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tärkeitä asioita — tärkeitä jokaisen psykologian opiskelijan

6 1 5 A 1... L’I 5 1.. Ci E. TE J..O ::;u:m::::s::n:o::: ;:: :t:;t:n niin

paljon kuin aika vain salli.

Entä mitä seminaarin jälkeen? Seminaarissa laitosten edustajat
PaaKIRJOITUS 3 “tunnustivat syntejään”, tuntuivat enimmäkseen olevan varsin

MANURL SCORZa lii MENORIAIVI 5 vastaanottavalla tuulella sekä kehottivat opiskelijoita vain

AKS .... 7 aktiivisesti toimimaan etujensa puolesta.

Kuitenkaan tämä toiminta ei ole aivan onslmatont: vastuun
AVOIMRT POLUT 10 jakaminen ja vastaanottaminen koulutuksen kehittämisestä ei ole

dPOL:N SEMINAARISTA 11 helppoa — sen sijaan on helppoa sysätä se muidsm, yleensä opin—

RUNOJA 13
noissaan varhaisemmassa vaiheessa olevien aiskoille mielessä

ajatus: “hehän siitä kuitenkin hyötyvät, emme me ehdi nauttia
CARL itOGäRS: YDINSODAN Effl(ÄISY 17 ponnistuksiemme tuloksista”;

Toinen tärkeä ongelma on tiedon kulkemiaen ja kuljettamiaem

vaikeus. Monet valittelevat ohikulkiessaan , kuinka huonostiTaman lehden teossa mukana olivat:
tietoa siirtyy esim. Stimuluksesta ainejhrjeatöm jsenille.

Tuomo iIänninn, Lasse Mäkelä, Arja Nevalainen, Vesa Miten tieto sitten sustaisiim kulkemaan? Esim. Ärsykr ou si—

Nevalaimen, Anna—Maija Poikkeus, Sirkku Rosenberg, vallinen tiodstusväline, jossa Stimuluksen hallituakim voi hlu—

tessaan saada äänensä kuuluviin.
Anne Raty, taarkku Valjakka.

Tieto ei tunnu kulkevan myöskään psykolosian laitoksen henki—

löktmnan völillä. Tämä onkin nähdäksemme yksi t?trksimmistä enteis—

tä psykologian opetuksen kehittämisessä: opiskelijoiden cm vaikea

tehda yhteistyeta sellaisen vastapuolen kaussa, joka hetki hetkel—

tä muuttaa muotossn — riippuen siitä, kenen etumäkökohdat ovat

7’ ) kyseessä. Hyvänä esimerkkinä tästä on mm. tämän syksyiaem pro—

( gradututkimusprojekteihin ilmoittautwsinen jn jakaminen: epiake—

2 lijoita on koko syksyn ajan pidtty hömäiv ssä epä”armui:d ansa —

/ misthän syystä?

/ / 1 Jostain syystä myös opiskelijoiden keslu:udes a mielipitiden

vaihto koulutuksen kehittNisestä ei tunnu onuiatuvan: yhä ueeam—

min kuulee hälyttäviä esimerkkejä siitö, kuinka ainejärjentö ja

SPOL ry pyritäi.n ohittamasn “välistävedam ama.isesti”, vaikka esim.
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Manuel Seorza oli kirjailija, perulai ron kn,!InniiIvn]. ison
intiaanien oikouksia ajavan j rj stn johtaja. i Vi tuo—
s k°sitell OOOO_

_OOJ

tOO

O)OO 1in ol lu t d ‘ s: kol
Eips olla falcki—idiootteja.

Jiyvu kirjallisuus puolustaa mielestzti aina i.Ir’itrt—n, vor—
sinkin Iiei.koinpien kannalaisten oikeuI:ia.
I-TyvPlle k rjailijalle on j okainen hnon ronaari! r[kii5 ts—
t:nn t:;rk&, elv ol’nto. Kirjailijai’ on rokant”tlava }“n—
ki].5it°n.

Kitnista tuntuu, ettu !I:[v° psykologi silitautuu h;r! «n ai.—
van wnoin.

Jotkut nsykolo(eista vheksyvNt as!akI ai toon, lie yksin
kertaistavat ;rksiliin el?mnn diagnnnti:on nimi ‘cko°n

Oj

iwnnan sortuvat v0syneet, turhauturi’I ‘ir:!ailijat.
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Mahtaa olla vaikeaa sellaisilla ihmiotll.

Maiuel Sccrzan kir,j oissa ihrni•s’ t e i t, slJnl.”;r ttai r°i
khtt.Iev b. Kirjat ovat hauskoja ja a0 dis triv , n’tn iii—
misei ClSnii torlella on. E11m5 kirj oin:a vie iiii n VI

mukaan, tt luk ijalta kineytyvit
poi

toi avnt myii: n’r—
3iIkSf’ L.
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Scnrznn k r.j oissa ei ml muita. Kansa i’oiin”e ti. i -‘1 usi
hvir koska 1 a 1 jirilaisersa mi riiason k1y mi in el: Ln
aina. ii tta tae t tiiinakin ilmiis 1 t—’ ivit 1 tn i 1 on Hyvn

cl H m!i ii.
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Ajateikaa Carabninbna, jolla on anniiuc: vi rk.a:i hill —. Ti

teiik5n flOr!IO; ejv’t huonoa V iiptbistu iIiest: liii oli kui.n
ii rion, lioille . fiaraboinho Ulf ii k’mtiln , h0ri voi. vrvra 1
rinriLn i:njisaa apj;aan.
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rgapi. to Koliosi a, j Ikl rrUan tuo .
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Ii pj e f ,iaa —.rU°iii fl Jir ii ILua 0:111 Ui 10 1

JIUL:n sain, ‘lin koituiset tilunteet ontav L kyllä kaikille
IialulJraiile tilaiuiiden julkituoda iniolipiteensä. Junalla ne
ntavat myde molilollisuuden tehdä pLiitdkiii, joilla on joulcko—

voiman tuki takanaan. Yksittäisten opiskelijoiden kehitteleniät
kanurnoto ejvfji. v:jlttfiidjttjj edusta koko tjrnulu1csen yleistä
mielipide Itu.

‘Kaikki ondelmat on tehty ratkaist-avjksi”, oli seminaarin ria—
neeljin osoltistuneen Helsingin psykologion laitoksen edustajan
mielikomnentteja. Kunpa pystyisimme lausumaan nyt saman vakuut—

tavaoli ja esnialla aidosti.

AjJ
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stu 1 ks :i tel vujasta, joka nkee oila, p Iltaa coeai 1 cli—
i;; (l•i Lk cr1 ) ja SIILLIS Laa ui iut kuoi Lailsa :oli taloa.

+++

ii auiLeoa , e 1 115 e1kniirjs0 lteIi;elivaarssa ei ray t mies l:uo—
lee tenlo—aii1 1 tuaaiidoasa keskel1 Euroopan rauhaa.
tod Ii i uuno ;ur:ja.i re ‘asti .iuieri, joka kleltjtyi Lii—
jo i Suufin LeLtri ut° old otan te iaj aiij år oa toi ei] isand eri ja
:01 Laias :j Li;.

++i
ilo) 1 eii cd olen voiruaton. kaikki sanat tuo Uivat Lype—
cii Ii. kalat 1 aLas tavat vilpit tSePiLr teoa.
(no 11500 L)uul 5-91103, e Ltd Lirj 1 j dv It eiiiLrii0n.

++t
;orui tk 1:; m 00 oaoaen atta kolme: kLuunlolyintejit kas—

casiIr solu ts, (laialoriljo n:]rid’tdo mies ja Ahon ito kalle—
a a v 1 Ita. Ensi ke vdnd suoreniistaan kuai enina nel—
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(3)1a-arvoisia (,bskaa ni1t

(2st jätjlfäv5 (31,pavkokernus ?
‘ntna aen” °tin cl 1:1.3 wn jinI 1 koehen’ril0sme 11.14. seura—

naen henkinen tukenaa 11.11. kavutessaan tesnpelin portaita suoraan

kaikkein pyhiap5iin. Sadat peilit heijastivat heidbn kilkuaan, ja

kiihkedeti kaivatun esteettisen kokemuksen odottelu kutitteli vat—

aanpohjaa, jonne tS,nNn suuntaiset tuntesukeet jostakin eyystk tuo—)

tuvat psikallistuvan. M.M. ali phhtthnyt uhratn itsenad taiteen

alttarille ja kiiyttHti kaiken aielutieteen opiska]uata tarttuneen

analyaointikykynai4 rhvhytt5keean viimeiaen ennan aihenata 1 ono

rautaromun raahaasinen auseoon eliittitaiteili joiden ainoa tapa \
ansaita kapea leipknah, petetd5nkö kansaa eumetlaaatta vai olisi—

ko Suomen rahvaan opittava ja villiintyab9n muustakin kuin tapa—

tuiata soreieta ja savolaisiata jMrviaaisesista..

Mii. ei haluhnut antaa aink5hn ennakk6lkuulemanes turaella vastaan—

ottavaieta aialtiiän ja vannoi auovanaa jokaiselle teokrelle tieteet—

liayyden vaatiman mahdollisuuden “kolauttsa” .koeh enki ldase narahti

jo enaiaaMiaeaeii salissa : akryyliteltta ohittui muutaaalla kierrok—

aella, koska aan pointti oli niin ilmeinen, sutta siniriolstti dip—

tyykki pakotti iaesh(in itsostSSn vMrejh lnputtosasti . dakosatto—

mat värit : taivaallisen kirkas, puhdas ja saa tunean 1 aain, koke—

auksissa kulunut rinnakkain. Seuraava iso sain5 toi 1.14: lie mie

leen kansakouluaikaiset s(1innii1 lisasti epkonnintunset vnsivlril s—

veerauksst — shkHp5 Se Ilari alla olikIn samat vilineet, koska ei n—

ta ei kummempaa vaikutusta tehnyt. Perinteelli maaoien taulu—taulu—

jen edemsd 11.14. joutui luosumaan objektiiviauudestaan ja sortui aks—

taattistin kiljahdukmiin. luku idea, panna (lotka rilpnuaaan kuin

lepakko , ja entfri Vorus, varman polku raksalnisen kulttuurin ei—

kul5hteille, voiko sitIi kasmotta ihaillal

—6--
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Iuoina;lo,iksenomaj nen pu reutum 1 nen alkuihnjsen o Lemukaeeri sai Ii .M : n
kummaotuneno pohti rlaan, onko mahdollista kuvata rnasku[iini suutta il
man sgrresoiivisuutta, vai ovatko ne laadullimuuksia, jotka völttkniöt—
tö kuuluvat yhteen. . . Harian ilmestys herittt N.N :ssi kihertöviö
oivaliuksia Jussi uuden laserkosketus on ollut jörisyttöv:i kokemus
sekö 1-larjalle ettö 1iche].onelon Aatarnille! Tössö vaiheessa 11.14. ru—
pesi• tuuteiiiaon itsc-ss&in huolesturnisen merkkejö missö hitoson ovat
ne kaikki ymmörryksen yli ja ali menevöt, katsojia aliarvioivat kaato—
paikalta kerdtyt roiutaideteokset, vai “olenko kulkenut sokeana ja
vain luulotellut tajuavani ideoita kaikissa töissö.

rupesi kiihkeloti etslmöSn roskateoksia, mutta kohtasi vain kieh—
tavan puliosi siliakoi natallaation ja arvoitukseilisen Ffelsinki...ympy...
rbn, jota varhoiskyps taiteennauttija oli muuttamassa sieleisekseen
paiskomalla laattoja uuteen jOrjestykse-rL ,“;. -

( (: 1

‘

;euraavasta huoneesta rupesi vihdoin yti4ön kunnon ARS—kasaa...
“Onko todellakin tarkoitus, että ihailen satunnaisesti kaapin pöölle
heitottyjli kivid”, sietti 11.14. 5rtyneenö. Entö työt, jotka erottaa
3—vuotiaan raapuatelusta vain se, ett14 3—vuotias olisi oletettavaati
pyrkinyt esittdvkmpin kuvaamiseen. 11.14. havaitsi nörköstyksekseen
nöyttelyesitteestö, ettti aeinö, jonka nianlipinta oli nöyttönyt pahas
ti rapistunrelta, olikin itse asiassa taideteos, jonka kimpussa ruot—
aulal nen maalari oli ahertanut viikkokoupalla vimmaisen luomiskiih—
kon vollaaso! ! Oliko siis kyseessö helmi sioi Ile, vai kenties kör—
paiö keitossa vi ..- —

LfNsrilentyneenN 14.14. silmlili rivillisen vesivilrilöikkNkokejluja joi—
den monimerkityksisyydestö Rorschahftin olisi ollut onnellinen. Var
sinainen pölikinö, ratkaiseva testiasio, oli kuitenkin vieliJ kohtaemat—
ta “Avaer” eli liarineori aukon huone.

huoneen taytti rahvas, joka epötoivojaena köpölö:L mystistö aukkoa ldy—
tt’iikseen TAIOsTtOkLuN jostakin sen nurkasta ,— asetelma muistutti M.N:mtä
i Nvsti tarinaa kei carl mia, jonka alastomuuden oivaltaa vain se, jo
ka iohkenee tunnustaa asiantuntemattomuutenaa. 14.14, p1otti tömö mia—
lea,-in olla oman toidenautintonsa paras ja ainoa aniantuntija ja
Otti huoneen siksen, koska se sulki hetkojiki heriltti hkineaaö vain tu—
kahdittettuja naurunpyrskkihdylcsiö.

—9--
Siinö vaiheessa, kun ta:ide—elkimykaensfl vail aaro hurmtot tuneena po,ik—

kol lsvst ihmismassat ja rattaissarin ra:Lvoisasti kirkuvat pilikuteun—

vat rupesivat kehit Lömiön liikaa painetta korvion vii i.in, 14.14. ja 14.14,

pööttivöt löhteS analysoimaan vaikutelmiaan en tniaampoan ympirirtökii.

Kajkitp hurmion hetkietö huolimatta koehenkilömme tunsivat itrensu

jollakin kummalla tavalla petetyiksi : joulupukki ei tuonutkaon niin

14liistyttkivön ihniselliaiö lahjoja kuin vii dokkoradi o oli Lupailtut.

Psykologiset lainalaisuudet tuntien 14.1-1. ja N.N. huosarivat heti, et—

Ui kokemuksen arvottaminen on tietenkin riippuvainen siihen kohdin—

tetuista odotuknista ja toiveista. 1-1.11. pyrki timtö Inehi ttum50n toi—

teenfilosofiansa perusteseit “ei kaikki, joka roikkui’ museon sai—

niiN ole taidetta / taidetta r1INIJLLE” ja r!j5JQ5on kohde — sa

notaan esimerkiksi tietyllö tavalla kiaitelty rutakanki — joka pii—

huttelee minua, heröttii minussa tunteita, jatiiknia, vör1-tykni•i’.

On itsestöni kiinni, jos suostun tmidekri hiUojen ja kaiken krvais—

ten esteetikkojen sanipuloitevakai, annan heidiin miSrlit° mieltymyk—

simtliini

Julistettuaan tiimtin anarkiatir,en taidemanifesti n 11.1-1. keskittyi ryys—

törnöön yrttiteetöön ja herkisti korvanma kuunteiulie. Vieroisen piiy•

dön hidiilö oli kiusallinen ongelma hkin oli litiiri lastannut piano—

kaisilleen pöydön thlyteen herkullisia kamvispöperöitiT, kun jilkiknis—

vu ilmoitti “Mi holuun lihaa”, Johon Niti hyirytellen: “kuule, kun

tIimö on kasvisravintola ja tuuli ei syödö muuta kuin kasviksin, ne

on terveellielii”. Vastaus ei mitö iLmeisemmin tvydyttönyt, koska seu

raavaksi kajahti : “Mi en myö tota”. Viilttyikpren harini ll.iselta huo—

siolta Midin ei nuttanut muu kuin koventaa mtrateiinn “Nyt suu kiin

ni ja syöt kaiken , se on hyvöN ja siilö siisti’.”

Mitii fI.N. kaikesta kakernastian pii . . . .9 Kai kkiaila ritetn ‘uno—

kata mieitymyksiiimme ja ohjata aatteiuam’ne aukioriteetti uskoi spka4 —

tyhmi se, joka ei ymmarrui modernia taidetta ja riistymitdn se, joka

nauttii viiiriskö asioista vu5iiriarö poikasna. Mj” 1 1-1.14. ju1kisee ra—

pnrttinsn Arsy’ilwessi’i —no, kuka eiiriö, etti rynryote-ainon atimu—

lustainen oli ei Idi nnoetunut vain peykologiainta on,elei.rta

- ‘5

SO

1—:—’



— 7c) —

n ni 1 tini vi idnkon

sen, josas kirkuvat oudot linnut ja karjuvat viliit pedot.
tnaosi 0 ri 5 aallon ja opröin asLua uvonaisesta ovesta

syvyyksi i n.
i-I t syys-ins:lla kul jo, sen tutiirninaksi k5vivdt kiertelevkt kojootit,
ja sa ii ov’i sUdet nuoiivat pohkel tani

(selin po i kki oyyl 11 syyden autiomaan, ja ter-iviksi hioniani
1 iik’adraet hoavoit tivat jatkojani. Kuljin liipi inasennuksen
)stteiIcon,ja niin nyt selviisti ne silmkkkeet, jotka olivat vetnert
mi nuo nuolsonso piiviii, viikkoja. Samosin halusta vihan sii.inekseen
ja sastasjii kii 1 uviso si isien ketseeseen.

lo on] lo iiS]’sin nsut.i nnnn jkrven, jonka aalioille laskeuduin

keiniuriaan
Fuhdi ntuoen,ns ja pal ja:na astuin ystSvyyden majoan,
s-n kai to nuojusi ujiisni, mutta avoimet seinht paljastivat polut,
jalka odotl. 1 vat askel jani . Endii ei vi idakor, tuli pelottanut —

otin ratsukseni leijonan , itiuksiini kyyhkymen ja lhhdin
etsiriiPn vaitrnkuntani jirjii.

SP- J OO

j t i yhd enin 5 Stiriil nk se 1 kuzin:sa se irluarin
(25. —26.11 .03) aihernita “psykologian koiiiutig:n:en oLi:] 5
ja kehj ttPmii mii’ . Senminar ri saa u]nt ivat 3 01: ii puh nsij—

j oli Luja Sanru Tonieri (seminaarin lhLökoiidista, Larpel
ta ja tavoit teista) , Psykiogiliiton edustaja (KPy) Sirk
ka Taeola koulutussosta ja aitmattiki$yi5iui5st), sykol ogi—
sen Seuran edustaja -en ulkkinen (tutkimuirseuta ja koulu—
iulcsesta), Anita uutinen (pelagogisesta origel;naota korkea—
koulutuksessa uek er5itli kokemuksia sen ra tisajeuyrjtylcnjst:i
psykologian opetuksessa ja opiokelussa) sek-i Lea Anttoten
(alli esta “putkipsykologi muistelee”). TirPksi Ir:vtiin oana—
likeskustelua ja tclitiju rvlnn5tijjth.

Etenkin paneelieekuatelussa kiteytyiv 1 hyvin loitet opis—
keluitrine ongelmailiset kohdat, saial].a oli h,/v tiul:Jiu0
verrata JyvhslcylSrs esiin tulleita ongelmia vastaaviin muis
sa yliopistoissa ja saada n5ii omaan tilanteeseen hieman las—
j empaakinn5k5kulmaa.Esille tulivat t-irkein5 ongel iako1tina
mm. harjoittelu (sen pituus ja miWr ittely opintoviikkoimia,
harj oittelun palkkaus ja uuiisakorvaLlaasiat, esinarjoit te] mi
eri muodoissaan, mahdollinen laitosliarjoittelu kntllui ta
pahtuvan li5ksi) , kilytiinniin ja teorian yItdit5miimsn mml:—
dollisiminan motivoivalla ja Iiedelm511ise1l tavalla, jatko—
opin toj en ja tutiriniukneri teon niahdoil iundet “peruonpinto—
jen” jPlkeen ja mahdollisuudet eri yliopistojen kytiitiijen
yhteniistdmmseen (inni harjoittelun mn rittiimmisess opintoviiic—
koina ja harjoittelun palkkauksemi jkrjest;iumiresij).

Seninsarissa tuli esille varsin tirke.i tS asioita, etekin
kuu esim. lyviiskyiSsaS harjoittelun pituus rimflritsLlPn
edelleen kynminemeksi opintoviikoksi vaikka kiiyt5ninhns° sen

pituus on suurinpiirtein kaksinkertaistunut ; kuri Irumijeu
kuukauden liarjoitte] auta ei maa palkkaa viinipeziuin:tu:knjm lu—
icuunottamnatta j olLakin harvoja ioikkukaini; km harj oittelu—
miatkoilin aaadia vain pikkurmmita korvausta laitokselta ; kun
kosketus psykologiank5ytnt3(n on kiiytkmn2lljneetj Latsoen
olematon kai Hella ensimin°iseud opinaeiuvuionna jne

nVLi!nt olut

1

-
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Römmiistykri kooni kuitenkin totesin, e tt niireen tiirkeyrles—

tP huolimatta monet niistö, joiden kanssa aikaisemmin olin

huokaillut huonosti suunniteltua koulutusta, puuttuivat

pailLal ta. T tse asiassa seminaarin toisena pkivönii jyvti.s—

kyl5i5isten osunotto oli huve”nut pariin LoirpLLisen.

riita vtp 1 aitolcsetkaan lois tannet olemsssaololL ari

— lanan Laina opiskelij old n ja aluoto.j ien lisksi seminaa

ri in osail istuivat edustajat Jyviskyl5nyliopistosta ja

Ibn Aknslenir;ta. Pistk moinen?

O:lk50rHfl kuitenkaan vaipuko vas tavuoroiseen apatiaan

‘7htcistyöo on jatkut tava sekö opiskelijoiden ja laitoksen

Henkilökunnan ,ttr eri yliopistojen vlili°. Ensi vuoden

alussa ilmestyy seninsarista kooste “Psykologian opiskeli

ja!I, j oaku luliainalla j okairren voi saada kösityksen seminaa—

ri:sa ksitellyistö asioista. Jatkossa olisi myös hyvä jär—

jes t’ 5j r. pinimuotoisia seminaareja laitoksen Henkilö—

kuniuui kanssa, joissa voitais Lin kehiteli eteenpdin SPOT:n

seminsarissa ksiteltyj5 asioita. Työs onintujen kehittamis

—ty3ryhmi olisi viniteitkvki ja kysnis tettkvH uudelLeen.

Tairelikesknstelussa laitosten edustajat toivat”syonintun—

noisso&n”esille mm, ett opiskelijoiden oa jaksettava muis

tuttaa laitostensa opettajia ja tutkijoita tarpeistaan ja

toiveistsan. kPL kun pölyisissö tutkijakannioissaan, suu

ren tiedon ja yksinäisyyden keskell helposti unohtavat

nrHt tarnnrt ja toiveet. Tietysti soisi Heidän olevan edes

hienar’’pidempianis tinia” — kuiteokiji oni skelij oiden on

oystytVvii myös ona—aloitteisesti ajamaan etujoan esim.Vsy—

kolodiliitossa, jossa sent5n opiokelijajhneni5kin liene lu—

kaisa joukko.Vänintä lieno, ett5 me pystyisiame ajamaan etu—

janne oman lai toksermio piiriss5, joka on

sent,n mci dNn

omnrme. Vai alkaako omien etujesne ajaminen inystisen “valmis—

turusen j lkeso — hokkns pokkus?

Puiseva juttu

Puinea puu
puisen polun varrella
puisiea puiden välissä
puisevan miehen puisessa metsässä.

Muita puita 1

Vahvojen lehtien vihreä tuoksu
puhiraisee tukkoisen nenilai
eukalyptus.
Palmut tarjoavat voimakkaan suojan.
Viileän.
Aurinko polttaa,hyväilee ja polttaa.
Totun.
Hiekkaimen kuuma lonmpu,totnenkin.
Kuin riatojen välissä.
Mitä tuli mieleen?
Äiti vai seksi?
Lämpöä kuitenkin.
Niin ne puut puhuvat.

Muita puita II

Kukkivsn puun vihreällä oksalla.
Punaiaea lintu?

vai
Kukka?
Se on luukka.
Ja niitä on paljon.
Mehuisia kukkia.
Juovun.
Viileä viini hyaräilee aielua.
Punaisia kukkia

ja
Huulia.
Vaivun,
vaivun.
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Kuulokuvia

Pui aja
Punaisia
Huulisia kukkasia
Sui a ia
uisia
Punaisia kukkasia
Puisia
Huuli s ja
Suisia lcukkasia
Puisia
Suisia
Tuulisia kukkasia

Outoja päättymättömiä hymyjä 1

Odotan elokuvateatterin aulassa
seuraavaa näytäntöä.
Tunnelma on odotuksen sävyttämä
savua makeisia virvokkeita
puheen solinaa.
Ovi aukeaa.
Ensimmäisen näytöksen
hitaasti
pois
hymyillen.

Outoja päättymättörniä hymyjä III

Mistä alkaa hymy?
Mielihyvästäkö?
Mielihyvästä mihin?
Joko olet tyytyväinen omaan suklceluuteesi

tai

Se voi olla muutakin.
Os alli suutta.
Tunne siitä,ottä meitä on kaksi
ja katsomme silmiin
vastaamme hymyyn hyrnyllä.
Se lämmittaa.

Vaikutelmia 1

Kello on puoli neljä.
Päivä pimenee.
Valoisuus ei vähene,
mutta päivä
pimenee.
Ja pienenee.

väirditelmia II

Outoja päättymättömiä hymyjä II

Olen kadulla
kohtaan ihmisiä
näen
en puhu
näen tapaamisia
he puhuvat
en kuule
suut liikkuvat
he poistuvat
hymyillen
kauan,
kauan...

Ulkona on punaista
Pilven alta näkyy.
On lämmin
vaikka pakastaa.
Olen liittoutunut.
Auringon kanssa.

Yhteisömme vaiheita

Mitä tapahtuukaan selkäni takana?
Samaa,
kuin tapahtui ennen silmieni edessä.
Yritetään.
Kovasti.
Poljetaan myös tyhjää.
Osin tahattomasti
Mutta tahallaankin

Tai
Välinpitämättömyydestä.

toisen

ihmiset valuvat



Työniloa 1

Ovia
valkoisia
ja paljon
peräkkäin
hyvässä järjestyksessä
selkeäö. ja yksinkertaista.
Yhteys ulkomaailmaan roikkuu seinällä.
Solussa,
muovisen kelmun sisässä,
sykkii markalla toimiva tuma.
Hauska kuulla äänesi.
Se on lempeä ja lämmin.
Hyvä niin.
On helpompaa sopeutua
jos tarvitsee.
Jos ei.
Hyvä niin.
Olet vapaa.

Työniloa II.

Punaista pintaa
neliömetreittäin.
Kaikuvaa pintaa,
yhtä paljon.
Ja se kaikuu.
On paljon äänin.
Silti niin vähän elämää.
Harmaata.
Kenkien kopiriaa.
Se on MaOMa MaO

Vhinöfl budj ettiriihi

Mät vuotaa haavasta
mahla koivun rungosta
kerma karinusta kumollaan.
Vuotaa vesi liukkahasti
sula rauta kattilasta
juoru huulilta poloisen
leviää märkii. miittähölle.

Lasse Mäkelä

aoLasta oilui tuon tyh i.r i 0 ria] jon ja uni] ,:LL iaiLoin,
; t 01 ) iu. 1 al.. tn1:uciiui,ic . D uuliaa ei

kui tn:aaii aada aikaan] sit’ii, ett nuniuil,.i,ne knrvarv’ic
aai 1 iliuni nninu ui ei Ui ja liau Laid ui’in 5 poniii suo,] 1 n

On iivin rriiei.enikiintoiuta lukea, niltii kuu] oLa ylndjsvui—
taiainii psyko] oi ja hun ,aoisti en ‘1:o] n.ia1 oktoksii—
nio airj nE ttaa uI auta. J okaiiien teOkhri omat :i ei joi—
teeniOi e’irua’a..’ta.

CARL RO(,E<S A ?5Ui-fOLO&IST 1OÖS fT
J”J LEAR VJk., : J4s rrco4 1i+ pos&k prever

Joor,rnI of Homani4ic Pnjho1ogy, Vol. 22 No. 4, 8’all 1902 920
© 1982 Aooocition for Humani,Lic Poychology

Carl En ero aio] t taa arti elin:na uite,raai L1 In. ?ri tj’f
Capraa (iO2). Capran miikanin ydinsodan .‘i—tLufl sU—

raulcuena !:uolioi puoli hiijoosaa iho] at. koko scta ol] ui
ohi kolmeotalcymrienest 0 kuu teankyinineineeni 0 nuut ii in ja

tuskin niiköön ei°vö olento .v01 ttyisi sen ueiiruilcoij ta.
PuolustusrninisterLisij0 suurmiteima t tO sotaa vastaan

on ristitty 11Lutually Assured [)esiruction”—niinel i. Etu—

Lcirjaimet kuvaavat sit° osuvasti: lIAI).

Capra nldttelee tietojensa pohjalta, ettl letaonilia

on suunnitelmia ydinase—enui—iskuun I1eiivootolii ttoa vas—

taan,miklli ven°l°isteri kanssa tulee suora pot iiaal.linen

yhteenotto missä tahansa inaailr.ian itolkausa.

Rokers korostaa, ett0 ei ole olemassa sellaista asiaa kuin

rajoitettu ydinsota. Presidentti Reaganin kannanotot asi

asta osoittavAt sekl syv° piittaamattosiiiut4u ir1ir]ili.i—
sest° el0nn atä että vlinpitönlttSinyy ttd valtio] liseein
psykologiaan. Oletetaan, ettö rajoitettu ydinsota alkaa.

Toinen nuoli on hviäji. Voiko kukaan uukoa, ettd hviä—
j ei paina kaikki—ulos— ydini-°j ::ljfjvsjiappja. Ee oli si vOis—

t°m°töntö.

Toinen Rogersin nnieiest0 uskomaton 1cisitys on ajatus siitl,

ettu ydinsota voidaan voittaa. Rogera siteeraa varapresi

dentti Bushin lausuntoa siitmt, ett” ydinsota todella on
voitettavissa. Mutta jos noin 5—15 kainsakuninasta aei—
vi0 elossa ( Eli Rogersin kotil aupungimi kan Diegoa mii—
j oonasta asukkaasta jlisi eloon 150000 iiuninntd, jotka hiar—
hailisivat kuolettavassa radi oaktiivisesoa iniurukassa), km—
ka voi kutsua nitl voi tnksi?



Rogern pohtii se:iranvnksi yleist5 ilmaniiriI maassaan.

Tilaise tuntuu olevan niin kannottava, ett5 ihmiset usein

vvhtttelavt sit, tai kieltkv1t sen er!citykn en, tai tor—

j uvat sen tynin ajatuksistaan. (Reaganin neuvonantaja Mcc—

se ydionndanta: . .“ Se on jotain vhenn5n kuin toivottavaa”).

Rogers o’5ttelee rnyis, ettk nuoret jotka yleensk tuntevat

syvenmiitt5llaisia asioita, vajoavat usein toimettonuuteen.

(vai mit° ajatielette seuraavasta “Viiden vuoden pHFtsH
nii ooa joko kuollut tai armeijansa tai soittanassa soolo—
kitaraa jossain bndiss?l. ! luulen etl sota tulee ennen
kuin viisi vuotta on mennyt la suurin osa nieist?Y kuolee”).

rucHI iq$I

Tiedenlehetkn eivt tunnu reagoivan tilanteeseen. Rogers

siteeraa taas Saoraa. Capran m1elest suurimmalla osaa tie—

dn”’iekistP on kaksi sokeaa pistettli: 1)IIeidt on palkattu

notilaal lis—teollinen kornpleksin palvelukseen tekem5nydin

aseita tai yd invoinayhtiPn nalveliikneen rakentarnaon ydin—

voimaloita ja 2) lie n°kev5t oman ty5ns° vain kapeasta, ra—

joitetusta nk3kulmasta eikH heillk ole k°sityst[l kuinka

kaikki sopii yht°n.

tJn, jntka todella tiet5v5tydinaseiden tahdollisuudet teke—

vOt kaikkensa, •tt aseistautusiinen LOFETETTAISIIII, ja se

lonete [tai sun YTt

itnt5llainen kauhistuttava tilanne voidaan elik5istit?

PsgoMd on (1962) esittnyt t5h5n seuraavan mallin: Yksi

kansalinta, ilmaa —ttFi vlientk5 kanasiteettiaan niin ettP

hvi5tsi sodan, ottaa asteleen j’nnitylsen vlient5niseksi.

TIns on sieni riski. Tstfl tiedotetaan ja toisen osapuolen

on vai-en olla tokent t vastaavaa myhnnytys t jne.

Pogorsili a nn nys oma salli, j noka lis on kehittPoyt olan

ps,yknl ogisel [ylos oohjalta. Ll:tStilane on aina sama. Yk

si “yht tuiitne “Pi: ty oli solv° ‘ttH se olemme oikeassa

ja ts vh SssH. 5n oi ese liyviP ja te t:,sia pahojs.T° ten,

aina ratkaisu on nidHn voih toehto: Y. Toi nolla osapuni «1—

la on ksi [soi:in sa.anloisia ennakkoluuloja., lnid ?1u tie]. est

ainoa o hra vaihtonh to on 2. YI:si suurirupi a vai i< sia nnkin

se, — t t °i.elt2d5vrw lyv°k syss [5 n yo tarmol ei la voi

olla al vai vas [ao:n tti.r T ken: a ol eri. ssLa.

.op—rs oslon •ir”in 1’ kintaai viVarisste: ja k:iy•

l:i:ni’n ntLa.r:s”niiio 1, s:i. t[laisu’•.:ta, jossa 111)

oli. an’’1ai::ie’’ ‘u1a’a viii tj in5. ‘Ilon il.i.apitni nii

—/9--

i;iintisc-ti iii:a,eli,en, ,.,L[tt5. till ‘ Ha.ielisv t ja or.:a..ot

Hei ipi te’ot —ry 1: vh].itthji° olInair— i;jv5ksyttiiii, Ileihtii:

ii.’’stionval isi:t:at tunti-ot vIielJ\hit. 2 liiteliet, toinen

sai eri ytisi1’t ‘unen ja hyv ksy:i:ea li. eutyi. Tuo [talon li—

sintyi.

Kansainvhlisell5 tasolla liogors vertaa eri, tilanteita (iartn—

rin Camp iavid—nuesvotteluiiiin, jotka johtivat rapha sopi—

osakseen Israelin ja Egyptin v,lill. Pienvottelnj en aluksi

Israelin hegin ja Egyptin Sadat olivat Prinauuisen vihamie-

lisiil toisilleen.Nutta aeuvotteiuilla oli otoilin en ilmapii

ri (joka plosin vastaa Rogersia cm. esiaerkin j’irj estelyj ti)

joka mahdollisti kehityksen. heuvottelut olivat yl nityisiP,

ep5virallisia, niissii oli vlittiviii (faeilitatl.ve) aineksia

(Carter kuunteli ja suoritti yluteenvetoja, mutta ei en’ olin

tunnepitoisestl kuin Sadat ja Tiegin) ja lopuksi, nuo? miehet

todella joutuivat olemaan jatkuvassa knntak [isoa toistensa

kanssa 12 pPivPii (ne. “pressure oooker”—aspei: ii ).

Ja lopuksi vielii joitakin sovellutuksia ydinnsetilaat-eseen

(tilaa on eadti sivun loppuun). Euroopassa on tahtoa rotiimoon,

USA: ssa kannatti asei stuksen j ;:T:dyttiai.nts v. ‘90 72 tS.

20 miljoonaa neuvostoliittolaita kuoli v,aailinansodasss fla
yht’ suuri n55ri. loukkaantui, joten he tuskin kaipaavat so

taa. lfledlevien tutkimuPo’ittaa, ett5 Ilenvostolil ttnlal:et

p elkv4t sotaa ja USA:n osi—iskua. Yleiselifl mirliniteell9

on vaikutusta, Ajatellaan esin. Vietnamin sodan ].oppnsumiata,
Lis:ksi, [151:0 hallituksen nykyistb linjaa on nuotettava.Mei—
d’n (jenkkien) on komunikoi tava venl’is Lea kai-esa. (taida on
yritettnvP ynia’rtiii heid5n nhkiikantanna.Pteidna on koskusteltava
heid5n kanssaan virallisella ja ep°itallisella tasolls,

Dialogia on rohkaistava,mik5litarpeen on jopa khye-tt°v5 ko—
keneita volittfljiri.

1 —7/—

Js viimeinkin, antaa Rogernio itsens5 puhua: “Vie have tie no—
dels. Vie need to put them to work. ‘ “San ae s top the drift to—
uard deotrustion? Vie all iiave the responsiluility in ansuer ing
thim-n questioa. It is to carry out ay pnrsonal elinre of tMs
responsihility that 1 have spokon so stroagly. 1 inteid to
eontinue, 1 hope yoa will joia me— and aillions cf otlers—in
working for a siop to onr terrihle iasanity—thc trsnd tosard
nuelear Wmr.’REFE1[ENCES

Capra, F The Teen:ing Pei,iL New York Sirme & Seluster, 1982
Dayan, M Brcakihreegh. A Peraenat Accosnt ef the Eypi-Inraet Negeiiaiiens.

New York: Knupf, 1981
Fuchu, F. The Curt or the F.abor Markei. Unpubtinhed tnnouscrtt, 1981.
Medvedev, 5 A, & MedveIev, 1 A A nuciear “Semizdat” on America, armn

reee The Nation, 1982,234(2), 38-50.
oogood, 0 ,ln Atternaiite te War and Sur,ender. Urhane, IL: University et

Iilioois Prrss, 1962,



J J=fl

°flj J JJ7

Ii

MrS
kfi ku

0 ‘1E57A
7AAL/.N voi

VAPAAE5rI 1

/

‘
\LEP3JA /
--- -:


