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JUURI OIKEANLAISTA KEMIAA

- KEHDOSTA HAUTAAN RY

NUORISOTYÖSSÄ

On perjantai-ilta ja kehityspsykologian opiskelija käyskentelee Sepänaukion vapaa

aikakeskuksen nurkilla jätesäkki kourassa saalistaen mölyävän nuorisojengin

tyhjentämiä kaljapulloja. MITÄ!!! Onko opiskelijan köyhyysraja alitettu ja epätoivo

ajanut heidät pullobisnestä pyörittämään?

Nälkäkuoleman uhkasta ei laisinkaan ole kysymys vaan siitä, että Kehdosta Hautaan

ry on aloittanut yhteistyön Jyväskylän nuorisotoimen kanssa nuorison yökahvilari

Yökemian merkeissä. Perjantai-iltaisin on vapaa-aikakeskuksen (= entisen kemian

laitoksen rakennus Tellervonkadulla) monitoirnitilojen ovet auki aina aamuyöhön.

Tämä on paikka kadulla parveleville nuorille tulla lämmittelemään, seurustelemaan

ja viettämään aikaa yhdessä Nisulankulman pankkiautomaattia miellyttävämmässä

ympäristössä. Eri iltoina on vaihtelevaa ohjelmaa, kuten bändejä, discoa tai erilaisia

performanseja. Järjestystä pitävät yllä pari nuorisotyöntekijää lukuisten

vapaaehtoistyöntekijöiden avustuksella.

Kehityspsykologian opiskelijoiden toimenkuvaan kuuluu pitää kanttiinia aina pari

kertaa kuukaudessa. Olemme myös toimineet valvojan tehtävissä. Voisi olla

kehnompiakin tapoja viettää perjantaita: päänsäryn sijaan saa hyvän mielen kun

tietää tehneensä jotakin hyödyllistä. Työtahtikaan ei ole niin kiireinen, etteikö itsekin

ennättäisi joraamaan, DJ poikien discohitit ovat laittaneet meidän kalkkistenkin luihin

jytkettä. Ainejärjestömme taloudenhoitajakin on hyvillään, sillä kanttiinin voitto

kilisee ainejärjestön kassaa kartuttamaan. Tosin rikastumaan touhussa ei pääse, sen

verran vähän lämpöisinä kevättalven iltoina on nuoria sisätilat kiinnostaneet.

Rahan haaliminen ei olekaan homman ydin. Tämä on omia kokemuksia kartuttavaa

vapaaehtoistyötä, jonka kautta saamme kosketusta erilaisiin ihmisiin. Nuorten parissa

työskentely on toimintaa, johon voimme heijastaa kirjoista saamaamme tietoa. Se

estää meitä leijailemasta reaalitodellisuudesta akateemiseen pölypilveen ja

unohtamasta millaista on itse olla nuori. Suosittelen lämpimästi kaikille, kokemus ei

varmasti mene hukkaan.

terveisin, kanttiinintäti Ruutti

ps. Jos haluat mukaan, olet tervetullut!

Lisätietoja p.619989 / Nyström, kysy Katria.

-NsNEWtY5

44
44Ve ‘je 4r4

a

1hc%r’b 4 rvs

r% 4e

4c%%.ae.r rror #4ci

r% iotr%

‘koc az er#tsc

JA AJA

mCi

+

bfL2Cp%44JP*bP Z 4(JSt

1

1



fO%

. ..

EFPSA 1996 KONGRESSIN

TARJESTELYTOIMIKUNNAN UUTISIA

Järjestelytoimikunta on pitänyt nyt jo neljä kokousta ja vieraillut Jyväsky

län kongressitoimistossa konsultaatiota hakemassa. Toimikunnan koko

koonpano on muovautunut toimivaksi ja innostuneeksi opiskelijajoukok

si, jolta ei ideat hetkessä lopu.

Käynti kongressitoimistossa oli erittäin antoisa kokemus. Kongressitoimis -

ton väki otti meidät ja ideamme vastaan iloisin ja auttavaisin mielin ja

saimme mahtavan määrän yhteystietoja ja uusia ideoita, kuinka eurooppa

laisten vieraidemme viikko Jyväskylässä olisi mahdollisimman antoisa.

Kongressitoimistosta saamiemme yhteystietojen avulla saamme myös Jy

väskylä informaatiopaketin jokaiselle EFPSA-maalle vietäväksi, jotta heillä

on tietopohjaa kongressipaikkakunnasta ennen äänestystä.

Kongressiviikon 1 0.4.-1 7.4.1996 ohjelma on alkanut pikkuhiljaa muotou

tua. Luvassa on tiukkoja työskentelypäiviä, hauskoja iltajuhlia, yksi semi

naaripäivä, johon voivat kaikki halukkaat ympäri Suomen maksua vas

taan osallistua ja yksi päivä viikon keskipaikkeilla, jolloin ulkoillaan ja ke

rätään voimia kongressin loppurutistusta varten. Ohjelma on todellakin

siinä vaiheessa, että se voidaan alustavasti Kroatiassa esitellä ja näin var

mistella kongressin Jyväskylään saantia. Äänestys tapahtuu kongressin lo

pussa pidettävässä yleiskokouksen istunnossa 28.4.-29.4. 1995.

Jännittynein mielin järjestelytoimikunta jää äänestyksen tuloksia odotte

lemaan. Enempää emme oikeastaan voi juuri nyt tehdä ennenkuin kong

ressin saanti tänne on varmaa. Toukokuussa alkaa sitten tällä hetkellä 90%

varmuudella tarkan budjetin laatiminen ja raha-anomusten kirjoittaminen

eri tahoille.

Pitäkää peukkuja minkä tenteiltä ja opiskelulta ehditte.

EFPSA 1996 Järjestelytoimikunta
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10 VUOTTA EIKÄ SUOTTA

- reportaasi Kehdosta Hautaan ry:n lO-vuotisjuhlista 24.3.1995.

Oli joukko nuoria, psykan laitoksessa,

oli joukko nuoria, elämä viel’ eessä.

He kehityksen tietoa janosi,

mutta enemmän he opinnoiltaan halusi -

he halus ainejärjestän heille suunnitellun.

Yes, yes, yes

Oli vuosi kaheksan viis, kun se sitten rekisteröitiin,

oli vuosi kaheksan viis, kun nimi julkistettiin -

ja siitä tuli KEHDOSTA HAUTAAN RY.

Kun kymmenen vuotta tuli täyteen ainejärjestötoimintaa ei tuota merkkipäivää halut

tu ohittaa juhlimatta. Halusimme viettää juhlaa toisella tavalla kuin yleensä on tapa

na, halusimme jotakin erilaista, juhlavampaa, arvokkaampaa ja iki-muistettavaa.

Niinpä valitsimme juhlapaikaksi A-salin kaariovineen, tummanpunaisine samettiver

hoineen ja arvokkaine ilmapiirineen.

Perjantaina 24.3.1995 illan hämärtyessä alkoi kutsuvieraita saapua juhlavissa asuis

saan. Eri ainejärjestöjen, laitoksen, SPOL:n sekä JYY:n edustajat onnittelivat meitä

mitä hauskempine lahjoineen. Nyt ainejärjestöhuonetta koristaa taulu, kirjat, mal

jakko, kummilusikka ja saatiinpa Aku Ankkojakin ajanvietteeksi näin muutamia

mainitaksemme.

Onnittelujen, tervetuliaismaljojen ja cocktailpöydän antimien jälkeen siirryttiin viralli

sempaan ohjelmaan. Aluksi ainejärjestön puheenjohtaja Maarit Tirkkonen toivotti

juhlapuheen merkeissä kaikki sydämellisesti tervetulleiksi.

.toinen tärkeä asia on se, että kun monta pientä opiskelijaa kokoontuu

yhteen, niin yhdessä me olemme vahvempia ja meidän äänemme kuuluu

kauemmaksi. Yhdessä meillä on mahdollisuus vaikuttaa, ajaa omia etu-

jamme...Ainejärjestö on myös tärkeä foorumi meille opiskelijoille pohtia,

haaveilla ja suunnitella omaa tulevaisuuttamme - jota ei ole meille tarjot

timella ojennettu. Samalla kun näkee ympärillään vahvoja, erilaisia ihmi

siä, joiden unelmana ei ole kadota massaan vaan jotakin aivan muuta,

saa lisää vahvistusta oman kehityksensä tielle. Yhdessä keskustellen ja

toisiamme tukien matkaamme eteenpäin..

Ainejärjestömme halusi myös muistaa meille tärkeitä ihmisiä kunniakirjoin. Ensim

mäinen kunniakirja myönnettiin Isto Ruoppilalle, meidän kummisedälle ja koulu

tusohjelman luojalle. Paras ystävämme, kämppis ja kummi - Stimulus palkittiin myös

Kehdosta Hautaan lO-vuotiskunniakirjalla. Kolmannen kunniakirjan halusimme antaa

aurinkoiselle opinto-ohjaajallemme Anna-Maija Poikkeukselle, jolla on aina aikaa ja

aitoa kiinnostusta pienen opiskelijan asioille. Tunnelman kohotti kattoon oman kuo

ron 1O-vuotiskronikkaveisu, jota on tässäkin jutussa osin lainattu.

.
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Kutsuvierastilaisuuden jälkeen alkoi vapaamuotoisempi iltajuhla. Shampanjan, pu

heen sorinan ja iloisten ihmisten lomassa pidettiin puheita, lauluesityksia Myös

vuosikurssi -85 halusi kantaa kortensa kekoon, heidän Arnsterdam-esityksensä kaikui

meidän kaikkien sydämiin.

1

PS. Yhden järjestelyporukassa olleen loppukanootteja:

Juhlan tuiskeessa saatiin onnistuneesti tili muutamia tonneja pienemmäksi eli koko

vuoden aikana kerätyt rahat hävisivät yhdessä yössä. Järjestelvjen tiimellyksessä

puhelin soi kuumana ja viettipä osa muutaman unettoman yönkin. Lisäksi voi todeta,

että suunnittelupalavereissa saatiin tuhottua useampia pusseja sipsejä, karkkeja ja

muuta hyvää. Mutta kaikesta ponnistelusta huolimatta voi todeta, että se oli sen

arvoista - opittiin paljon uusia asioita ja juhlan jälkeen tuntui tosi SIISTILTÄ

TIEDOKSI KEHITYSPSYKOLOGIAN OPISKELIJOILLE !

Tämän jälkeen valssattiin, rokattiin, tanssittiin ja uteltiin eli nautittiin yhdessä olosta

ja juhlapäivästä. Musiikillisesti meitä viihdytti Kyösti Simpukka kertalaakiorkesteri

sekä Selma, loppu illasta vastasi Neulapojat. Kaikki hauska loppuu aikanaan niin

myös nämä syntymäpäiväjuhlat. Mutta taisipa pieni joukko ahkerimpia juhlijoita

vielä kello 2.00 jälkeen suunnistaa jonnekin...

Kehdosta Hautaan ry haluaa vielä kiittää Teitä kaikkia mukana olleita, jotka mukana

olollanne ja omalla panoksellanne teitte juhlasta Juhlan.

Kehdosta Hautaan syntymäpäivää tänään vietetään,

onnea ja menestytä sille toivotaan.

Ystävyyden siteitä se aina sitokoon,

yhdessäolon muka vuutta tukekoon.

:Ja kiitos kaikille, että ootte mukana,

sillä teiän kans’ on aina tosi mukavaa:”

Nyt on mahdollista liittyä Akavan Erityisalojen KeskusliittoOn

(AEK ry) jo opiskeluaikana anomalla Akavan Erityisalojen

Opiskelijat ry:n jäsenyyttä. Se on vuoden vaihteessa

rekisteröity yhdistys, johon kuulumalla on myös AEK:n

jäsenetujefl piirissä.

Akavan Erityisalojen Keskusliitto on ammattijärjestö, jonka

tehtävänä on huolehtia jäsenyhdistystenSä ja niiden jäsenten

edunvalvonnaSta. AEK:laiset toimivat tehtävissä, joissa

tarvitaan erityisammattitaitoa. Jäsenet työskentelevät kuntien,

yksityisten, valtion ja järjestöjen palveluksessa; suurin osa

johtavassa asemassa ja kulttuurin eritysalueella.

Akavan Erityisalojen Opiskelijat ry on siis Akavan Erityisalojen

keskusliiton jäsen. Sen tavoitteena on mm. tehdä aloitteita ja

esityksiä AEK:lle, harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa ja

järjestää kokous-, koulutus-, ja neuvottelutilaisuukSia. Akavan

Erityisalojen Opiskelijat ry toivottaa tervetulleeksi myös

meidät, tulevat Yhteiskuntatieteen maisterit, kehityspsykologiafl

opiskelijat.

Lisätietoj a ja j äsenhakemuskaavakkeita ilmoitustaululta

tai San Autiolta (puh. 607938).
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Wartista tai pesishaasteoottelusta laitoksen henkilökunnan

ja opiskelijoiden välillä, vaan tule mukaan ja tuo

kavereitasikin!!!!

Wuosittain Helsingin senaatintoril le kerääntyy viitisentuhatta j uoksij aa ja

saman verran innokkaita kannustusjoukkoja seuraamaan Akateemista Warttia

eli opiskelijoiden katuviestiä. AW ei ole pelkästään liikuntaa vaan hulvaton

karnevaali, riernul 1 inen kesäkauden avaj aisbakkanaali täynnä monenkirj avaa

touhuilua.
AW on siis 1 0-osuuksinen katuviesti, joka juostaan reitillä Senaatintori -

Kaivopuiston ympäristö. AW järjestetään 4.5.1995 ja viesti lähtee liikkeelle

tasan kello 18.00 ja kestää 15 minuuttia.Viimeisen osuuden juoksijat

kiertävät Senaatintoria (jos ovat sinne saakka ehtineet) kunnes Warttitunti on

täynnä.
Stimulus-huoneen ovessa on i imoittautumislista Warttiin, pistä siihen

nimesi, niin voit kokea warttihuuman omassa päässäsi!!!

11.5.1995 kello 18.00 Pesishaasteottelu laitoksen henkilökunnan ja

opiskelijoiden välillä. Seuraa liikuntainfoa Stimulus-huoneen ovessa, niin saat

tietää milloin harj oitellaan opiskelij aj oukkueella ottelua varten. Kaikki

mukaan, jotta saadaan iskukykvinen joukkue!!!

HLiRIOIUELUPIIIKKLINLI NIILO MLiKI INSTITUUTTI ELI

113ST[NTUTKIMUSYKSI KKÖ

Tässä tulee jälleen yksi harjoitielupaikan esittely. Olen suorittanut harjoitieluani tämän kevään ajan

Niilo Mäki Instituutissa. Siellä tutkitaan lasten oppimisuaikeuksia neuropsykologiasia käsin. Siten

harjoittelu siellä on melko kapealle sektorille suunlautuvaa, mutta itse olen voinut laajentaa

kokemuksiani Jyväskylän kaupungin perheneuuolan puitteissa, jossa olen osallistunut mm.

kouluvalmiusiestauksiin.

Psykologin työ Instituutissa on lähinnä testausla. Lapset saapuvat Iastentutkimusgksikköön

perheneuvolan läheiteellä, jolloin jonkin lainen iaustatuikimus on jo suoritettu heille. LTY:ssä pyritään

sitten laajentamaan kuvaa nppimisuaikeukisia ja niiden mahdollisista syistä sekä

kuntoutusmahdollisuuksista.
Lisäksi kaikilla Instituutissa työskenielevillä on jokin oma tutkimusprojekti, jonka puitteissa he tekuät

jatko-opintojaan. Harjoittelijalla tällaista ei tietenkään ole, jolen lyö koostuu lähinnä testauksesta ja

palavereihin osallistumisesta.

Kun lapsi on teslattu ITY:ssä, mieltivät psykologit tutkimustuloksia ensiksi pareittain (myös teslaus

tehdään parilyönä, jotta saadaan laajempi kuva lapsen toiminnasta). Tämän jälkeen tavallisesti saadaan

työnohjausta, jonka jälkeen pidetään palautekeskustelui sekä vanhempien kanssa että opettajien kanssa.

Koululle pyritään antamaan vinkkejä esim, sellaisesta opetuksessa käytetiävästä maleriaalista, josta

lapselle voisi olla hyötyä. Tavallaan suunnitellaan siis kuntouttavia toimenpiteitä. Joskus myös

suositellaan varsinaista neuropsykologista kuntoutusta Instituutissa.

Vaikka psykologin työstä saa melko kapeaan kuvan Instituutissa, haluan silti suositella sitä kaikille.

Laajan testauspatteriton ansiosta ainakin testauskägiäntö tulee tutuksi ja jossain määrin myös rulinoituu

siten, että siitä on varmasti hyötyä myös muun laisissa testauksissa myöhemmin. Myös niille, jotka eivät

ensis!Jaisesti ole kiinnostuneet neuropsykologiasia voin lämpimästi suositella [TV:tä haijoittelupaikaksi.

Itselleni harjoittelu siellä on ollut hyvinkin avartava kokemus. Instituutin henkilökunta on erittäin

mukavaa ja rentoa porukkaa ja voisi melkein sanoa, että huumorintajuttomien on turha vaivaulua.

Kokonaisuutena harjoittelu ITY:ssä on ollut erittäin mukavaa ja antoisaa minulle

LIIKUNTAPALSTA

Lämmin kevätsää kutsuu taas sinut reippailija liikkumaan ja

leikkimään kanssaan. Tulossa
liikuntatempausta kevään aikana! Älä jää pois Suomen

suurimmasta opiskelijaliikuntatapahtumasta Akateemisesta

on monta hauskaa

EU TULLUT TLUiE EU.IU

r6rr2! 1’ULJ LÅ5’ETTELEA4j,J

J PTU ‘-14USV.4A!

—‘--



ASIAA OPINTOUUDISTUKSESTA!

Viime Ärsykkeessä saatiin tietoa syksyllä -95 voimaan astuvasta opintouudistuksesta

psykologian pääaineopiskelijoiden kannalta. Nyt valaistukoon kehityspsykologian

opiskelijoidenkin tulevaisuus.

Opintouudistus vähentää meiltä 13 opintoviikkoa laudatur-opinnoista, ja vastaavasti

lisää tämän väljyyden sivuaineopintoihin. Lisäksi appron ja cumun kokonaisuudet

muuttuvat rakenteeltaan, kokonaisopintoviikkomäärät pysyvät ennallaan.

Kurssisisällöt muuttuvat sen seurauksena, että laitoksemme opetusta pyritään

tiivistämään ja päällekkäisyyksiä lukion ja laitoksen kurssien kesken välttämään.

Menetelmäkursseja sisällytetään omiin opintoihin ja kehityspsykologiaa saadaan yksi

meille pakollinen kurssi lisää. Sivuaineiden metodiopintokiintiö muuttuu myös,

koska tilastotieteenlaitos on muodostanut sivuaineappro-kokonaisuuden. Jatkossa

tulee suorittaa 11 opintoviikkoa tästä kokonaisuudesta, ja pakolliset kurssit on

suurelta osin ennalta määrätty. Yksi merkittävä muutos on myös se, että laitoksemme

ei enää tarjoa erillistä sivuaineapproa, eli sivuainelukijat tulevat samoille luennoille jo

appron kursseilla.

Opintouudistus on jo laitoksen osalta valmis ja hyväksytty, ja on opiskelijoiden

ilmoitustaululla kaikkien nähtävänä ja luettavana. Lisäksi sektori-infossa saa tietoa

uudistuksen aiheuttamista muutoksista ja siitä, miten tulee toimia, jos ei tiedä

jatkaako opintojaan vanhan opetussuunnitelman mukaan vaiko siirtyä uuteen. Jo

varmistuneena nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että nykyiset ykköset siirtyvät

automaattisesti uuteen järjestelmään. Kakkostenkin suunta on vahvasti kohti uutta

opintosuunnitelmaa, sillä vanhempien osalta ratkaisevaa on se, missä määrin on

vanhan järjestelmän mukaisia opintoja suoritettu, etenkin syventäviä opintoja.

Siis uuden uutukaista on tiedossa kovasti, ja kaikesta viisastut tutustumalla

ilmoitustaululla roikkuvaan raakavedokseen ja saapumalla kysymyksinesi sektori

info tilaisuuteen, joka pidetään 26.4. klo 15.00 MaD 202:ssa. Lisäksi varsinkin meitä

kepsyjä koskevaa tietoa saat ainejärjestökokouksissa, jotka ovat kaikille avoimia, ja

joista ilmestyy aikanaan ilmoitustaululle pöytäkirjat, kunhan sihteerikkö ne kiireiltään

ehtii puhtaaksi kirjoittamaan. Pysykäähän aktiivisena ja kyselkää ihmeessä

kokouksissa, sektori-infossa ja opinto-ohjaajaltamme Anna-Maija Poikkeuksel ta, jos

ongelmia ilmenee.

Kevätterveisin,

PSYKAN LAITOS AIHEUTTI PAHENNUSTA KUOPIOSSA!

Kuopion tekun järjestämään 24 tuntia lunta tapahtumaan osallis

tui joukko aktiivisia opiskelijoita laitokseltamme. Onnistuimme

saamaan jalkeille kaksi joukkuetta, kepsyn virallisen edustusjouk—

kueen 24 TV, sekä epävirallisemman “sporttiklubi” mielenterveyden

äärirajoilla. Tähän väliin tuleekin lukijakysymyksemme: mitä

tarkoittaa lyhenne TV tässä yhteydessä?
a. Transkendentaaliset välistävetäjät
b. Tuntia vodkaa, vai
c. Transaktioanalyysissä viihtyjät

Vastaus seuraavassa Ärsykkeessä. . . Kahden joukkeen lisäksi
Sanna siskoineen konsultoi paikallisessa joukkueessa.

Kisailupaikkana toimi Puijonlaakson hienot puitteet hyppyrimä

kine kaikkineen. Ikävä kyllä pääsy isoon mäkeen oli kielletty
(miksiköhän.. .)

Tapahtuman kulku oli peririteisistä rillumarei-kisailusta

koottu kahdeksan rastin koitos. Tehtäviä oli köydenvedosta

tukkihumalan kautta sekakuorolauluun, mieleeni juolahtikin

elävästi 40— ja 50—lukujen suomalaiset elokuvat.
Massiivisen mainonnan ansiosta (esim GOOM, OLL, Ylioppilas—

kunta) järjestäjät olivat onnistuneet houkuttelemman paikalle
reilut 1000 henkeä. Tunnelma iltabileissä olikin sen mukainen

(vrt.Pörssin kevätsemmat) -

Menestymisen mahdollisuuksia ei itse skabassa juuri ollut, siitä
pitivät korruptoituneet tuomarit huolen. Toki joukkueemme eivät
veren maku maku suussa kisailleetkaan, vaan pääasiana oli ehdotto
masti hauska yhdessäolo ja uusien tuttavuuksien solmiminen.Pienenä

vihjeenä menestymishaluisille joukkueille voitaisiin kai mainita,
että tuomarit olivat ERITTÄIN viinaanmeneviä, ja korruptiopullo
olisi nostanut pisteitä roimasti... Viimeisen todistuksen tuoma
reiden puolueellisuudesta antoi tulosten julkaiseminen: voittaja
oli ... yllätys yllätys: Kuopion tekun joukkue! Tarkempaa tietoa
joukkueidemme menestyksestä ei ole, mutta sijoitus lienee ollut
irrelevanttia ko. tapahtumassa...

Tapahtumana 24 TL oli varsin mielenkiintoinen, ja järjestelyt
ansaitsevat erityiskiitoksen. Lopuksi keikan plussat ja miinukset:

+Ilmainen hernerokka -Pörssityyliset iltabileet
+Ilmaiset bussikuljetukset -Korruptoituneet tuomarit
+Bussimatka JKL-kuopio -Bussimatka Kuopio-JKL

(matkapahoinvoinnin ennätys)

24
24
24

TL
TL
TL

KUOPIO 95 KUOPIO -95
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