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yhteisöllisyyden luomisessa järjestömme keskuu-
dessa. Muistan, kun lähes viisi vuotta sitten saatua-
ni tietää päässeeni opiskelemaan Jyväskylään luin 
nettisivuiltamme kaikki silloiset Ärsyke-lehdet. Se, 
jos mikä, innoitti tulemaan vahvasti mukaan Stimu-
lukseen niin jäsenenä kuin toimihenkilönäkin. Toi-
vottavasti tämäkin Ärsykkeen numero toimii vielä 
vuosien päästä jonkun stimppalaisen innoittajana.
 Kaikki Stimuluksen hallussa olevat Ärsyk-
keet, aina vuoteen 1978 asti, löytyvät Stimuluksen 
nettisivuilta digitaalisessa muodossa. Kolme vanhaa, 
klassista Ärsyke-juttua on uudelleenjulkaistu tässä 
lehdessä. Ehkä vielä joskus löydämme jonkun van-
hemman polven stimppalaisen, jolla olisi tallessa ai-
van ensivuosien lehtiä. 

Joonas Sahramäki
Päätoimittaja

Sisällysluettelo
1/2020

1970. Brasilia voittaa jalkapallon maail-
manmestaruuden. Ensimmäinen 

Ruisrock on yleisömenestys. Apollo 13:n happisäiliö 
räjähtää ulkoavaruudessa. Lottoa pelataan ensi ker-
taa Suomessa. Jyväskylän yliopistossa toimintansa 
aloittaa Stimulus ry:n ainejärjestölehti.
 50 vuoden aikana Stimuluksen lehti on kul-
kenut monella nimellä. Vuonna 1970 perustettu leh-
ti oli nimeltään Jalkarätti, vuonna 1972 sen nimeksi 
muuttui Stimulus-tiedote ja lopulta vuonna 1974 
vakiintui nimi Ärsyke. Aivan kuten Helsingin Sano-
mien historian katsotaan alkaneen Päivälehden jul-
kaisusta 1889, Ärsykkeen historian katsotaan alka-
neen Jalkarätin ensijulkaisusta. Valitettavasti näistä 
ensimmäisistä lehdistä ei ole nykypäivänä Stimulus 
ry:n haltuun jäänyt yhtäkään kappaletta, joten sisäl-
löstä on vaikea sanoa muuta, kuin mitä vuonna 1988 
Ärsykkeessä kerrottiin: “Lehti oli varsin asiapitoinen, 
kriittinen ja edistyksellinen, mutta muuten vaatima-
ton”. Sisällöltään ainejärjestölehtemme onkin vaih-
dellut hyvin rajusti. Vuosien varrella sen sivuilta on 
voinut löytää kannanottoja koulutusohjelman uu-
distuksesta, ydinasevastaisen rauhantoimikunnan 
kuulumisia, reportaaseja opiskelijatapahtumista 
ulkopaikkakunnilla, urheilua sekä runoja ja muita 
kaunokirjallisia teoksia. 
 Ainejärjestölehdet täyttävätkin tärkeitä roo-
leja niin ainejärjestön, yliopiston kuin yhteiskun-
nankin kannalta. Ne tarjoavat peilin menneisyyteen, 
siivun opiskelijoiden huolista kymmenien vuosien 
takaa. Ne kertovat, minkälaista vapaa-aika oli en-
nen. Ne paljastavat, mitkä asiat ovat yhteiskunnassa 
olleet keskeisiä kullakin hetkellä. Eräs hienoin esi-
merkki tästä on vuoden 1983 ensimmäisessä Ärsy-
ke-lehdessä julkaistu Homoseksuaalin haastattelu. 
Artikkeli julkaistiin aikana, jolloin homoseksuaali-
suuden dekriminalisaatiosta oli kulunut 12 vuotta 
ja mielisairausmääritelmän poistosta 2 vuotta. Ho-
moseksuaalisuuteen kehottamiseksi mielletyt teot 
olivat laittomia vielä 16 vuotta artikkelin julkaisun 
jälkeen. Haastateltava olisi halunnut esiintyä omal-
la nimellään, mutta silloinen toimittaja ei moiseen 
suostunut. Tämä edistyksellinen haastattelu on säi-
lynyt nykypäivään saakka, ja se on julkaistu uudel-
leen tässä numerossa. Se tarjoaa meille 2000-luvun 
opiskelijoille ikkunan siihen todellisuuteen, jota 
seksuaalivähemmistöt Suomessa elivät lähes 40 
vuotta sitten. 
 Älkäämme siis antako ainejärjestölehtien 
kuolla. Ärsyke on yksi yliopistomme vanhimmista 
edelleen julkaistavista lehdistä, ja uskallan väittää 
sen olevan keskeinen tekijä yhteenkuuluvuuden ja 
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Stimuluksen toiminnan harkitussa vähentämisessä 
on se varjopuoli, ettemme välttämättä pysty vas-
taamaan jäsentemme toiveisiin aivan yhtä aukot-
tomasti kuin ennen. Haluaisinkin haastaa kaikkia 
pohtimaan ainejärjestön merkitystä ja tarkoitusta. 
Edunvalvonnan lisäksi päätarkoituksemme on tar-
jota yhteisöllisyyttä, jota muun muassa tapahtumil-
lamme pyrimme luomaan. Yhteisöllisyys ei kuiten-
kaan ole sitä, että ainoastaan järjestö kutsuu ihmisiä 
koolle ja järjestää toimintaa. Näenkin yhdistyksem-
me tarkoituksen ensisijaisesti yhteisöllisyyden mah-
dollistajana, en tuottajana. Esimerkiksi Stimuluksen 
järjestämien peli-iltojen vähentyminen ei tarkoi-
ta sitä, että lautapelien pelaamisen tulisi vähentyä. 
Yhtä hyvin kuin ainejärjestö, myös yksittäiset Stimp-
palaiset voivat kutsua peliporukoita kasaan vaikkapa 
Telegram-ryhmämme kautta. Toki ymmärrän tämän 
vaativan rohkeutta, mutta minä ainakin lupaan tulla 
peleille aina kun mahdollista!

Eetu Mölsä
Puheenjohtaja

Stimulus on kuin pieni firma. Meillä on kymme-
nissä tuhansissa mitattava liikevaihto ja peräti 

nelisenkymmentä työntekijää, kun hallituslaiset 
sekä toimihenkilöt lasketaan yhteen. Unohtaa ei saa 
myöskään yli neljääsataa jäsentä, joista suurin osa 
käyttää opiskeluvuosiensa aikana tarjoamiamme 
hyödykkeitä ainakin jollain tavalla. Järjestämme tai 
olemme mukana järjestämässä vuodessa reilusti yli 
sataa tapahtumaa, minkä lisäksi teemme jatkuvaa 
työtä niin edunvalvonnassa kuin yleisessä hallin-
nollisessa paperirumbassa. Näistä syistä on varsin 
ymmärrettävää, että usein unohtuu jotain oleellista: 
Stimulus ei ole yritys eikä mikään muukaan vastaava 
ammatillinen organisaatio.
 Stimulus toimii hyvin ammattimaisesti mo-
nessa suhteessa ja toimintaamme ohjaakin ennalta 
laaditun strategian lisäksi monet ohjesäännöt sekä 
linjaukset.  Ymmärrän näiden tarpeellisuuden toi-
minnan jatkuvuuden kannalta, mutta yhdistettynä 
toimintamme suuruusluokkaan monet näistä te-
kijöistä kuormittavat aktiivejamme huomattavasti 
aiheuttaen suurta pestin hoitamiseen liittyvää väsy-
mystä, joka säteilee muuhunkin elämään.
 Yhdessä asiassa Stimulus kuitenkaan eroaa 
yrityksestä: me emme maksa työntekijöillemme 
minkäänlaista korvausta. Hyvinvointia ylläpitävä 
ponnistelujen ja palkkioiden välinen vaaka on siis 
huomattavassa epäsuhdassa. En luonnollisestikaan 
itsekään hoida ainejärjestöasioita dollarinkuvat sil-
missä, vaan puhtaasti rakkaudesta lajiin. Tämä yh-
distys- ja yritystoimintaa erottava tekijä on kuitenkin 
hyvä tunnistaa ja muistaa myös arjessa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että emme voi toimia samalla 
ammattimaisuudella tai laajuudella kuin palkkaa 
maksavat yritykset. Muutosta on kuitenkin ilmas-
sa. Olemme pyrkineet taistelemaan aktiivien väsy-
mystä vastaan tänä vuonna juustohöylää käyttäen ja 
höyläämään onkin pyritty vähän joka kulmasta.
 Miten olemme tavoitteessamme onnistu-
neet? Ainakin ensimmäisen kvartaali näyttää varsin 
hyvältä. Kirjoittaessani tätä 15.3. Stimuluksen jäse-
net ovat pystyneet tänä vuonna osallistumaan kaut-
tamme yhteensä 25 tapahtumaan tai tilaisuuteen, 
kun vuosi sitten vastaava luku samalla ajankohdalle 
oli 32. Määrä on edelleen varsin vaikuttava, mutta 
vuoden takaiseen verrattuna luku on silti huomat-
tavasti pienempi. Tätä kirjoittaessani myös leviävä 
koronavirus näyttää erittäin uhkaavalta vapun kan-
nalta, joten on täysin mahdollista, että tapahtumien 
määrä suorastaan syöksyy Stimuluksen tapahtu-
mienjärjestäjien joutuessa lomautusuhan alle.

Puheenjohtajan tervehdys

Stimppa oy Ärsyke-lehti on näiden vuosien ajan toiminut psykologian opiskelijoita yhdistävänä tiedotuskanava-
na ja yhteisöllisyyden ilmentymänä. Lehti on toiminut Stimuluksen jäsenten luovuuden ja mieli-

piteiden julkaisukanavana nykyisen kaltaisen sosiaalisen median puuttuessa. Ainejärjestön toimintaan 
on vaikuttanut kullekin ajalle tyypilliset ilmiöt ja ne ovat heijastuneet myös Ärsykkeen sisältöön. Vä-
lillä on tehty vallankumousta, oltu yhteiskunnallisesti aktiivisia ja pyritty vaikuttamaan opiskelijoiden 
asemaan yliopistossa. Myös erilaiset taiteelliset tuotokset ovat olleet Ärsykkeessä suosittuja. Välillä 
into lehden tekemiseen on ollut laimeaa, mutta Ärsyke on puolustanut paikkaansa akateemisen viral-
lisuuden rinnalla. Toivottavasti sama meno jatkuu.

Juha Holma
Laitoksen johtaja

Laitoksen tervehdys

Arimo Kerkelä
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Koronaa Kiinassa, 
Pajatsoa Taiwanissa

Rautateitä pitkin ¾ maapallon halkaisijan läpi 
vaihto-opiskelemaan Itä-Aasiaan? Tämä on ta-

rina siitä, kuinka nykyään jo maailmanlaajuisena 
riehuvan koronaviruspandemian salatut alkuhetket 
aiheuttivat päänvaivaa, turhautumisia sekä useita 
hallitsemattomia hilpeys- ja hermoromahduskoh-
tauksia kolmelle Jyväskylän yliopiston loppuvaiheen 
maisteriopiskelijalle. 
     Vietimme läksiäisjuhliamme Jyväskylässä noin 
kahta viikkoa ennen klassisen Trans-Siperian rau-
tatien kiskojen loputtoman kolinan kohtaamista. 
Vuokraamamme juhlatilan seinät olivat koristeltu 
niiden neljän maan lipulla, joiden halki tulisimme 
matkustamaan seuraavan kuukauden ajan ennen 
vaihto-opiskelujemme aloittamista – Venäjän, Mon-
golian, Kiinan kansantasavallan sekä Kiinan tasaval-
lan, tuttavallisemmin Taiwanin. Matkareittiä sekä 
pysähdyspaikkoja oli suunniteltu huolellisesti ko-
koustaen pitkin syksyä ja talvea, kolmen maan vii-
sumit hankittu hyvissä ajoin ja viimein myös kool-
taan kunnioitusta herättävät rinkat pakattu täyteen 
talvisen Siperian hyytävät pakkaset kestäviä paksuja 
talvivaatteita. Mikä voisi enää mennä vikaan? 
   Lahdesta nappaamamme Allegrojunan saapues-
sa entisen Leningradin rautatieasemalle tunnelma 
oli odottava. Tarkoituksenamme oli viettää matkan 
ensimmäiset kaksi viikkoa Venäjällä matkaten koh-
ti kaukoitää, ja Itä-Siperian saavuttaessamme vaih-
taa kulkusuuntaamme kohti etelää ja Mongoliaa, 
jossa viettäisimme yhden viikon nomadihistoriaan 
tutustuen. Matkustuksemme viimeinen viikko oli 
varattu Kiinaan tutustumiselle. Olimme lähteneet 
matkalle kohta suurta tuntematonta, mutta huolel-
lisesti hankkimamme esitiedot matkakohteista, sekä 
mukaamme ainoastaan junamatkan ajaksi liittyneen 
kolmannen suomalaisopiskelijan puutteelliset, mut-
ta tyydyttävät venäjän kielen taidot saivat olomme 
hetkittäin tuntumaan pienestä purevasta pakkasesta 
huolimatta jopa kotoisalta. 
     Kielimuurista huolimatta Venäjällä tuntui olevan 
turvallista. Junaillessamme upeasta, välillä jopa ää-
rimmäisyyksiin menevästä Moskovasta 56 tunnin 
ajan kohti Siperian alueen hallinnollista keskusta 
Novosibirskiä venäläisten matkustajien ystävällisyys 
ja varovainen uteliaisuus puolta omaisuuttaan mu-

kana kantavia suomalaismatkaajia kohtaan tarjosi 
mahdollisuuden tutustua itäisen naapurikansamme 
sielunmaisemiin. Isovanhempieni jatkosodan muis-
tojen värittämät varoittelut ja voivottelut tuntuivat 
haihtuvan kuin tuhka tuuleen osallistuessani peri-
venäläiseen, junan ravintolavaunussa vodkapullon 
ääressä suoritettavaan kovaääniseen kädenvääntö-
kilpailuun harteikkaan, katseeltaan hieman karsas-
tavan burjattimiehen kanssa. Tosin isoäitini huo-
lestunut päänpudistus palasi elävästi mieleeni, kun 
hetkeä myöhemmin tarkkailin kolmannen luokan 
makuuvaununi yläpunkasta mustiin toiminta-asui-
hin pukeutuneen poliisikaksikon taluttavan käden-
vääntötoveriani käsiraudoissa kohti junaputkaa. 
     Lukemattomat, ja taas lukemattomat tunnit ju-
nassa aikavyöhykkeiden halki kiitäen saivat ajan 
pysähtymään. Päivät kuluivat ja vuorokaudet vaih-
tuivat korttipelejä pelaten, uusia venäjänkielisiä 
fraaseja opetellen ja kuulumisia vaihdellen. Uniryt-
mit sekosivat kauttaaltaan, ja kellonajasta huolimat-
ta elimistömme akkuja ladattiin silloin kun purkki-
tonnikalan, sukkahien ja venäläisen vodkan pyhän 
kolminaisuuden aiheuttama inha löyhkä 52 punkan 
makuuvaunussamme leijaili alimmillaan. Luojan 
kiitos hermojärjestelemän adaptaatiokyvyn jo vanha 
kansa aikoinaan tiesi, että kaikkeen tottuu, ja sekin 
sulaa pois. 
    Moskova-Novosibirsk etappimme on kuitenkin 
jäänyt mieliimme ikuisuudelta tuntuvan matkus-
tusajan lisäksi myös siitä, että koronavirus nousi 
tällä etapilla ensimmäistä kertaa tietoisuuteemme. 
Kertoessamme matkasuunnitelmiamme muuta-
malle etäisesti ymmärrettävää bolševikkienglantia 
bamlaavalle nuorehkolle venäläispoliitikolle, yksi 
heistä tiesi kertoa, että Kiinaan tiemme selvitessä 
on syytä olla varovainen siellä riehuvan tuntemat-
toman viruksen takia. Emme tästä kuitenkaan vielä 
sen koommin huolestuneet, vaan jatkoimme kevein 
mielin yömyöhään venyvää nazdrovjautteluamme 
hilpeiden kansanvillitsijöiden kanssa. Kyseinen il-
lanvietto kuitenkin iskosti mieliimme siemen siitä, 
että tilannetta täytyy alkaa seurata ja uutisia vahtia 
tarkemmin. 
     Muutaman Itä-Siperian buddhalaiskeskuksessa, 
Ulan-Udessa viettämämme päivän jälkeen oli jälleen 
aikamme koittanut kiskoja kuluttavaksi. Etappim-
me Ulan-Udesta Mongolian maailman kylmimpään 
pääkaupunkiin Ulan Batoriin oli kohonnut kuvi-
telmissamme jo rankan opiskelupäivän jälkeisten 
hyvin ansaittujen nokosten veroiseksi, sillä lyhyeen 

20 tunnin siirtymiseen ei ollut ollenkaan saatavilla 
kolmannen luokan makuupaikkoja. Näin ollen pa-
kotettuina jouduimme päivittämään matkustusluok-
kaamme yhtä pykälää ylemmäksi, neljän hengen 
Coupe-privaattikoppiin. Muutaman tuhannen kol-
mannen luokan kiskoilla vietetyn kilometrin jälkeen 
turistiluokkakin tuntui kehoissamme Sokos Hotellin 
ylellisen presidentinsviitin veroiselta.  
Vaunun takaosassa sijaitsevasta samovaarista etapin 

ensimmäiset teet keiteltyämme törmäsimme kak-
kosluokan ahtaalla käytävällä kahteen kanadalaiseen 
puutarhurimieheen, jotka versoavan maan routaan-
nuttua olivat lähteneet perehtymään kaukaisten mai-
den kasvillisuuteen pitkän lomakautensa viihteeksi. 
Samaisena päivänä Toronton hortonomit olivat saa-
neet Kanadan ulkoministeriöltä puhelimeensa tie-
don, jossa kehotettiin välttämään kaikkea pakollista 
matkustusta koko Manner-Kiinaan, samalla kattaen 
kaikkien jo Kiinaan varattujen matkojen peruutus-
ten aiheuttamat kustannukset. Parrakkaat herras-
miehet tiesivät kertoa että Pekingissä, jonne tuleva 
junaetappimme Mongoliasta suuntautui, suurin 
osa turistikohteista on suljettu ja kaupungissa va-
raudutaan paraikaa suurin turvallisuustoimin puh-
keamaisillaan olevaa epidemiaa varten. Näin ollen 
päätimme sijoittaa aimo-osan opintotuistamme yli-
hintaisen reissunetin hankkimiseen, ja suuntasimme 
Suomen ulkoministeriön, sekä Terveyden- ja hyvin-
voinnin laitoksen nettisivuille tarkistamaan ohjeis-
tusta tuhansien järvien maan kansalaisille. Ihme-
tykseksemme huomasimme, että tietoa oli erittäin 
niukasti saatavilla ja Kiinan matkustustiedotteen 
mukaan maahan olisi yhtä yhtä turvallista mennä, 

kuin esimerkiksi ruotsinlaivalla Tukholmaan. Tie-
tomme vallitsevasta tilanteesta oli hajanaista ja ris-
tiriitaista, mutta lohduttavana tekijänä kuitenkin 
toimi se, että Mongoliaan saapuessamme meillä olisi 
kuusi päivää aikaa perehtyä tilanteeseen ja rakentaa 
toimintasuunnitelmaa viruksen varalle. 
Aamuyöstä Venäjän ja Mongolian väliselle Naush-
kin raja-asemalle saavuttuamme kohtasimme muu-
taman tunnin mittaisen perinpohjaisen rajatarkas-
tuksen, jossa tyynyliinojamme ja petivaatteitamme 
myöten hyttimme pengottiin läpikotaisin tulliviran-
omaisten ja huumekoirien toimesta. Syvästä unes-
ta herätetyksi tulemisen myötä kokemani aggres-
sio muuttui nopeasti pelonsekaiseksi epäuskoksi, 
kun lääkäripukuisen terveysvirkailijan suorittaman 
elektronisen kuumemittauksen jälkeen tulin tunnus-
taneeksi kärsineeni muutama päivä sitten ankarasta 
matkapahoinvoinnista, ja seuraavassa hetkessä suu-
rikokoinen mongoliviranomainen käveli suoraan sil-
miini tuijottaen kasvomaski naamallaan, ja hieroen 
käsiään yhteen kumihanskoissaan. Viimeisetkin aa-
muöiset unihiekat olivat karisseet silmistäni, vaikka 
säästyinkin yksityiskohtaisemmilta tutkimuksilta. 
     Saatuamme passimme takaisin Mongolian tul-
livirkailijoilta joukko rajatarkastajia saapui vielä li-
säkäynnille matkustusvaunuumme osoittelemaan 
passeissamme komeilevia Kiinan viisumeita ja läpi-
kulkukartoituksiamme, joihin olimme kirjoittaneet 
Mongolian jälkeiseksi kohteeksemme Kiinan. Yh-
teisen kielen puuttuessa mongolivirkailijat tyytyivät 
murahdellen osoittelemaan Kiinan viisumeitamme, 
heristelemään sormiaan ja pudistelemaan päätään 
erittäin hanakasti. Jokainen kansainvälisen elekielen 
perusteet tunteva kenties oivaltaa päätellä, että mat-
kasuunnitelmiamme Kiinaan suositeltiin peruutet-
tavaksi välittömästi. 
     Viimeinkin maailman kylmin ja todennäköisesti 
myös saasteisin pääkaupunki Ulan Bator vastaanotti 
matkaseurueemme hyytävän, yli 30 asteen pakkasen 
ja huonosti sekoitetun pirtelön paksuisen hengitysil-
man voimin. Varaamamme hostelli oli matkustusta 
varten lataamassamme offlinekartassa valitettavasti 
hieman väärässä paikassa, joten löysimme itsemme 
aamuisen auringon paistaessa mongolialaisen val-
lankumoustaistelijan, Damdiny Sukhbaatarin mu-
kaan nimetyltä jättiläismäiseltä aukiolta tekemässä 
punnerruksia ja x-hyppyjä viiltävän kylmyyden kai-
vautuessa luihin ja ytimiin. Tammikuisessa Mongo-
liassa on hypotermian välttääkseen pysyttävä jatku-
vasti liikkeellä. 
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    Hostelliimme saavuttuamme vastaanotimme vä-
littömästi saarnan siitä, kuinka Mongolian katuja 
kuljettaessa on vastikään julkaistun lisäasetuksen 
mukaan lainvastaista kuljeskella ympäriinsä ilman 
kasvomaskeja. Vaikka maassa ei ollut havaittu en-
simmäistäkään tartuntaa, virus oli läsnä kaikkialla. 
Paikalliset televisiokanavat tarjosivat ylimääräisiä 
uutislähetyksiä, radiokanavia kuunnellessamme ai-
noa mongolikielen keskeltä ymmärtämämme sana 
oli koronavirus, ja jokaisessa kadunkulmassa oli vi-
ruksesta kertovia jättimäisiä julisteita. Lisäksi kaik-
ki liiketoiminnalliset yksiköt sekä julkinen liiken-
ne määrättiin ajamaan toimintansa alas joka päivä 
puolenyön aikaan. Yleensä aamuyöhön railakkaasti 
juhlivat mongolit eivät olleet iloisia valtiollisen ase-
tuksen suomasta holhouksesta. Koska Ulkoministe-
riön matkustustiedote näytti edelleen Kiinaa turval-
liseksi matkustuskohteeksi, päädyimme kyselemään 
sähköpostitse lisätietoja vallitsevasta tilanteesta sekä 
Ulkoministeriöltä, että Pekingin Suomen suurlähe-
tystöltä. 
     Rasvaisen maitoteen ja karjaeläinten sisäelinten 
värittämän nomadipäivällisen yhteydessä tapaa-
mamme avuliaan hollantilaisliikemiehen avulla on-
nistuimme illan tullen löytämään vanhanajan sala-
kapakan. Hieman ennen keskiyön koittoa ravintolan 
valot sammutettiin, ovet suljettiin, ja paksut mustat 
verhot vedettiin suurien koristeellisten ikkunoiden 
eteen. Keskustella sai hiljaisella äänellä ja musiikkia 
ei soitettu, mutta ravintola jatkoi tarjoiluaan. Mat-
kaseurueemme hörppiessä kynttilänvalossa mon-
goliolutta ja lukiessa jatkuvasti lisääntyneitä uutisia 
Kiinan tilanteesta, aloimme tulla päätökseen siitä, 
että Trans-Siperian rautatiematkamme tulee ikä-
väksemme päättymään Mongoliaan. Onneksi varaa-
mamme lento Pekingistä Taipeihin oltiin kuitenkin 
aikataulutettu uudelleen alkuperäisen lennon kuljet-
taessa pelkästään Korona-alueelta poistuvia, terveik-
si testattuja Taiwanilaisia takaisin kotimaahansa, jo-
ten saimme lentoyhteyden helpohkosti peruutettua. 
Sen sijaan Venäjältä varaamamme junaliput Ulan 
Batorista Pekingiin ohjeistettiin ystävälliseen tyy-
liin peruuttamaan henkilökohtaisesti paikan päällä 
Moskovassa, 6300 kilometrin päässä sijainnistam-
me. Priorisoimme kuitenkin terveytemme tilipusse-
jamme korkeammalle, ja yhteistuumin hautasimme 
haikeina toiveemme legendaarisen Trans-Siperian 
rautatien selättämisestä. Ontarion viljelijäkaksikon 
esimerkkiä seuraten varasimme itsellemme lennot 
Seouliin, Etelä-Koreaan. Kiinan junaliput, majoi-

tukset ja sieltä Taiwaniin suuntautuvat jatkoyhtey-
det peruutettuamme saimme vihdoin sähköpostitse 
vastaukset Ulkoministeriöltä ja suurlähetystöltä tie-
dustelemiimme lisäohjeisiin – Kiinaan olisi viran-
omaistiedon mukaan edelleen turvallista matkustaa, 
kunhan välttäisi Wuhanin aluetta. Aasiassa paikan-
päältä tilannetta seuraavana vastaanottamamme in-
formaatio tuntui suorastaan absurdilta. 
    Korean tasavallan nollan asteen tuntumissa pysyt-
televä viileä kevätkeli tuntui torsoissamme Mongo-
lian arojen luomien tuulentuiverruskenttien jälkeen 
trooppiselta etelänlomailukohteelta. Seoulin jätti-
mäisin neonvalotauluin ja asiaan perehtymättömälle 
eurooppalaiselle hullunkurisin kirjaimin koristeltuja 
katuja tallatessa ilmassa oli haikeutta. Viikon Korean 
matkailun jälkeen seurueemme kolmas osapuoli tu-
lisi jättämään Taiwaniin suuntaavan kahden hengen 
matkaseurueen oman onnemme nojaan, ja lähte-
mään takaisin kotosuomeen raskaan työn raatajaksi. 
Viettäessämme yhtä lukuisista korean barbeque -il-
loistamme kokonaisia valkosipulinkynsiä grillaillen 
ja paikallista suosikkijanojuomaa, Sojua nauttien, 
puhelimeni piippasi pahaenteisesti. Jyväskylän yli-
opiston kriisiviestinnän työryhmän ja rehtorin pää-
töksellä saimme tiedon, että vaihto-opiskelumme 
Taiwanissa on peruutettu. Hämmästyksestä ja ky-
symyksistä täyttyneenä unohdin viimeiset kimchini 
ruokapöytämme keskelle upotettuun tulikuumaan 
hiiligrilliin, ja havahduin päässäni juoksevista ide-
oista vasta karrelle palaneen korealaiskaalin etovaan 
dunkkikseen. Nyt olisivat hyvät neuvot kalliit. 
     Viestiin upotettua sisältöä hetken reflektoituam-
me päädyimme olettamukseen, että kyse on viime 
kädessä maailmanpolitiikasta. Koska Suomi ei tun-
nusta Kiinan tasavaltaa valtiona,     eikä näin ollen 
myöskään ylläpidä poliittisia suhteita kyseisen maan 
kanssa, juridisesti tulkittuna vaihto-opiskelumme 
kohdemaa olisi Suomen valtion mukaan Kiinan 
kansantasavallassa. Tosiasiassahan näin ei kuiten-
kaan ole, vaan Kiinan tasavallan oma, satunnaisesti 
jopa Kiinan kansantasavaltaa vastaan varovaisella 
pöyhkeydellä uhitteleva hallitus on nimikaimaansa 
länsimaistuneempi ja poliittisesti modernimpi. Pää-
dyimme tilaamaan jo hiillokseen asti vaipuneeseen 
grillipöytäämme muutaman lisäpullon herkullista 
Sojua, ja alkaa työstää vastinetta Jyväskylän yliopis-
ton kriisiviestinnän työryhmälle sekä rehtori Hämä-
läiselle. Juopuneen uhittelevaan, mutta kuitenkin 
rationaalisen ystävälliseen sävyyn ilmoitimme, että 
Jyväskylän yliopiston ohjeistus on selkeästi ristirii-

dassa Ulkoministeriön matkustustiedotteen kanssa. 
Lisäksi kilometrejä alkaa seurueellamme olla sen 
verran enemmän takana kuin edessä, että kotiin ei 
olisi tässä kohtaa enää palaamista. Hengityssuojai-
miamme nyörejä tiukentaen lähdimme marssimaan 
takaisin kohti kauniissa Itaewonissa sijaitsevaa hos-
telliamme. 

“
Tilanteen mahdottomuus alkoi 
ajaa seuruettamme epäuskoisen 

hulluuden partaalle. 

”
     Seuraavana aamuna herätyskellon pirinään havah-
duttuamme kurkkujamme kuivasi. Ei tosin edellisil-
lan viimeisten sojupullojen takia, vaan vaihtoyliopis-
toltamme sähköpostitse saadun tilannepäivityksen 
takia. Taiwanissa havaitut kymmenkunta ensim-
mäistä koronavirustartuntaa otettiin aikaisemman 
kokemuksen takia heti äärimmäisen vakavasti, ja 
kaikki julkiset oppilaitokset määrättiin suljettavak-
si kolmen viikon ajaksi. Seurueellemme tämä tiesi 
ylimääräistä kolmea ja puolta viikkoa vapaa-aikaa 
ennen tyypillisesti hyvinkin intensiivisten vaih-
to-opiskelujen aloittamista. Jo kerran koronan takia 
lento -ja junalippujen peruutusruljanssin kokeneena 
ryhdyimme tuumasta toimeen nauttiaksemme maa-
ilmanterveydellisen tilanteen meille suomista mat-
kustuspäivistä, ja päädyimme ylimääräisen ajan tap-
pamiseksi siirtämään itsemme ilmateitse kolmeksi 
viikoksi Filippiineille. Haikeissa läksiäistunnelmissa 
toivottelimme seurueemme kolmannelle jäsenelle 
turvalliset kotimatkat Suomeen, ja lähdimme otta-
maan selvää trooppisen saarivaltion sisään kätke-
tyistä ihmeistä. 
     Filippiineille saapuessamme kaksikkomme alku 
uudessa maassa ei ollut ruusuinen. Oletimme ra-
jatarkastuksen olevan pelkkä muodollisuus, mutta 
kuinka väärässä olettamuksinemme olimmekaan. 
Kantamamme leimaamattomat Kiinan viisumit pas-
seissamme eivät olleet virusepidemian seurauksena 
kovaa valuuttaa. Seurueemme eristettiin rajatarkas-
tusjonosta pitkän tullikäytävän varrella sijaitsevaan 
syvennykseen, jossa epäluuloiset rajatarkastajat tut-
kivat Kiinan viisumeitamme ultraviolettivalolla ikui-
suudelta tuntuneen ajan. Koska Korean tasavaltaan 
saapuessa turistien passeja ei perinteisin keinoin lei-

mata, Filippiinien viranomaiset olivat varmoja mei-
dän onnistuneen pyyhkimään passeistamme Kiinan 
kansantasavallan maahantuloleimat pois. Lisäksi 
maahanpääsyn vaatimuksena kolmen viikon päähän 
varaamamme lentoyhteys, kuten kaikki muutkin 
seuraavan kuukauden lentoyhteydet Filippiineiltä 
Taiwaniin, oli peruutettu muutamaa tuntia aiemmin 
istuessamme lentokoneessa. Ollessamme jumissa 
Mactanin lentokentän kansainvälisellä alueella lu-
kuisten tullivirkailijoiden seurassa, jälleen kerran 
kaikki varaamamme jatkoyhteydet peruutettuna 
repesimme hallitsemattomaan naurukohtaukseen. 
Tilanteen mahdottomuus alkoi ajaa seuruettamme 
epäuskoisen hulluuden partaalle. 
     Noin kahden ja puolen tunnin vakuuttelujen, 
sekä yläkoulun rehtorin kanslian mieleeni tuovien 
kuulusteluiden jälkeen meidät vihdoin päästettiin 
lentomme viimeisinä matkustajina kansainväliseltä 
alueelta kohti Filippiinien hiostavaa kevätilmastoa. 
Kuitenkin, matkalaukkujamme hihnalta noutaes-
samme ongelmat jatkuivat. Filippiinien lentohenki-
lökunnan epäilysten johdosta myös ruumassa mat-
kanneet rinkkamme olivat asetettu karanteeniin, ja 
jouduimme vielä tovin selvittelemään lentokentällä 
laukkujemme sijaintia. Oikeat henkilöt löydettyäm-
me saimme viimein untuvatakein ja villapaidoin 
täytetyt rinkkamme takaisin oikeille omistajilleen, 
ja olimme valmiit lopullisesti vaihtamaan hengitys-
ilman höyryttävät pakkaskelit kolmen viikon jatku-
vaan auringonpaisteeseen. 
     Filippiinien luonto ja trooppisten saarien erilai-
suus hurmasivat upeudellaan. Saavuimme maahan 
ilman sen kummempia suunnitelmia, mutta pää-
dyimme viettämään kolmen viikon ajanjaksomme 
neljällä eri Visayasin saarella. Kiitäessämme koli-
sevilla vuokramoottoripyörillä kolmenkymmenen 
asteen helteessä tien reunoilla loikoilevia jättimäisiä 
villisikoja ohitellen ja horisontin lähestulkoon täy-
dellisesti piilottavaa loputonta, korkeuksiin kohoa-
vaa palmupuurivistöä sivusilmällä ihaillen olotilani 
tuntui täysin absurdilta. Vielä kymmenisen päivää 
sitten mongolialaisen nomadilammaspaimenen jur-
tassa yöpyessäni olin vielä täysin varma siitä, että 
ainakin muutama varpaistani jouduttaisiin pikai-
sella aikataululla amputoimaan hyytävän pakkasen 
iskiessä luihin ja ytimiin yliajalle venähtäneen, viil-
tävässä tuulessa suoritetun lampaiden paimentamis-
projektin takia. Alveolejani terävillä kynsillä raapi-
neen saastaisen pakkasilman vaihduttua kuuman ja 
kostean saarivaltion ihmeisiin elämäni tuntui yhtäk-
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kiä olevan täynnä autuutta. 
    Lopulta Filippiinien hallituksen peruuttaessa 
matkustuskiellon Taiwaniin saimme lentolippum-
me varattua, ja saavuimme Taipein kansainväliselle 
lentoasemalle kolme ja puoli viikkoa alkuperäisestä, 
Suomessa laaditusta aikataulusta jäljessä. Koronavi-
rusepidemian alkuvaiheen aikana Aasiaan matkus-
taminen ei ollut se yksinkertaisin operaatio, mutta 
antoi perspektiiviä tarvittavista turvatoimista ja 
toimenpiteistä, joilla Kiinan kansantasavallasta liik-
keelle lähtenyt epidemia pyritään pitämään kurissa 
lähellä viruksen alkulähteen maantieteellistä sijain-
tia. Lisäksi poikkeuksellisen ajanjakson aikana täy-
tyi sopeutua siihen, että suunniteltuja matkareittejä 
ja varattuja matkustusyhteyksiä täytyi olla valmiina 
muuttamaan nopeallakin varoitusajalla. Muutaman 
kerran matkan aikana olimme lähes varmoja siitä, 
että emme tulisi selviämään paikan päälle Taiwaniin. 
Tuntui vain ajan kysymykseltä, koska vaihtoehdot 
matkareittien muutoksissa tulisivat tiensä päähän, 
ja joutuisimme alkaa selvittelemään matkareittiä ta-
kaisin Suomen rapeahkoon kevättalven pakkaseen. 
Olimme kuitenkin viimein selvittäneet tiemme mää-
ränpäähämme!
     14. maaliskuuta tätä kirjoittaessani Taiwanissa 
on kirjattu yhteensä 53 virustartuntaa, siis reilusti 
vähemmän kuin Suomessa ainoastaan eilisen päi-
vän aikana. Laajamittaiset, jo ennen ensimmäistä 
kansallista tartuntaa edeltävät turvatoimet on toteu-
tettu huolellisesti, ja kansakunta noudattaa laadit-
tuja poikkeusasetuksia kuuliaisesti. Julkiset paikat, 
ravintolat ja kauppakeskukset ovat avoinna, mutta 
jokaisen asiakkaan kehonlämpötiloja mitataan jär-
jestelmällisesti jokaisen liiketilan ovella. Epidemialta 
suojautuminen hidastaa arkipäivän askareita, mutta 
toistaiseksi se on pysynyt kurissa. 
Mikäli tulevaisuudessa epidemia-ajan jälkeinen Aa-
sian matkustaminen kiinnostaa, lisätietoja, kulttuu-
riknoppeja ja reissukertomuksen tarkempia detaljeja 
saa kysellä allekirjoittaneelta. 

Arttu Perello 

Hetki

Uupuneena silmäni kiinni suljen
sydämeni sykettä kuunnellen,
hetken hiljaisuudesta iloiten

ennen kuin uneeni yksin kuljen.
Hetkeksi irrottaudun maailmasta

ja ajatuksilleni tilaa annan.
Haaveillakko arjen vapaudesta,

jos urakan mielessäni kotiin kannan.
Kukaan ei voi tietää, 

mitä huominen tuo tullessaan,
mutta pakko on epävarmuus sietää
jos lepäämään tahdon uudestaan.

Suorituskeskeisyys

Taas päivä yliopistolla
olenko paras versio itsestäni tänäänkin

mutta jos en vain jaksa
aiheutanko itseeni epäilyksen ringin.

Muihin jatkuvasti itseäni vertaan
jotta hyväksyntää älykkäänä saisin,

mutta onko se kaikki turhaa,
jos lopulta itseni saan sekaisin.

Kuuluuko yliopistoon inhimillisyys
vai nykymaailman suorituskeskeisyys? 

Onko täällä tilaa virheille
jos käy eivät ne edes itselle.

Takaisin arkeen harmaaseen palaan
ja ennen kuin huomaankaan, 

havahdun samaan suorittamisen maailmaan.

Kahvia

Aamun ensimmäinen asia 
joka sielua lämmittää

sen pehmeydellä aamu alkaa
enkä unta hetkeen nää. Kiitos musiikille

Sanattomasti se mua lohduttaa,
huoleni päästäni pois kantaa

ajatukseni sävelmillään piilottaa.
Ei jäljellä muuta kuin rauhallisuus

ja niin alkaa kappale uus,
jälkeen tämän vain hiljaisuus.

Tulevaisuudesta

Sinuun tutustua haluaisin,
mutta vain kokemuksella valkenet,

kunnes tavoitteessani onnistun,
ja eteeni odotettuna ilmenet.

On kaikki tämä minusta kiinni,
päätän minä tunnenko sinut,

kun taustalla vaikutat unelmiini
ja autat minulle ne oikeat polut.

Ehkä kaikki tämä minulle valkenee,
jotain päivänä tulevaisuudessa,
kun aikuisuuteni ajan askelissa
vanha ääni mielessäni vaikenee.

Todennäköisyyden iloja

Tapahtuma A ja B
yhdessä ne riippumattomina valkenee

mutta entä jos ne ehdollisuutta enteilee
mikä niin on virka tapahtuman C
Bayes mukaan laskuihin päätyy,

kun maailma päälaelleen kääntyy
ja laskut nurinkurisina näyttäytyy

Pääsykokeissa varma kompastuskivi
laskut nuo intuition vastaiset
kas nouseeko jo kylmä hiki

vai ilo kun ongelman tän ratkaiset.

Koti

Taas palaan paikkaan turvalliseen,
jossa rakkaus on ehto,

kuin syliisi kauniin lämpöiseen
joka tuudittaa kuin kehto.
Täällä saa rauhassa levätä
ja jokainen saa sen kokea.

Voimani saan täysiksi kerätä
ennen kuin valkenee aamu sokea.

Yksi meistä
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Kertomuksia 
Kortepohjasta
Mitä tapahtuu Jyväskylän ylioppilaskylässä? 

Mikä on tämä paljon puhuttu ‘’Kortepohjan 
porukka’’, sulkeutunut kaveripiiri vai kaikille stimp-
palaisille avoin yhteisö? Ohesta voit lukea neljä tosi-
tapahtumiin perustuvaa tarinaa Kortepohjasta!

Sanni:
En osaa sanoa, muistuttaako yhteisöllisyys Korte-
pohjassa enemmän Friendsien elämää vai Salattujen 
elämien menoa, mutta parasta täällä asumisessa on 
ehdottomasti ollut arjen jakaminen ystävien kanssa. 
Täällä törmää stimppoihin ja muihin tuttuihin joka 
päivä eikä yksin jäämistä tarvitse pelätä hetkeäkään. 
Kommuunielämästä tämä eroaa siten, että kaikil-
la on kuitenkin oma asunto ja täten mahdollisuus 
myös palautua ja viettää aikaa omassa rauhassa tar-
peen vaatiessa.
 En ole katunut Kortepohjaan muuttamista 
päivääkään ja on hassua ajatella, että juuri tämänkal-
tainen yhteisöllinen asuminen lienee opiskeluaiko-
jen jälkeen vain kaunis muisto. En olisi uskonut, että 
vielä unelma-alalle opiskelemaan pääsemisen lisäksi 
löytäisin elämääni jotain vielä enemmän. Ehkä tämä 
oli hieman kliseisesti ilmaistu, mutta en olisi kirjai-
mellisesti osannut toivoa enempää. Nyt en suostuisi 
asumaan opiskeluaikanani muualla, vaikka minulle 
tarjottaisiin ilmainen asunto jostain toisaalta.
 En halua väittää, ettäkö ylioppilaskylä oli-
si kaikille se paras paikka asua. Itse olen kuitenkin 
nauttinut niin sanotusta Kortepohja-elämästä ja 
minun lisäkseni täällä asustaa juuri nyt reilut 30 toi-
voakseni tyytyväistä stimppalaista, joista osa osallis-
tuu yhteisölliseen toimintaan päivittäin, osa silloin 
tällöin ja osa harvemmin. Täällä ketään ei kuiten-
kaan painosteta osallistumaan yhteisiin juttuihin 
(paitsi ehkä korkeintaan vitsillä), vaan esimerkiksi 
yhteisiin hengailuihin osallistuminen on toki omasta 
halusta lähtöisin.

Marja:
Muutin. Orientoiduin. Rakastuin. Rakastuin elä-
mään Kortepohjassa. Kun viime kesällä sain asun-
totarjouksen kuuluisasta DDR:stä, päätin heti, että 
haluan muuttaa mahdollisimman nopeasti sieltä 
pois johonkin keskustaan (ei se DDR oikeesti oo nii 
paha). Mieleni muuttui. En osannut edes kuvitel-
la, että Kortepohjassa olisi niin tiivis porukka, joka 
kuitenkin haluaisi saada uusia ihmisiä mukaan. Ko-
vasti ihmiset yrittivät houkutella salille ja lounaalle 
Rentukkaan ja kyllähän sitä pelotti pienenä fuksina 
mennä tuntemattomaan porukkaan mukaan. Kerä-
sin kuitenkin rohkeuteni ja menin lounaalle heidän 
kanssaan. Onneksi menin. 
 Hetki meni, että totuin kortepohjalaisten 
outoon sanastoon (stöm, göm, pf, ak), ja että orie-
ntoiduin porukkaan, mutta nyt muut kortepohjalai-
set ovat minulle kuin toinen perhe. Uskallan väittää, 
että en ole koskaan kokenut yhtä samanlaista avointa 
ja lämmintä vastaanottoa mun elämän aikana kuin, 
mitä Kortepohjassa olen kokenut.  Koska on saanut 
niin hyvän vastaanoton, on itse yrittänyt painottaa 
muille, että Kortepohjaan ja tähän porukkaan on 
aina tervetullutta tulla asuinpaikasta tai porukasta 
riippumatta. Parasta on ollut yhteiset lounasajat, yh-
teiset salihetket, spontaanit hengailuillat ja matka-
seura yöelämästä kotiin. Myös pöytäfutista on tullut 
pelattua aivan liikaa. DDR:stä muutin pois, mutta en 
Kortepohjasta (tällä hetkellä asustelen onnellisesti 
pienessä söpössä yksiössäni A-talossa). Kortepohjan 
kakkuministeri kiittää ja kuittaa.

Mikko:
Opiskelut aloittaessani muutin Kortepohjan legen-
daariseen DDR:ään, ja ensimmäinen ajatukseni oli 
”Miten täältä pääsee pois?”. Viikonlopuiksi pakenin 
kotikaupunkiini, ja asuntohakemuksia oli vetämässä 
vähän joka suuntaan.
 Mutta sitten alkoi tapahtua jotakin. Korte-
pohjan stimppalaisista alkoi vähitellen muodostua 
tuttuja, kavereita, ystäviä. Rentukan kompleksi avat-
tiin eikä elämä ollut enää entisensä. Asuntokin vaih-
tui rempattuun A-taloon, eikä Kortepohjasta kaivan-
nut enää mihinkään.
 Yhteisöllisyys on ollut jotain itselleni ennen-
kokematonta. Yhdessä on käyty Rentukan lounailla 
syömässä (=stöm), parhaimmillaan kolme kertaa 
päivässä. On katsottu leffoja, pelattu lautapelejä ja 
pöytäfutista (=pf), ommeltu haalarimerkkejä, tai 
hengailtu ihan muuten vaan. Ja paistettu niitä lettuja, 
joko alkuillasta tai aamuyön jatkoilla.
 Aamuisin heräämisen ja opiskelun aloitta-
misen kankeuteen perustettiin vertaistueksi aamu-
kerho (=ak), aamun yhteinen opiskeluhetki. Aamu-
kerhon hengessä moni muukin yhteinen puuha on 
saatettu nimittää kerhoksi. Kortepohjassa onkin voi-
nut päätyä vaikkapa iltapäiväkerhoon, kauppaker-
hoon, lenkkikerhoon, leffakerhoon, bändikerhoon, 
kokkauskerhoon tai kerhokerhoon. Parhaimmillaan 
Kortepohjan yhteisöllisyys (lue:   ryhmäpaine) on 
saanut allekirjoittaneen naruranteen jopa kuntosa-
lille (=göm) salikerhoon!
Minulla on jo nyt ikävä Kortepohjaa, sen ihmisiä, ja 
opiskelun välttelemistä Rentukan pitkillä lounailla. 
Vaikken ole vielä mihinkään lähtenytkään.

Joel:
Aloittaessani opintoni syksyllä 2017 ei Kortepohjas-
sa ollut käytännössä mitään. Rentukka oli remontis-
sa eivätkä kylän psykalaiset juuri tunteneet toisiaan. 
Kuulemani mukaan suurin osa muutti pois Korte-
pohjasta heti fuksivuoden jälkeen muutamaa jäärää 
lukuun ottamatta. Viettäessäni fuksisyksyä yksin 
kotona sairastellen sain idean perustaa kylässä asu-
ville stimpoille oman FB-ryhmän ja toivoin, että sitä 
kautta voisi luontevasti tutustua ympärillä asuviin 
naapureihin. Ei kulunut pitkäänkään, kun jo vietim-
me porukalla iltaa Sebussa, Kortepohjan vakiopubis-
sa. Haaveilimme keväällä aukeavasta uudistuneesta 
Rentukasta ja pohdimme, kuinka tulisimme viettä-
mään siellä vielä hyvin paljon aikaa. 
 Pian Rentukka jo avattiinkin ja jokapäiväiset 
yhteiset lounaat saivat alkunsa. Parasta oli se, kuinka 
Kortepohja yhdisti ihmisiä eri kaveripiireistä ja vuo-
sikursseilta. Tästä muodostuikin Kortepohjan ehkä 
jonkinlainen ydinaate: kaikki otetaan mukaan. Syk-
syllä toivotimme uudet fuksit tervetulleeksi osaksi 
pientä yhteisöämme ja vaikka osa päätyikin muut-
tamaan pois, muutti kylään myös paljon uusia tut-
tavuuksia. Lopulta Kortepohjaan oli muodostunut 
pieni mutta aktiivinen, puoliavoin yhteisö psykalai-
sille. Avoimempi kuin sulkeutuneet klikit, mutta si-
jainniltaan silti nimenomaan Kortepohjaan sijoittu-
va. On ollut mukavaa seurata, miten tämä yhteisö on 
elänyt ja kehittynyt uusien ihmisten myötä ja tuonut 
niin paljon iloa niin monen stimppalaisen elämään. 
 Välillä kuulee Kortepohjan olevan sulkeu-
tunut rinkirunkkausporukka, joka ei kaipaa jouk-
koonsa ulkopuolisia. Uskaltaisin väittää toisin, sillä 
otamme avoimin sylin kenet tahansa tänne eksyvän 
stimppalaisen mukaan yhteiseen menoon. Koko Sti-
muluksen jäsenistön aktivoimiseen tämänkaltainen 
naapuriyhteisö ei silti ole kykenevä, vaan jätämme 
tuon tehtävän suosiolla hallitukselle. Olisi kuitenkin 
hienoa, jos tulevaisuudessa myös muilla asuinalu-
eilla tapahtuisi vastaavanlaista yhteisöllistymistä, ja 
voisimme tätä kautta tuoda mukavat stimppanaapu-
rit tutuiksi toisilleen myös muilla asuinalueilla.

Sanni Heinonen, Marja Filatova, 
Mikko Väätäinen & Joel Alho

“
Välillä kuulee Kortepohjan ole-
van sulkeutunut rinkirunkkaus-

porukka, joka ei kaipaa 
joukkoonsa ulkopuolisia.

”
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Graz-kansio I:
SS-sukulaisen jäljillä
Toim. huom. tämä artikkeli julkaistaan nimimerkillä. 
Tämä ei ole siksi, ettei kirjoittaja haluaisi tulla tun-
nistetuksi, vaan siksi, ettei internetin valtakaudella 
haluta välttämättä tämän olevan Googlessa nimen 
yhteydessä esiintyvä tulos. Kiitos ymmärryksestänne!

Viime vuonna voimakasta mediakeskustelua he-
rätti Kansallisarkiston teettämä selvitys suoma-

laisten SS-vapaaehtoisten teoista toisen maailmanso-
dan aikana. SS-joukot olivat siis Saksan Schützstaffel 
-erikoisjoukkoja, joilta usein vaadittiin rivisotilasta 
enemmän natsipuolueen ideologian omaksumista. 
SS-joukot olivat sodan loppuvaiheilla myös vastuussa 
Holokaustin käytännön toteutuksesta Einsatzgrup-
pen-tuhoamisryhmillään. Suomalaiset kuitenkin 
olivat jo tuossa vaiheessa palanneet kotimaahansa. 
Kansallisarkiston selvityksen keskeisin johtopäätös 
oli tyly: osa suomalaisvapaaehtoisista mitä toden-
näköisimmin osallistui sotarikoksiin itärintamalla, 
ja merkittävä osa kannatti natsien ideologiaa. Kan-
sallisarkiston selvitys vastaanotti niin kiitosta kuin 
kritiikkiäkin Suomessa ja ulkomailla. 
 Minussa se sai aikaan kasvavaa uteliaisuutta. 
Tiesin nimittäin, että isosetäni oli yksi näistä nat-
si-Saksaan lähteneistä SS-vapaaehtoisista. Tieto ei 
ollut mitenkään salaista; verkosta löytyy julkinen 
lista Suomen SS-vapaaehtoisista, ja harvinainen 
sukunimeni tekee tämän sukulaisen löytämisestä 
helppoa. Nämä tiedot tulevat pahaenteisen byro-
kraattiselta kuulostavalta Graz-kansio I:stä. Isäni oli 
aiemmin maininnut puhunut sedästään, mutta ker-
toi tämän kuolleen jo 1970-luvun alussa, kun isäni 
oli alle 10-vuotias. Hänellä ei siis itsellään ollut mi-
tään muistikuvia sedästään, ja sanoi, etteivät muut-
kaan sukulaiset juuri hänestä olleet puhuneet. 
 Minulla oli siis käsissäni ainoastaan tieto 
siitä, että isosetäni oli ollut SS-vapaaehtoisena. Jou-
lukuussa luin artikkelin eräästä miehestä, joka oli 
pyytänyt Kansallisarkistolta oman isoisänsä (SS-va-
paaehtoinen, niin ikään) sotapäiväkirjoja. Olin tä-
hän asti luullut, että SS-miesten tietoja pääsevät 
tarkastelemaan vain historiantutkijat. Päätin itsekin 
ruveta selvittämään, olisiko Kansallisarkistolla tieto-
ja omasta isosedästäni.
 Koska lähes kaikki SS-vapaaehtoisin liittyvä 
tieto on rajoitettu, Kansallisarkiston digitaalinen ha-

kupalvelu kertoi minulle vain hyvin kursorista tie-
toa. Sain tietää, että heillä on isosetäni alkuperäinen 
SS-vapaaehtoishakemus, en muuta. 
 Joutuisin siis menemään paikan päälle Kan-
sallisarkiston toimipisteelle ja anomaan lupaa isose-
tääni koskeviin asiakirjoihin. Ennen vierailua päätin 
kuitenkin etsiä julkisesti saatavilla olevasta tiedosta 
kaiken, mikä voisi auttaa omaa selvitystäni (ja mah-
dollisesti ohjata tulevaa käyttölupahakemustani). 
Tiesin isosetäni palvelleen Suomalaisen SS-vapaaeh-
toispataljoonan 1. komppaniassa, joten voisin mah-
dollisesti saada tietoa hänen vaiheistaan selvittämäl-
lä, löytyykö Kansallisarkiston yli neljäsataasivuisesta 
selvityksestä mainintoja saman komppanian muista 
henkilöistä. 

“
Osa suomalaisvapaaehtoisista mitä 
todennäköisimmin osallistui sota-

rikoksiin itärintamalla.

”
Merkittäviä löytöjä oli muutama kappale: kaksi sa-
man komppanian vapaaehtoista oli puhunut pal-
veluksen alun pakollisesta koulutusjaksosta kesällä 
1941. Koulutusjakson aikana heille oli opetettu nat-
sien rotuoppia ja opetettu “käyttämään asetta häikäi-
lemättömästi myös siviilejä kohtaan”, tarkoituksena 
“kuoleman uhalla vannottaa [heidät] vaikenemaan 
näkemästään”. Toiset kaksi komppanian jäsentä ker-
toivat sotavankien ampumisesta, ja toinen heistä 
erillisessä yhteydessä puhui Geneven sopimuksesta 
sotavankien kohtelusta. Ilmeisesti he tiesivät sota-
vankien teloittamisen olevan sotarikos. Komppa-
niasta löytyi myös positiivisia (jos niitä sellaisiksi voi 
kutsua) merkintöjä: syyskuussa 1942 ryhmä komp-
panian suomalaisista SS-miehistä oli käskyjen vas-
taisesti kieltäytynyt ampumasta naisia ja lapsia Poh-
jois-Kaukasiassa. Tapausta kuvattiin niskurointina, 
mutta katsottiin läpi sormien. Mainittakoon lopuksi 
vielä, että 1. komppania ei pysynyt yhtenä yksikkönä 
koko palvelusaikaa, vaan miehiä siirtyi yksiköstä ja 
paikasta toiseen. 
 Löysin myös Jyväskylän yliopistossa vuonna 
2005 tehdyn pro gradu -tutkielman, joka tarkasteli 
SS-vapaaehtoisten kuulusteluja Valtiollisen poliisin 
(Valpo) toimesta heti sodan jälkeen (Vertanen, 2005. 
Rintamalta Ratakadulle: Suomalaiset SS-miehet kom-

munistisen Valpon kohteina 1945-1948). Tämäkin 
tutkielma oli hyödyntänyt Kansallisarkiston materi-
aalia, ja oli jakanut SS-miehet kahteen kategoriaan: 
niihin, joilla ei ollut henkilökorteissaan muita tieto-
ja, kuin henkilötiedot ja palvelustiedot, sekä niihin, 
joilla oli aiempien lisäksi myös muita merkintöjä. 
Isosetäni mainittiin jälkimmäisessä kategoriassa. 
Mitä muut merkinnät ovat, ei käy täysin ilmi.
 Tilannekatsaus: Isosetäni komppania oli 
käynyt pakolliset rotuopin koulutukset ja saanut 
ohjeet tarvittaessa ampua siviiliväestöä. Osa hänen 
komppaniastaan oli tietoisesti rikkonut Geneven 
sopimusta, kun taas osa oli tietoisesti kieltäytynyt 
rikkomasta sopimusta. Häneltä ei löydy sotapäivä-
kirjaa, mutta SS-hakemus löytyy. Hän oli sodan jäl-
keen mahdollisesti Valtiollisen poliisin tarkkailussa 
tai jopa kuulustelussa.
 Käyttölupahakemuksen kohteet alkoivat 
olla selvillä. Menisin Kansallisarkistoon ja anoisin 
lupaa tarkastella digitoitua materiaalia Mauno Jo-
kipiin kokoelmasta, joka sisälsi kaiken SS-aseveljet 
ry:n materiaalista, niin päiväkirjat kuin hakemukset 
ja henkilökortitkin. Lisäksi hakisin lupaa tarkastella 
EK-Valpo II:n arkistoa, joka puolestaan sisälsi hen-
kilömappeja ja kuulustelupöytäkirjoja niiltä SS-va-
paaehtoisilta, jotka olivat Valpon erityistarkkailussa.
 Kansallisarkiston Jyväskylän toimipisteessä 
Jokipiin kokoelma herätti hämmennystä, sillä ta-
vanomaista käyttöoikeuden hakemislinkkiä ei ollut 
lainkaan. Usean henkilökunnan jäsenen ihmeteltyä 
asiaa minulle ojennettiin paperinen lomake, joka 
faksattaisiin Helsinkiin, sillä SS-arkistojen tarkaste-
luun tarvittaisiin Kansallisarkiston pääjohtajan lupa. 
Haku ei myöskään löytänyt Valtiollisen poliisin ar-
kistosta mainintaa isosedästäni, joten sukututki-
muksen nimissä käyttölupaa ei voisi hakea.
 Vastaus Kansallisarkistolta tuli nopeasti. Syy 
hakemuksen käsittelyn vauhdikkuuteen paljastui 
kuitenkin heti: sukututkimustarkoituksessa SS-ma-
teriaalia saa tarkastella ainoastaan alenevan polven 
suora jälkeläinen, ei veljen lapsenlapsi. Jos suoria 
jälkeläisiä ei ole, ainoat henkilöt, jotka voisivat pääs-
tä tarkastelemaan arkistoa, ovat vakavaa tieteellistä 
tutkimusta tekevät yliopistojen ja korkeakoulujen 
opettajat, professorit, dosentit, lehtorit ja assistentit.
 Kuten arvata saattaa, vastaus tuotti petty-
myksen. Kansallisarkiston ulkopuolisia lähteitä 
minulla olisi enää yksi tutkimatta: toisen isosetäni 
muistelmia sisältävä kirja vanhempieni luona. Hel-
mikuun alussa vieraillessani lukaisin kirjan läpi. 

Vaikka muistelmat ulottuivat 1920-luvulta 2000-lu-
vulle, SS-joukoissa palvellutta isosetääni ei mainittu 
juuri lainkaan. Sodan ajasta kerrottiin, että hän oli 
seitsemäntoistavuotiaana salaa vanhemmiltaan liit-
tynyt SS-joukkoihin. Muistelmissa sanottiin seuraa-
vaa: “Se pataljoona kävi kyllä todella kaukana idässä 
taistelemassa. Ehkä ne olivat aatteeltaan oikeastaan 
natseja. Hän oli kaksi vuotta etulinjassa. Huomattava 
osa näistä suomalaisista kaatui. Jälkeenpäin he pitivät 
yhteyttä ja auttoivat toisiaan. - - Hän oli aina vähän 
erikoinen.” Tämän jälkeen häntä ei mainita sanalla-
kaan. Hän kuoli 1973 liikenneonnettomuudessa. Ei 
mainintaakaan veljensä muistelmissa. 

“
Se pataljoona kävi kyllä todel-
la kaukana idässä taistelemassa. 

Ehkä ne olivat aatteeltaan 
oikeastaan natseja.

” 
Tie vaikutti nousseen pystyyn. Harkitsin jo vaka-
vissani tämän pitkän tarinan päättämistä Susikoira 
Roi -vitsiin, kunnes haravoidessani ties kuinka mo-
nennetta kertaa Vertasen tutkielmaa silmääni osui 
havainto: tutkielman liitteenä ollut nimilista oli nu-
meroitu, mutta olin aikaisemmin ajatellut sen ole-
van vain kokonaismäärien havainnollistamistarkoi-
tuksessa. Nyt kuitenkin huomasin, että kun tekstissä 
mainittiin yksittäisiä ihmisiä nimeltä, lähdeviitteek-
si merkitty Valpon arkiston henkilökortin numero 
täsmäsi liitteenä olevan listan numeroon. Etsin siis 
listalta isosetäni, ja tarkistin hänen numeronsa. Se 
toimi lähteenä yhdessä lauseessa koko tutkielmassa: 
“Myös muut oikeistojärjestöt olivat kohtalaisen suo-
sittuja SS-miesten keskuudessa, sillä 75 SS-miehen on 
kirjattu kuuluneen jäsenenä tai kannattaneen Isän-
maallista Kansanliittoa (IKL)4, Akateemista Karja-
la-Seuraa (AKS)5, Sinimustia6, Suomen Vapauden 
liittoa7, SS-Aseveljiä8 tai Kansallissosialisteja9“.
 Lähdeviite numero yhdeksän täsmäsi. Iso-
setäni oli SS-joukoissa palvellut Suomen Kansal-
lissosialistien jäsen. Suomen Kansallisossialistien 
puolueohjelmaan oli kuulunut mm. kansalaisuuden 
rajoittaminen vain “veri-, kohtalo- ja kulttuurisitein 
Suomen kansan kohtalonyhteyteen kuuluville”, elin-
tilan vaatiminen Suomelle “terveen veren ja vaiston 
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oikeuden mukaisesti” sekä suomalaisen rodun pitä-
minen puhtaana. Pesunkestäviä natseja siis. Muu-
tamat suomalaiset SS-vapaaehtoiset osallistuivat 
melko kiistatta sotarikoksiin palveluksensa aikana, 
mutta sotapäiväkirjan puuttuessa tämä jää hämärän 
peittoon isosetäni osalta. Aatteellinen motiivi koh-
della “alempiarvoisia rotuja” julmasti häneltä ainakin 
löytyi. Ei ihme, etteivät hänen veljensäkään hänestä 
juuri puhuneet, sillä koko muu perhe oli vahvasti va-
semmistolainen - heidän isänsä oli yksi Tampereen 
vaikutusvaltaisimmista sosiaalidemokraateista! 
 Tällaiselle tekstille on vaikea keksiä luonte-
vaa lopetusta - mitä voi oikeastaan sanoa, kun saa 
tietää isoisänsä veljen olleen natsi? Tieto ei varsinai-
sesti vaikuta elämääni ollenkaan. Silti jollain tavalla 
se tuo historiaa lähemmäs, käsinkosketeltavammak-
si. Avoin viha ja silmittömän väkivallan kannatta-
minen muita ihmisryhmiä kohtaan oli Suomessakin 
levinneempi ja hyväksytympi aate kuin kenties ha-
luaisimme kuvitella. Vaikka Suomi ei ennen sodan 
loppumista tiennytkään Saksan tuhoamisleireistä, 
pelottavan moni olisi vähintäänkin ymmärtänyt, el-
lei jopa kannattanut toimia. Emme kaikki olleet viat-
tomia, samaan sotaan sattumalta hirviöiden kanssa 
joutuneita ihmisiä. Toivokaamme, että opimme his-
toriasta. 

-J

Uudelleenjulkaisu 2/1991: 
Fuksiaisten psykopatologiaa
Uudelleenjulkaisu: Alkuperäinen juttu julkaistu Är-
sykkeessä 2/1991. Kieliasu, tyylittely yms. pyritty säi-
lyttämään alkuperäisessä muodossaan.

Ja tapahtui niinä päivinä, että kakkoskurssilaisilta 
kävi käsky, että koko ensimmäinen vuosikurssi on 

koetteelle pantava…

Tapahtuman kuvaus
Hyinen ilta, tuuli viuhuu epäilyttävästi ylioppilasta-
lon nurkissa. Pelokkaasti ympärilleen pälyillen fuksi 
toisensa jälkeen luikahtaa sisään jo tutuksi käynees-
tä, mutta tänä kohtalokkaana iltana ah-niin-kovin 
salamyhkäisestä ovesta. 
Tunnelma on kuin keskitysleirillä: “Riviin järjes-
ty! Irti toisistanne!” Koko kauhistunut fuksiremmi 
marssitetaan silmät sidottuina kauhujen taipaleelle, 
jolta ei ole paluuta… (Vakuutus on onneksi voimas-
sa!)
“Älkää peljätkö, minähän ilmoitan teille suuren ilon”, 
sanoo Eräs Korkeampi Olomuoto… “Ottakaa ja juo-
kaa pohjanmaan kautta.” Neste polttaa kurkussa: 
karvasta, mutta niin paskanmakuista!
Ja suudelma… mm… pehmeä ja kostea - koko kas-
vojen alalta. Kyllä fuksia rakastetaan, ihan totta. 
Huumaantunut fuksi talutetaan koeradalle. Aikaa 
on vähän, tehtävät vaativia. Onnistuuko uusi fuksi-
sukupolvi siinä, missä edellinen… Käsi työnnetään 
johonkin pehmeään ja… ja… ja löysään… jotakin 
pitäisi tuntua.
Onnenamuletti kourassaan fuksi saapuu kastemal-
jalle. Tällä kertaa kastetaan varmuuden vuoksi sel-
vempi pää… (?) Hukkumisriskiä vältetään. Sukkien 
kosteusprosentti taitaa ylittää sallitun rajan kaikista 
varotoimista huolimatta.
Väsyneenä, mutta helpottuneena fuksi vannoo har-
tain mielin uskollisuuden valan ja pääsee näin ollen 
osalliseksi siitä rakkauden, empatian ja sadomaso-
kismin hengestä, joka yleisesti vallitsee vannoutu-
neiden sielutieteilijöiden keskuudessa.

Muita huomioita
Loppuilta otetaan rauhalliseen tahtiin. Perinteinen 
huulihierontakurssi tosin on vähällä aiheuttaa koh-
talokkaita seurauksia, kun innokkaimmat fuksit on 
lopulta väännettävä väkivalloin irti kurssin ohjaajis-

ta…
Rento fiilis saavutetaan illan kuluessa. Tanssimu-
siikin keinoin pyritään lievittämään armottoman 
opiskelun aiheuttamaa istumalihasten jäykkyyttä ja 
virvoittamaan läsnäolijoiden henkistä dynamiikkaa. 
Aktiiviselle juhlijalle tarjoutuu myös tilaisuus luoda 
sekä kontakteja että konflikteja…

Analyysi
Tuoreen fuksin silmät aukeavat vihdoin: on hypättä-
vä päätä pahkaa mukaan maailmanmenoon ja vie-
tettävä aktiivista opiskelijaelämää - ihan toden teolla!
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Alumnikolumni
Ilo irti alumneista

Kun valmistumisen päivä lähes vääjäämättä tu-
levaisuudessa koittaa, ei omaa yliopistoa tar-

vitse eikä kannata jättää kokonaan taakseen. Jyväs-
kylän yliopistolla on käytössään alumniportaali, 

johon tutkinnon suorittaneet voivat rekisteröi-
tyä. Tämä koskee maisterin tutkinnon lisäksi 
myös kandidaatin tutkintoa: jos siis Jutta on 
lyönyt sinut kandiksi, olet itsekin jo alumni ja 
voit halutessasi rekisteröityä portaaliin. Portaali 

ei ole ainoastaan yhteystietojen säilyttämistä var-
ten, vaan sen avulla kerätään myös tietoa siitä, mil-

lä tavoin alumnit haluavat olla tekemisissä kasvat-
tiyliopistonsa kanssa. Rekisteröityessään alumni voi 
raksittaa annetuista vaihtoehdoista esimerkiksi voi-
vansa pitää vierailijaluennon, osallistua mentoritoi-
mintaan tai tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkaa. 
Yliopisto tai laitos voi siis hyödyntää alumniportaa-
lia etsimällä sieltä esimerkiksi halukkaita vierailija-
luennoitsijoita kursseille ja siten täydentää opetusta. 
 Myös Stimuluksen kannattaa ottaa ilo irti 
alumniportaalista ja alumneista itsestään. Stimuluk-
sen ja alumnien suhteet ovat läheiset, vaikka viral-
lista alumnijärjestöä Facebookin StimppAlumnien 
lisäksi ei (vielä) olekaan. Moni portaaliin rekisteröi-
tynyt alumni on ilmaissut halunsa toimia esimerkik-
si opiskelijan mentorina ja joukosta löytyy useita, 
jotka kouluttaisivat stimppalaisia mielellään oman 
työnsä aihepiireistä. Ehdotan Ärsykkeeseen myös 
vakituista Alumnikolumni -palstaa, johon kirjoitta-
jaehdokkaat voi portaalin kautta löytää helposti. 
 Valitettavasti portaalista ei voi rastittaa koh-
taa ”Voin toimia alumnisitsien toastmasterina”, jo-
ten suhdetta alumneihin kannattaa vaalia muullakin 
tapaa. Portaali on kuitenkin hyvä väline alumnien 
haarukoinniksi opiskelijoiden tuttavapiirin ulko-
puolelta. Halukkuutensa erilaisiin yhteydenpidon 
muotoihin ilmaisseet alumnit haluavat ”tulla häiri-
tyiksi”, joten se ilo heille kannattaa myös suoda. 
 Alumniyhdyshenkilönä toimin välittäjä-
nä alumnien ja tarvitsevien tahojen välillä. Jos siis 
kaipaat käyttöösi alumnia, laita minulle viestiä tule-
maan! Kanssani voi myös juonia esimerkiksi alum-
nipäivää ja muuta alumneihin liittyvää ohjelmaa.

Kiia Kilponen, tohtorikoulutettava
Laitoksen alumniyhdyshenkilö
kiia.k.k.kilponen@jyu.fi

Aina joku lähtee, 
aina joku jää

Opiskeluaika jyristeli ohi nopeammin kuin osa-
sin aavistaakaan. Hyväksymiskirje kotiin, en-

simmäiset jännittävät päivät, muutama luento, parit 
juhlat ja tässä sitä ollaan tekemässä loppuharjoit-
telua. Elämän pituus on yhtä suuri kuin muistojen 
määrä, ja ihmisen muisti on huono. Se kai niistä 
vuosista tekee pitkällä tähtäimellä niin lyhyitä.
 Nautin opiskeluajasta hyvin paljon. Ja muis-
tin jopa viimeisenä syksynä oikein tietoisestikin 
nautiskella. Tähän en kuitenkaan tarvinnut Raimo 
Lappalaista, vaan isoveljen, joka muistutti elämän 
muuttumisesta. Se tulee olemaan erilaista. Elämä 
työelämässä. Opiskeluaikoina on omat kivat juttun-
sa, mutta eteenpäin on mentävä. Jos kivoja asioita 
pitkittää liikaa, on vaarana, että ne väljähtyvät. 
Onneksi tunnistin tämän riskin ajoissa ja luovuin 
opiskelijaelämästä vielä silloin, kun se tuntui hyvältä. 
Luopuminen oli kuitenkin ennen kaikkea haikeaa. 
Opiskeluaikaa tulee ikävä ja teitä tulee ikävä. Mutta 
niin sen kuuluukin olla, ja se myös kertoo omaa tari-
naansa tästä ajasta.
 Työelämässä vastassa odotti vapaa-ajan 
määrän romahtaminen ja vastuuseen kasvaminen. 
Ylimääräistä kellumisaikaa ei enää ole, eivätkä lou-
nastauotkaan venähdä parituntisiksi. Toisaalta vih-
doinkin pääsee tekemään sitä, mihin on tähdännyt 
niin kauan. Elämä rajan toisella puolella on eri taval-
la hyvää. Kyllä sitä kannattaa odottaa, mutta odot-
taessa kannattaa myös elää.
 Välillä työelämä on myös raskasta, mut-
ta onpa se opiskelukin. Sitä paitsi Viktor Frankl on 
opettanut, että kaikkeen tottuu. Kaipa se on totta, jos 
hän niin sanoo.
 Ennen harjoittelun alkamista juttelimme tu-
levasta harjoittelujaksosta tulevan ohjaajani ja po-
moni kanssa. Hän sanoi, että olen tulossa mukaan 
yritykseen hyvin mielenkiintoiseen aikaan: ”odota 
vain, niin saat nähdä”. Täytyy myöntää, että vaikka 
yhdistyminen sisaryrityksen kanssa olikin iso muu-
tos, en silti osannut arvata koko yhteiskunnan py-
sähtymistä ja poikkeuslainsäädännön käyttöönottoa 
sekä karanteenissa työskentelyä. 
No, kaikkeen tottuu.
 Kaikkea hyvää opiskelukavereilleni, niin tu-
tuille kuin tuntemattomillekin! Nähdään työelämäs-
sä!

Lasse Karjalainen

“
Jos kivoja asioita pit-
kittää liikaa, on vaara-
na, että ne väljähtyvät.

”
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Tejföliä ja 
liberaalinationalismia
Kuultuani vaihtokohteekseni valikoituneen Un-

karin, kotimaiset uutiset Unkarin suurimman 
puolueen, Fideszin, sekä pääministeri Viktor Or-
bánin touhuista alkoivat kiinnostaa huomattavasti 
enemmän. Suomessa olemme saaneet lukea, kuinka 
parlamentissa monta kautta valtaa pitänyt puolue 
on alkanut rajoittaa sananvapautta osoittamalla ha-
luamiaan ihmisiä lehtien päätoimittajaksi ja lakkau-
tumalla lehtiä, jotka eivät ole suostuneet Fideszin 
äänenkannattajaksi. Myös valtio-omisteinen kansal-
linen televisioyhtiö on valjastettu yhden puolueen 
asialle. Samalla pääministeri Orbán kritisoi julkises-
ti suomalaista sananvapautta ja oikeuslaitosta EU:n 
puheenjohtajuuskautemme aikana. Syynä tähän oli 
EU:n yhteinen kritiikki Unkarin oikeusvaltion ja eu-
rooppalaisten arvojen murenemista kohtaan. EU ei 
ryhtynyt kuitenkaan nootteja kovempiin toimiin, ja 
mahdollisiin syihin palaan myöhemmin. 
 Ajan myötä näiden uutisten seuraaminen 
synnytti idean reportaasista sananvapauden rajoitta-
misesta autoritäärisyyttä kohti luisuvasta eurooppa-
laisesta valtiosta. Valitettavasti tämän tekstin takara-
jan lähestyessä jo maaliskuun puolivälissä kielitaitoni 
ei ole riittänyt unkarilaiseen median sujuvaan sisäis-
tämiseen tai yliopistokuplan ulkopuolisten englantia 
taitamattomien haastatteluun, mutta mielenkiintoi-
sia huomioita ja anekdootteja on ehtinyt kertyä. 
 Pohjatietoni perustuvat pitkälti Turun yli-
opiston politiikan ja historian tutkijan Heino 
Nyyssösen Tasavallan loppu? (2017) -kirjaan, jossa 
käsitellään yksityiskohtaisesti Unkarin historiaa, ny-
kytilaa ja koko EU:n tulevaisuutta. Voin suositella 
kaupunginkirjastosta löytyvää teosta aihealueesta 
enemmän kiinnostuneelle.
 Unkarin nykyinen historia demokratiana on 
varsin lyhyt, koska ensimmäiset lähihistorian vapaat 
vaalit järjestettiin 1989 rautaesiripun murruttua ja 
Unkarin vapauduttua Varsovan liitosta. Tämän het-
ken suurin puolue Fidesz astui kuvioihin jo tuolloin 
liberaalina nuorten puolueena. Viktor Orbán oli jo 
tuolloin mukana Eötvös Loránd yliopiston (joka on 
myös JYU:n vaihtokohde, jossa opiskelen) oikeus-
tieteen tiedekunnassa perustamassa puoluetta. Kol-
menkymmenen vuoden aikana puolue on siirtynyt 
liberalismista oikeistopopulismiin ja samalla saanut 
yli kolmanneksen enemmistön parlamenttiin. Vaali-
tapa Unkarissa on todella sekava ja Fidesz on onnis-

tunut enemmistönsä myötä muuttamaan sitä vielä 
itselleen suotuisammaksi. Edellisissä vaaleissa puo-
lue sai alle 50 % äänistä, mutta onnistui silti säilyttä-
mään kahden kolmasosan enemmistönsä. Siinä un-
karilaista demokratiaa. Toki puoluekenttäänmahtuu 
niin liberaaleja kuin sosialisteja ja mainitsemisen ar-
voisena äärioikeistopuolue Jobbik, joka on avoimen 
rasistinen ja yksi puolueen edustajista on heittänyt 
EU:n lipun parlamenttitalon ikkunasta istunnon ai-
kana. Oppositio on siis laaja, eikä kovin yhteistyö-
kykyinen, mikä edesauttaa Fidesziä säilyttämään 
asemansa. Joidenkin puheissa olen jopa kuullut spe-
kulaatioita vakoojista tai sabotööreistä muissa puo-
lueissa, mutta mitään varmaa lähdettä tälle ei ole.

“
He olivat illanistujaisissa 

miettineet, että jos joku har-
kitsee päiviensä päättämistä, 
samalla kannattaisi viedä mu-
kanaan ‘eräs nimeltä mainit-
sematon henkilö’ ja samalla 

tapoja kuinka tehdä se.

“
 Fideszin monet toimet ovat tavoittaneen 
usein suomalaiset uutisotsikot, mutta mainitsemisen 
arvoisia ovat muurin rakentaminen Unkarin ja Ser-
bian vastaiselle rajalle vuoden 2015 pakolaiskriisin 
aikana, neljä lasta synnyttävien äitien vapauttaminen 
ansiotuloveroista, yliopistorahoituksen muuttami-
nen ja esimerkiksi sukupuolentutkimuksen lakkaut-
taminen, valtionrahoituksen painottaminen urhei-
luun ja erityisesti Orbánin rakastamaan jalkapalloon 
koulutuksen ja terveydenhuollon kustannuksella. 
Orbán perusti jalkapalloseuran kotikyläänsä ja ra-
kennutti valtion varoilla 3800-paikkaisen stadionin 
sinne. Stadion on kyllä hieno, mutta kylässä on vain 
1700 asukasta. EU:ta kohtaan lauotaan myös kritiik-
kiä antaumuksella. EU on vastannut tähän uhkai-
lemalla talouspakotteilla, mikä olisi varsin helppoa 
Unkarin ollessa nettosaaja. Toistaiseksi tähän ei ole 
ryhdytty. Toimet saattaisivat pahimmillaan saada 
Unkarin pyrkimään pois EU:sta, mikä Brexitin jäl-
keisenä aikakautena olisi erittäin kova isku EU:n yh-

tenäisyydelle tulevaisuudelle. Tätä vaikutusta pahen-
taa Unkarin yhteistyö muiden V4-maiden (Puola, 
Tsekki ja Slovakia) kanssa, jotka seuraisivat mahdol-
lisesti perässä. Unkari onkin pitänyt ovia auki Venä-
jän suuntaan, ja vuonna 2018 kiinalaiset investoivat 
miljardeja Unkarin infrastruktuuriin.
 Paikalliset ovat oikein mielellään kertoneet 
mielipiteitänsä unkarilaista politiikkaa kohtaan. 
Valitettavasti noin kymmenen henkilön otokseeni 
ei päätynyt yhtäkään Fideszin kannattajaa. Yleinen 
kanta on pitkälti, että mikä tahansa kelpaa, kunhan 
ei äänestä Fidesziä, mutta toisaalta myös Fideszin 
äänestäjät saavat hieman myötätuntoa, koska yli-
opistoälykkö ymmärtää, ettei tavan kansalainen 
saa kovin monipuolista uutisointia ja toki jotkin Fi-
deszin toimet ovat olleet erittäin hyödyllisiä perheitä 
ja vähävaraisia kohtaan. Iso osa kansalaisista äänes-
tää myös jaloillaan ja koulutettu väki hakeutuu usein 
töihin ulkomaille. Tämä ei ole tietenkään kansanta-
loudellisesti kovin hyvä asia. 
 Olen kuullut täällä uutena käsitteenä “libe-
raalista nationalismista”, joka kieltämättä muistuttaa 
paljon kansallissosialismia. Liberaalit nationalistit 
puhuvat mielellään ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen Trianonin rauhansopimuksesta ja kuinka se 
vei kaksi kolmasosaa Unkarin pinta-alasta jättäen ra-
jojen taakse suuria unkarilaisvähemmistöjä. Mene-
tetyt alueet ovat jokseenkin verrattavissa Karjalaan 
ja alueiden palauttamista vaaditaan kiihtyvää tahtia, 
koska sopimuksen allekirjoittamisesta tulee täyteen 
sata vuotta kesäkuun 4. päivänä. Monet katsovan so-
pimuksen päättyvän tuolloin, vaikka nykyiset rajat 
on ratifioitu useasti myöhemmin. 
 Vaatimukset näkyvät Suur-Unkarin karttoi-
na, tarroina autoissa, lehtisiä jakavina ihmisinä ja 
mahdollisesti marsseina kesäkuussa. Suuri osa alu-
eista luovutettiin Romanialle, joka Unkarin piti koh-
data kevään aikana pelattavassa Nations League -jal-
kapallo-ottelussa. Jo kuukausia ennen mahdollista 
kohtaamista löytyi kirjoituksia mahdollisista protes-
teista, sillä kuten usein maailmalla, ääriliikkeet löy-
tävät tiensä myös Unkarissa jalkapallokatsomoihin. 
Tämän olen nähnyt muun muassa Ferencvárosin 
kannattajien fasistisina tervehdyksinä. 
 Välillä liikutaan mustan huumorin ja radi-
kalismin rajamailla, eräs opiskelija kertoi. He olivat 
illanistujaisissa miettineet, että jos joku harkitsee 
päiviensä päättämistä, samalla kannattaisi viedä mu-
kanaan “eräs nimeltä mainitsematon henkilö” ja sa-
malla tapoja kuinka tehdä se. Yhdessä asiassa näen 
kuitenkin Unkarin nykyisen hallituksen hyvässä 
valossa: toimet koronaviruksen leviämisen ehkäise-

miseksi on tehty paljon aikaisemmin kuin Suomessa 
ja ne ovat olleet alusta alkaen laajoja. Aika näyttää, 
ovatko lehtien kirjoitukset tehokkaista toimista tosia 
vai tietoa pimittävän laitoksen propagandaa.

Toimituksen lisäys: maalis-huhtikuun vaihteessa Un-
karin hallitus sai läpi poikkeustilalain, jonka nojalla 
parlamentti on hajotettu, vaalit on peruttu, hallitus 
on määrittelemättömän ajan täydessä päätäntäval-
lassa ja ‘väärän tiedon levittäminen’ kriminalisoitu 
5 vuoden vankeusrangaistuksella. EU:n päätäntäeli-
missä toimia on kutsuttu demokratian vastaisiksi ja 
EU-jäsenyyden kanssa yhteensopimattomaksi.

Joel Jormakka
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Uudelleenjulkaisu 1/1983: 
Homoseksuaalin 
haastattelu
Uudelleenjulkaisu: alkuperäinen teksti Ärsyke-lehden 
numerosta 1/1983. Kieliasu, sanavalinnat, tyylirat-
kaisut yms. säilytetty alkuperäisessä muodossaan. 

Mitenkäkö homoseksualismi liittyy psykologi-
aan, psykologeihin, psykologian opiskelijoi-

hin? Haastateltava, psykologiaa opiskeleva homo-
seksuaali, joka olisi antanut nimensä julkisuuteen 
mutta jota ahdasmielinen toimittaja ei sallinut, selit-
tää asiaa näin:

Psykologien, lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden 
ynnä muiden “auktoriteettien” on tärkeää tietää ho-
moseksualismista, koska he vaikuttavat paljon asen-
teisiin “kansan” keskuudessa. Sitä paitsi varmasti 
esimerkiksi psykologi tulee joskus vastaanotollaan 
törmäämään homoon; aika monet homoseksuaalit 
on olleet psykoterapiassa tai ovat ainakin lyhyen ai-
kaa hakeneet tukea psykologilta, just kriisivaiheessa, 
kun tän asian “kohtaa”, kun sen myöntää itselleen.

Miten ja milloin huomasit olevasi homo?
Mä olin siinä parissakymmenissä kun tiedostin 
oman homoseksuaalisuuteni ja myönsin sen itselle-
ni. Vaikka olin mä sen alitajuisesti tiennyt jo kauan 
aikaa, murrosiästä lähtien. Nyt mä olen jälkeenpäin 
tajunnut monia juttuja, esimerkiksi 7-vuotiaana olin 
kauhean rakastunut yhteen poikaan, nyt tiedän että 
“sitä se oli”. Koko kehityksen ajan mun homosek-
suaalisuus on ollut mukana; sitä ei vaan ole uskalta-
nut myöntää itselleen, se on ollut niin uhkaava asia.
 Yhdessä kaverin kanssa käydyssä keskuste-
lussa tää asia sitten konkretisoitui, mä tajusin tämän 
jutun ja sanoin sen ääneen. Se oli sellainen rysäys, 
kaikki romahti. Tuntui että mä olen yksin, että en 
pysty enää elämään, täytyy tehdä itsemurha. Menin 
sitten psykoterapiaan. Sellaisen puoli vuotta mä olin 
ihan masentunut ja itseenpäin kohdistunut. Se oli 
vähän kuin joku suruaika jossain kuolemantapauk-
sessa.

Tietävätkö ihmiset että olet homo? 
Kaikki ystävät tietää, tutut ei, vanhemmat ei. Suh-
tautuminen on vaihdellut hirveästi; jotkut ottaa sen 
helposti vastaan, ne tajuaa ettei homous ole se kaik-

kein olennaisin osa minusta, ettei sitä pidä korostaa. 
Että mä olen muutakin kuin homo. Tytöille se tun-
tuu olevan helpompaa; pojille se voi olla vaikeampi 
asia. Muutamassa tapauksessa mun homouden “pal-
jastuminen” on estänyt ystävyyttä, mutta kun siihen 
asiaan on saanut etäisyyttä, tilanne on palautunut 
ennalleen. En minä ole kokenut kertomista negatii-
visena; ei se ole enää minun asia, jos toinen ei pysty 
sitä hyväksymään.

Miksi on tärkeää että puhut siitä, myönnät asian?
Tutkimusten mukaan homot jotka myöntää homou-
tensa, kokee paljon vähemmän mitään psykologisia 
ongelmia ja kriisejä. Ne voi elää niinkuin muutkin 
ihmiset, niiden hyvinvointi on verrattavissa muuhun 
väestöön. Tässä myöntämisessä (olen lukenut jos-
tain) katsotaan olevan eri asteita vaihellen kokonaan 
kieltämisestä aivan avoimuuteen. 
(Missä sinä olet?) -Yli keskivälin (naurua). Pyrin sii-
hen, että voisi olla ihan avoimesti; en ole ainakaan 
vielä kertonut esimerkiksi vanhemmilleni. 
 Se siinä on negatiivista, että tähän asti Suo-
messa homoseksuaalisuuteen suhtautuminen on 
ollut kamalaa piilottelua. Sitten saa lukea tällaisia 
oppaita (näyttää Club Cabaretin Uutta Suomen Gay-
opasta; lehtinen esittelee homojen tapaamispaikkoja 
eri kaupungeissa). Nykyisin homot tapaa ulkona jos-
sain pusikoissa ja vessoissa. Se on ihan eläimellistä, 
ihmisarvoa alentavaa.
 Tilastojen mukaan homojen osuus väestöstä 
on 4-5% (lesbojen osuus n. 1%). Se riippuu tietysti 
kulttuurista; joissain maissa ilmiötä ei tunneta, jos-
sain se on hyvinkin yleinen, esim. Marokossa (liit-
tyiskö se jotenkin naisen arvostukseen?). Jotkut on 
joskus homoja, joskus ei, esim. vankiloissa homous 
yleistyy.  Tämä piirre on ihmisissä eri asteisena, ei-
köhän se ole latenttina aika monessa.

JÄRJESTÖTOIMINNASTA:
Mikä on SETA?
(En mä niistä järjestöistä kyllä paljon tiedä…) No, 
SETA ry on kuitenkin Seksuaalinen Tasavertaisuus 
Ry, lähinnä homoseksuaalien valtakunnallinen kan-
salaisoikeusjärjestö. Eiköhän se pyri muuttamaan 
lakeja ja tekemään homoista tasavertaisia muiden 
ihmisten kanssa. Sitten on PSYKE Ry, joka on val-
takunnallinen homoseksuaalien järjestö; se suuntau-
tuu homoseksuaalien vapaa-ajan toimintaan, järjes-
tää tansseja, retkiä, matkoja ja julkaisee “96”-lehteä. 
Sitten on muita, pienempiä järjestöjä, esim. Club Ca-

baret ja Club Diana.

HOMOT JA LAKI:
Mä en kyllä kovin tarkkaan tiedä tästä lainsäädän-
nöstä, mutta kuiteskin sen verran, että Suomessa ei 
ole mahdollista laillistaa homoseksuaalista suhdetta 
muuten kuin keskinäisellä testamentilla, ja senkin 
suhteen homot on huonommassa asemassa kuin 
normaalit aviopuolisot. Sitten yleisissä tiedotusväli-
neissä ei saa esittää asiallista tietoa homoseksualis-
mista. Lain mukaan on tuomittavaa KEHOTTAA 
homoseksuaalisuuteen. Sehän on mieletöntä; ei ke-
tään voi vietellä homoseksuaalisuuteen, ei se tartu. 
Sitten ikäraja, jolloin on sallittua olla sukupuoliyh-
teydessä, on minun käsittääkseni homoseksuaaleilla 
korkeampi.

Haluaisitko olla hetero?
En välttämättä enää. Aikaisemmin kyllä, silloin krii-
sivaiheessa. Aika pitkään ajattelin, että heteroilla on 
HELPOMPAA. Mutta kun huomasin että heteroilla 
on yhtä vaikeeta kuin homoillakin, niin se haikailu 
loppui siihen (virnistelyä). Joskus jopa koen ylpeyttä 
siitä, että olen homo.
 LAPSIA haluaisin ehdottomasti, mutta nii-
tähän ei voi saada, ei edes adoptoimalla. Joillain 
homoilla on omia lapsia, ne on olleet naisen kans-
sa esim naimisissa, mutta koskaan ne suhteet ei ole 
oikein kestäneet. Tunnen yhden miehen, joka tajusi 
homoutensa vasta nelikymppisenä, ja niin ne vaimot 
jäi. Useat homot ajattelee, että lapsi on esteenä; ei 
voi viettää sitä kauhean irrallista elämää mitä homot 
yleensä viettää. Jotkut haluaa lapsia, jotkut ei, niin-
hän se on heteroillakin. Homot ajattelee, että lapsi 
käyttäytyy oman seksuaalisen taipumuksensa mu-
kaisesti; vanhempien homous ei siirry.

Rajoittaako homous elämääsi?
Ilman muuta se on selvää että rajoittaa… tai EI se 
rajoita jos on tarpeeks rohkee, jos uskaltaa elää vä-
littämättä muiden mielipiteistä. Pitää ainakin uskoo 
niin.

HOMOSEKSUAALISET SUHTEET:
Mulla on sellainen käsitys, että homoilla on paljon 
lyhytaikaisia, yhden yön suhteita. Ei monet homot 
asu yhdessä Suomessa, ne asuu yksin tai vanhem-
pien tai vaimon luona. 
 Kun tutustuin homoihin, sanoin, että uskon 
kiinteään ja pitkäaikaiseen ihmissuhteeseen. Nehän 

nauro mut ulos. Monet homot ajatteleekin, että ho-
mot yksinkertaisesti on erilaisia; kun ne on olleet yh-
den kanssa niin heti tulee sellanen kaipuu, että ha-
luaa olla toisen kanssa. Minä ajattelen, että homot on 
sitä mitä ihmiset yleensä haluaa niitten olevan. Ho-
mot ei onnistu suhteissaan sen takia, kun ihmisten 
mielestä homous on perverssiä; homot vastaa näihin 
odotuksiin. Ihmiset ei anna homojen olla yhdessä; 
suhteet sortuu ulkoisiin paineisiin.

Onko sulla vielä jotain sanottavaa homoseksuaali-
suudestasi ja todennäköisesti tulevasta ammatistasi 
eli psykologin työstä?
Ajattelin silloin kun rupesin opiskelemaan psyko-
logiaa, että haluaisin työskennellä homoseksuaali-
en kanssa ja auttaa heitä, mutta nyt se on jäänyt ta-
ka-alalle. Olen huomannut, että on minussa paljon 
muutakin kuin se homous.

(...ja tässä vaiheessa olivat roolit jo yh-
tenä mylläkkänä; haastateltava ryh-
tyi haastattelemaan haastattelijaa; 
mukana ollut kuunteluoppilas josta 
tulikin toinen haastattelija halusi 
tietää homoseksuaalisuudesta ja 
uskonnosta.. 
...vaan ei siitä nyt…)
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“Kuinka pitkään yksilö 
jaksaa työskennellä 
unelmansa perässä?”

Kalevala: Kansainvälinen lautapelijulkaisu, ly-
hytelokuva, joukkorahoitus. Työ: Perheneuvo-

lapsykologius, eri palveluiden sektoreita läpäisevä 
moniammatillinen yhteistyö, asiakaspalvelu. Onko 
näiden yhteensovittamisessa enää mitään järkeä? 
Seuraa katsaus Jyväskylän yliopistosta 18.1.2019 val-
mistuneen psykologin arkeen Ylivieskassa.

Ilman käytössäni ollutta ylimääräistä aikaa vuoden 
2017 opiskelun suvantovaiheessa, peli olisi jäänyt 
yhdeksi pöytälaatikon tai pilvipalvelun jatkeeksi, 
minne tyypillisesti kauniit inspiraation kukkaset 
kuolevat. Epäterveellinen unirytmi takasi Piaton 
päivälliset lounaiksi samalla kun Agoran ATK-luo-
kan sulkemisajat rajasivat päivän työajat iltavuo-
roiksi. Ensimmäinen ratkaisuni yhtälöön oli kolmen 
kuukauden sapattiloma viime vuoden keväällä, jotta 
sain pelin kehitystyön valmiiksi, ja täten pelin kuvi-
tukseen voitiin panostaa ilman että siitä tulee käyttö-
kelvotonta myöhemmin. 
 Tällä hetkellä teen nelipäiväistä työviikkoa, 
perjantaisin voinkin nyt esimerkiksi kirjoittaa tätä 
juttua. Olen saanut pelin ympärillä työskentelevään 
tiimiin graafisen suunnittelijan ja kuvittajan lisäksi 
lisättyä muutakin henkilöstöä: pienen julkaisijan, 
sosiaalisen median promoottorin ja taidehistorioit-
sijan. Niinpä voikin perustellusti sanoa, että dele-
gointi on selviytymiskeinoista välttämättömimpiä. 
Omalle hyvinvoinnille tai siihen kohdistuvan pit-
kittyneen hyökkäyksen ehkäisemiselle ei voi asettaa 
suoraa verrokkia euroissa. 
 Onkin harmillista, etteivät suuremmat pe-
litalot tai joukkorahoituksen osaajat lähteneet ve-
tovastuuseen, sillä juuri projektin johtamiseen liit-
tyvä vastuu kuormittaa tilanteessa missä muiden 
tiimijäsenten kysymyksiin on löydettävä vastauksia 
pikimmiten jotta heidän toimintonsa ei jää heidän 
arjen alle. Asiakaskäyntien kirjaaminen on tässä se 
sivullinen, mikä kärsii työni laadussa eniten, sillä 
niiden aloittamisen sijaan valitsen intohimoprojek-
tin ajankohtaisen asian hoitamisen, ponnistellessani 
samanaikaisesti tarpeen kanssa helpottaa jatkuvas-
ti kerääntyvää tekemättömien kirjausten määrää. 
Toisaalta nopean aikataulun lomapäivistäkään on 
epärealistista haaveksia perheneuvolan työparityös-

kentelyssä, missä jonokansion asiakkaiden aikatau-
luttaminen tapahtuu jo hyvissä ajoin. Ennakointi 
ei ole siis vain kouluikäisten lasten vanhemmille ja 
opettajille ohjauksellisesti kerrottava latteus, vaan 
auttaisi kyllä suutarin lastakin. Jos päivälle on jo va-
rattu neljä asiakastapaamista tai kolme ja palaveri, 
antaisiko esimies suostumuksensa lomahakemuk-
seen? Ajateltaisiinko työterveydessä, että tässä tulisi 
tukea työssä jaksamista pidemmällä aikataululla ja 
puoltaa lomahakemusta asiakasasioiden kuukaudel-
la siirtämisen uhallakin? Haastankin arvon lukijaa 
pohtimaan, mikä olisi ammattieettisesti ajateltuna 
asiallisin toimintamalli tilanteessa? Kuinka pitkään 
yksilö jaksaa työskennellä unelmansa perässä kes-
kiyöhön asti, ollen valmis kohtaamaan asiakkaan 
kahdeksan tunnin kuluttua? 
 Nämä kysymykset ovat ratkenneet, kun tämä 
lehti on lukijan saatavilla. Mutta juuri tällä hetkel-
lä olen kiitollinen mahdollisuudesta kirjoittaa näitä 
asioita tähän ylös. Vastuu hyvinvoinnista ja avun 
pyytämisestä on lopulta aina yksilöllä itsellään.
 Jatkossa tilanne helpottunee, sillä seuraava 
peliprojektini on ammattilaiskäyttöön tarkoitettu 
tunnetaitoja opettava lautapeli nimeltään Päivänsä-
de & Menninkäinen. On suorastaan hekumallista, 
miten hyvin tässä yhdistyy pelisuunnittelu ja psy-
kologian ala erityisesti perheneuvolan kontekstissa. 
Koska pelin käyttötarkoituksen on ajateltu olevan 
pääsääntöisesti opastava aikuinen (eng. guide) ja 
vähintään ala-asteikäinen lapsi, esimerkiksi pelites-
taaminen helpottuu kun sitä saa tehdä työnantajan 
luvalla keskellä työpäivää. Nyt ei tarvitse lahjoa pe-
laajia pelaamaan pizzalla, joskin pelin tulee olla vi-
suaalisesti jo heti aluksi satumaisen näyttävä jotta 
lapsiasiakkaan voi aidosti ajatella nautinnollisesti 
odottavan pelihetkeä tavoitteellisen muun työstämi-
sen vastapainona.
 Käytän pelejä muutenkin paljon työssäni. 
Käyttökokemuksen kertyessä suunnitelmiini kuu-
luukin kirjoittaa aiheesta lyhyt teos. On turhauttavaa 
nähdä miten perheohjaajien, toimintaterapeuttien 
tai koulukuraattoreiden käsitys pelihetkestä lapsesta 
rajoittuu tuuripohjaisiin noppapeleihin, jotka opet-
tavat kyllä sietämään häviötä ja kilven lailla suojaa-
vat epäonnistumisen syyltä, mutta eivät voimaannu-
ta lasta näkemään itseä tärkeämpänä attribuoinnin 
lähteenä. Kaaoksen sijaan valikoimalla tilanteeseen 
sopivan pöytäpelin (lauta/kortti/miniatyyri/rooli-
peli), minkä säännöt osaa jo etukäteen, on mahdol-
lista käyttää peliä tutkimuksellisessa tarkoituksessa, 
vähintään hypoteesien ja toiminnan tavoitteen tar-
kentamisessa. Olen käyttänyt esimerkiksi The Mind 

-korttipeliä sosiaalisen taidokkuu-
den suuntaa antavana mittarina, 
pelissä kun ei saa puhua ääneen ja 
kommunikaation pitää huomioida 
samanaikaisesti omat ja kanssapelaa-
jien non-verbaaliset kommunikatiiviset 
eleet. Tai olen hyödyntänyt roolipeliä koti-
käynnillä veljesten välisten suhteiden tukevaan 
kartoittamiseen, missä heidän tuli toimia kuin kis-
sojen. Jotta en täysin kritisoi vanhanaikaisten lauta-
pelien ammatillista (tai mitään muutakaan) käyttöä, 
mainittakoon että Blokus on erinomainen; ei vain 
pelinä vaan myös käyttöarvoltaan, sillä hauskanpi-
don eli pelaamisen ohessa lapsen toiminnanohjauk-
selliset ja visuospatiaaliset taidot tulevat havaitta-
vaan muotoon.
 Kirjoittaja haluaa kiittää kaikkia kollegoita, 
jotka ovat tukeneet pelin erinäisissä vaiheissa. Lauta-
peli nimeltään Kalewala: Tale of Sampo on saatavilla 
ennakkovarauksena joukkorahoituspalvelu Kicks-
tarterissa 15. toukokuuta asti. 

Tuomas Mansikka
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Matala kynnys, mutta 
korkea aika
Opiskelijoiden mielenterveys on paljon puhutte-

leva aihe, mikä ei tunnu koskaan saavan      riit-
tävästi toimia osakseen laantuakseen keskustelun 

aiheena. Tässä artikkelissa otan vertailuun vaihto-
kohteeni tarjoamat mielenterveyspalvelut ja ver-
taan niitä JYU:n tarjoamiin hyvinvoinnin palvelui-

hin.  
 Yhdysvaltalainen University of Northern 
Iowa (UNI) tarjoaa opiskelijoilleen matalan kynnyk-
sen lyhytkestoista mielenterveyden interventiota oh-
jauksen (counseling) muodossa. Henkilökohtaiseen 
ohjaukseen opiskelija pääsee lupauksen mukaan vii-
kon varoitusajalla, ja ilmaisia tapaamiskertoja on yh-
teensä viisi lukuvuoden aikana. Pidempää hoitosuh-
detta varten asia täytyy sopia vakuutusyhtiön kanssa. 
Kriisinumeron ja parisuhdeneuvonnan lisäksi UNI 
ylläpitää useampaa erilaista vertaistukiryhmää. Lis-
talta löytyy keväällä 2020 muun muassa kansainväli-
sille opiskelijoille suunnattu ryhmä, ahdistusta ko-
kevien ryhmä, kognitiivisen käyttäytymisterapian 

ryhmä sekä perhesuhteisiin keskittyvä ryhmä. 
Ryhmät kokoontuvat viikoittain tai joka toinen 
viikko. Kiireellisissä tapauksissa ohjaajan kans-
sa voi järjestää 15 minuutin pikatapaamisen 
kasvokkain tai puhelimitse. 
 Useita erilaisia ja eri kestoisia, maksuttomia 
(ja harvoja maksullisia) koulutuksia sekä work-

shopeja on myös saatavilla opiskelijoille. Ai-
heina ovat muun muassa miesten mielenterveys, 

tenttiahdistus, resilienssi, mielenterveyden apulai-
sena toimiminen, ajanhallinta sekä itsetuhoisuuden 
havaitseminen läheisissä ja sen puheeksiottaminen. 
Näistä mielenterveyden apulaisen (Mental Health 
Ally) workshop on ainoa, joka kestää enemmän 

kuin yhden tapaamisen verran. Koulutusten 
päämääränä on auttaa opiskelijoita tulkitse-
maan paitsi omaa itseään mutta myös muita 

ihmisiä myötätuntoisemmin. Vaikuttaa siltä, 
että UNIn mielenterveyden neuvontapal-

velut pyrkivät psykoedukaation hyödyntämi-
seen, minkä voisi ajatella olevan toimiva keino 

mielenterveyden ongelmien ehkäisemisessä 
ennen klinikalle hakeutumista. Tästä toimi-
vuudesta on tosin vaikea kerätä tilastoja. 
 Palvelut on mahdollistettu lukukau-

simaksuilla, jotka ovat yleisesti todella kal-
liita koko maassa verrattuna Suomeen, vaik-

ka julkiset yliopistot ovat huomattavasti halvempia 
USA:ssa varsinkin paikallisille, samassa osavaltiossa 
jo asuville opiskelijoille. UNIn lukuvuosimaksu pai-
kalliselle ilman huoneen vuokraamista ja muita lisä-
kuluja oli vuonna 2019-2020 vajaa $9000, kun taas 
osavaltion ulkopuolelta tuleville summa oli kymppi-
tonnilla korotettu.
 Opiskelijoilta saadulla rahoituksella kam-
pukselle on järjestetty muiden palveluiden ja tek-
nologian ohella oma Student Health Center (SHC), 
jossa työskentelee lääkäreitä, hoitajia ja mielenter-
veyteen erikoistuneita ammattilaisia. Lisäksi kli-
nikalla on oma psykiatri ja mielenterveyshoitaja, 
mutta ensisijainen interventio tapahtuu ohjaajien 
välityksellä. Koto-Suomessa opiskelijoiden kaikki 
terveydenhuolto on ulkoistettu Ylioppilaiden terve-
ydenhoitosäätiölle (YTHS). Palveluiden saamiseksi 
opiskelijan täytyy maksaa ylioppilaskunnan jäsen-
maksu, jossa YTHS:n palveluiden osuus on alle 70 
euroa vuodelta per opiskelija. Hinta ei siis huimaa 
päätä. 
 Lääkäriaikojen saaminen nopeasti on kui-
tenkin omien ja vertaisten kokemusten mukaan hy-
vin usein haastavaa ja puuduttavan pitkäkestoista, 
mikäli tarve olisi erityisesti mielenterveyden palve-
luille. Järjestettyjä vertaistukiryhmiä on tällä hetkel-
lä kolme Jyväskylän YTHS:n yksikössä, ja näistä yksi 
on saatavilla nettipohjaisena perinteisen vertais-
ryhmätoiminnan lisäksi. Teemoina näissä ryhmissä 
on mindfulness (vain hoitokontaktissa jo oleville), 
stressin ja ahdistuksen lievittäminen sekä voimaut-
tava valokuva-ryhmä. 
 Jyväskylän yliopiston omia hyvinvointioh-
jelmia ja henkilöstöä on melko paljon. Hyvis-kou-
lutuksen saaneet henkilöt yliopistolla antavat tukea 
ja neuvontaa opiskeluun tai muuhun elämäntilan-
teeseen liittyvissä huolissa ja vaikeuksissa. Kuiten-
kin painotetaan, ettei Hyvikset ole terapeutteja, vaan 
heidän tukemanaan voi ohjautua itsenäisesti inten-
siivisemmän avun piiriin. JYU:lta löytyy myös oppi-
laitospappi, hyvinvointikurssi sekä Opiskelijan Kom-
passi, joka on internetpohjainen hyvinvointiohjelma 
stressistä, masennuksesta tai ahdistuksesta kärsiville 
yliopiston opiskelijoille. Kompassiin kuuluu myös 
kasvotusten tapaamisia ohjelmaan koulutetun psy-
kologian opiskelijan kanssa kaksi kertaa. Näiden 
lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön tukema Nyyti 
ry auttaa opiskelijoita erinäisissä elämän haasteissa 
ohjaten opiskelijoita avun piiriin (esim. neuvomalla 
menemään YTHS:lle). Apua voi etsiä heidän nettisi-

vujen lukuisista linkeistä muun muassa perhe- ja pa-
risuhdeongelmiin, mielenterveyteen, lähisuhdeväki-
valtaan ja päihdeongelmiin, mutta myös yleisemmin 
opiskeluun, urasuunnitteluun ja raha-asioihin. Nyyti 
ry toimii osin vapaaehtoistoiminnan kautta. Vaikka 
osa Nyyti ry:n nettisivuilla jaetuista neuvoista ovat 
samoja, mitä yliopisto suosittelee muutoinkin, esi-
merkiksi YTHS:lle hakeutuminen, osa sivuston lin-
keistä ja nimeämistä paikoista ja palveluista kuulos-
tavat uusilta sekä toistaiseksi tuntemattomilta. Myös 
Nyyti ry:n ainoa tarjoama ryhmä “Elämäntaitokurs-

si” keväällä 2020 on saatavilla vain verkkoympäris-
tössä. 
 Matalan kynnyksen (mielen)terveysneuvon-
taa on siis saatavilla paljon JYU:n kautta. Huomatta-
va osa mahdollisuuksista on kuitenkin itsenäistä ja 
yksilöllistä etäapua. Kontakti toisiin ihmisiin on siis 
rajatumpaa JYU:n tarjoamissa hyvinvoinnin palve-
luissa ja apu on enemmän lyhytaikaista sekä yksilöl-
listä. On myös haastavaa sanoa, kuinka moni esimer-
kiksi Hyvisten kanssa jutelleista jatkaa avun piiriin 
hakeutumista Opiskelijan Kompassissa tai YTHS:llä, 
vai hakeutuvatko opiskelijat suoraan YTHS:lle ilman 
matalamman kynnyksen apua. Näyttää kuitenkin 
siltä, että yhtenäistä yliopiston sisäistä kasvotusten 
tapahtuvaa neuvontaa on vähäisesti eikä se välttä-
mättä ole yhtä ammattimaista kuin UNIn tarjoama 
neuvonta monivuotisen koulutuksen saaneen ohjaa-
jan kanssa. 
 Myös workshopien ja erinäisten vertaistuki-
ryhmien määrä on yliopistojen välillä vaihtelevaa ja 
riippuu pitkälti järjestävän tahon halusta organisoi-
da workshopeja. Esimerkiksi Nyyti ry on järjestänyt 
joitain opiskelijan hyvinvointiin liittyviä workshope-
ja, joissa ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistä-

miseen on kehitelty osallistujien kesken. Lisäksi oma 
ainejärjestömme Stimulus ry järjestään välillä work-
shopea itsenäisesti tai toisten ainejärjestöjen kanssa 
yhteistyössä. Ne pitkälti ovat keskittyneet useammin 
nimenomaan oman hyvinvoinnin kohentamiseen 
kuin vertaistuen antamiseen tai jakamiseen eri ih-
misten kesken. 
 Se, onko kummallakaan yliopistolla saa-
tavilla oleva toiminta tehokasta, näyttäisi olevan 
mielipidekysymys: yksi hyötyy nettipohjaisesta ja 
vapaamuotoisesti suoritettavasta etäinterventiosta, 

kun taas toinen kokee tarvitsevansa fyysisesti läsnä-
olevan kuuntelijan huolilleen. Voidaan varmasti olla 
yhtä mieltä joka tapauksessa siitä, että näiden ma-
talan kynnysten tukitoimien ohella pitkäkestoisen ja 
intensiivisemmän tuen saaminen vaikuttaa olevan 
vaikeasti saatavilla opiskelijoillakin muusta yhteis-
kunnasta puhumattakaan. Ongelmaan on vaikea 
löytää ratkaisua, mikäli keskitymme vain matalan 
kynnyksen netti-interventioiden luomiseen otta-
matta huomioon tapauskohtaisuutta: minkä tyyli-
sestä ja kuinka pitkästä tuesta opiskelija hyötyisi eni-
ten tilanteessaan?
 Lukijan on hyvä muistaa tämän tekstin luet-
tuaan, että tässä mainitut vertailut ovat kirjoittajan 
henkilökohtaisia näkemyksiä. Artikkelista on tarkoi-
tuksella jätetty liikunnan kautta hyvinvointia edistä-
vät palvelut (korkeakoululiikunta), sillä aiheesta saisi 
kokonaan oman pohtivan artikkelinsa. Tätä tekstiä 
kirjoittaessa minulla ei ollut käytössä dataa terapi-
aa saavien tai sinne jonottavien UNIn opiskelijoiden 
määrästä eikä siitä, kuinka moni todella käyttää ja 
hyötyy artikkelissa mainituista palveluista.

Katja Mankinen
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Uudelleenjulkaisu 1/2013: Kysely: Mitä mieltä olet Stimuluksen logon otuksesta?



ÄRSYKE 1/2020    3130   ÄRSYKE 1/2020

ÄRSYTTÄÄ!

“Kun ilman peittoa on liian kylmä“Kun ilman peittoa on liian kylmä
mutta peiton kanssa liian kuuma mutta peiton kanssa liian kuuma 
nukkua”nukkua”

“Ärsyttää KosmoSPOLiitilla musaa “Ärsyttää KosmoSPOLiitilla musaa 
aamuun asti jumputtava seinänaapu-aamuun asti jumputtava seinänaapu-
ri! Kyllähän sen tiesi kun tänne lähti, ri! Kyllähän sen tiesi kun tänne lähti, 
mutta silti ärsyttää!”mutta silti ärsyttää!”

“Sisu ärsyttää!!”“Sisu ärsyttää!!”

“ku ihmiset ei pysy himassaan sillon “ku ihmiset ei pysy himassaan sillon 
ku kannattais vaan roudaa coronaa ku kannattais vaan roudaa coronaa 
joka paikkaan ylipäätään ihmisten joka paikkaan ylipäätään ihmisten 
typeryys, ilmastonmuutos ja kaikki typeryys, ilmastonmuutos ja kaikki 
ku viemäri on tukossa edellisen asuk-ku viemäri on tukossa edellisen asuk-
kaan hiuksia”kaan hiuksia”

“Elämä. Elämä on kyl elämää. Tosi “Elämä. Elämä on kyl elämää. Tosi 
ärsyttävää.”ärsyttävää.”

“V*ttuun v*tun korona!”“V*ttuun v*tun korona!”

“Lozzissa pastan kanssa syöty “Lozzissa pastan kanssa syöty 
tomaatti-vuohenjuusto“kas-tomaatti-vuohenjuusto“kas-
tike” joka oli kyllä oikeasti tike” joka oli kyllä oikeasti 
keittoa....”keittoa....”

“Ärsyttää kulttuuri, jossa ei “Ärsyttää kulttuuri, jossa ei 
ole soveliasta kieltäytyä ilman ole soveliasta kieltäytyä ilman 
tekosyytä.”tekosyytä.”

“KOAS”“KOAS”

“Nostaa kiinnioleva vessanpöntön “Nostaa kiinnioleva vessanpöntön 
kansi julkisissa vessoissa”kansi julkisissa vessoissa”

“Ärsyttää kun kaikki kamut on ulko-“Ärsyttää kun kaikki kamut on ulko-
mailla”mailla”

“oma keikkuva mielenterveys”“oma keikkuva mielenterveys”

“Kaikki”“Kaikki”

“Facebook-ryhmien typerät ihmiset”“Facebook-ryhmien typerät ihmiset”

Hyväntekeväisyydestä
Ärsyke-lehden tuotot on perinteisesti lahjoitettu johonkin hyväntekeväisyyskohteeseen. 
Maailmalla parhaillaan riehuva, jo historialliset mittapuut saavuttanut 
COVID-19 -epidemia on johtanut yliopistojen, ja siten myös ainejärjestöti-
lamme sulkemiseen toistaiseksi. Tämän vuoksi tätä Ärsyke-lehteä ei paine-
ta fyysiseen muotoon, joten myöskään myyntituloja ei tästä numerosta tule.

Tällä hetkellä paras tapa auttaa yhteiskuntaa ja haavoittuvassa asemassa olevia on epäi-
lemättä vähentää sosiaalista vuorovaikutusta ja pysytellä kotona taudin leviämisen hil-
litsemiseksi. Tämän lisäksi kannustan lämpimästi kynnelle kykeneviä lahjoittamaan 
vapaavalintaisen summan, vaikkapa edes Ärsykkeen normaalin hin-
nan (1 euro), Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Katastrofirahastolla py-
ritään auttamaan koronavirusepidemiasta kärsiviä Suomessa ja maailmalla. 
Lahjoituksen voi tehdä helposti osoitteesta https://www.punainenristi.fi/lahjoitukset. 
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