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Pahat
stimppalaiset
Olen syksyn aikana umpeuttanut aukkoa, joka oli Harry Potter
-kirjojen lukematta jättäminen. Viimeinen kirja on jo hyvässä vauhdissa ja olenkin positiivisesti yllättynyt, etteivät kirjat heijastaneetkaan elokuvien tavoin niin geneeristä hyvä-paha jakoa kuin odotin;
hahmojen hyvyydessä ja pahuudessa oli selviä sävyeroja. Olen myös
turhan ylpeä suoriteksestani etenekin, kun kaikki tietokirjallisuuden
ulkopuolinen (ts. kaikki tenttikirjallisuuden ulkoupuolinen) tuntui
ikään kuin hukkaan heitetyltä ajalta. Olen päässyt tästä mentaliteetista
vihdoin yli.
Ihailen ainejärjestössämme ehkä eniten sitä, ettemme luokittele toisiamme herkästi näkyvimmän ominaisuuden perusteella yhden
määritelmän alle: ei ole jaottelua hyviin ja huonoihin stimppohin.
Tämä on ainakin minun kokemukseni. Ja vaikka vertailukohtanani
on kaikki tämän keltaisen kuplan ulkopuolinen väestö, niin osaan ja
osaamme varmasti ymmärtää, että meidän henkisiä on paljon myös
yhteisömme ulkopuolella. Tietenkin. Tämän ymmärtäminen onkin
yksi ”taikavoimistamme”, kun emme anna keltaisen nousta liikaa päähämme.
Tänä syksynä lehden tuottaminen on tuntunut välillä betoniestejuoksulta. Kuitenkin hitaasti, mutta varmasti, näytti lehden valmistuspäivä lähenevän päivä päivältä. Vaikka joinain päivinä tämä tunne näytti leikkivän kuurupiiloa, niin se, että sai edes avautua jollekin
kuuntelevalle, auttoi mahdottoman paljon. Kiitos heille, jotka kuuntelivat.
Jos ei oteta muita vuodenaikoja huomioon, niin syksy on minulle taianomaisin vuodenaika. Sitä kuvastaa runsas itsetutkiskelun sekä
vaihtuva toivon ja motivaation määrä. Tämä selittynee osalta siksi, että
tavatessa paljon uusia kasvoja luot uudenlaista suhtautumista myös itseesi. Tässä on hyvät ja huonot puolensa, mutta koen henkilökohtaisesti tämän lähinnä mausteena, joka antaa vanhoihin rutiineihin uutta
näkökulmaa, toiminta- tai suhtautumistapaa.
Syksyn vaihtuminen talveen on taasen metaforisesti pätevää sen
luodessa suurta kontrastia sen esteettisin muutoksin. Kun talvi tekee
tulojaan, on luontoäiti alkanut puuteroimaan itseään lumella. En tosin tiedä häpeääkö hän todella kuolleita lehtiänsä vai onko kyseessä
vain valmistautuminen keskitalven juhlaan. Lumi kuitenkin muistuttaa meitä siitä, että syksyn aherrus on päättymässä; mutta toisaalta se
saa meidät unohtamaan paljaan maan, joka imee herkästi valon lisäksi
toivoa, jota usein tarvitaan tähän vuodenaikaan runsaasti.
Toivottavasti löydätte valoa, vaikka hanki välillä sulaisikin.

Hyvät
stimppalaiset
Tämä vuosi stimppalaivan ohjaksissa on ollut hyvin antoisaa ja tapahtumarikasta aikaa. Laiva on porskuttanut tasaiseen
tahtiin eteenpäin, välillä hieman aalloissa keinuen. Reitti on monelta osin noudattanut perinteitä, mutta hieman uusia tuulia ja
seikkailujakin olemme päässeet kokeilemaan. Tästä vuodesta ja
kunniatehtävässä toimimisesta jää jälkeen iso kasa muistoja sekä
tarinoita jälkipolville. Minulla onkin teille nyt yksi näihin pimeisiin talvi-iltoihin sopiva tarina kerrottavaksi. Lyhyt tarina siitä,
kuinka eräänä synkeänä aamuna heräsin kakan hajuun ja tein
pienen oivalluksen elämästä.
Kakka oli peräisin tietenkin koiranpennustani Kaaposta, joka ei ollut vielä oppinut sisäsiistiksi. Kello oli vasta seitsemän, kun siirryin väsynein elkein lämpimästä sängystä kylmään
ja haisevaan eteiseen siivoamaan Kaapon tuotoksia. Kakkapussien loistaessa poissaolollaan, otin vessasta paperia toimittaakseni kakan eteisen lattialta pikakuljetuksena vessanpönttöön.
Kauniin paperipaketin käärittyäni, takaani kuitenkin hyökkäsi
yllättäen salamannopea ja iloisen leikkisä Kaapo, jonka mielestä paperin silppuaminen ja syöminen ovat maailman hauskinta
puuhaa. Saatatte arvata ja kuvitella miten tapahtumaketju jatkui,
joten en kerro siitä sen tarkemmin.
Ällötyksen ja aamuärtyneisyyden täyteisellä mielellä
siirryin pesemään käsiäni melkoisen pitkäksi ajaksi, jotta saisin
itseni puhdistettua tämän leikin jäljistä. Jopa niin pitkäksi ajaksi,
että Kaapo oli ehtinyt sillä välin lorauttaa myös pissat suoraan
vessan oven eteen. Huomasin tämän siinä vaiheessa, kun astuin märkään lätäkköön. Katsoin lähistöllä tyytyväisenä istuvaa
Kaapoa silmiin rumat sanat mielessäni. Perhanan rakki. Maltoin
kuitenkin mieleni ja muistelin koiran koulutuksen periaatteita; toruminen ei auta, ellei se tapahdu välittömästi pahan teon
jälkeen, eikä se silloinkaan ole yhtä tehokasta kuin kehuminen
oikein toimiessa. Yritin siis niellä kiukkuni ja otin jälleen paperia käteeni ja aloin lattiansiivoushommiin. Siivotessani siirsin
edelleen mielessäni vellovat rumat sanat syrjään, ja niiden sijaan
päätinkin kehua vuolaasti Kaapoa. ”Miksi?”, saatatte kysyä. Siksi,
että tällä kertaa hän ei hyökännyt paperin kimppuun.
Näettekö kuinka toimivaa koirankoulutusmentaliteetti voisi olla omassa elämässä omaa itseä tai muita ihmisiä kohtaan? Epäonnistumisten ja torumisen sijaan voisikin keskittyä
enemmän onnistumisiin ja kehumisiin! :) Pidetään se mielessä,
kun lähdetään seilaamaan kohti uutta vuotta.
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Ärsyke on Stimulus ry:n
jäsenlehti, joka ilmestyy 2 kertaa vuodessa.
Lehti ottaa vastaan sen
aihepiiriin
kuuluvia
kirjoituksia ja kuvia.
Lehden sisältö ei välttämättä edusta Stimulus
ry:n virallista kantaa.
Lehti ei vastaa artikkeleissa esiintyvistä mahdollisista virheistä.
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Laitoksen terveiset
R

akkaat opiskelijat.
Marraskuun melankoliaa ovat helpottaneet vain pikkujoulujen jälkeinen syyllisyys,
ikkunoista kurkkivat valkopartaiset miehet ja
tyhjää nauravan joulupukin odotus. Muutoin
laitoksella on ollut suht hiljaista.

Laitoksella on kesän jälkeen havahduttu kaipaamaan opiskelijoiden näkymistä ja
työlle antamaa merkitystä. Vaikka tarkoituksen mukaisten opiskelijatilojen puute
tiedettiin jo muuton alkaessa, todellisuus
on monille paljastunut koko hiljaisuudessaan vasta nyt. Mutta jotakin on jo ehditty
tehdä asialle. Olemme aloittaneet yhteiset
opiskelijoiden ja opettajien keskusteluiltapäivät. Samoin ovat yhteiset Sohvi-illat ottaneet ensimmäiset askeleensa tätä lukiessanne. Tulkaa aktiivisesti paikalle.

Laitoksen tilojen sopimattomuus yliopisto-opetukseen on näkynyt myös erilaisten harjoitusten tekemiseen tarkoitettujen
tilojen puutteena ja monenmoisina kulkuvaikeuksina. Toivon opiskelijoilta pitkämielisyyttä. Olemme yrittäneet keksiä laitoksella
ratkaisuja näihin ongelmiin.
Laitoksella on myös työstetty uutta OPSsia. Mitään suuria mullistuksia ei opintojen rakenteeseen ole tulossa. Kaksi asiaa on
mainittava. Opettajia rohkaistaan aktivoivien opetusmenetelmien käyttöön. Samoin
pyritään hyödyntämään yhteistyötä uusien
kumppaniemme, kasvatustieteilijöiden kanssa. Opiskelijoiden panostus ja palaute ovat
tulevaisuudessakin tärkeää.
On pimeää, ilmat ovat kylmenneet ja
lunta on tulossa. Muistakaa käyttää heijastimia, villahousuja ja pyörissäkin talvirenkaita. Kypärä ei myöskään ole turhake päällään
työtä tulevaisuudessa tekeville.
Älkää jääkö yksin
älkääkä jättäkö ketään
yksin.

Jari-Erik Nurmi,
Laitoksen johtaja

Orientoitumassa orientoivassa
- muutakin kuin opintopisteitä
Kaksi eri vaiheessa opintoja olevaa psykologian opiskelijaa kertoo
kokemuksistaan Psykologian toimintayksikössä.
Orientoiva harjoittelu on viiden opintopisteen arvoinen kurssi, joka mahdollistaa johonkin psykologian sovellusalueeseen tutustumisen työelämässä. Harjoittelussa ei vielä itse tarvitse suorittaa työtehtäviä, vaan tarkoituksena
on lähinnä seurata psykologin tai muun ammattilaisen työtä. Harjoittelun voi suorittaa yhdessä tai useammassa
eri paikassa.

Missä ja miksi?
Googlettelun kautta harjoittelupaikaksi meillä molemmilla valikoitui Seinäjoen psykologian toimintayksikkö.
Toimintayksikössä toimii 15 eri psykologia, jotka työskentelevät eri puolilla Seinäjoen keskussairaalassa muun
muassa geriatrialla, geropsykiatrialla, aikuispsykiatriala, yleissairaalapsykiatrialla, fysiatrialla, neuropsykiatrialla,
kuntoutusosastolla, kuntoutustutkimuksessa sekä lastenneurologialla.
Lähtökohtamme harjoitteluun olivat hieman erilaiset. Elinalla harjoittelu kuului osaksi kandivaiheen opintoja.
Aluksi ajatus orientoivasta harjoittelusta tuntui pelottavalta, mutta lopulta kriisi siitä, riittävätkö rahkeet psykologiksi, sai valitsemaan harjoittelun suorittamisen. Henriikalla harjoittelu liittyi maisterivaiheeseen. Tavoitteena oli
tutustua eri aloilla työskentelevien psykologien työtehtäviin sekä psykologin rooliin moniammatillisessa tiimissä.
Lisäksi tavoitteena oli selkeyttää oman psykologiharjoittelupaikan valintaa sekä työelämään valmentavien opintojen suunnittelua.

Mitä harjoittelusta jäi käteen?
Harjoittelussa pääsimme seuraamaan yhdeksän eri psykologin työtä. Vaikka joihinkin aloihin tutustuminen
jäi pelkäksi pintaraapaisuksi, pidimme tätä menettelyä erittäin hyvänä. Tämän ansiosta tutustuimme sellaisiin psykologien työn sovellusaloihin, joihin emme muuten olisi tulleet tutustuneeksi. Esimerkiksi geriatria avasi Elinalle
aivan uudella tavalla sitä, millaista vanhusten kanssa työskentely voisi olla, ja Elina sanoikin ihastuneensa työhön
vanhusten kanssa. Eri paikoissa kiertäessä pystyi myös seuraamaan, miten eri psykologien ja osastojen toiminta
poikkesi toisistaan. Ei todellakaan ole vain yhtä tapaa olla psykologi! Toisten työtä seuratessa saa konkreettisia
esimerkkejä siitä, että psykologin työtä voi tehdä monella eri tavalla hyvin. Tämä oli tärkeä kokemus oman ammatillisen identiteetin kehittymisen kannalta, mikä on vasta alkuvaiheessa.
Harjoittelun yksi suurimolla lausuntoineen päivineen. Oriemista hyödyistä olikin ammatHarjoittelija voi rauhassa tu- ntoiva harjoittelu on myös hyvä mati-identiteetin kasvu. Aiemmin
talan kynnyksen väylä työelämään,
tuleva työelämään siirtyminen
tustua erilaisten asiakastilan- sillä siinä harjoittelijalle ei vielä
tuntui ahdistavalta, mutta haranneta työtehtäviä. Harjoittelija voi
joittelun myötä hyväksyy aiemteiden herättämii ajatuksiin ja
rauhassa tutustua erilaisten asiakaspaa paremmin ajatuksen siitä,
tilanteiden herättämiin ajatuksiin ja
että opiskelut joskus päättyvät ja
tunteisiin ilman, että tarvitsee vielä
tunteisiin ilman, että tarvitsee
työelämään on mentävä. Aiemjännittää asiakastilanteesta suoriumat mielikuvat psykologin työstä
tumista.
vielä jännittää asiakastilanvaihtuivat faktatietoon siitä, millainen psykologin työpäivä voi
teesta suoriutumista.

”

”

Harjoittelussa käsitys psykologiasta kypsyi ja kehittyi. Esimerkiksi terapiasuuntaukset avautuivat aivan uudella
tavalla, sillä ne olivat hyvin keskeisiä psykologien työssä. Ymmärrys eri menetelmien soveltamisesta asiakkaan
tarpeiden mukaan lisääntyi. Erityisen yllättävää oli se, miten suosittua psykodynaamisuus oli psykologien keskuudessa. Mielestämme opiskellessa saa lähinnä sellaisen käsityksen, että psykoanalyyttisyys on menneen talven
lumia. Lisäksi harjoittelussa havainnollistui musiikki- ja kuvataideterapian merkitys. Joskus muut terapiamuodot
sopivat keskusteluapua paremmin.
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Harjoittelussa näkee myös ihan eri tavalla mielenterveyspotilaiden kuntoutumista. Kuntoutuminen saattaa olla pitkä
ja raskas prosessi, jossa on mukana paljon moniammatillista
osaamista. Esimerkiksi akuuttipsykiatrian osastolla psykologi saattaa osallistua hoitoon vasta myöhemmässä vaiheessa,
sillä potilaalla ei välttämättä ole edellytyksiä ongelmiensa
työstämiseen. Kuntoutuksessa korostui arkisten taitojen
opettelu ja oman olotilan kanssa selviäminen.

Harjoittelun myötä osaamme entistä paremmin yhdistää
psykologin osaksi moniammatillista tiimiä, jossa jokaisella
on osansa. Usein psykologin roolissa korostuu testien tekeminen ja niiden kautta saadun tiedon välittäminen muille
osapuolille. Lisäksi käsitys muiden ammattiryhmien toiminta-alueista selkiytyi: opimme muun muassa sen, mitä toimintaterapeutit käytännössä tekevät.
Harjoittelusta sai intoa opiskeluun, sillä psykologit korostivat paljon eri teorioiden ja esimerkiksi neuropsykologian osaamisen hyötyjä. Nyt syksyllä taas opiskellessa monet
asiat ovat näyttäytyneet eri tavalla kuin aikaisemmin, kun on
tutustunut samoihin asioihin kentällä. Lisäksi erittäin hyödyllistä oli lukuisten testitilanteiden seuraaminen. Erityisen
jännittävää oli mystiseen ja kohuttuun Rorschachin testiin
tutustuminen. Mikään ei nosta egoa niin paljon kuin musteläiskien salaisuuksien tunteminen!
Kaiken kaikkiaan orientoiva harjoittelu on opettava,
innostava ja avartava kokemus. Harjoittelu lisäsi varmuutta
omasta alavalinnasta ja rohkeutta siirtyä kohti työelämää.
Nimensä mukaisesti orientoiva harjoittelu orientoi tulevaan
psykologin uraan.

Kirjoittaneet:

Elina Yli-Nikkola ja Henriikka Huhtamäki

Mitä on uskon takana?
V

ietin viime kesäni työttömänä, minkä takia minulla
oli erittäin paljon aikaa lukea ja opiskella. Päätinkin
tarttua jättimenestykseksi muutama vuosi sitten nousseeseen
kirjaan Totuus taivaasta – Tiedemiehen silmiä avaava kuolemanrajakokemus, jota on myyty Yhdysvalloissa jo miljoonia
kappaleita.
Kirjassa yhdysvaltalainen neurokirurgi Eben Alexander
kuvailee todella yksityiskohtaisesti ja elävästi kuolemanrajakokemustaan ja sitä miten se muutti hänet epäilevästä skeptikosta vakaasti Jumalaan uskovaksi ihmiseksi. Alexander vajosi
viikoksi koomaan vakavan sairastumisen seurauksena ja tuon
viikon aikana hän oman kertomuksensa mukaan kävi useita
kertoja taivaassa juttelemassa taivaallisen olennon kanssa. Herättyään viimein koomasta hän oli täysin uusi mies, joka otti
uudeksi elämäntehtäväkseen julistaa Jumalan sanaa.
Kahlatessani tätä teosta läpi aloin väkisinkin miettiä mahdollisia tekijöitä, jotka voivat kääntää skeptikon kelkan kokonaan toiseen suuntaan. Luettuani Eben Alexanderin kokemuksesta halusin tutustua paremmin psykologisiin tekijöihin
uskon takana, koska en voinut sivuuttaa kirjan tekstin seasta
noussutta havaintoani; Eben Alexander oli adoptoitu lapsena
eivätkä hänen biologiset vanhempansa olleet halunneet tavata

häntä, mikä oli johtanut Alexanderilla hylätyksi tulemisen kokemukseen. Kuitenkin usko Jumalaan oli vienyt pois tuon yksinäisyyden ja hän oli tuntenut itsensä sen ansiosta eheämmäksi.
Tämä havainto herätti minussa paljon kysymyksiä. Voivatko esimerkiksi persoonallisuuden piirteet, kiintymyssuhteet,
aivotoiminta tai ympäristön olosuhteet vaikuttaa siihen, miten
uskonnollisia yksilöitä meistä kehittyy? Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että Jumalan olemassaoloa epäillyt ihminen kääntyykin uskoon? Mitkä tekijät ylipäätään luovat ihmisen uskon?
Ovatko uskonnollisuus ja hengellisyys synnynnäisiä piirteitä
vai kulttuurin opettamia tapoja elää?
Nämä kysymykset johdattivat minut lopulta tutustumaan
aiheeseen, jota en ollut aiemmin pohtinut sen syvällisemmin
– uskonnon psykologiaan. Vaikka en itse uskokaan jumaluuteen, kiinnostavat uskonnot minua ilmiönä. Ja koska yliopisto
on kasvattanut minusta tieteelliseen näyttöön nojaavan kriittisen ajattelijan, lähdin lähestymään aihetta tutkimusartikkelien
valossa. Mainittakoon vielä tässä vaiheessa, että lähestyn tekstissäni uskonnollisuutta lähinnä kristinuskon näkökulmasta,
koska se on minulle tutuin.

viimein koomasta hän oli täysin uusi mies, joka
”Herättyään
otti uudeksi elämäntehtäväkseen julistaa Jumalan sanaa
”
Persoonallisuuden, kiintymyssuhteen ja aivotoiminnan rooli
Ensimmäisenä vastaani putkahti julkaisu, jossa Vassilis
Saroglousin tutkimusryhmän (2000) meta-analyysi paljas-

ti, että sovinnollisuus, tunnollisuus ja ekstraversio korreloivat
korkean uskonnollisuuden kanssa, kun taas neuroottisuus
ennusti ulkoapäin omaksuttua uskonnollisuutta. Jatkoin tutkimusmatkaani Googlen syövereissä ja törmäsin Lee Kirkpatrickin ja Phillip Shaverin (1990) tutkimukseen, jossa he
puolestaan raportoivat, että välttelevästi kiintyneet koehenkilöt
olivat uskonnollisempia kuin turvallisesti tai vastustavasti kiintyneet koehenkilöt ja tutkimuksen johtopäätös olikin, että Jumala toimii välttelevästi kiintyneille henkilöille kiintymyshahmon korvikkeena. Tukisiko tämä tulos siis havaintoani Eben
Alexanderin kokemuksesta?
Jatkoin matkaani eteenpäin. Vielä lisää tutkittuani eteeni
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sattui Anthony Jackin ja hänen tutkimusryhmänsä (2016)
artikkeli, jossa he taas olivat lähteneet tutkimaan uskonnollisuutta aivotoiminnan kautta ja heidän löydöksensä mukaan
analyyttinen ja hengellinen ajattelu edustavat kahta toisistaan
poikkeavaa kognitiivista tilaa, joiden neuraaliset perustat käyvät keskenään kilpaa. Eli siis toisin sanoen tämän näkemyksen
mukaan aivoissamme ei olisi tilaa sekä hengelliselle että analyyttiselle ajattelutavalle.
Kaikkien lukemieni artikkelien perusteella näyttäisikin
siltä, että tiede yrittää kiivaasti todistaa, että uskonnollisuuden
taustalla vaikuttavat erilaiset psykologiset tekijät eikä minkään
yliluonnollisen voiman todellinen olemassaolo. Tutkimuksia
tämän tieteellisen näkemyksen tueksi löytyykin paljon. Yksi
mielenkiintoisimmista näkökulmista hengellisyyden psykolo-
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giseen taustaan on uusi tuttavuuteni neuroteologia, jonka satuin löytämään sukellettuani uskonnon psykologiseen maailmaan. Neuroteologia
on tieteenhaara, joka pyrkii selittämään uskonnollisuutta ja hengellisyyttä aivotoimintamme kautta. Tutkijat ovat vuosien saatossa sörkkineet uskonnon aivoja muun muassa etsimällä niin kutsuttua jumalkohtaa, God
Helmetiä tai God spotia, jonka magneettinen stimulointi saa koehenkilölle aikaan tunteen jonkin suuremman voiman läsnäolosta. Tämä teoria
ei tosin ole saanut tarpeeksi näyttöä eikä siihen liittyvän tutkimuksen
tuloksia ole onnistuttu toistamaan.
Muita selityksiä hengellisille kokemuksille ovat neuroteologian mukaan muun muassa epilepsiakohtaus temporaalilohkoissa sekä dimetyylitryptamiinin eli DMT:n vapautuminen aivoissa. DMT on serotoniinin
kaltainen ihmiskehossa syntyvä alkaloidi, jonka uskotaan liittyvän kuolemanrajakokemuksiin sen hallusinaatioita aiheuttavan ominaisuuden
takia. Neurokemiallisesta näkökulmasta tarkasteltuna kuolemanrajakokemukset voisivat siis olla seurausta aivojemme omasta DMT-tripistä.

näkökulmasta tarkasteltuna kuolemanrajakoke”Neurokemiallisesta
mukset voisivat siis olla seurausta aivojemme omasta DMT-tripistä.
Uskonnollisuus kulttuurin luomuksena

Näkökulmia ja lähestymistapoja uskonnollisuuden taustalla vaikuttaviin tekijöihin siis riittää paljon. Näiden esimerkkien lisäksi voisi olla myös oleellista tarkastella uskonnollisuutta sosiaalisena ilmiönä kulttuurissamme, koska ihminenhän
on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. On nimittäin mahdollista, että uskonnot
kumpuavat suureksi osin kasvatuksesta sekä yhteiskunnan arvoista ja normeista.
Jo päiväkodista lähtien saamme kuulla tarinoita Raamatusta. Ala-asteella uskonto
muuttuu viralliseksi oppiaineeksi ja vasta yläasteella käsitellään muita maailmanuskontoja ja maailmankuvia ylipäätään, kuten hindulaisuutta, buddhalaisuutta ja
shintolaisuutta. Vaikka uskonto ei olekaan pakollinen oppiaine ja halutessaan voi
siirtyä elämänkatsomustiedon opiskelun pariin, on uskonnolla vahva asema yhteiskunnassamme.
Uskonto näkyy myös yhteiskuntamme poliittisessa päätöksenteossa esimerkiksi
siinä mielessä, että samaa sukupuolta olevilla pareilla ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta mennä naimisiin kuin vasta vuonna 2017 ja vaikka tämä sukupuolineutraali
avioliittolaki tuleekin viimein voimaan, kieltäytyvät edelleen monet kirkot vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja, koska se on kristinuskon oppeja vastaan.
Lisäksi jotkin puolueet ovat ilmoittaneet uskonnon yhdeksi perusarvokseen, mikä
varmasti ohjaa myös puolueiden toimintaa, tietoisesti ja tiedostamatta. Jopa tasavallan presidentti Sauli Niinistö on toivottanut uudenvuodenpuheessaan Jumalan
siunausta.
Näiden esimerkkien lisäksi kaikki juhlapyhät paitsi itsenäisyyspäivä ja vappu
linkittyvät kristinuskoon. Jopa omat nimemme sekä kiroilukulttuurimme ovat vahvasti sidoksissa uskontoon. Onkin siksi ehkä hieman hullunkurista, että ateistin
suusta lipsahtavat kirosanat ”perkele” ja ”helvetti”, kun hän lyö varpaansa sohvankulmaan – nämähän ovat suoraan Raamatusta lainattuja termejä. Vaikka siis kuinka
yrittäisimme elää niin, etteivät uskonnot vaikuttaisi elämäämme, emme siinä erityisen hyvin onnistu, koska uskontojen yhteiskunnallinen asema on vahva. Ja tuskinpa
ne tulevat koskaan häviämäänkään, ovathan ne säilyneet kulttuurillisessa traditiossamme jo vuosituhansien ajan.

”

Koska uskonto ja uskominen vaikuttaisivat
siis olevan perusarvo ja -olettamus yhteiskunnassamme, herää kysymys siitä, onko uskominen jumaluuteen aina yksilön oma valinta. Ainakaan omalla kohdallani se ei alun perin ollut.
Opin itse lapsena uskomaan Jumalaan, vaikka
oma perheeni ei ollut vahvasti uskonnollinen.
Omaksuin koulussa opetetun kristinuskon
maailmankuvan kyseenalaistamatta sitä sen
kummemmin, kunnes vasta murrosikään tullessani aloin muodostaa omaa arvomaailmaani. Tajusin, ettei todellisuudessa kristinusko tai
usko ylipäätään ollut minun arvoni, vaan opittu
käsitys maailmasta, jota yhteiskuntamme traditio oli kultaisella tarjottimella minulle tarjonnut omaksuttavaksi.
Näin ei tietenkään kaikilla ole. Uskonto
on loppujen lopuksi asia, joka ilmenee meissä
monilla eri tavoilla ja tasoilla, jos siis ilmenee
ollenkaan. Toiset meistä kieltävät jyrkästi kaiken jumaluuden olemassaolon kun taas toiset
omistavat koko elämänsä uskonnon harjoittamiselle. Loput jäävät välimaastoon. Oma
uskonnollisuus tai sen puuttuminen ovat aina
yksilön itsensä määriteltävissä. On turhaa koettaa tarjota väkisin omaa maailmankuvaansa
muille, koska niin kuin edellä mainitut artikkelit osoittavat, on uskonnollisuus todella yksilöl-
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linen ja moniulotteinen ilmiö ja ylipäätään
korrelaatioiden perusteellahan on vaikea
muodostaa syy-seuraussuhteita. Vaikka tieteelliset tutkimukset uskonnon psykologiasta ovatkin mielenkiintoisia ja antavat ajateltavaa, saattaa olla hieman turhaa muodostaa
absoluuttista kaiken kattavaa selitystä jumaluuden olemassaolosta. Hyötyisikö todellisuudessa kukaan siitä, jos joku päivä tiede
pystyisikin todistamaan yliluonnolliset voimat hölynpölyksi? Tuskinpa hyötyisi. Uskokoon jokainen siis mihin tahtoo.
Toisaalta, vaikka oman vakaumuksensa

takia ei uskoisikaan ihmistä korkeampiin
voimiin, on silti myönnettävä, että uskonnot tarjoavat yksilölle ja yhteiskunnalle
paljon hyvää. Uskontojen hyveet kannustavat ihmisiä toimimaan moraalisesti
oikein ja esimerkiksi seurakunnat tarjoavat apua vähäosaisille. Lisäksi uskonnot luovat ihmisille toivoa epävarmoina
aikoina ja tarjoavat lohdullisen kuvan
kuolemanjälkeisestä elämästä. Reinkarnaatio eli jälleensyntyminen kuoleman
jälkeen kuulostaakin kieltämättä miellyttävämmältä ajatukselta kuin lääketieteellinen selitys, jonka mukaan elintoiminnot lakkaavat ja tietoisuus sammuu.
Miksi viedä siis toivoa pois niiltä, jotka
uskonnoista sitä saavat? Ja päinvastoin
ajateltuna, miksi pitäisi vaatia muilta uskoa taivaaseen ja iankaikkiseen elämään?

Mutta ennen kuin teksti karkaa kokonaan alkuperäisestä
aiheestaan, on ehkä hyvä palata alussa esittämiini kysymyksiin. Millainen on siis uskonnon psykologia ja mikä voi vaikuttaa ihmisen uskonnollisuuden taustalla? Ilmeisesti ainakin
persoonallisuuden piirteillä, kiintymyssuhteella ja aivotoiminnalla on jotain tekemistä tämän kanssa. Varmasti myös
ympäristömme ja elämäntilanteemme vaikuttavat jollain tasolla. Näiden lisäksi taustatekijöitä on todennäköisesti myös
paljon lisää ja ne vaikuttavat ihmisissä yksilöllisesti. Mutta
vaikka uskontojen todenperäisyyttä ei voida tieteellisesti vahvistaa, ei filosofisesta näkökulmasta niiden olemassaoloa voida kieltääkään. Jääköön usko siis jokaisen omaksi päätökseksi.
Koska loppujen lopuksi oleellisinta ei olekaan todistaa muiden maailmankuvia vääräksi, vaan kunnioittaa jokaisen oikeutta omaan näkemykseensä, vaikka se poikkeaisikin omasta
näkemyksestä.

Jack, Anthony Ian, Friedman, Jared Parker, Boyatzis, Richard Eleftherios, Taylor, Scott Nolan (2016): Why Do You Believe in God? Relationships between Religious Belief, Analytic Thinking, Mentalizing and Moral
Concern. PLOS ONE 11(5)
Lee A. Kirkpatrick and Phillip R. Shaver (1990): Attachment Theory and Religion: Childhood Attachments, Religious Beliefs, and Conversion. Journal for the Scientific Study of Religion. Vol. 29, No. 3 (1990), 315-334
Saroglou, Vassilis (2000): Religion and the five factors of personality: a meta-analytic review. Personality and Individual Differences 32 (2002), 15-25
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SAISIKO OLLA
PALA KAKKUA?
Esitän sinulle rohkean ehdotuksen: antaudu ajatusleikkiin kanssani. Leikitellään, että voisimme muuttaa maailmaa.
(Keskustelupalstojen) sotia ei enää käytäisi ja suvakit hyväksyttäisiin kukkahattuineen päivineen ja rajakit riisuisivat foliohattunsa ja syleilisivät maahantulijoita. Mielenterveyttä
riittäisi kaikille ja kun apua tarvittaisiin, sitä olisi saatavilla
sosiaalisesta asemasta riippumatta. Häiriöillä ei olisi enää
stigmatisoivaa luonnetta. Hulluutta ymmärrettäisiin! Kuulet
jo ehkä ajatuskuplan puhkeavan, kun se törmää todellisuuden
reunaehtoihin, joissa väistämättömältä vaikuttaa vain ikiaikainen resurssipula ja empatian kiihtyvä inflaatio.

Kun häiriö on todellisuudessa, sen olemassaoloon voi
adaptoitua, tai pyrkiä tekemisillään vaikuttamaan tilanteeseen. Toisinaan adaptaatio on tarpeen, mutta se voi myös
ylläpitää vahingollista kehää ja estää meitä puuttumasta räikeisiinkin epäkohtiin. Kyynisyys on este sekä epämukavilta
tunteilta suojeleva raja-aita, jonka ylittäminen vaatii ponnistelua ja sen hyväksymistä, että aina annetulla panoksella
ei saavuteta toivottua tulosta tai että apu voi mennä joskus
väärälle taholle. Liian suuren palan haukkaaminen kerralla
maailmanparannusurakassa voi myös antaa kyynisyydelle luvan laukoa lannistavia kommenttejaan: ”Tiesinhän, ettei tästä tulisi mitään kuitenkaan. Ei olisi kannattanut edes yrittää,
koska et voi auttaa kaikkia.”

“Liian suuren palan haukkaaminen
kerralla maailmanparannusurakassa
voi myös antaa kyynisyydelle luvan
laukoa lannistavia kommenttejaan
”
Vaikuttaminen niin sisäiseen kuin ympäröivään todellisuutemme on kuitenkin mahdollista. Ihmismielestä opiskellessa oppii, väistämättä jopa, asioita myös itsestään ja ihmissuhteistaan
sekä siitä, miten psyykkinen ja sosiaalinen tasapaino on yhteydessä siihen, että pystymme auttamaan ympärillämme olevia ihmisiä, ammatissa tai sen ulkopuolella. Oman pään säätäminen
tietotaidolla ja itsetuntemuksella on jopa edellytys ammatissa
toimimiselle. Opiskelijoiden parissa sitkeästi elelevä myytti itseään psykologian opinnoilla ”hoitavasta” opiskelijasta vaikuttaa
tästä näkökulmasta tarkasteltuna itse asiassa hyvinkin todenmukaiselle, mutta se, tulisiko itsehoitoa välttää, on sitten asia
erikseen. Oma psyyke toimii perustana myös maailmanparannukselle ylipäätään, koska ne häiriöt, joita koetamme kesyttää
tieteen keinoin, eivät palaudu pelkästään yksilön neurogeneesiin
tai kiintymyssuhteisiin, vaan ovat osaltaan yhteisöjen muodostamia oirekuvia ja etiologioita, ja yhteiskunnan rakenteen mahdollistamia kehityskulkuja tai jopa patologioita. Joissa olisi todella säätämisen varaa.
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Olen usein turhautunut omaan riittämättömyyteeni ja tulen turhautumaan myös tulevaisuudessa. Haukkaan aina liian
ison palan kakkua, ja mopo karkaa käsistä varsinkin silloin,
kun innostun jostakin ajatuksesta. Pelastin pienenä matoja
sateen jälkeen asfaltilta, jotta ne eivät jäisi kenenkään jalkoihin, vaikka tiesin jo silloin, etten pystyisi millään pelastamaan
kaikkia. Se, etten kaikkia matoja pystynyt poimimaan ruohikon
turvaan, tosin ei johtunut viitseliäisyyden puutteesta, vaan siitä,
että äiti odotti minua kauempana tiellä. Toisinaan ympäröivä
todellisuus, kuten äiti, asettaa toiminnallemme ne rajoitukset,
joita ei parane ylittää, mutta joiden tarkoituksenmukaisuutta
saa ja tulee kyseenalaistaa.

”Ehkä kliseiden klisee” sanoisi Kyynisyys, mutta jos unelmia
ei ole, ei ole parempaa huomistakaan. Jos emme usko voivamme
vaikuttaa, emme myöskään yritä. Minä unelmoin siitä, että jokaisen ihmisen oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
voisi toteutua, mielenterveyden stigmatisointi purkautua, ja että
mielenterveystyön resurssipulajankutuksen sijaan asiantuntijat
yhdessä etsisivät ratkaisuja järjestelmän luomiseen, jossa asiakkaiden jonoissa roikottaminen olisi minimoitu. Tietenkin pikkutyttö minussa toivoo myös, että kaikki maan madot voisivat
pelastua. Kun kyynisyys suomii minua sinisilmäisyydestä ja hyväuskoisuudesta, vastaan sille ettei minusta tule psykologiakaan
yhdessä yössä. Ja että jos olisin aikanaan kuunnellut niitä neuvoja,
joita kyynisyys minulle auliisti jakeli, ei koskaan tulisikaan. Sitten
haukkaan jälleen liian ison palan kakkua, päästän mopon käsistä

ja ryhdyn maailmaparantamishommiin. Sillä erotuksella, että enää
en ole yksin. Olen vahingossa löytänyt myös paikkani järjestöjen
kirjavalla kartalla, ja PSV- Jyväskylän aktiivien kanssa voin jälleen
päästää vapaaksi sen matojen pelastajan, joka sisälläni asuu ja valjastaa samalla ammatillisen osaamiseni maailman parantamiseen.

PS. Viime vuoden paras joululahja
oli se, että saimme käydä aktiivien
kanssa lahjoittamassa Jyväskylän
vastaanottokeskuksiin turvapaikanhakijoille
joululahjat. Vaikka matkan varrella tuntui,
uskokaa tai älkää, että olikohan tämä pala
kakusta sittenkin liikaa.
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Psykologien Sosiaalisen Vastuun paikallisryhmän aktiivi
(Itseoppinut matojen pelastaja, kakkuaddikti ja mopolla ilman ajokorttia ajeleva)

Psykedeeliterapia
- Trippaamalla eheäksi?
Rikoin saunaillan harmonisen rauhan kyselemällä stimuluslaisilta, mitä heille tulee ensimmäisenä mieleen psykedeeleistä.
Ajatukset olivat vaihtelevia. Monille tuli mieleen erilaisten psykedeelien nimet, hippiaate sekä aistiharhat, kuten kirkkaiden ja vilkkuvien valojen näkeminen. The Beatlesin unenomainen kappale
Lucy in the Sky with Diamonds sai myös arvoisensa maininnan.
Osalla ajatukset kävivät hieman pintaa syvemmällä, ja mieleen
tulivat psykedeelien riskit ja väärinkäyttö, mutta myös termi oikeinkäyttö. Synkempää puolta edustivat ajatukset nisteistä, psykoosista, painajaisista sekä kuolemasta.
Jotta koko jutun sisältö ei menisi yli hilseen, koen tarpeelliseksi määritellä muutamia keskeisiä käsitteitä. Sanaa psykedeeli
(psychedelic) käytti ensimmäistä kertaa psykiatri Humphry Osmond vuonna 1957. Sana tulee kreikan sanoista psyke (sielu) ja
delos (kertoa). Sanalla psykedelia viitataan psykedeelien tuottamiin muuttuneisiin tajunnan tiloihin. Tällaisissa tiloissa voidaan
kokea muun muassa erilaisia aistiharhoja, euforiaa, tunnetilojen
vaihtelua, ajattelumallien huomattavaa muutosta, hengellisiä kokemuksia, ajan kulun vääristymiä ja egon hajoamista. Kokemuksen keskiössä on mystisyys, intensiivinen tila, jonka seurauksena
omat juurtuneet toimintamallit nähdään uudenlaisessa valossa.
Psykedeelien lisäksi vastaavia mielentiloja on mahdollista saavuttaa myös meditaation, joogan, tanssin, aistideprivaation (ulkoisten ärsykkeiden vähentämisen) tai holotrooppisen hengityksen
(hallitun ylihengityksen) avulla.

Psykedeelien päänsisäiset vaikutukset ovat monella tapaa mysteeri tutkijoille. Tänä vuonna suoritettu aivokuvantamistutkimus
osoitti, että LSD voimistaa monien aivoalueiden välistä vuorovaikutusta. Ajatteluun liittyvien toimintojen järjestäytyneisyys ja johdonmukaisuus vähenevät. Sen verran myös tiedetään, että useat psykedeelit vaikuttavat serotoniinijärjestelmään. Useimmille psykologian
opiskelijoille serotoniini onkin tuttu välittäjäaine, joka vaikuttaa
muun muassa kognitiivisiin prosesseihin, mielialaan, ruokahaluun,
seksuaalikäyttäytymiseen ja uneen. Vähemmän tuttua psykalaisille
lienee LSD:n merkitys serotoniinijärjestelmän toiminnan selvittämisessä. LSD-molekyyli jäljittelee serotoniinia ja kiinnittyy sen tilalle serotoniinireseptoriin. Tämän havainnon ansiosta tutkijat ovat
paremmin ymmärtäneet serotoniinin toimintaa.
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Jumalten ruoka

Terapeutin sohvalla

Psykedeelejä löytyy luonnosta erilaisista kasveista, sienistä ja jopa
eläimistä. Sammakoiden nuoleminen ei siis ole urbaania legendaa.
Psykedeelejä on käytetty tuhansia vuosia hengellisissä seremonioissa
sekä lääkkeinä. Muinaiset šamaanit ovat pyrkineet puheille jumalten
kanssa sekä astumaan henkimaailmaan psykoaktiivisia luonnon antimia avuksi käyttäen. Filosofi ja etnologi Terence McKenna uskoi,
että psilosybiinisienet ovat vaikuttaneet ihmisen evolutiiviseen kehitykseen ja erottaneet nykyihmisen esi-isistään. Luonnossa kasvavat
psilosybiinisienet eli ”taikatatit” saattavat olla tuttuja Viikingit-sarjan
seuraajille. Hieman kauempaa eli rapakon takaa löytyy peyote-kaktuksia, jotka sisältävät psykoaktiivista alkaloidia, meskaliinia. Etelä-Amerikasta tulee myös toinen päräyttävä psykedeeli nimeltään
ayahuasca, ”sielun liaani” tai ”kuoleman köynnös”. Liemi koostuu
kahdesta olennaisesta ainesosasta, Banisteriopsis caapin köynnöksestä sekä Psychotria viridiksen lehdestä. Vaikuttavana aineena ayahuascassa toimii DMT, intensiivisin psykedeeli, jota maa päällään kantaa.
Suomalaisille ayahuasca on tullut tutuksi Madventures-duo Rikun ja
Tunnan kuumottavan mielensisäisen matkailun tuloksena.

Nykyaikaisissa tutkimusasetelmissa psykedeeliterapiaa on tehty transpersoonallisen psykologian viitekehyksestä. Addiktioiden
hoidossa on hyödynnetty myös perinteistä kognitiivis-behavioraalista terapiaa. Psykedeeliterapiassa terapeutin pääasiallisena tehtävänä on luoda rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri. Asiakas saattaa
kokea erittäin vahvoja positiivisia sekä negatiivisia tunteita istunnon aikana. Asiakkaan annetaan itse löytää ratkaisuja mahdollisiin
kysymyksiin, terapeutin toimiessa ohjaajana ja oppaana tällä yksilöllisellä matkalla. Istunnon kulkua ei suunnitella etukäteen, vaan
asiakkaan ja terapeutin tilannekohtainen vuorovaikutus muodostaa istunnon rakenteen.
Kokemuksen jäsentämiseen kuuluu myös useampi tapaaminen terapeutin kanssa ilman psykedeelien käyttöä. Tällöin terapeutti auttaa vastaamaan kysymyksiin, joita psykedeeli-istunnon
aikana tai sen jälkeen on herännyt. Tuntemusten ja erilaisten oivallusten vyöry saattaa jatkua vielä pitkään alkuperäisen istunnon jälkeen. Kokemuksen integroiminen onkin merkittävä osuus terapiaa, jotta haluttu muutos saadaan iskostettua pysyväksi osaksi itseä.

Psykedeelit länsimaissa
Ihminen on suuressa tietämyksessään kehittänyt psykedeelejä
myös omissa laboratorioissaan. Tämä tarina ei ala muinaisesta Roomasta, vaan vuoden 1938 Sveitsistä. Albert Hofmann syntetisoi
silloin ensimmäistä kertaa lysergihapon dietyyliamidin eli LSD:n.
Viisi vuotta myöhemmin hän nautti ainetta vahingossa, oletettavasti
ihonsa lävitse. Mystisen kokemuksen saattelemana Hofmann päätti
kokeilla ainetta tietoisesti. LSD vaikuttaa jo mikrogrammoissa, joten
Hofmann otti melko mojovan annoksen nauttiessaan omasta mielestään hillityn määrän. Hän koki astuvansa maailmaan, joka on yleensä
suljettu mieliltämme. Maailmaan, jossa kaikki on kaunista ja yhtä,
mutta myös paikoitellen pelottavaa ja ahdistavaa.
Uusi psykedeelinen pyörä lähti pyörimään. Länsimainen tiedeyhteisö kiinnostui nopeasti LSD:stä ja sen potentiaalista. LSD:tä jaettiin psykiatreille ja psykologeille ympäri maailman tutkittavaksi ja
käytettäväksi. Aluksi tutkijat ajattelivat LSD:n tuottavan niin sanotun
”kontrolloidun psykoosin”, mutta pian tämän huomattiin olevan varsin pelkistetty kuvaus.
Mielenterveyden ammattilaisten lisäksi uusi aine herätti valtiovaltojen mielenkiinnon. Kylmän sodan aikaan LSD:tä ja muita psykoaktiivisia huumausaineita alettiin tutkia keinoina ohjata ihmisten
käyttäytymistä. CIA teki salaisessa MK-Ultra projektissaan kokeita
tarjoamalla psykedeelejä koehenkilöille, usein heidän tietämättään.

”Hän koki astuvansa maailmaan, joka on yleensä suljettu
mieliltämme. Maailmaan, jossa kaikki on kaunista ja yhtä,
mutta myös paikoitellen pelottavaa ja ahdistavaa.

”
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”

Tuntemusten ja erilaisten oivallusten
vyöry saattaa jatkua vielä pitkään alkuperäisen istunnon jälkeen

Riku ja Tunna toivat ayahuascan tutuksi monelle suomalaiselle.

LSD:llä oli suuri rooli myös hippiliikkeen sisällä 1960-luvulla. Psykedeelien viihdekäyttö kasvoi nopeasti 60-luvulla,
mikä osaltaan vaikutti LSD:n kieltämiseen. Vuosikymmenen
lopulla ”hapon” hallussapito kiellettiin USA:ssa ja muu maailma seurasi pian perässä. Samoihin aikoihin meneillään olleita
tutkimuksia alettiin laittaa jäihin.
Vuosien hiljaiselon jälkeen psykedeelitutkimus on nousemassa pikkuhiljaa esiin piilostaan. Kannabiksen kasvanut merkitys yhteiskunnallisessa keskustelussa on mahdollisesti auttanut myös muiden huumausaineiden liittymistä keskusteluun.
Psykedeelitutkimuksesta kiinnostuneita, voittoa tavoittelemattomia organisaatioita on alettu perustaa 80-luvun puolivälistä
eteenpäin. Uudempien tutkimusten kohteena on ollut erityisesti psykedeelien terapeuttinen potentiaali.

”

MDMA - Onnellisuuspilleri?
3,4-metyleenidioksimetamfetamiini eli MDMA on keskushermostoa aktivoiva huumausaine. Se vaikuttaa serotoniinijärjestelmään kiihdyttämällä serotoniinin erittymistä aivoissa.
Serotoniinin vapautuminen johtaa myös oksitosiinin eli “rakkaushormonin” erittymiseen. Serotoniinin lisäksi dopamiinia, noradrenaliinia sekä adrenaliinia erittyy tavallista enemmän. Aivoalueista amygdalan aktiivisuus heikkenee samalla kun aktiivisuus
otsalohkossa lisääntyy.
MDMA on vaikuttava ainesosa bilepilleri ”ekstaasissa”. Ennen kuin reivaajat valjastivat MDMA:n potentiaalin käyttöönsä,
sitä käytettiin menestyksellisesti terapian apuvälineenä. Terapeuttisessa ympäristössä ”mämmin” toivotut vaikutukset poikkeavat
siitä, mitä tanssilattian sykkeessä mahdollisesti koetaan. Rauhallinen tila tuo esiin MDMA:n kommunikaatiota lisäävän vaikutuksen, lisääntyneen empaattisuuden itseä ja muita kohtaan sekä
yleisen hyvänolontunteen. Myös avoimuus lisääntyy samalla kun
pelkoreaktiot ja defenssiivisyys heikkenevät. MDMA luokitellaan
usein psykedeeliksi, vaikka vaikutukset eivät pikaisella tarkastelulla vaikuta kovinkaan psykedeelisiltä. Siinä missä klassiset psykedeelit, kuten LSD, DMT, meskaliini ja psilosybiinisienet, tuot-

tavat mystisiä ja käsittämättömiä kokemuksia, MDMA avaa väylän
käsitellä emotionaalisesti haastavia asioita lähempänä niin sanottua
tavallista tietoisuuden tilaa. MDMA:n turvallisuuden tunnetta ja
luottamusta lisäävä vaikutus auttaa myös terapeuttisen allianssin
muodostumisessa. Empaattisuutta lisäävän vaikutuksen johdosta
MDMA:ta kutsutaan myös empatogeeniksi.
Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies eli MAPS
on suorittanut ja ollut mukana useissa uuden aallon psykedeelitutkimuksissa, erityisesti MDMA-avusteisen psykoterapian parissa.
Tulokset ovat olleet lupaavia. Eräässä tutkimuksessa koehenkilöt
saivat MDMA:ta sekä psykoterapiaa traumaperäisen stressihäiriön
(PTSD) hoitoon. Koehenkilöt olivat Irakin sodan veteraaneja, jotka
olivat kärsineet pitkään PTSD:stä eivätkä he olleet saaneet apua aikaisemmin käytetyistä hoitokeinoista. Koehenkilöt saivat kahdella
erillisellä istunnolla MDMA:ta tai plaseboa, sekä psykoterapiaa. 83%
MDMA:ta saaneista ei enää kahden kuukauden kuluttua istunnoista
täyttänyt PTSD:n kriteereitä. Keskimäärin tulokset pysyivät samana
jopa lähes neljä vuotta myöhemmin tehdyssä jatkomittauksessa.
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Eräs MDMA-avusteisen psykoterapian asiakas, joka kärsi
PTSD:stä, kuvasi muutostaan näin: ”Tunnen kulkevani paikassa,
jonne minulla on ollut tarve päästä jo pitkään. En vain tiennyt, miten sinne pääsee. Koen tuntevani itseni paremmin kuin koskaan
aikaisemmin. Nyt tiedän olevani normaali ihminen. Olen käynyt
läpi pahoja asioita, mutta ne ovat asioita, jotka ovat tapahtuneet
minulle... ne eivät ole sama asia kuin minä. Tällainen minä olen.”

” Tunnen kulkevani paikassa, jonne
minulla on ollut

tarve päästä jo pitkään

”

Irti riippuvuuksista
Viime aikoina on tehty tutkimuksia psilosybiinillä riippuvuuksista kärsivien ihmisten hoidossa. Tupakka- ja alkoholiriippuvuuksilla on mittava vaikutus kansanterveyteen. AA-liikkeen perustaja
Bill Wilson kokeili LSD:tä 1950-luvulla ja havaitsi sen tuottavan
samankaltaisen hengellisen kokemuksen, jollaisen hän oli spontaanisti kokenut aikaisemmin elämässään, ja joka oli auttanut häntä
pääsemään eroon omasta alkoholismistaan. LSD:stä ei kuitenkaan
tullut kolmattatoista askelta AA-liikkeen hoito-ohjelmaan.
Addiktioihin erikoistunut psykologi Michael P. Bogenschutz on kuvaillut psilosybiinin vaikutusta ”käänteisenä PTSD:nä” — kokemuksena, jonka myönteinen voimakkuus jättää
mieleen ja aivoihin pysyvän jäljen. Bogenschutz on tutkinut psilosybiinin vaikutusta alkoholiriippuvaisten hoidossa. Ilman kontrolliryhmää toteutetussa pienessä tutkimuksessa havaittiin merkitsevää muutosta alkoholista pidättäytymisessä psilosybiini-istunnon
jälkeen. 36 viikkoa myöhemmin tulokset olivat pysyneet suurelta
osin samana.

Uhka vai mahdollisuus?
LSD ja yleisesti tunnetut psykedeelit ovat tälläkin hetkellä
YK:n kiellettyjen huumausaineiden listalla tiukimmassa kategoriassa. Ensimmäisessä luokituksessa olevilla aineilla on
määritelty olevan suuri riippuvuuspotentiaali ja haitallinen
vaikutus kansanterveyteen, eikä niillä ole hyväksyttyä lääketieteellistä käyttöä. Tällaisen virallisen luokituksen perusteella
ei näyttäisi olevan juurikaan syytä pohtia psykedeelien käyttöä
terapiassa. Tutkimustulokset näyttävät kuitenkin olevan suuressa ristiriidassa virallisten luokitusten kanssa.
Klassisten psykedeelien ei ole havaittu aiheuttavan fysiologista vahinkoa. Ne eivät myöskään aiheuta fyysistä riippuvuutta. Psykedeelien ongelmista puhuttaessa niiden haitalliset
vaikutukset mielenterveydelle korostuvat fyysisten vaivojen
sijaan. Viime vuonna toteutetuissa populaatiotutkimuksissa
ei kuitenkaan löytynyt yhteyttä mielenterveyden ongelmien
ja psykedeelien välillä. Sen sijaan psykedeelejä käyttäneillä oli
keskimääräistä vähemmän psyykkisiä ongelmia ja pienempi
itsemurhariski.

MAPS:n perustaja Rick Doblin arvioi, että MDMA saattaa
olla laillinen lääkeaine jo vuonna 2021. Viiden vuoden sisällä
tullaan suorittamaan useita tutkimuksia yhä laajemmilla koeasetelmilla. Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi on tutkittu muun
muassa MDMA-avusteista psykoterapiaa autististen ihmisten
kanssa sekä psilosybiinin hyödyntämistä vakavasti sairaiden
kuolemanpelon lievittämisessä. Myös masennuksen hoito psykedeeliterapialla on kasvava tutkimuksen alue, jonka vaikuttavuus
havaittiin jo 50-luvulla. Tarve jatkotutkimuksille on suuri, sillä
monet viimeaikaisista tutkimuksista on tehty pienillä määrillä
tutkittavia. Tutkimuslupia jaetaan kuitenkin yhä enemmän ja
enemmän. Ja se on hyvä tieteen kannalta.

Kirjoittanut:

Antti Päivinen
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Terveiden parantaminen
Sen lisäksi että tutkijoita on kiinnostanut psykedeelien vaikutus mielenterveyden häiriöihin, on psykedeelien vaikutusta tutkittu
myös terveillä koehenkilöillä. Vuonna 2006 julkaistussa tutkimuksessa koehenkilöille annettiin psilosybiiniä ja heitä kannustettiin
pitämään silmiään kiinni ja ohjaamaan huomionsa sisäänpäin. Yli
puolet heistä koki istunnon tärkeäksi tapahtumaksi elämässään,
sijoittaen kokemuksen viiden tärkeimmän elämyksen joukkoon.
Koehenkilöiden kokemaa muutosta mitattiin muun muassa NEOPI-R persoonallisuusmittarilla (Big Five). Koehenkilöiden hyvinvointia arvioitaessa heidän huomattiin olevan aiempaa avoimempia, tyytyväisempiä elämään ja hengellisempiä. Istunnon vaikutus
oli havaittavissa yhä 14 kuukautta myöhemmin tehdyssä jatkotutkimuksessa. Persoonallisuutta pidetään melko muuttumattomana
aikuisuudessa, joten pitkäkestoinen tai pysyvä muutos yksittäisen
psilosybiinisession jäljiltä on erikoista.
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Täysin turvallisista aineista ei kuitenkaan ole kyse. Kaoottisessa ympäristössä tai valmistautumatta tulevaan koitokseen
psykedeelit voivat aiheuttaa erittäin vaikeita ja haastavia kokemuksia. Kokemukset suunnattomasta ahdistuneisuudesta
tai mielensä menettämisestä ovat tällöin todennäköisempiä.
“Itselääkitsijät” eivät myöskään usein tiedä ottamiensa aineiden koostumusta. Kadulta mukaan napatut ekstaasipillerit
saattavat sisältää mitä vain amfetamiinista kylpysuolaan. Kliinisessä mielessä riskit voidaan minimoida, kun psykedeelejä
hyödynnetään tarkkaan valvotuissa olosuhteissa. Psykedeeli-istuntojen aikana osa koehenkilöistä on kokenut voimakasta
ahdistuneisuutta, mutta terapeuttien avulla he ovat pian rauhoittuneet. LSD:tä useammin psilosybiiniä on käytetty uusissa
tutkimuksissa johtuen sen lyhyemmästä vaikutusajasta. Assosiaatiot ”sieniin” tai ”luonnollisiin aineisiin” myös rauhoittavat
tutkittavaa. Verrattuna perinteiseen lääkitykseen mielenterveyden hoidossa psykedeelien käyttö on minimaalista. Kaikissa koeasetelmissa psykedeelejä on hyödynnetty korkeintaan
muutamia kertoja.
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Moikka! Olen Annukka, 22 vuotias toisen vuoden Stimppalainen. Ennen yliopistoa suoritin lähihoitajan tutkinnon erikoistuen mielenterveys- ja päihdetyöhön. Tämän tutkinnon kautta olen tehnyt reilun vuoden työtä psykiatrian avohuollon puolella täällä
Jyväskylässä. Työskentelen yhden yrityksen alaisuudessa ja teen tarpeen tullen sijaisuuksia neljään eri yksikköön, joiden asiakaskunta jakautuu juuri täysi-ikäisyyden ylittäneistä yli eläkeikäisiin. Suurimmaksi osaksi työskentelen kuntoutuskodeissa, joissa
asiakkaat asuvat joko pidempiaikaisesti tai lyhyempiä jaksoja sen mukaan, miten heidän kuntoutumisensa etenee. Hippusen olen
päässyt näkemään myös työtä liikkuvassa palvelussa, jossa työnkuvani on kiertää asiakkaiden kotona erilaisten tukitoimien merkeissä. Työni sisältää muun muassa terapeuttisia keskusteluja, lääkehoidosta huolehtimista, somaattista hoitoa, motivointia, erilaisten
ryhmien vetämistä ja arjen askareissa tukemista. Asiakaskunta on hyvin värikästä, diagnooseja löytyy masennuksesta, persoonallisuushäiriöiden kautta skitsofreniaan ja kaikkea siitä väliltä. Miksi asiakkaani ovat elämänpolullaan juuri tässä tilanteessa vaihtelee
suuresti, monilla on takanaan lukuisia sairaalajaksoja, joillain ei yhtään. Jokaisen tarina on ainutlaatuinen. Olen todella kiitollinen, että
saan opintojeni ohessa tehdä työtä näiden uskomattomien ihmisten kanssa ja haluankin jakaa yhden näistä tarinoista kanssanne.

Nuori-vanha
mies
(Henkilön nimi on muutettu)
Kysyin häneltä toiveita, millä nimellä kirjoitan haastattelun. Pitkän pohdinnan jälkeen sain vastauksen: ”Laita Värikäs mies, se kuvaa hyvin.”
Istuimme kahden eräänä lauantaiaamuna kuntoutumisyksikön bändihuoneessa, siellä oli rauhallisin paikka jutella.
Viikonloppuna yksikön arjen kiireet eivät
painaneet päälle ja aikaa pysähtyä oman
elämänpolun tarkastelemiseen oli riittämiin. Kun äänityslaitteet vihdoin saatiin

pyörimään, pyysin Värikästä Miestä kertomaan itsestään.
”Mä oon 30 vuotias nuori-vanha mies,
joka on elänyt värikästä elämää. Tällä hetkellä kirjoitan asioita ja runoja ja pohdintoja. Mielenkiinnon kohteina on kirjottaminen, laulutekstien kirjottaminen ja elämän
pohtiminen eri näkökulmista.”
Värikäs Mies on asunut nyt puoli
vuotta tässä kyseisessä kuntoutumisyksikössä. Ennen tätä kuntoutumistaival on

kestänyt noin 7 vuotta, johon on kuulunut
sairaalajaksoja sekä asumista eritasoisissa
kuntoutumisyksiköissä. Diagnooseiksi on
taipaleen aikana annettu muun muassa
pakko-oireinen häiriö sekä kaksisuuntainen mielialahäiriö, elämään on kuulunut
ennen myös alkoholiongelma.

Mistä kaikki alkoi?
”Mulla oli varmaan ensimmäisiä häiriöoireita, ahdistusoireita, kymmenvuotiaana. Pakkoajatuksia, ne oli hämmentäviä, ne oli ikäviä ja pelottavia ajatuksia.
Monesti ne liittyivät itsehillintään. Koulumatkoilla kävellessäni pellon poikki torjuin
näitä ajatuksia erilaisilla rituaaleilla. Mutta
sitten varsinaisesti kahdenkympin tienoil-
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la, edessä oli armeijaan meneminen ja
opiskelupaikkakin oli tiedossa. Armeija jäi
kesken sitten ja rupesin oireilemaan vähän
pahemmin. Ahdistus kasvoi niin suureksi,
että en pystynyt armeijassa olemaan. Sitten
lähdin opiskelemaan, siellä en saanut unta
kämpillä. Ja siitä lähti tämä kuntoutumisen polku. Eka menin yksityiselle psykiat-

rille ja siellä sain ensimmäiset diagnoosit.
Sen jälkeen oli erilaista alkoholinkäyttöä
ja jouduin tilanteisiin mitkä oli hämmentäviä itselle ja muille. Pikkuhiljaa elämä alkoi luisumaan alaspäin, oli monia vaiheita,
oli hyviä jaksoja ja huonoja jaksoja. Sitten
siinä kakskytkaks vuotiaana olin ensimmäistä kertaa sairaalassa ja sain varsinaisen

diagnoosin ja siitä alkoi hoitokontakti. Sen jälkeen oli maniaa,
todella voimakasta. Mies oli melkein niin kuin kuussa. Tuli tehtyä aika raflaavia juttuja, jotka sitten huolestutti muita. Tajusin
itsekin, että nyt olis hyvä lähteä rauhoittumaan, että alkoi olla
niin lennokasta ja ehkä jopa raivokasta meininkiä. Sen jälkeen
menin taidetyöpajalle ja olin siellä vähän aikaa ja asuin tuetussa
asumisessa, oli oma kämppä, mutta se oli tuettu. Se ei mennyt
sittenkään nappiin. Sitten menin 24 tuntisiin paikkoihin. Siitä
mä näin enneunia, tai mitä ne nyt olikaan. Unissa oli käytävä
ja eri huoneita, ohjaajat oli jossakin. Ne unet tuli toteen, kai
sitten henkiolennot näyttää meille tulevaisuutta.” Värikäs mies
koki unet painajaisina, eikä hän ollut miettinyt tietoisesti, että
joutuisi koskaan 24h tuettuun yksikköön asumaan. Elämä
kuitenkin toteutti tämän pelon, joka myöhemmin osoittautuikin tärkeäksi käännekohdaksi hänen elämässään.
Tällä hetkellä Värikäs Mies asuu yksikössä, jossa
ohjaajat eivät ole läsnä yhtä paljoa. Pyysin häntä kertomaan nykyisestä kodistaan lisää.
”Tämä on 12h yksikkö. Ohjaajat on paikalla
14h, viikonloppuisin yhdeksästä viiteen. Täällä
mennään enemmän asukkaan ehdoilla, täällä
ei sanella, että mitä pitää tehdä. Enemmänkin
kuunnellaan mitä asiakkaalla on sanottavaa,
ja asiakas saa määritellä kuntoutumisensa paremmin. On vapautta valita ja vastuuta annetaan
enemmän. Rajoja ei laiteta juurikaan ja tottakai jos
rupeaa menemään ihan perseelleen niin asiaan puututaan. Mutta kun on sillä kuntoutumisen polulla ja tietää, että mitä tekee, niin saa vapauksiakin.”
Entä millä kohtaa Värikäs Mies on tällä hetkellä kuntoutumisen polullaan? Hän kokee olleensa jo pidemmän
aikaa vedenjakajan kohdalla. Risteyksessä, jossa kaikki ovet
ovat avoinna. Välillä tulee avattua huonoja ovia, välillä hyviä.
Ne huonotkaan ovet eivät välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä,
että niistä seuraisi jotain ikävää. Nykyään umpikujatilanteet
elämässä laittavat havahtumaan ja pysähtymään, palaamaan takaisin paremmalle tielle. Haasteita tottakai on edelleen, mutta
suunta on oikea. Värikäs Mies kokee, että hän on läsnä elämässä
ja kykenee analysoimaan vaikeitakin asioita. Joskus elämä tuntuu ahdistavalta ja kuormittavalta, esimerkiksi omaan identiteettiin liittyvät pohdinnat uuvuttavat. Tällöin turvana on pakokeinoja ja tiloja, joita hyödyntää.

Mitä nämä tärkeät pakopaikat
ja asiat elämässä ovat?
”Musiikki, oma huone ja hyvät keskustelut jonkun kanssa.
Ne on mulle terveellisiä vaihtoehtoja. On ollut tietysti alkoholi,
mutta se ei oo ollu mikään rakentava keino. Siitä on seurannut
sitten huonot olot ja morkkikset mitä on tullu tehtyä. Mieluummin etsii positiivisia keinoja, että millä ei keinotekoisesti sitä
oloa tee.”

Entä läheiset ihmiset, miten he
ovat kohdanneet vaikeat ajat?
”Aika vaihtelevasti, niin kuin mun elämäkin on ollut aika vaihtelevaa. Tällä hetkellä hyvin positiivisesti, ovat antaneet mulle enemmän tilaa tehdä omaa elämää sellaiseksi, kun mä haluan. Luottoa
on tullut enemmän, että omat siivet kantaa. Tietysti on ollut vaikeita
aikoja, jolloin mä en oo ollu kartalla ja on ollut kauhea huoli, että
miten mä selviän tästä elämästä ja mihin suuntaan mä oon menossa. Tällä hetkellä on seesteinen vaihe menossa, että vanhemmat ja
läheiset suhtautuu niin kuin kehen tahansa muuhunkin. Näkevät,
että mä oon tämmösessä tasapainoisessa olotilassa rauhallisempi ja
pystyn tekemään valintoja joista ei aina seuraus jotain paskaa.”
Värikäs Mies on kiitollinen siitä, etteivät hänen vanhempansa ole koskaan hävenneet häntä. Tuki on ollut vakaa
myös vaikeimpina aikoina. Hän kertoo, että yksi
syy tähän voi olla se, että heidän suvussaan on
ollut samanlaisia ongelmia ennenkin.

“

Se tuki, mikä tulee

ihmisiltä ja muilta on
parasta.
Että välitetään ja
rakastetaan

“

”Se on ollut tosi tärkeää, että ne (vanhemmat) on olleet tukena ja kärsivällisiä. En usko, että ilman heitä olisin tässä. Se
tuki, mikä tulee ihmisiltä ja muilta on parasta. Että välitetään ja
rakastetaan.”
Ulkopuolisen tuen, esimerkiksi hoitohenkilökunnan tuen
hän kokee tärkeäksi. On helpompi puhua syvällisimmistä asioita jollekin, jonka elämää ne eivät henkilökohtaisesti kosketa.
Ohjaajat ja terapeutit ovat kuin peilejä, jolle puhua. Läheisiin
liittyy henkilökohtainen side, joka voi tuoda mukanaan häpeää.
Värikäs Mies on käynyt nuorempana neljän vuoden ajan Kelan
tukemassa psykoterapiassa. Elämäntilanne oli kuitenkin väärä,
eikä todellisiin ongelmiin päästy pureutumaan siten, että siitä
olisi ollut hyötyä. Hän kokee, ettei ollut valmis eikä halukas kohtaamaan kipeimpiä asioita. Hän kävi terapiassa lähinnä miellyt-
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tääkseen muita. Hän oli (ja myöntää olevansa vieläkin) levoton ja
impulsiivinen sielu. Aikaa ei ollut tiedostaa ongelmia kunnolla.
Vaikka hän kyllä halusi jatkaa terapiaa, liian akuutit tilanteet estivät siitä saatavan hyödyn. Nyt hän kokee olevansa valmiimpi ja
kypsempi käsittelemään asioita, vahvempi aloittamaan terapian
mahdollisesti uudelleen.
Värikäs Mies kokee, että elämän tärkeimpiä käännekohtia ovat
olleet konkreettiset muutostilanteet, kuten armeija ja muutot tukikodeista toiseen. ”Kriisistä kriisiin, semmosta se on vähän ollut.
Nykyään mä en vajoa sinne syviin vesiin niin, etten mä pääsisi
sieltä pois. Silloin kun mulla tulee joku risteys niin mä en vajoa
epätoivoon ja itsensä ruoskimiseen niin paljoa, mä pystyn käsittelemää tilanteita rakentavammin. Mä en mee psykoosiin siitä, että
mä tuun risteykseen.”

Entä tulevaisuus ja unelmat?
”Varmaan oma kämppä, tyttöystävä ja se että pääsisi toteuttamaan omia unelmiaan. Ois kiva esiintyä joskus vaikka stand
up-koomikkona tai sitten vaikka muusikkona, päästä tekemään
ja päästä toteuttamaan niitä suurimpia haaveita. Ainiin mä unohdin tärkeän jutun, teatterin. Harrastelijateatteri vois olla sellainen
mihin menisin. Tässä oli yksi teatterikokemus, jossa mä näyttelin
pääroolia, se oli kyllä mahtavaa. Oikeastaan mä vähän niinkuin
tiesin, että mulla vois olla niitä kykyjä, mutta vähän yllätti, että se

käytännössäkin onnistuu.” Seuraava askel kuntoutumisessa on myös oma koti, johon tuki vielä ylettyy kotikäyntien
muodossa, aivan yksin Värikäs Mies ei koe vielä pärjäävänsä. Onneksi yksin ei tarvitsekaan jäädä.

Entä mitä sanoja hänellä on
meille tuleville psykologeille?
”Jollakin tavalla te olette peilejä ja kuuntelette, olette läsnä. Ettekä päsmäröi.” Hän nauraa.
Loppuun Värikäs Mies vielä tuo esiin toiveen, että omaa
elämää kykenisi katsomaan ulkoapäin. Hän toivoo kykyä nähdä ovatko asiat oikeasti epätoivon ja synkkyyden hetkillä niin
ikäviä kuin tuntuu. Että kykenisi ajattelemaan, että helkutti mulla on ollut rikas elämä ja siitä ajatuksesta saisi voimaa
eteenpäin. Ettei tarvitsisi kantaa häpeää ja syyllisyyttä taakkanaan. Hän mietti kuinka hämmentävää olisi keinua keinutuolissa ja kertoa lapsenlapsilleen mitä kaikkea sitä on parikymppisenä tullut tehtyä. Yhdessä totesimme, että sitähän elämä
on monelta osin, hämmentävää, eikä sitä kykene oikeastaan
käsikirjoittamaan. Nämä toiveet ovat varmasti meille tuleville
psykologeille työmme pohja, joiden avulla voimme kehittää
itsestämme peilejä, joiden kautta asiakkaamme pystyvät näkemään elämänsä uudesta perspektiivistä.

Elämänohje

Kohtele itseäsi kuin parasta
ystävää
älä mielistele itseäsi niin kuin
et muitakaan
kuuntele sydäntäsi, siellä asuu
pyhättösi
ethän anna itsesi tai muiden pahoinpidellä sitä
On viisasta jättää turhat
murheet pois
ja kääntää katse valoon
jos joka päivä syyttelet ja
tuomitset itseäsi
teet hallaa itsellesi
Kun kunnioitat ja arvostat
itseäsi
ikuisuus sinua kiittää
ethän sinä tahtoisi muitakaan
tuomita
Niin kuin ajattelet muista
niin ajattelet myös itsestäsi
sinä olet arvokas
niin kuin muutkin
jos syyttelet itseäsi ja muita
teet hallaa ympäristössäsi
eihän se ole sinun tahtosi

”Jollakin tavalla te olette peilejä ja kuuntelette,
olette läsnä. Ettekä päsmäröi.” Hän nauraa.

Miksi vielä ihmettelet
pahoinvointiasi?
et ole ollut armollinen itsellesi
sinun on herättävä
arvostamaan itseäsi
arvostamaan elämääsi
ongelma on mielessäsi,
asenteessasi

Voisitko kenties hellittää
turhaa moralisointia
voit! kaikki on tässä ja nyt,
kaikki mitä tarvitset
herää ja kohtele arvostavasti
kaikkea, lähde itsestäsi
niin maailma kaunistuu aivan
itsestään
alat nähdä ihmeenä toisetkin
alat yksinkertaisesti arvostaa
ja rakastaa
kaikki alkaa näyttää loistavalta
värit kukoistavat, ihmiset ja
kaikki elämä näyttää valoisalta
Muutos lähtee itsestäsi
tässäkin asiassa
avaa sydämesi, älä pelkää, astu
uuteen rohkeasti
elämä on lyhyt, älä anna minkään asian latistaa
elämääsi
elämä on tarkoitettu
vapaudeksi, elämään
vapaudessa
teet virheitä, se ei haittaa, ei
kukaan ole täydellinen
mutta sinun on kasvettava
elämää kohti, tullaksesi elämäksi
opit elämään jatkuvasti
Kun alat nähdä itsessäsi valoisia puolia
se on elämää parhaimmillaan
ei meitä ole tarkoitettu
masentumaan
vaipumaan epätoivoon
sinulla on avaimet onnelliseen
elämään
älä anna jokaisen ajatuksen tai
tunteen viedä sinua mukanaan
opettele pysähtymään ja
kuuntelemaan, mikä tekee
sinulle hyvää
ei kaikkia ovia kannata avata,
kuuntele sydäntäsi, käytä
avaimiasi rakentaviin asioihin

-Värikäs mies
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Mitäs me keltaiset

Sen lisäksi, että stimppalaiset vetävät yhtä köyttä,
on heillä kyky ponnistella myös yksilöinä :)
Edellinen hallitus (vas.) ja nykyinen hallitus (oik.).
Kuvien välinen vertailu paljasti haalareiden vaikutuksen
kantajaansa.

Harjun keltainen puoli.

Stimpan pojat nauttimasssa vapusta harjulla.
Huhujen mukaan vappu ei ole vieläkään loppunut.

Stimuluksen tylysitseillä juotiin uusien oppilaiden kunniaksi
vuoden ensimmäiset taikaliemet.
Paikalle oli ilmiintynyt myös neiti Sieppi, joka kuitenkin esti
kuvatuksi tulemisen harhautusloitsulla.
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saari ku baari

made by Teddy

Psykakohtaisia sarjiksia

Wiscisessio I

Oraalinen palautussessio
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Wiscisessio II
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“Ei oikeastaan mikään, sillä elän tavallaan unelmaani.”

“Ärsyttää syödä, koska kohta
on kuitenkin uudestaan nälkä.”

ÄRSYTTÄÄ
-PALSTA

”Ärsyttää, kun mielensäpahoittajia on
kaikkialla. Relax buddies!”

“Ärsyttää,
kun ei ärsytä.”

“Trump ja amerikkalaisten äänestäjien
tyhmyys.”
“Ärsyttää kadulla liian hitaasti kävelevät.”
“Ärsyttää kun Trumpista tuli preSidentti!”

“Ärsyttää, etten vieläkään osaa lukea muiden ajatuksia, vaikka olen opiskellut psykaa
jo useamman vuoden.”

“Ratkaisukeskeinen
maton alle lakaisu!”

“ Se että valmistuin liian nopeasti ja teen duunia, joka
on liian raskasta kenelle tahansa. Pitäs vaan palata yliopistokuplaan takaisin. ”

“Erityisen voimakkaasti ärsyttää mielensäpahoittajat, joiden rintama on tullut vahvemmin ja vahvemmin esiin yleisen mielensäpahoituskulttuurin nousun lisäksi myös omassa
ainejärjestössämme. Perutaan murhamarraskuu,
vaihdetaan sitsiteemaa! Jokuhan saattaa vaikka
loukkaantua. Toivottavasti mielensäpahoittajat
ovat pahoittaneet mielensä myös Trumpin valinnasta Yhdysvaltain presidentiksi. Mieluummin
populismin voitto, kuin ainainen varovaisuus
ja korrektius. Perkele.”
“Minä itse. Mä oon liian hyvä tänne, musta on liian moneen.
En osaa valita mitä kaikkea tekisin näillä mun lahjoilla. Sen
lisäksi ärsyttää Donald Trump ja kolmas maailmansota.”

“Vituttaa kun on tehnyt suunnitelmia ja sitten tulee kipeäksi.”

“Kyllähän tuon hieman voi sanoa ärsyttävän, kun ei ihmiset
osaa käyttää sähköpostiaan,
on se vaan jotenkin kumma,
että niihin vastaaminen on ylivoimaista. Tapa sanoa “pisempi”,

kun tarkoitetaan “pidempi”- tai
“pitempi”-sanaa, jos se olisi
joku murre niin ihan okei, mutta kun ei taida edes olla, vaan
pelkästään joidenkin yksilöiden tapa.”

“Kaikki ärsyttää! Marraskuun alussa jo tuuli pieksee pyöräilijää niin että tuntuu kuin
satelisi puukkoja. Sukat on märät ja tenttitulokset tulee liian myöhään. Alkoholiakaan
ei ehdi juoda kun täytyy tehdä töitä ja opiskella. On se nyt saatana.”

“Päätoimittajan veistoksellinen keho”

“Ärsyttää, kun jo niin kylmä keli ettei
Pokémon GO’ta pysty pelaamaan pitkiä aikoja ilman hanskoja - on jo niin
hyytävää, että kosketushanskojenkin
kanssa tulee kylmä :(“

“MatLab saa minut haluamaan avata
ranteeni muovilusikalla.”

“
“
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Hyvin stimppalainen
” Sinua huolettanee se, että saatko aikaan sen, mitä olen jo
mielessämme päättänyt.”
-Ihanneminä

Onko Stimulus mielestäsi ehdoton ykkönen ainejärjestönä ja
opiskelijoiden yhteisönä? Tahtoisitko pysyä menossa mukana, vaikka opintosi olisivat jo valmiit? Liity Stimuluksen
kannatusjäseneksi! Kannatusjäseneksi voivat ryhtyä yksilöt
ja yhteisöt, jotka eivät vielä ainejärjestöömme kuulu.
Kannatusjäsenenä tuet Stimuluksen toimintaa, etkä itsekään
jää puille paljaille. Kannatusjäsenet kutsutaan Stimuluksen
vuosijuhliin ja heille suunnattuihin tapahtumiin. Lisäksi
heille lähetetään ainejärjestölehtemme Ärsyke.
Kannatusjäsenyyden hinta on 30 euroa kolmelta vuodelta
tai 100 euroa ikijäsenuudestä. Maksun voi maksaa Stimulus ry:n tilille FI31 5290 0240 1429 09 viitenumerolla 1232
(kolmen vuoden jäsenyys) tai 1203 (ikijäsenyys). Liittyessäsi
ja maksettuasi lähetä yhteystietosi (osoite ja sähköposti)
sihteerillemme Jenni Isolalle (sihteeri@stimulus.fi)
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Unelma, se mielen ihana sisäinen todellisuus. Se herkullinen tavoite, jota saatat miettiä niin arkisen pyöräilyn lomassa
että häiritsevästi kesken ruokapöytäkeskustelun. Sen tuoma
mielihyvä puskee sinua uskomaan elämään myös silloin, kun et
muistanut ottaa älypuhelinta vessaan.
Kun ajan mittaamiseen tarvitaan enemmän kuin viisarit,
etenkin näin tiettyjen ajanjaksojen lopussa, tulisi sisäisen todellisuuden luoma tavoite näkyä myös konkreettisina suorituksina.
Mutta ajan kuluminen, sehän on perkeleestä. Unelmat itsestäsi
ovat huomaamatta ja hiljalleen muuttuneet pahaa oloa tuottaviksi hirviöiksi, jotka eivät enää annakaan mielikuvia siitä, miten koko tiedeyhteisö julistaa sinua Pulkkisen veroiseksi kesken
tenttivastauksesi keksimästäsi psykostaattisesta teoriasta (joka
luonnollisesti kumosi psykodynaamisen koulukunnan). Ehkei
sinusta tehdäkään oodia sitsilauluvihkoon.
Unelmat paljastuvatkin näin pilvihattaramaisista ja elinvoimaa tuottavista itseisarvoista A-luokan huumeiksi, joilla on
yhtä hyvät elämänlaatua latistavat mahdollisuudet kuin pakkoruotsilla on nuuskaamattomalle Muikkuselle. Ne ovat kuin hymiöitä, jotka kuvastavat normaalisti iloisuutta, mutta vaihtuvat
passiivista vihaa hehkuviksi symboleiksi, kun tilannetekijät antavat myöten.
Jos kuitenkin erehdyt varoitteluistani huolimatta omaksumaan itseesi unelmia - huomaat esimerkiksi kuin pakkomielteinen miettivän sitä, miten sinua ihaillaan jossain tulevaisuudessa
polyglottina, vaikka osaat sanoa vasta kymmenellä kielellä kiitos
-, niin sinulla on kuitenkin toivoa jäljellä, sillä esittelen seuraavaksi kolme tunnettua keinoa unelmista selviytymiseen. Ne ovat
toiminta, pakeneminen ja unohtaminen.
Toiminta tarkoittaa tietysti toimimista unelman mukaan
niin, että suoritat ihanneminäsi mielestä tarpeeksi töitä. Näin
unelma saa jatkuvasti sen eteen käydystä toiminnasta ravintoa
pysyen tyytyväisenä; muuttumatta hirviöksi nimeltä Ahdistus.
On tärkeää huomata, että toiminnallisessa toimintastrategiassa ihanneminä ei ole välttämättä kuitenkaan tyytyväinen
näkemääsi vaivaan, vaan saattaa vaatia suorastaan epärealistisia
harppauksia kohti unelman toteutumista. Hän saattaa nähdä,
ettei unelma lähene ollenkaan, vaikka olisit uhrannut ajankäytöstäsi sellaiset seikat kuin kunnon yöunet, instagramin selailun
ja kenkien sitomisen vaihtamalla nauhalliset Converset tarralenkkareihin.
Toinen tapa, pakeneminen, on kaikista yleisin keino työstää unelmia, sillä se on tietyssä mielessä helpoin. Ensinnäkään
sinun ei tarvitse tehdä mitään konkreettista. Tämä on tärkeä
pointti, sillä tehdessäsi jotain unelman eteen saavuttamatta sitä,
aiheutat itsellesi vain myöhemmin ilmenevää lisäkärsimystä.
Toimi siis niin, että nauttiessasi alkuvaiheen unelmoinnista,
huijaat itseäsi vakuuttamalla tekeväsi asian eteen myöhemmin
jotain. Paino on siis sanalla myöhemmin; älä luulekaan sanovasi
nyt. Näin unelmasi muuttuu tietysti lopulta ahdistukseksi, kun
huomaat, että olet harrastanut eskapismia ehkä viimeiset puoli
vuotta ja ahdistuksesi saavuttaa nyt myös säväyksen katumusta
ja häpeää. Kuitenkin parantavan ajan kuluessa huomaat, että ky-

kenet aloittamaan unelmointisi uudestaan mikäli niin valitset.
Helpoiten tämä tapahtuu silloin, kun et kykene enää vaikuttamaan unelmasi toteutumiseen realistisin keinoin, mutta tähän
menee yleensä niin pitkä aika, että malttamattomina olemme
kehittyneen niin juonikkaiksi (itseämme kohtaan), että keksimme tekosyitä, joilla on täysin sama vaikutus.
Kolmas ja järjen säilyttämisen suhteen paras keino selvitä
unelmasta on näiden kahden strategian välimuoto. Tällöin pitää unohtaa pakenemiskeinon kielto, jossa ei tehdä mitään asian
eteen, mutta pidättäydytään samalla täydellisyyden tavoittelusta, jota henkilökohtainen valmentajasi, ihanneminä, vaatii. Parhaana keinona tämä on tietysti myös haastavin, sillä ihminen
tuntee luonnollista vetoa ääripäisiin vastauksiin. Niiden ollessa
kaikista karsituimpia yksinkertaistuksia johtavat ne myös älyllisen laiskuuden tyydyttämiseen.
En kutsu kolmatta keinoa unohtamiseksi siksi, että unelmat
unohdettaisiin, vaan siksi, että unohtaisit elää vain ne mielessäsi. Samaan tapaan kuin olisi ikävä mennä maailman toiselle
puolelle katsomatta maisemia, olisi ikävää uhrata oma arki pelkästään ihanneminän ehdotuksille. Asiaa ei tietenkään auta, että
me nostamme jalustalle ihmisiä, jotka tekevät tämän uhrauksen
ihanneminän puolesta. Unohtamalla päätavoitteen ja luomalla
sen sijaan jatkuvasti elämäntilanteeseen mukautuvia pienempiä,
ehkä päivittäisiä askelia, saat kahleet irti siitä epärealistisuudesta, mitä suuret unelmat tuovat mukanaan.
Kuinka siis unhoittaa unelma arjesta ilman, että pakenet sitä
kuitenkaan aktiivisesti, ja pode tämän jälkeen pahaa omaatuntoa. Vastauksen on jokaisen itse löydettävä itse, sillä se rakentuu oman arvo- ja merkitysverkoston varaan. Vain jäsentämällä
edellistä voi löytää oman tapansa. On se sitten unelman eteen
tekemistä, pakenemista tai ehkä koko unelmaidean lyttäämistä
(Hei, kamoon, kenen valtuuksilla sut on ehdollistettu unelmoimaan? Tai onhan se ihan kivaa, mut...).
Tämän unelma-ajatuksen johdattama olet ehkä onnistunut
peilaamaan käyttäytymistäsi sen suhteen, mikä sinua johdattaa
eteenpäin ja kuinka valmis olet uhraamaan, jotta saisit aikaan
sen mitä pidät uhrauksen arvoisena. Mikäli et samaistunut kolmanteen keinoon, vaan löysit itsesi vain ensimmäisestä, niin toivon, ettet ole erehtynyt jo sairastumaan nykypäivän keltatautiin.
Taudinkuvaa oli vaikea määrittää tarkasti, mutta huomasin sen korreloivan hyvin merkittävästi keltaisten haalareiden
ja traumaattisten kokemusten (joihin kuuluvat muun muassa
toimimattomat psykonet-luennot) kanssa. Tauti kantaa virallista nimeä hyvin stimppalainen tai keltainen hulluus (insania
flavescens).
Nimestään huolimatta, ei tule ajatella vain negatiivista
konnotaatioita, jota opiskeluun liittäminen eittämästi tuottaa.
Keltaisella hulluudella on hurjasti mukavia puolia. Kun ihmiset
hymyilevät keltaisissa haalareissa ja laulavat lauluja, jotka kutittavat oikealla tavalla vain meidän kuuloaivokuoreamme, niin
voimme vain todeta, ettei kaikesta hulluudesta ehkä olekaan
syytä parantua. Me olemme niin hulluja, että uskallamme unelmoida, vaikka päätoimittaja pudistelisi päätään huvittuneena.
Hän huomaa itsekin olevansa hyvin stimppalainen.
Kirjoittanut:

Miki Mäenpää
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