisestä luentoon
palautetilaisuudesta tentin jälkeen
—

—

Sillä

on

sanottu,että luentojen pitäisi olla sellaisia
kuin ne valtaasalta näyttävät olevan.le olemme omalta osaltamme
missä

olleet valmiita elvttämään luennoitsija—opiskelijat vuorovai—
kutuata.Kirjeemme tulokset

tosin ovat jääneet laihoiksi sen luen—

non kohdalla,jonka suhteen tällä

hetkellä olisi eniten parantami
sen varsa.hutta monet opettajat ovat tulleet vastaan,erityisesti

riaina Jan pitäjät.
PI olemme kokoontuneet noin kerran kuussa ja kokoontumiskerroil—
la on ollut erilaisia teemoja
hyödyttömyyden tunteesta ympäristö—
psykologiaan.Seuraavaan tapaamiaeen on pyydetty ulkomailla opis
kelleiden kokemuksia ja miten niitä muotoja voisi soveltaa täällä.
Kaipaamnie myös vanhempien opiskelijoiden kokemuksia ja yhteyksiä
niihin henkilöihin,joiden kautta voimme vaikuttaa työryhmissä ja
neuvostoissa.

Sillä

laitos tuntuu kuulevan meitä

konkreettista ehdotettauca.Ja tällainen
vaikuttaa sekä kurssin ilmapiiriin

kun on

suunnittelu

jotain

ja toiminta

ja opiskelun mielekkyyteen

5

Kaunsudentajumme on kadonnut parin viime vuosikymme
nen
aikana. Tason lasku on selvästi näkyvissä. Suurin
syyllinen
tahan on väärin ymmärretty demokratia. Huippuja
ei saisi
olla missään, ki kki kootetoan latistaa samalle
tasolle.”
“Pitköllc henkistynyt ihminen osaa intuitionsa avulla
järjesta myör aineniliset olonsa hyviksi.

5.
Vaikka tämä
Jos olet samaa mieltä edellisten lainausten kirjoittajan
kanssa, niin käännä sivua nopeasti, jos taas ot, niin pysäh—
dypä hetkeksi misttimään erästä seikkaa:
tiedon tunnetuksi

kyse on psykologisen

tekemisestä.

asia ei lienekään ihmiskunnan,

ten tai psykologien suurin

suomalala—

js tärkein ongelma,

mielestäni on pohtimisen arvoinen.

se silti

Kuka hyödyntää psyko

logista tietoa? Kenelle on siihen velvollisuus? Eikö sitä
pitäisi hyödyntää laisinkaan? Plikä on hyödyntämisen
koitus? Kysymyksiä riittää loputtomiin.

tar

Täällä jovkoesamee

ainakin Nevelaisen Vesa on joskus koettanut herätellä
eineesta keskustelua.

Onpa ollut puhetta joskus sanasta

miestä —palatasta vaikkapa iirsykkessä,
perätä

sistaP Toisaalta tietysti

voimme hyväksyä asian nykyi

sellään ja antaa tespakoiden
esim.

jossa voitaisiin

lisätietoa kyseenalaisista psykologiaita’totvuk—

ja muiden ottaa tietonsa

edellisenkeltaisista kirjoituksista (vrt.

Tempakan mielipiteitä rock—musiikista)

Rnneli

tehdessään hyvin

laajalle ulottuvaa mielenterveystyötä.

Lainauksat ovat Kauneus & Terveys —lehden (nro

),

(

vastaanotolla —palatalta

logiasta 1950;

henkisesti kehittymätiin

jossa on juttu Sylvia

Honkevssrssts otsikolla Kauneus ja henkinen terveys.
tateltu on filosnfisn tohtori,

Haas—

Vaikka lainaikset ovatkin vali—

Englannissa ja heerikassa.

koimalla valittuja ja otetut irti alkuperäisestä yhtey—
destään,

kuvastavat se silti niin vastuuntunnottomis ja

metslstasoisis ajatuksia,

ettei niitä voi edes alittas.

Kyse ei ole ainoastaan siitä,
vai ei,

onko asiasta samaa mieltä

vaan jo siitä täysin holtittomaste tevasta,

n jn tkoa luov’iv nkcskunt Juun
0

johtopäätökset kerrotaan varsoina

Kuluneen vuoden teemana tuntui olevan

uovuus
3
I

isolla

ällällä. Minusta aiheen käsittely loistavine teoreti—
sointineen jätti hieman haiskahtavnn jhijen.

Tiotynlai—

nen pseudointellektualismi kaikkine tosikkomaisine äänen—
painoineen herättää hilpeyttä. Asian (luovuuskäsitteem)
voi ilmaista yhdellä sanalla. Oksentaminen.

jolla

Luova ajattelu synnyttää luovaa toimintaa. Toiminta il

käsitteitä ja syy—seuraus —suhteita käytetään.
5 kuitenkin
J

‘IJjsji

väitellyt taiteen psyko—

opettanut ja tutkinut 5
uomessa,

opiskellut,

terveisin Julkvaen firto

11/1902)

tosiesioina.

maisee luovuuden tavoitteen. OksenmiYkeen. Mornalista’o’n
todellakin turhaa puhua luovuuden yhteydessä.

Liteteanpe vielä
on julkaistu:

ko.

huomioon ympäristö,
lehti käyttää

tasoista evustajakaartia

(esim.

samassa numeiosss Lauri

Olemassaolo ei ole kaksijnkoinen kuten ihmisen ajattelu.
Koska oksentaminen on olemassaolon ilmaisua jättäkäämme
se siis arvovnpaaksi.

Ja titteleitähän kansamme on ennenkin kunnioit—

tenut ja katsonut ylöspäin,
Foisaslte taas ne,
kyseenalaisikei,
Honkavearat,

yleensä ilmaisen korkea

ja pyrkii muutenkin oleiuaen

Hauhals ja Pirkko Kiviniemi)
luotettava.

jossa kirjoitus

oikein filosofian tohtori jne.

jotka asettavat em.

kaltaiset jutut

voivat tehdä niin muillekin,

joita jotkut

Kiviniemet js Rauhelat kirjoittavat,

niitä tohtoreiden höpötyksiä.

ne on

Näin Yrjön päivän lähestyessä toivotan onnen kaikille
Yrj hille.
Yrjö “George” Yrjönsuuri—Yrjölä

UNITYON KULKU RYHMASSA

UUSi TAPA
LANE5TYR Ut\UR
Paljastavat unet, Uliman

,

KUVA 13

1. Unen eCIt3minen

IJNENNÄKIJÄ
5. Unen
omlstamfr,en

3. Unernik, reekdo

RYHMÄ

4. Me,kftyssisAiIA la,I,enlava vuo,ckenkus&u

Zimmerman

Karisto 1982
Jnet ovat ehkä kiehtGyjrl ja salaperäisja
ihmismielen toimin
nan alue. Ne vievät meidät jokaisena yönä
vastatusten muuntu—
neen todellisuuden kanssa ja saavat meidät lähes aina
ymmälle.
uni on kuin moniulottejnen arvoitus johon voi astua
sisään
mutta sitä ei voi koskaan täysin hallita tai ratkaista.
Tamä vuosisata alkoi unien tutkimuksen kannalta
merkittävästi,
ilmestyihön v. 1900 Preudin ehkä tärkein teos
“tJnien tulkinta”.
Toinen tämän vuosisadan tärkeä uniteoreetjkko oli
Carl Jung.
?Iolemmat herrat yrittivät luoda yhtenäistä
unientulkintateo—
riaa. Preud etsi unien kätkettyjä seksuaaljaja
symboleja ja
Jung kollektiivisia, yleismaajljnalljsia
arkkityyppejä. Heidän
päämääränsä oli luoda symbolateorja, joka olisi
yleispätevä ja
jota voitaisiin soveltaa kaikkiin uniin ja
unennäkijöihin.
Unitutkimuksen uusin profeetta, psykoanalyytikko
Montague
Ullman, haluaa palauttaa unet unennäkijälle
itselleen. Ullman
ei etsi yleispätevjä selityksiä ja merkityksiä
vaan haluaa
herättää unenäkijän oman oivalluksen urtiinsa. Unella
on enem
män merkitystä meille jos itse oivallamme
oman symbolikieleinme.
Samanlaiset symbolit voivat eri aikoina ja eri
ihmisillä merki
tä erilaisia asioita riippuen elämäntilanteesta
ja senhetkisietä
ongelmista. Unet ovat kuin alitajuntamme kirjavia
valepukuja.
iJllman on pyrkinyt kehittämään sellaisia
menetelmiä, joissa
ihmiset etsivät omia merkityssisältöjä unietaan
toisten avulla.
Hän myöntää myös yhteisten ja yleisten symbolien
olemassaolon ja
usein joku toinen voi oivaltaa unen sanoman
paremmin kuin unennäkijä itse. Täman takia on öllman perustanut
ns. uniryhmiä.
Uniryhmät
Iyhmissä on yleensä n. 8-10 jäsentä. r?yhmä kokoontuu
kerran
viikossa ja se toimii ilman varsinaista vetäjää.
Tavallisesti
unet käydään läpi viiden eri vaiheen kautta

(Ullman s.207)
Ensimmäisessä vaiheessa kertoo joku ryhmän jäsen hiljattain näke—
mänsä unen (mieluiten melko lyhyt uni) ja muut kirjoittavat sen
ylös mahdollisimman tarkasti. Toisessa vaiheessa kuulijat kerto
vat vaikutelmiaan unesta ikäänkuin se olisi heidän oma unensa.
Aluksi käydään läpi unen sisältämä tunnelma ja sitten siinä esiin

ritään varsinaisia tulkintoja ei esitetä vaan
kukin pyrkii käymään unen läpi oman intuition ja omien merkitysten
valossa. Näistä unennäkijä sitten valikoi itselleen parhaiten sopi.
tyvät vertauskuvat.

vat selitykset ja tuo mukaan omat reaktionsa uneen je sen uelityk—
sun. Tämä on prosessin kolmas vaihe. Neljännessä vaiheessa seuraa
keskustelu, jossa merkityksiä tarkennetaan. Viidennessä vaiheessa,
jota Uliman kutsuu “unen omistamiseksi” unennäkijän tulisi luoda
luoda synteesiä unestaan ja sen sisältämästä viestistä. Kirjassaan
Uliman rinnastaa unennäkijän ja ryhmän välinen suhteen kätilön ja
synnyttäjän suhteeseen: “ Jos ryhmän jäaent
vat onnistuneet teh—
tävässään, he ovat toimineet kätilöinä: he ovat saattaneet unen
esiin katseltavaksi ja auttaneet unennäkijWt suhteisiin sen kanssa.
1un tämä tapahtuu, heidän tehtävänsä on lopussa, ja sille, joka
unen synnytti,alkaa tosi työ.” (s. 211). Tottahan on että mikään
uni tai sen selitys ei ole mikään lopullinen oivallus itseturite—
muksen tiellä. Unet ja selitykset muuttuvat kuten ihmiienkin ajan
myötä. Unet ovat kuitenkin merkittävä ilmapuntari josta voimme
tarkastella psyykemme tilan.

clKirjan arviointia

Ulimanin kirjan suurin anti on sen ki4yttbkelpoisuus. iinä sel
vitetään tarkasti uniryhrnien toiminta sekä niihin liittyviä ra
joituksia ja ongelmia. ilhlman ei turhaan kerskaiie vaikeilia psy—
koanalyyttisilla termeillä vaan kirjoittaa selkeästi ja asiahhi—
sesti, joskin ehkä kirjan puo].ipopulaarinuus voi ärs,yttääkin jo—
takuta. Kirja ei ole läheskään niin hyvä muissa kuin uniryhmiä
kuvavissa kappaleissa. Kappaleet unien tutkimuksen historiasta

ja

unien luonteesta tuntuvat lähinnä täytteeltä ja jäävät autta—
mattoman pinnalhisiksi ja keskeneräisiksi vaikkakin ovat sinänsä
ihan lciintoisaa luettavaa.

e
4
R Omu

arkö

Jees. Rauhantyö on lähellä sydäntäni. Niin se on myös Ponaidil—
la, Jurilla, Sutelalla ja psykologien rauhantoimikunnal].a. Ja
mikäs tässä on rauhaa puolustaesaa: Puolustusvoimien solttokun—

nat kaiuttelee sulosointuja rauhanjuhlissa, yliopistolla on rau—

Hieman kirjassa ihmetyttää Ullmanin hyvin varovainen suhtautumi
nen unien käyttöön terapiassa. Hän korostaa monessa kohdaasa ettei
vät unirihmät ole terapiaryhmiä.Mutta tokihan niillä on myös
terapeuttinen arvonsa ja mielestäni uniryhmiä voidaan soveltaen
käyttää myös terapiaryhmissä.
kihän Ullaamin kirja luonnolhisestikaanols mikään lopullinen to
tuus unitutkimuksen alalla mutta se sisältää ennakkoluulottoman
näkökulman, mikä. on jo arvo sinänsä. Vahinko vain että tuo
“kuningastie alitajuntaan’, kuten Freud unia nimitti, ei ole
eläkään saanut tarpeeksi sille kuuluvaa tieteellistä huomiota.
Tätä puutetta poistamaan ja kuningastietä kulkemaan on lähtenyt
laitoksellamme jo peräti kaksi graduryhmää. Toinen on työssään
jo melko pitkällä. ja toinen vasta ihan alussa. Hajanaisia uni—
ryhmiäkin onerustettu joten eipä tässä tiedä vaikkapa unisesta
laitoksestamme tulisi vähitellen ainakin unitutkimuksen keskus.

hankasvatus päivän ismi.
Mutta kun tuo rauhantyö on lähellä sydäntäni, niin kerronpa omia
kokemuksiani siitä, kuinka me psykologit toimitaan asian hyväksi.
Minä olen kannattanut sitä, että

yö

i.simnio yhdessä ammattikuntona

hoitaa tätä rauhanasiaa. Eihän me olla ainoita eikä parhaitakean,
mutta jos me tekisimme töitä omalta pieneltä om’4tamme. Se on
jukoliste kaunis ajatus.
Psykologe illahen on oma rauhantOimih1fltan5a.

SPOL: srma toimia mmm—

ni olon joutunut/saanut seurata uuden orpanisaatiomme alkua ja
—mieto stäni—

rTrhIPThJMT

-:::

TYsluatteko buumlla niytt°ttä Rauhamtoimi•kunnan vuosikokoukaesta?

Selväh Jluom. Nämä eivät ole sanatarkkfljs Jainsimkaia.
..‘ähmmtta meidän on syytä pitää mielessä triä YYs1—mopirmus,

Arto Leppänen

reloittan tätä amoistariimuntaa.

n”

..“

1
T
ähän toientaouunnitelflmaan pitäiri lisItä se tilanne, kun
ylindodon syttyessä saattaa senasso pommi CtIojmSSa olla 7äO ih
mistä samassa tilassa, niin miten me hoidamme tämän maenpuolus—
tmksen psykologimon puolen.

.“

‘ Nämä ajatukset nyt eivät, korostan vi.l’, olo välttämättä minun

mia

ajatuksiani, mutta näistä osioita jkm tapmith:msesa puhut

tiin SPQL:n hallituksen kokukmesmo’T(YflIärtäVästi. hymyilevä SP0L:n
odimstojn)

Jne. Jotenkin nl•n minä muistien puhituu. fitel:omrm. Tälinista
me oli keko n jon. flhnun
mi l;ään ui lis

mmml u

joteohto

iSUL!kfli.]•i°

rm’ptti,

mutta onnopam siinä

vosta-ri. länä 1
n
e
n nimon

•

Se tms—

//

/,‘

piisäni jopa auuuiiitiulin, että kirjoitan rajun jutun pzyko—

luiuiitieija toikka psykologia—lehteen. Siinä olimi mainittu
osi. seuraavia asioita:

Toise ksi, rauhantyö lähtee aina yksilöstä,

jokaInen henktlökohtai—

esta päätöksestä vastustaa sotaa. Psykologien rauhantoimi!zunnal]a
ei ole mielipidettä siitä, miten se suhtautuu yksityisen ihmisen
rauhantekoihin, mitkä teot ovat hyväksyttyä raiihantyätä. Mikä on

ava sotaa vastaan

psykologien rauhantoirnikunnsn sanoma .Iärneniileen? Onko osin. rau—

Rauhankasvatiista ci Ole se, rapseiie ei l:orrota lapselle

hantyötä mennä siviilipaiveluun? Onko raliontyhtä auttaa iunlstö

ikäviä tosiasioita

yli nsyykl:isnn pahanolon tunteen,

aalluaata vaan se, uttä Iturrubaan ne, mutta

ei isä &ivysui, että näin ei vLlltt
ola niin etta
Ne ea

alati,

.kttä ole aina, se voirer

toi—

n ailoasaa on joskus tass raha.

Jo napole0n

itä tahää burikkereisaa, aoska jos so a tulee,

joka “hoin1l’ tuls

tarkalisoa

t te lentoa st?

ronkea

III 1
oivo
s
i, että hoijivon sir-ipnlittitan II:töN

ilkopolitiikl-n.

oauhnntoirn il:untn!rin

toiri

ii

hurinitatkvan

ektiiviseti ui ospäin, antaa slotttsito riuirien naidan ps’kln

ja ojomao kaikki sängettölä ja suolet kankaalla

goille. Kikii osan toiminnan periattiden 5
pitäi ojia poditiit
i

No, mutta nissu kun olan, aflpä taida uskaltaa esitellä
riolipiteitäni

muille kuin meille opiaselijoille.

tyhoiä

jäinmöinen se

juttu nt olisi Ollut:

enon sltöy
Onko psykologien rauhantaimil:unta rauhan järj- tö
on pakotettu sietämään vastustusta,

lo iriasiista.

(joli ai.snrj no

..)

vaiko hunkisen

maanpuol uetikren linkki?

Tässä tilanteessa on vaikea vedota
PSYEUICGIKR rk1lf:/u[oTkIkuuTA

läkätlsn raihautniiikun—

taan: Lääkärit ovat useaan otto’seen todonneot ja toditsnuot,

•MIKSI?

että ydinsodaosa ei ole kylliksi ]dläkärnitä.Silloin ei voi ihd5
Kiinuustinucna olen seurannut populaarin rauhanliikkoen nousua:
äaihanarssijnt haluavat rauhaa, erueija haluaa rauhaa, prooident—

tie haluan rauhaa,
i

raooin USA:n ja NL:n johtajat. Psykologiaa

Enää mitään.
Miten lie psykologien laita? Nnraattiet sn°nttajat kun saattavat
kuolla niihin 25 Suomen ikiorarin ydinpom iin.

auhan tal.il:unto haluaa rauhaa.

Kohta vuoden ti:inoena ei rauhantoimL, antamme n].e vieläkään
kyennyt ratksimeiaan eräitä kipeitä toiuintansa neruskysymyksiä.

Erinsäl:in, raihentoinikunnalia on lähtökohtana rauhan tila.
Thllä käsittcljii on aina vastakohta. Rauhan vamiakolta on sota:
Epäjärjost,kcon, haal:san,

vurenvuodatuksen, kauhun, hlrrnutöiden

Psykologien rauhantoinikunnan luulisi tnirivsn pienen ilman pu—
loista ja ahdistuksosta lähtien, niitähän no noIna tutldmre jo hoi
damme. Missä on rauhantoimikunnan apu ihmisille, jokn noll:0ävät,
ahdistuvat pomiia joka niilo:in tahansa saattaa,..
Nimeä viipyy apu arneijassa psyykkisosti dairastuneille?

jne, tila. Nauhantoliknota toki julistaa tolinivansa rauhan puo—
lasta, mutta missä on sodan vastustaminen tässä ja nyt? Vai olem—
rueko taas hautautunaet “näennäistietceliisyyteen ja laimaamisen
polkoon? Rauha ja sota ovat normatiivisia käsitteitä; voimme mm—

jotka

tulivat soda puolesta.
Jos ole eino liian sinisilahisiä idealiste ja, ei t oiminnallaaine
ole merkitystä: Nykyisin rauhan nimissä tehdään kaikki raakuu—
detkin, Tätä me emme voi hyväksyä.

on

perinettoeliinen keskustelu rauhontoimikunnan iuontestn aloitetta
va viim istään nyt. Luulenpa, että muuten

hyvä idoa on jo vesit—

tynyt, hautautunut kaikkien haalistuneidon ajatusten synklnään

hoa rauhaa toivottavaksi ja sotaa pahaksi aslaksi.
Psykalogien rauhantoimikunnan on oltava niitä vastaan,

Mikäli rauhantoiniinunta mielii saavuttaa laajempaa ]nannatustn,

siikkiin. Tuskinpa muut kuin todei].m valvoutuneet psykologit eos
kuule vat koko rauhan työ stämme.
Ptovalainon vesa

-

/

TssUpU kaLlan

ankaiva

ovat se o:]ata,

lioiÄrsykkeeseen1 Ärsykouutiuet

]onhonp:in.taanv:atdc:kaik
1::;:aal•

leÄrsyke-toisittajalle, mith tiedät...

Y E 1 LL E

AK\
4 D€ U
JO Kfl 4 ? KE S A
rTESL)(’i EUfl\ TASa Tjvln. \—

£
tulleet opir±olijasukupolvet ovat kuulemma parempia kuin aiemmat.
änuskaa, ei:a— ja tokavuntiost Jos ne vanhan rappion levittäjdt al—
kavat kohua teitd, niin jopas olette varhaisessa vaiheessa lNsth—
tino itfl. kapinaliike pystyyn, toverit
i:iiitp vHituttt on tioncntänyt eräs ausistentti,

jonka niiele—
ti nyk isot 3. vuoden opiskelijat ovat vieJ. sitä sukupolvea, joka

ei valitettavaoti ole innostunut kokeellieen psykologiaan. udespi
kuolosne on. Alkaa nLyttid ciitä, otth opettajat eivPt halua nuut—
taa sitiLlin itsossiLin kapinaliikkoen vaatisiustan mukaisesti, jäten
he

äittilneut valita itselleen soveltuvainpia opiskelijoita.

uVCi:

l1otH s tPmti

sanoo ntiikka? No näyttääktiäs nyt, oka—ja tokaiiutie U

Koirion upintoviikon tutkisuskurssi alkaa kuulemma koh tapuoliin vas
tata soiden tiedekuntien yraduja. Perusteluna on kuulemma me, että
opiskelijat ovat niin huonoja graua aloittaessaan. Tietysti ovat,
o [käs ne gradu ollut iki, että sen tehdeenätin oppisi sutkinuksen
ähJm tut:iauksen 1 inourat?
PoLs tuti.iousLirrneistai:•Lrjal] isunmkataaukso t ja useat alustuk—
se t.
on aourannut rauhani:aavatus—luentoearjaa aktiivisesti.
ILe

Olen—

kyLlä kuunnelluot lukuisia alustajia, sutta tähän monuessä

asialla ei

ole

vielä ollut yhtään pasifistia. No, vähler[Imistät

ja po tkireavat

kuots:tsso

tirii

-‘tuloista

nan päivälehti tioui kertoa
Naccoby on tnstannut

yritysjohtaja Per (lyiionhu.oiar. Valtakun
itehestä, että amerikkalainen psikiatri

mi eliei flnraciiashta mustLÄIKKÄ tetil)ä.

kriirtyvä ja että vielä olikaan rni.eo. Mitäs tästä sanoo psykologi—
o ti l.kka? Lovitelläänkä ilo—tuloksia ja käytetään tuollaisoon?

‘2(1.

Mitenkäkö honoseksualismi liittyy psykologiaan, psykologeihin,
psykologian

opiskelijoihin? Haastateltava, psykologiaa opiske—

leva homoseksuaali,

joka olisi antanut nimensä julkisuuteen

mutta jota ahdasmielinen toimittaja ei sallinut, selittää asiaa
näin:
Psykologien, lääkäroiden, sosiaalityöntekijöiden ynnä muiden
“auktoriteettien” on tärkeää tietää homoseksualismista, koska
he vaikuttavat paljon asenteisiin “kansan” keskuudessa. Sitä
paitsi varmasti esimerkiksi psykologi tulee joskus vastaanotol—
laan törmäämään homoon; aika monet honoseksuaalit on olleet
psykoterapiassa tai ovat ainakin lyhyen aikaa hakeneet tukea
psykologilta,

just kriisivaiheessä, kun tän asian “kohtaa”,

kun

sen myöntää itselleen.

—

Miten ja milloin huomasit olevasi homo?

M4lin siinä parissakymmenissä kun tiedostin oman honoseksuaa—
lisuuteni ja myönsin sen itselleni. Vaikka olin nä sen alita—
juisesti tiennyt jo kauan aikaa, murrosiästä lähtien. Nyt mä
olen jälkeenpäin tajunnut monia juttuja,

esimerkiksi 7—vuoti
aana olin kauhean rakastunut yhteen poikaan, nyt tiedän että
“sitä se oli”. Koko kehityksen ajan mun honoseksuaalisuus on
ollut mukana; sitä ei vaan ole uskaltanut myöntää itselleen, se
on ollut niin uhkaava asia.
Yhdessä kaverin kanssa käydyssä keskustelussa tää asia sitten
konkretisoitui, mä tajusin tämän jutun ja sanoin sen ääneen.
Se oli sellainen rysäys, kaikki romahti. Tuntui että mä olen
—

yksin,

että en pysty enää elämään, täytyy tehdä itsemurha.
Menin sitten psykoterapiaan. Sellaisen puoli vuotta mä olin ihan

vähän kuin joku
masentunut ja itseenpäin kohdistunut. —Se oli
suruaika j:nssain kuolemantapauksessa.
Tietävätkö ihmiset että olet homo?
ei.
Kaikki ystävät tietää, tutut ei, vanhemmat
ottaa sen helpos
jotkut
hirveästi
Suhtautuminen on vaihdellut
olennaisin
kaikkein
se
ti vastaan, ne tajuaa ettei homous ole
muutakin
olen
Että mä
osa minusta, ettei sitä pidä korostaa.
helpompaa; pojille se voi
kuin homo. Tytöille se tuntuu olevan
mun homouden “pal—
olla vaikearr(pi asia. Muutamassa tapauksessa
siihen asiaan on
jastuminen” on estänyt ystävyyttä, mutta kun
ennalleen. En minä ole
saanut etäisyyttä, tilanne on palautunut
enää minun asia,
kokenut kertomista negatiivisefla ei se ole
—

jos toinen ei pysty sitä hyväksymään.
asian?
Miksi on tärkeää että p}it siitä, myönnät
kokee paljon
homoutensa,
Tutkimusten mukaan homot jotka myöntää
Ne voi elää
kriisejä.
vähemmän mitään psykologisia ongelmia ja
verrattavissa
on
niinkuin muutkin ihmiset, niiden hyvinvointi
—

muuhun väestöön.
katsotaan olevan
Tässä mytitämisessä (olen lukenut jostain)
aivan avoimuuteen.
eri asteita vaihellen kokonaan kieltämisestä
Pyrin siihen, että
(Missä sinä olet?) —Yli keskivälin (naurua).
vielä kertonut esi
voisi olla ihan avoimesti; en ole ainakaan
—

JÄ1JESTöToIv!INNAsTA:
—

Mikä on SETA ?

(en mä niistä järjestöistä kyllä paljon tiedä.. .)No, SETA Ry on
kuitenkin Seksuanlinen Tasavertaisuus Ry, lähinnä homoseksuaali—
en valtakunnallinen kansalaisoikeusjärjestö. Eiköhän se pyri
muuttamaan lakeja ja tekemään hoffioista tasavertaisia muiden ih.—
misten kanssa,
Sitten on PSYKE Ry,
jestö;

joka on valtakunnallinen homoseksuaalien jär

se suuntautuu homoseksuaalien vapaa—ajan toimintaan,

jär

jestää tansseja, retkiä, matkoja ja julkaisee “96”—lehteä.
Sitten on muita, pienempiä järjestöjä, esim. Club Cabaret,ja
Club Diana.
HOMOT JA LAKI
Mä en kyllä kovin tarkkaan tiedä tästä lainsäädännöstä, mutta
kuiteskin sen verran, että Suomessa ei ole mahdollista laillis—
taa homoseksuaalista suhdetta muuten kuin keskinäisellä testa—
mentilla,

ja senkin suhteen homot on huonommassa asemassa kuin

normaalit aviopuolisot.
Sitten yleisissä tiedotusvälineissä ei saa esittää asial)ista
tietoa homoseksualismista. Lain mukaan on tuomittavaa KEHOTTAA
homoseksuaalisuuteen. Sehän on mieletöntä; ei ketään voi vietel—
lä homoseksuaalisuuteen,
Sitten ikäraja,

ei se tartu.

jolloin on sallittua olla sukupuoliyhteydessä,

on minun käsittääkseni homoseksuaaleilla korkeampi.

merkiksi vanhemmilleni.
Suomessa homoseksuaa—
Se siinä on negatiivista, että tähän asti
piilottelua. Sitten
lisuuteen suhtautuminen on ollut kamalaa
Cabaretin Uutta Suo—
saa lukea tällaisia oppaita (näyttää Club
eri
tapaamispaikkoja
mon Gayopasta lehtinen esittelee homojen
jossain pusikoissa
kaupungeissa). Nykyisin homot tapaa ulkona
alentavaa.
ihmisarvoa
ja vessoissa. Se on ihan eläimellistä,

—

Haluaisitko olla hetero?

En välttämättä enää. Aikaisemmin kyllä, silloin kriisivaiheessa.
Aika pitkään ajattelin,

että heteroilla on HELPOMPAA. Mutta kun

huomasin että heteroilla on yhtä vaikeeta kuin homoillakin,
niin se haikailu loppui siihen(virnistelyä). Joskus jopa koen
ylpeyttä siitä, että olen hoz
b.
3
LAPSIA haluaisin ehdottomasti, mutta niitähän ei voi saada,

(lesbojen
Tilastojen mukaan homojen osuus väestöstä on 4—5%
maissa
joissain
kulttuurista;
tietysti
osuus n. 1 %). Se riippuu
Maro—
esim.
yleinen,
hyvinkin
ilmiötä ei tunneta, jossain se on
on
Jotkut
kossa (liittyiskö se jotenkin naisen arvostukseen?).
homous yleistyy.
joskus homoja, joskus ei, esim. vankiloissa
se ole latentti—
eiköhän
asteisena,
Tämä piirre on ihmisissä eri
na aika monessa.

ei

edes acloptoimalla.Joillain homoilla on omia lapsia, ne on olleet
naisen kansan esim. naimisiaaa, mutta koskaan ne suhteet ei ole
oikein kestäneet

.

Tunnen yhden miehen,

vasta nelikymppisenä,
lee,

joka tajusi homoutenaa

ja niin no vaimot jäi. Useat homot ajatte

että lapsi on esteenä;

ei voi viettää sitä kauhean irral—

lista elämää mitä homot yleensä viettää. Jotkut haluaa lapsia,
jotkut ei, niinhän se on heteroillakin. Homot ajattelee, että

h

_
j

•*

/J
taipumuksensa mukaisesti;
lapsi käyttäytyy oman seksuaalisen
vanhempien hornous ei siirry.

TEoRG8vTiIk OPhV7’OjA
pot/7UAS SA

Rajoittaako homous elämääsi?
ttaa. . .tai EI me rajoita
Ilman muuta se on selvää että rajoi
elää välittämättä muiden
jos on tarpeeks rohkee, jos uskaltaa
—

mielipiteistä.

—

Pitää ainakin uskoo niin.
Teoreettisia opintoja käsittelevä työryhmä on kokoon—

HOMOSEKSUAALISET SUHTEET:
homoilla on paljon lyhytaikai-.
Mulla on sellainen käsitys, eetä
asu yhdessä Suomessa,
mia, yhden yön suhteita. Ei monet homot
luona.
ne asuu yksin tai vanhempien tai vaimon

uskon kiinteään ja pitkä
Kun tutustuin homoihinsanoin, että
Nehän mauro mut ulos. Monet hornot
aikajseeri ihjnissuhteeseen.
taisesti on erilaisia; kun ne
ajatteleekin, että homot yksinker
tulee sellanen kaipuu, että
on olleet yhden kanssa niin heti
haluaa olla toisen kanssa.
mitä ihmiset yleensä haluaa
Minä ajattelen, että homot on sitä
suhteissaan sen takia, kun
niitten olevan. Homot ei onnistu
ä; homot vastaa näihin
ihmisten mielestä homous on perverssi
ssä; suhteet sortuu
Ihmiset ei anna homojen olla yhde
odotuksiin.
—

kutsuttu kahdesti tänä lukuvuonna,
ovat olleet Carl Hagfors,

Jukka Kaartinen,

9.2 ja 16.2.

Elina Kala,

Läsnä

Vesa Navalainen,

Vesa Kinnunen,

krja Nevalainen ja Mrto

Julkunen. Puheenjohtajana toimi Hagfors ja sihteerinä
Kinnunen.
Vaikka työryhnij käsitteli suurta kurssimäärää, oli jo
ennalta selvää, että mitään muliistavja muutoksia ei
tule tapahtumaan,

koska piakkoin tulevaisuudessa ollaan
jossa opinto—oppaat laaditaan

siirtymässä käytäntoön,

kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tällöin on ilmeisesti
perustueilisempi kurssien suunnittelu edessä.
Seuraavassa joitakin kommentteja kurssejsta:

ulkoisiin paineisiin.
oseksuaalisuudetasi
Onko mulla vielä jotain sanottavaa hom
atistasi eli psykologin työstä?
ja todennäköisestä tulevasta amm
kelemaan psykologiaa, että
Ajattelin silloin kun rupesin opis
lien kanssa ja auttaa heitä,
haluaisin työskennellä homoseksuaa
Olen huomannut, että on mi
mutta nyt se on jäänyt taka—alalle.
nussa paljon muutakin kuin se homous.

PSY

2,

—

logian esilläoloon. Peruskurssista tulossa kai

—

t jo yhtenä mylläkkänä;
(...ja tässä vaiheessa olivat rooli
an haastattelijaa; mu
hasstateltava ryhtyi haastattelema
in toinen haastat
kana ollut kuunteluoppilas josta tulik
ja uskonnosta..
desta
lisuu
telija halusi tietää homoseksuaa
.vaan ei siitä nyt...)

Teoriasuuntausten kehitys. Toivottiin tässä tai
jossakin muussa yhteydessä SäilytetLäväksi mah
dollisuus marxilaiselta pohjalta nousevan pSyko

PSY

5,

suurempikin uudistus.
Fysiologian peruskäsittat Hagfors ehdotti luento—
osuuden nostamista 15 tunnista 24:än. Upiskelijat
halusivat kiinnittää huomiota siihen, että fysiolo—
gisen psykologian opinto jaksoissa olisi tietty
selvä jako ja kumuloituvuus ei kurssien välillä.
Hyvärisen et al teoksen luettavuutta luvattiin
helpottaa.

PSY

8,

S-R

Fysiologinen psykologia. Tulossa uusi kirja:
undamental 01’ neurosychology, entiset säilyvät
vaih toehtoina.

PSY 10,

Sosiaaiipsykologiset prosessjt.
painos
1975.

..

kohtaan 2ö uusi

teoksesta Uabert & Spieglar,

Personality,

4/.
P5? 12,

P5? 13,

in ruot—
onhankinta. Todetti
TL,tkimusotteot ja tied
tulee
kotasoisaksi ja tilalle
ainkialinan teos haik
yin children7).
uusi. (nlikohmn Stud
Gerdell suomeksi
Ihminen, ympäristö ja työ. 1,
u. Hännisen tilalle
Työn sisältö ja elämisen laat
monistetta Työ ja työ—
ehdotettiin Kirjosen et al
oltiin tyytmättöimiä,
suojelu. Straasikirjoihin
ät ennalleen. Lisäksi
mutta tässä vaiheessa ne jäiv
äristöpsykologian
ehdotettiin lisättäväksi ymp
tä käsittelevää kirjalli
oauuttaa sekä työttömyyt
suutta.

lunnnoitsija saa soveltaa
P5? 1, Kohdan suorittamisessa
ari tapoja ja aiheita.
kuin
sin tulisi olla muutakin
P5? 16, Tutkimuskurssi. Kurs
sti
eise
Ilm
sta.
pelkkää raportin kirjoittami
tia, joka kernaasti
tun
6
tn
lusn
iva
nto
tulee orie
saisi olla syvantävä.
mshdol—
anetalmät. Ehdotettiin
P5? 17, Psykologian erityism
esseillä
,
slla
uud
a kirjsllis
lisuutta suorittaa koht
ielisesti.
ötäm
my
in
suhtaudutti
ja katsauksilla; tähän
ehdotti,
tos
snssianalyysi. Lai
6, Kokssnsuunnittslu ja vsri
TIL
i
olis
ssia, jolloin se
että se alkaisi opettaa kur
. Kurssi lyhenea
enemmän psykologiasn liittyvä
supistunee, kuten
ä
2 opintoviikkoon, tuntimäär
varmasti hyvä, loppu
työmääräkin? Tarkoitus on
puu käytännön järjeste—
tulos opiskelijoille riip
1 y i a t ä.
t
ä kurssista opiskelija
imuuttujamsnstelmät. Täst
Plon
TIL 11,
stä
mieltä, että sitä tai enti
puolestaan olivat sitä
mutta
voisi opettaa oma laitos,
suurempaa osan siitä
rajaissa.
tämä ei ollut resurssien
sakin oli
mukaiset opinnot. Jos
P5? 10—23. Vaihtoehtojen
niitä aikaisempaan ajan
maitetty ajatus siirtää
n
syksy todettiin ilmeise
kohtaan. Kolmannen vuoden
äällä saattaisi sopia
mahdottomaksi, mutta kev
ntävä opetus.
jaku pianimuotoinen syve
ää, lienee
ä keskustelua riitt
Jos näihin asioihin liittyvä
hmää koolle.
mahdnlliata kutsua työry
li
perusteella naputte
muistiata ja sihteerin paperien
Julkussn Rrto

SPOL

kologi
5
Suomea Psy

Opiskelijain Liiton puhoenjajitajuus oli

meillä

viime Vuonna. Haaatatteliaas syrjään
vetäytyneen konkarin mietteitä aenneeatä’työs4

Ärsyke: Milloin rupesit taisimaan SPOL:ssa?
Vesa: En ao vieläkään alkanut T01F1fl1Ä4u siinä? Se oli yli kaksi
vuotta sitton Joensuussa Siol]js SPOL:n asemaan ja sen ja lkei—
aestä illanviatosta oltiin olttasassa taksia, jutta aantäisiia
jatkoille, niin silloin minä aitlesaäni sasualsin, että täaähäa
on hauskaa hanasa. Pisto.
Ä: Että hauslcalta tuntui aluksi. Miltäs se :ydh.srjin alko tuntu•
aaan
Vesa: Kyllähän se aina on hauskaa ollu. Mut sn Ilauskaopidon tuntee
kun ensiksi on pahtinu niitä asiallisia juttuja.

lnasita(Vansa

2&.

Ä: ilo attö ne on ne asial]trr t jutut noin yleispiirteineeti ku
vat tiina?
Vesa: 1 hisvnntä. ilo ne on noiden psykologian opiokelupaikkojen
iiynneoisten
rdk mii en ep koht L°fl riuiittasmnen ]oukl o ei soi] a 1 n
miten poiidLn tan ja

ja

. . .

kokemusten vn eta Ilo

•

Hsis’ rkiicsi

L.lla on ei lu hyvin paljon sanottavaa Psykologien rauhantoini
sitten
kiinaan lLniaan ja taiaalta harjoittelun auunnithelUt1n. Ja

lepeuuntunut eikä oikin älynnyt näidon asioiden a ekitystä.
jutta kaipe no rintsnapit sitten... Ainejärjastö istähän ne ideat
lähtee.

SPOL:n hallitus toimii vain soeioianna välittäjänä ja yh—
dietäjänä sitten.
Taitaapa olla Stisuluksellakin sitä tyhsyys—

kouploksis, josta jo puhuin.

Ä: Miten Stieulus mielestäsi voisi käytännössä osoittaa olevansa
SPOL: sta kiinnostunut?
Vssa:

Ä: Puhuit röik isp tan epäkohtien suuttamis ota joukkovoisallo.
Onko joukko riijrleatäai tuonut voimansa mukaan tähän epäkohtien
lii

itakun n? Ovatko gPOI:n tetnnät ehdntukat aaan’ot riviepiske—

lijiifrn kanaatuks’ n?
Vesa: Tuskinpa no iviopiskelijat viläkään tint5ä,

No,

jokolauta. Arvaas, minkä kauoun .‘in psykan opisk lijat

eivät saa sitään korvauste hsrjoittelusts?

Ä: Voikkaisin Jyväskylää.
Vesa: Juupo juo. Mia ä on pioiuiiät kokesutot keu]utuzehjeluaeeia—
klusta? änkä sinä oikeastaan tiedä...

ttä on ole—

lusthau

juuri aino järjestöt tarjoavat ideoita jo

liinti

sanoin,

että

PT veto yht ir;tlee

rianea n’stoinn kuin OPOL... Empä 00 tainnu kuulla, että olin
kukaan iviaaiskelija valittanu koskaan niistä pätitöksietä.

niitä.

iviepisknlijat tiedä
Ä:No “iistä reäni t johtuvan sen, etteivät

Vesa: Kohtalaisen hyvä ja käytl*äkulpuin n. on otuttavahiio.ioen,
että Psykologiliitusss ja/toi Psykolu;is un änurason olivat itiaisit

ilon. Ne sillainen SPOL sitten on vsikutusväy]iioä?

L:eta?
no
Jonli ajnttflee, että
innoja
helve tin
puhutaan, olis jataia
jutut, joiat’ st’(IL: s0
surkoil0t juuri
ykriatään tai kaknietaon
sain tta • Ta sitt n ne
pöydän allC.
ian kapa°afl
5
nnukaht
mnifit
ooneiat
oli stä
Jos ei oeaa/iakoa
äPOTfln qetajfTl vika.
tyati 1 iii° en -yLis
1
tailnintan enitl
iyll in hyo n puljun

Vcna:

Till

on

nenIei00

m
tyhayyakYnn
Y

piskrilijFita
5
j
0 äPOL:n suhteen?
jutuste.
seminaari jostain
en vornoon tansoS
kahtO—
V no: Ensi yks7nä
piruuttadfl
lähtio
tyhaä sano
e
0
Joope 0 rivioat01°
oti
tity
en
Toinen sitä odottun
nmstn siellä on.
i0 mmk
ideanoo
Kertoo keii:ki hyvät
noita och julki.
1 tEi tunpi mi
ustajhl0. Jne.
JPOL:n 0

Ä: Ne,

s
5
uit

o,’ot

oirit

—

—

sekito00

ttelat gPOLn
jijärj’0tO. Mitä ajo
5
Ä: Ilmi. Ent äplV
mnjärj atötajainoafle?
5
...
raitIo auttn
ejårjuntOJ5 yhdiatäun olin
00
srOL:han 0
saankilan
Vaa
ElOLssa aultane.
tekavuaaman innolla
stiulunh oli
111115 00
vi ts nilteino tin
jos yö lUin, että
i
0
,
ninkoifl
nyt vihet
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ovat pyöriniet nseaisss ynipyrötesi; niin kouon, ott t uun:in vaiiitnoh-.
toje helposti löydy. Tähän tilnteeaeen EPOL:n kannanotot
ovat
osein piristysruisko. Älä laura.

Ä:

(Koettaa niellä nauruanea. Lopulta onnistuu) Mihin suuntaan

toivoisit EPOL:n tuisinnan kehittyvän?
Veea: Toisaalta entistä snossän yhteydenpito-. ja hauslranpite—
järjeetäksi. Eikös olisikin hauskaa, kun vuis ileaassa, turussa,
Panporella, Joensuussa käydensöön oma yopyä kovt -in luona
ja päinvastoin? Voio yhdessä gonsoi lii. Nythän 3101 on pikäuis
n
suunnitllutkin ulkoaaanuatkss. Saso nähdä. Jo taas tniuaai.ta.
ähä.. . näen älOL:n jänorönä aielutyöläisopisk lijoiden
kynoin haiipain apiak.lijaidun etuja ajo vain.

Ä: kiot nyt siirtyä eläkkielle. l!iltö tuntuu?
Vesa:
ikös ne kaikki släkoläist koota keksiä juatatn vaihto
ehtoisia hsrrast;iksis. Vaia vaikka aiirtyä Stioulukunn Olläliksi.
Ihnist voin aina tarjota mulle kiijnuton kuppilussa
‘nupilli—
sen ttstä. Ja ainjj voisin k rtoa “hurjia” ja t taja
nuoruus—
vaonilta,
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