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Katson lähes valmista lehteä. Enää pääkirjoitus 
puuttuu, sitten tämän lehden aiheuttama stressi 

on ohi. Paljon otit, paljon annoit. Pidän sinua kui-
tenkin ystävänäni. Koen ylpeyttä siitä, millaiseksi 
lopulta kasvoit. Nyt vielä loppusilaus ja siirrän sinut 
Yliopistopainon kautta muidenkin ihmisten iloksi. 
Mistähän sitä kirjoittaisi?

Lehden teema on 60-vuotinen Stimulus, eikö 
siitä saisi ihan hyvän pääkirjoituksen? Päätelmänä 
looginen, mutta toisaalta lehti sisältää jo kattavan 
katsauksen historian huippukohtiin. Lisäksi tarinat 
ainejärjestön historiasta saattavat kokea pienen in-
flaation, jos niitä jokaisessa kulmassa toistelee. Pää-
kirjoituksen pitää olla säväyttävä ja jäädä ihmisten 
mieliin, ei hukkua massaan.  Seuraava.

Ottaisinko kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin? 
Jos kriteeri on jäädä ihmisten mieliin, niin poli-
tiikastahan saisi hyvän keskustelunaiheen. Hyvillä 
lehdillähän on aina selvä kanta ja mielipide. Ehkä-
pä, mutta ketä kiinnostaa? Tuottaako yhteiskun-
nallinen paasaus kenellekään iloa? Tämän lehden 
positiiviseen ja humoristiseen otteeseen ei sovi mi-
kään apaattinen litania. Huti. 

Miksi en vain ottaisi suoraan mallia vanhoista 
Ärsykkeen pääkirjoituksista? Niitä on mukava lu-
kea, niiden pohjalta saisi varmasti mukiinmenevän 
tarinoinnin. Niin no, haluanko toistaa samoja ai-
heita ja mantroja? Tyydynkö matkimiseen? Vanho-
jen aiheiden kierrättäminen taitaisi olla vain lais-
kuutta. Pitäisikö sittenkin sanoa jotain, mikä jää 
usein sanomatta?

Hetkinen. Mieleenpainuva, iloa tuottava, jokin 
usein sanomatta jäävä. Taidan tietää tälle sanan.

Kiitos. Kiitos lehden tekemiseen osallistuneil-
le. Kiitos aktiiviselle ainejärjestölle, kiitos kaikille 
opiskelukavereille. Kiitos juuri sinulle, joka tätä 
kirjoitusta lukee. Te mahdollistitte tämän lehden.

Antoisia lukuhetkiä.

Ilkka Pöyhönen, Päätoimittaja

PÄÄKIRJOITUS

Dilemma
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Mitä mahtaa merkitä olla stimppalai-
nen? Tätä muistan miettineeni sinä 

iltana, kun sain tietää päässeeni sisään psy-
kalle. Jotain hyvää sen olisi pakko olla, sillä 
pedagolainen ystäväni oli vuolain sanoin 
kehunut stimppoja kerrottuani ilouutisen. 
Näin meistä puhuttiin vuonna 2019 - mitä 
meistä sanotaan nyt?

Keväällä saimme idean hakijoille 
suunnatusta Telegram-ryhmästä. Ryh-
dyimme tuumasta toimeen ja onnistuim-
me luomaan yhteisön, jossa hakijat ja 
vanhemmat opiskelijat ympäri Suomen 
pystyivät jakamaan vinkkejä ja tsemppejä 
toisilleen. Näiden tsemppiviestien ja -vi-
deoiden välityksellä hakijat pääsivät koke-
maan jo ripauksen stimppahenkeä. Kuule-
mani mukaan yhteisöllisyytemme välittyi 
hakijoille ja kuva Stimuluksesta oli erittäin 
positiivinen.

On ollut myös suuri ilo ottaa vastaan 
tämän syksyn fuksien positiivista palau-
tetta. Yksi ainejärjestömme vuosittaisista 
tavoitteista on ottaa fuksit avosylin vastaan 
yhteisöömme. Tämä näyttää tänä syksynä 
jälleen onnistuneen ja tästä erityinen kiitos 
kuuluu kaikille, jotka ovat olleet toivotta-
massa fukseja tervetulleiksi keltahaalari-
seen yhteisöömme. En varmasti ole ainoa, 
jolla tulee tippa linssiin, kun fuksien suusta 
kuulee kuinka onnellisia ja ylpeitä he ovat 
olleet päästyään opiskelemaan juuri Jyväs-
kylään ja kuinka ylpeitä he ovat voidessaan 
sanoa olevansa stimppalaisia.

Vanhemmilta opiskelijoilta kysyttäes-
sä yhteisöllisyys tuntuu niin ikään olevan 
näkyvin osa stimppahenkeä. Klassisia esi-
merkkejä ovat stimppojen väliset kohtaa-
miset Mielentilan kahvihetket. Onkin ollut 
ilo nähdä, kuinka kohtaamiskulttuuri on 
taas lähtenyt käyntiin pitkään kestäneen 
pandemian jälkeen.

C-käytävän ja muiden ystäväainejär-
jestömme puheissa stimpoilla on samaan 
tapaan hyvä maine kuin tuolloin 2019. 

Puhutaan ”ihanista stimpoista”, jotka ovat 
hauskaa seuraa ja aina tervetulleita mu-
kaan. Laitoksemme silmissä stimppalaiset 
ovat ahkeraa porukkaa, joilla on halua vai-
kuttaa ja toimia yhteisen hyvän edestä.

Kun nyt kaksi ja puoli vuotta myö-
hemmin mietin mitä tarkoittaa olla stimp-
palainen, tulee minullekin ensimmäise-
nä mieleen yhteisöllisyys. Stimppahenki 
merkitsee minulle kuitenkin niin paljon 
enemmän. Se on toki myös toistemme 
kohtaamista avoimin mielin ja inhimillisin 
asentein, mutta myös rohkeutta puuttua 
epäkohtiin ja puolustaa heikompia. Se on 
palavaa intohimoa alaamme kohtaan sekä 
ylpeyttä siitä, että saamme kantaa näitä 
katukuvassa erottuvia keltaisia haalareita. 
Se on sopivassa suhteessa vakavuutta ja 
hauskanpitoa. Se on jokaisen Stimuluksen 
jäsenen näköistä ja siinä ainejärjestömme 
toiminnan rikkaus piileekin. Näiden rajat-
tujen opiskeluvuosiemme ajan Stimulus on 
se yhteisö ja perhe, johon jokainen on ter-
vetullut omana itsenään, ja jossa stimppa-
laiset toimivat toisten stimppalaisten eteen. 
Pidetään siis yhdessä kiinni tästä ihanien 
stimppojen yhteisöstä, joka on jo 60 vuo-
den ajan palvellut jäsentemme kohtaamis-
paikkana yliopistovuosien myllerryksen 
keskellä.

Sara Kangasmaa
Stimulus ry:n puheenjohtaja

Ihanat Stimpat

Puheenjohtajan tervehdys
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Stimulus ry alkuperäinen nimi oli ”Jyväs-
kylän kasvatusopillisen korkeakoulun 

psykologian opiskelijain kerho Stimulus”. 
Historiankirjoituksen mukaan nimen, ja yli-
päätään ainejärjestön perustamisidean, keksi 
professori Isto Ruoppila. Mielenkiintoisia ta-
pahtumia riittää alkuajoista lähtien. Vuonna 
1963 puheenjohtaja, myöhemmin poliitikkona 
toiminut ja vuoden 1988 presidentinvaaleissa 
ehdolla ollut Kalevi Kivistö antoi “terapeuttis-
ta opintoneuvontaa” fukseille. Oliko opiskeli-
joiden kompassin esikuva? 1960-luvun tiukka 
alkoholilainsäädäntö johti mm. viinitarjoilun 
toteuttamiseen “arpajaisina, joista voitti aina 
lasin viiniä”. Tuota aikaa kuvaa myös Pahkasi-
ka nimisen huumorilehden aikoinaan provo-
katiivinen iskulause ”keskiolut R-kioskeihin”. 
Lehti lopetettiin vuonna 2000 ja tekijät totei-
sivat tyylilleen omistautuneesti, että lehti oli 
saavuttanut tehtävänsä. Stimuluksen alkuaiko-
ja kuvaa myös että 1963 vuoden arvokkaimpa-
na tilaisuutena pidettiin valtiotieteilijä Matti 
Luoman esitelmää “Marx ja Freud aikamme 
profeettoina”, joka oli historiankirjoituksen 
mukaan yleisömenestys. Vastaavasti vuo-
den 1967 kohokohtana pidettiin Moskovaan 
suuntautunutta opintomatkaa. 1968 Stimulus 
hankki oman kirjoituskoneen. 1970-luvulla 
Stimuluksen toimintaa leimaa tutkinnonuu-

distuksen ja opintolainauudistuksen kritisoin-
ti sekä matkat DDR:n ja Leningradiin.

Omat Stimulus-muistoni liittyvät Matti-
lanniemen C-rakennuksen, joka sekin on his-
toriaa, ja siellä ainejärjestön huoneeseen, jossa 
tupakointi oli sallittu ja opiskelijat viettivät ai-
kaa luentojen välissä. Osallistuin vuonna 1980 
Stimuluksen matkalle Leningradiin ja 1987 
SPOL:n opintomatkalle Amsterdamiin Sti-
muluksen jäsenenä. Olen saattanut olla opis-
keluaikanani myös Stimuluksen hallituksessa. 
Palattuani psykologian laitokselle 1991, nyt 
henkilökuntaan kuuluvana, olen seurannut 
ainejärjestön toimintaa hieman eri näkökul-
masta. 

 Ainejärjestön toimintaan on vaikuttanut 
kullekin ajalle tyypilliset ilmiöt. Välillä on teh-
ty vallankumousta, oltu yhteiskunnallisesti ak-
tiivisia ja pyritty vaikuttamaan opiskelijoiden 
asemaan yliopistossa. Ainejärjestö ja opiskeli-
jat ovat olleet ja ovat edelleen psykologian lai-
toksen suuri voimavara ja erittäin tarpeellinen 
opiskelijoiden näkökulman esiintuoja. Jatka-
kaa perinteitä!  Toivotan onnea 60-vuotiaalle 
ainejärjestölle!

Juha Holma
Psykologian laitoksen johtaja

Psykologian laitoksen 
onnittelut ainejärjestö 
Stimulukselle

Hei vanhemmat Stimppalaiset! Syksy 
on lähtenyt rullaamaan hyvää vauh-

tia eteenpäin ja muutamat tapahtumat - ja 
vuoden tärkein fuksitapahtuma eli Fuksiai-
set - on jo koettu. Olemme etuoikeutetussa 
asemassa rankan koronavuoden jälkeen 
siinä suhteessa, että tapahtumia on pystytty 
järjestämään ja opiskelujen aloitus on tun-
tunut todelliselta opiskelijaelämältä. Escin 
tanssilattiakin on tullut koettua! Etäluen-
noilta ei tietenkään ole pystytty kokonaan 
välttymään, mutta itse ainakin katson aamu 
kahdeksan luentoa mieluummin omassa 

sängyssä peiton alla ;-). Koronan tuoman 
epävarmuuden vuoksi kaikki kunnon tapah-
tumat (niin liikunta- ja kulttuuri- kuin bi-
letapahtumatkin) ja kohtaamiset ovat olleet 
sitäkin hauskempia kun ne on pystytty jär-
jestämään. Halusinkin kiittää kaikkia tapah-
tumia järjestäneitä, hallitusta, tutoreita (<3), 
Lystimppoja ja kaikkia muita Stimppalaisia, 
jotka ovat osallistuneet meidän toivottami-
seen tervetulleiksi. On ollut upea ensimmäi-
nen kuukausi.

Aino Mälkiä (ja muut fuksit <3)

Fuksien terveiset
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Eletään maaliskuuta 1961. Kylmän 
sodan aikainen kilpavarustelu Neu-

vostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä on 
saavuttamassa räjähdyspistettä. Hassan 
II nousee Marokon kuninkaaksi. Suomi 
debytoi euroviisuissa Laila Kinnusen 
kappaleella ”Valoa ikkunassa”. Todelli-
suudessa maailmanhistorian merkittä-
vimmät tapahtumat nähdään kuitenkin 
82 kilometriä Sysmästä pohjoiseen. 

Tuohon aikaan noin Norfolkinsaaren 
kokoisella alueella Keski-Suomen läänis-
sä tapahtui kummia. Paikalliset psyko-
logian opiskelijat kokivat tarvetta järjes-
täytymiselle, ja hankkeen johtohahmona 
toimi Isto Ruoppila. Alkuperäinen nimi 
yhdistykselle oli ”Jyväskylän kasvatus-
opistollisen korkeakoulun psykologian 
opiskelijain kerho Stimulus”.  Rakas aine-
järjestömme oli nähnyt päivänvalon.

Alkuvuodet
Perustamisvuonna 1961 Stimuluksen 
jäsenistö koostui lähinnä vanhemmista 
opiskelijoista. Varsin nopeasti tapahtui 
kuitenkin määrittelemättömäksi jäänyt 
”repeämä”, jonka myötä myös nuoremmat 
opiskelijat ottivat ainejärjestötoiminnan 
omakseen. Kuitenkin nykyiseen tilantee-
seen, jossa lähes poikkeuksetta jokainen 
uusi opiskelija liittyy ainejärjestöön mu-
kaan, päästiin vasta pitkälle 2000-luvun 
puolella. Tätä taustaa vasten voidaan to-
deta, että Stimuluksen nykyinen asema 
keskeisenä psykologian opiskelijoita yh-
distävänä voimana on ollut vuosikymme-
niä kestäneen kehityksen seurausta.

Alkuvuosien toiminta keskittyi lä-
hinnä kulttuuri- ja virkistystoiminnalle. 
Järjestettiin muun muassa retkiä Ladun 
majalle, veneilyä Päijänteellä sekä vierai-
luja eri kaupunkien yliopistoihin. Osa-
syynä valitulle linjalle voidaan nähdä ajan 
tiukka alkoholipolitiikka, jota Stimulus 
toki kiersi esimerkiksi järjestämällä arpa-
jaisia, joissa voitti aina viinilasin. 

60-luvun hallituspesteihin kuului 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
virka, sihteeri, rahastonhoitaja sekä ny-
kyisten tapahtumavastaavien esivanhem-
mat isäntä ja emäntä. Hallituspestien 

suosio on läpi Stimuluksen historian ol-
lut vaihtelevaa ja ajoittain on ollut suu-
riakin vaikeuksia saada täytettyä kaikkia 
hallituksen pestejä. Kokouksia järjes-
tettiin 60- ja 70-luvulla lähes viikoittain 
ja syntyi suuria vaikeuksia tehdä 
kokouksista päätösvaltaisia vähäisen 
osallistujamäärän takia. Myös tutor-toi-
mintaa alettiin suunnitella vuodesta 1966 
lähtien.

1970-luvun radikalisoitumi-
nen
Stimulus ei toki toiminut muusta maa-
ilmasta irrallisena yksikkönä. Tästä esi-
merkkinä toimi 70-luvun taitteessa al-
kanut opiskelijaelämää maanlaajuisesti 
leimannut poliittisen aktiivisuuden li-
sääntyminen ja toiminnan radikalisoitu-
minen. Voimakas valtavirran vastainen 
kulttuuri näkyi opiskelijamielenosoituk-
sina, lakkoina ja yleisenä muutosmyön-
teisyytenä. Ääribehaviorismi ja klassinen 
psykoanalyysi saivat osakseen erittäin 
kielteisiä asenteita.

70-luvun alkupuolella poliittinen 
radikalisoituminen alkoi näkyä laajalti 
Stimuluksen toiminnassa. Opintotuen ja 
opiskelijoiden yhteiskunnallisen aseman 
suuri heikentyminen johti siihen, että Sti-
mulus painotti opiskelijoiden järjestäy-
tymisen välttämättömyyttä. Opetuksen 
tasoa ja opiskeluolosuhteiden romahdus-
maista laskua kuvattiin kriisitilaksi.

Maailmanpoliittiseen tilanteeseen 
otettiin 1970-luvun aikana vahvasti kan-
taa. Kerrottiin julkinen mielipide Yh-
dysvaltojen läsnäoloon Vietnamissa, 
tuomittiin Augusto Pinochet’n johtama 
vallankaappaus Chilessä ja kritisoitiin 
Neuvostoliiton vastaista propagandaa 
opetuksessa. Kannanottojen yhteydessä 
Stimulus liittyi muun muassa Suomi-Neu-
vostoliitto- ja Suomi-Vietnam-seuraan.

Vuosikymmenen loppua kohti aine-
järjestön aktiivisuus alkoi kuitenkin hii-
pua ja hallitus ehdottikin vuonna 1979 
Stimulukselle omaa arvosteluiltaa, jossa 
voitaisiin pohtia ainejärjestöön liittyviä 
odotuksia ja sen tarkoitusperää. Muu-
ten poliittisten myllerrysten värittämän 

vuosikymmenen loppuvaiheilta ei 
ole jäänyt merkittävästi muistijäl-
kiä historiankirjoitukseen. Vuonna 
1977 tosin aloitettiin Stimulukselle 
ominainen perinne juhlia vuosi-
juhlia vuoden pari myöhässä, kun 
16-vuotisjuhlien sijasta vietettiinkin 
15-vuotisjuhlia.

1961? 1962? 1963?
Leimallista Stimuluksen vuosijuhlil-
le on ollut se, että itse juhlavuosi on 
ollut varsin liikkuva käsite. 15-vuoti-
sjuhlat olivat 1977 vuoden myöhäs-
sä ja pyöreitä 20-vuotisia juhlittiin 
kuuden vuoden päästä kaksi vuotta 
myöhässä. Totuus perustamisvuo-
desta havaittiin vuonna 1988, kun 
25-vuotiasta Stimulusta varten pää-
tettiin tehdä historiikki, jossa havait-
tiin, että oikea juhlavuosi olikin ollut 
jo vuonna 1986. Suunnitellut mega-
juhlat jäivät odotettua vaisummiksi 
totuuden käytyä ilmi. Kukapa meistä 
olisi erityisemmin juhlatuulella, kun 
sinut on juuri todettu pari vuotta 
luultua vanhemmaksi.

1980-luvulta toettuaan Stimu-
luksen perustamisvuosi pysyi hyvin 
muistissa läpi 1990-luvun, mutta  
uusi unohdus tapahtui seuraaval-
la vuosikymmenellä. 2000-luvun 
alkaessa Stimuluksen toiminta al-
koi yleisellä tasolla mystisistä syis-
tä hiipumaan. Tapahtumia ei juuri 
pikkujoulujen lisäksi järjestetty ja 
ainejärjestöön kuuluminen ei ollut 
syystä tai toisesta enää suosiossa. 
Tämä apatia aiheutti kuilun vanhan 
ja uuden välille, kun Stimulus alkoi 
jälleen heräilemään monivuotisilta 
uniltaan. Vuonna 2012 Ärsykkeen 
silloinen päätoimittaja Arimo Ker-
kelä haastatteli Stimuluksen vaiheis-
ta muun muassa perustajajäsen Isto 
Ruoppilaa, joka sanoi perustamisen 
tapahtuneen joko 1961 tai 1962. Kun 
kyseessä oli vuosi 2012 ja 50-vuotisia 
haluttiin viettää, päätettiin perusta-
misvuodeksi adoptoida 1962. Näin 
ollen vuosijuhlia alettiin järjestää 

60 vuotta Stimulusta
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paremman tiedon puutteessa joka kerral-
la vuoden myöhemmin todellisesta. 

Muutos nykyiseen tapahtui vuonna 
2018, kun silloisia vuosijuhlia silmällä-
pitäen ryhdyttiin keräämään historiikkia 
Stimuluksen sivuille, jonka pohjalta tä-
mäkin juttu on suurimmilta osin kirjoi-
tettu. Historiikkia tehdessä huomattiin, 
että todellinen perustamisvuosi olikin 
vuoden 1962 sijaan vuosi 1961! Tästä 
hetkestä eteenpäin juhlia ollaan juhlittu 
oikeana vuonna. Aika näyttää, onko tu-
levaisuudessa luvassa uusia lukuja tähän 
ikuisuudelta tuntuvaan saagaan Stimu-
luksen perustamisvuodesta. 

Stimppaukon tarina
Toinen merkittävä tarina Stimuluksen 
historiassa liittyy ainejärjestön nykyiseen 
logoon, Stimppaukkoon. Stimppaukon 
tarinasta on kirjoitettu kattava juttu Är-
sykkeen julkaisuun 1/2016, josta asiasta 
lisätietoa janoavat voivat käydä luke-
massa koko tarinan. Käyn kuitenkin tätä 
historiakokoelmaa varten läpi tapauksen 
pääpiirteet.

1990-luvun alkaessa Stimulus suun-
tasi opintomatkalle samettivallankumo-
uksen jälkeiseen Prahaan. Aamukäve-
lyllä helmikuisessa Prahassa vastaan tuli 
paikallisen Respekt-lehden mainos, jossa 
esiintyi Pavel Brázdan Nosewalk-hah-
mo. Eriskummallinen piirros herätti niin 
suurta hilpeyttä, että se päätettiin ottaa 
mukaan kotimatkalle ja tehdä siitä aine-
järjestön uusi logo.

Vuodet vierivät ja vuonna 2012 lo-

goa modernisoitiin, samalla se nimettiin 
Stimppaukoksi. Stimuluksessa mietittiin 
varsinaisen piirroksen alkuperää ja lopulta 
mahdollisuus koitti 2015 keväisessä EFP-
SA-kongressissa Srnín kylässä Tšekissä. 
Taiteilijaksi paljastui Tšekkiläinen Pavel 
Brázda ja kongressin yhteydessä Stimu-
luksen edustaja sai kutsun Brázdojen ko-
tiin. Brázda itse oli iloinen kuullessaan, 
mihin tarkoitukseen Nosewalk-hahmo oli 
päätynyt. Brázda nimettiin samana vuon-
na Stimuluksen kunniajäseneksi.

Matkakertomus tiivistää tarinan lo-
pun koskettavasti: “Tarinan ehkä kaunein 
piirre on kuitenkin siinä, että Pavel oli aina 
halunnut hänen töidensä leviävän maail-
malle. Esimerkkinä hän mainitsi juurikin 
opiskelijat, joiden keskuuteen hän toivoi 
taiteensa tulevan. Stimppaukko oli siis 
lähtenyt toteuttamaan miehen unelmaa jo 
24 vuotta sitten”.

Stimuluksen renessanssi
Viimeinen vuosikymmen oli Stimuluk-
selle uuden kukoistuksen aikaa. 2000-lu-
vun alun taantuma saatiin katkaistua 
ja ainejärjestö on aktiivisesti näkyvillä 
toiminnassa. Uudet opiskelijat liittyvät 
ainejärjestöön lähes poikkeuksetta, jä-
senmäärä on pysynyt vakituisesti reilussa 
400:ssa ja tapahtumia järjestetään sään-
nöllisesti. Jäsenistö on aktiivista, mikä 
näkyy esimerkiksi siinä, että tällä hetkellä 
kaikki toimihenkilöpestit ovat täynnä. 

Vuonna 2020 alkanut koronapande-
mia ja sen seurauksena tulleet sulkutoi-
menpiteet ovat toki koetelleet opiskelija-
elämää myös Stimuluksessa. Lukuvuosi 
2020-2021 käytiin käytännössä kokonaan 
etänä ja tapahtumien järjestäminen oli 
luonnollisista syistä minimissään. En-
nennäkemätön sulku on koetellut mo-
nen yksittäisen opiskelijan hyvinvointia 
ja mielenterveyttä, kun vertaistukea ja 
yhteisöllisyyttä ei ole päässyt fyysisesti 
kokemaan. 

Nyt yhteiskunnan hiljalleen avau-
tuessa on ollut kuitenkin hieno huomata, 
miten ainejärjestön yhteisöllisyys ja aktii-
visuus ei ole kadonnut minnekään. Kel-
tahaalareita on helppo lähestyä ja yhteisö 
ottaa parhaansa mukaan kaikkien tarpeet 
huomioon. Tätä juttua varten Stimuluk-
sen historiaan perehtyessä oli vaikea vält-
tyä johtopäätökseltä, että meneillään ole-
vat vuodet ovat ainejärjestön kulta-aikaa. 
60-vuotinen vaiherikas matka on joh-
tanut hienoon tilanteeseen. Muistetaan 
nauttia nykyhetkestä!

Onnea 60-vuotiaalle ainejärjestölle!

Jutun tiedot pohjautuvat Stimuluksen ko-
tisivujen historiakatsaukseen. Suuri kiitos 
Joonas Sahramäelle katsauksen kokoami-
sesta ja kaikesta avusta!

Ilkka Pöyhönen

Alkuperäinen juliste, josta Stimppaukko napattiin Stimuluk-
sen matkaan

On vaikea välttyä joh-
topäätökseltä, että 
meneillään olevat 

vuodet ovat ainejär-
jestön kulta-aikaa
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Stimuluksen logon otus nähdään vuonna 2022 omassa 
videopelissään

Stimppaukko saa oman tietokone-
pelin ensi vuonna. Pelissä seikkail-

laan Jyväskylän yliopiston maisemissa 
opintopisteitä keräillen. Peliä on saatu 
odottaa pitkään, sillä sen ensiaskeleet 
otettiin jo vuonna 2014.

Stimppaukkopelin aloitti Stimu-
luksen silloinen puheenjohtaja Kimmo 
Haapanen syksyllä 2014. Peli oli Kim-
mon Ohjelmointi 1 -kurssin kurssityö, 
jonka Kimmo ohjelmoi itse yliopiston 
Jypeli-alustaa hyödyntäen.

Hyvin yksinkertaisessa parin ta-
son pelissä kerättiin noppia eli opin-
topisteitä ja väisteltiin kaljoja, joihin 
törmäämällä opintopisteitä menetti. 
Lisäksi pelissä loikittiin tasolta tasolle 
ja varottiin osumista tappaviin piikkei-
hin.

Maltillisen alun jälkeen projekti 
paisui. Ensin Kimmon seuraan liit-
tyi Stimuluksen jäsen Joona Heimo-
nen, joka teki peliin äänitehosteita ja 
musiikkia. Joonan jälkeen liityin itse 
projektin kolmanneksi pyöräksi piirtä-
mään grafiikoita.

Jatkoimme pelin kehittämistä kol-

mestaan Kimmon ohjelmointikurssin 
jo päätyttyä. Minä ja Joona heittelim-
me villejä ideoita, jotka olivat aivan 
liian monimutkaisia Kimmon yksin 
koodattavaksi. 

Joonan luodessa uusia ääniä ja kap-
paleita käytin itse vuosina 2015-2016 
kymmeniä tunteja uusien grafiikoiden 
piirtämiseen. Hiljalleen projekti kui-
tenkin kaatui omaan suurudenhulluu-
teensa. Joona ja Kimmo valmistuivat, 
ja minä lähdin parin vuoden matkalle 
maailman ympäri.

Tämä olisi voinut olla Stimppauk-
kopelin loppu.

Vuonna 2018 palasin Suomeen ja 
psykologian opintojeni pariin. Nau-
tiskelin Stimpan mahtavasta yhteis-
hengestä ja pidin edelleen yhteyttä 
valmistuneisiin ystäviini Kimmoon ja 
Joonaan, joita näin muun muassa Kim-
mon häissä.

Stimppaukkopeli palasi välillä mie-
leeni. Tuntui harmilliselta, etteivät Joo-
nan hienot musiikit sekä muut työmme 
jäljet koskaan nähneet päivänvaloa.

Keväällä 2021 opintojeni lähes-
tyivät viimein päätepistettään. Tuossa 
taitekohdassa päätin, että antaisin pe-
liprojektille vielä uuden mahdollisuu-
den.

Ensin kysyin Kimmolta, voisinko 
tehdä pelin loppuun ilman hänen oh-
jelmointiaan. Päätin, että ottaisin itse 
vastuun käytännön toteutuksesta, mut-
ta käyttäisin valmista pelinteko-ohjel-
maa kehittämisen tukena. Järjestely 
sopi Kimmolle.

Myös Joona oli halukas palaamaan 
pelin äänien ja musiikkien pariin. Peli-
projektin ollessa tauolla Joona on jat-
kanut omien kappaleiden tekemistä ja 
kehittynyt melkoisesti. Joonan ansiosta 
harrastelijapelimme kuulostaa harvi-
naisen komealta.

Stimppaukkopelin uusi tuleminen 
nojaa vahvasti vanhaan. Nopat, kaljat 
ja piikit ovat edelleen pelin keskiössä. 
Lisäksi pelin juoni noudattaa runkoa, 
jonka ideoin hieman levottomassa ti-
lassa keväällä 2015. Tarinassa Stimp-
paukko kulkee Jyväskylän yliopiston 
kampuksen läpi Ylistönmäen huipulle, 

Stimppaukko saa oman 
pelin

Stimppaukkopelin 
varhainen 
kehitysvaihe 
vuodelta 2014



ÄRSYKE 1/2021    9

jossa vanhalla psykologian laitoksella 
tapahtuu kummia…

Nykyisellä tahdilla Stimppaukko-
peli valmistuu vuonna 2022. Raskas 
työelämä hidastaa tekemistä, mutta 
projekti on jo kiitettävän pitkällä. Ää-
nistä, grafiikoista ja pelimoottorista on 
suurin osa valmiina. Kenttiäkin on jo 
muutama valmiina. Tänä kesänä peli 
sai uuden nimen Stimppaukko Fo-
rever. Hahmon ajattomuuden lisäksi 
nimi kuvastaa pelin pitkäksi venähtä-
nyttä kehitysaikaa.

Pitkästä kehitysajasta on onneksi 
ollut paljon hyötyä. Moderni pelinte-
ko-ohjelma Construct 3 mahdollistaa 
monien ideoiden toteuttamisen vähällä 
vaivalla. Olen voinut käden käänteessä 
toteuttaa asioita, jotka olisivat vielä vii-
me vuosikymmenen puolivälissä olleet 
mahdottomia amatööreille.

Peliprojektin alkaessa Stimppau-
kon alkuperäinen piirtäjä, tšekkiläinen 
taiteilija Pavel Brázda (1926-2017) oli 
yhä elossa. Keväällä 2015 Kimmo jäl-
jitti Stimppaukon alkuperäisen tekijän 
ja tapasi Pavelin tämän kotona Tšekeis-

sä. Tuolla tapaamisella Kimmo myös 
näytti pelin varhaisen version Pavelille, 
joka oli ilmeisen huvittunut näkemäs-
tään.

(Pavelin jäljittämisestä sekä Kim-
mon ja Pavelin tapaamisesta on kerrot-
tu pidemmin mm. Ärsykkeen kevään 
2016 numerossa.)

Valmistuessaan Stimppaukko Fo-
rever on paitsi myöhäinen syntymä-
päivälahja 60-vuotiaalle Stimulukselle, 
myös kunnianosoitus edesmenneelle 
Pavel Brázdalle.

Arimo Kerkelä

Tämä olisi voinut 
olla Stimppauk-
kopelin loppu
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Kohupsykologin salamuutto: 
Pakeni vuorille (katso kuvat!)

Jyväskylä on muuttunut.
Näen sen Escin sohvien kaljatahroissa.
Tunnen sen Ilokiven tofu-pinaattipadassa.
Haistan sen Alvar Aallon homeisissa kattorakenteissa.
Paljon siitä mikä ennen oli, on poissa,
sillä ei yksikään stimppa todellakaan pygee muistamaan sellasia.
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Aloitin opintoni Jyväskylässä vuon-
na 2012. Valmistuin vuonna 2018 

(muistaakseni). Ajattelin koko opintojeni 
ajan lähteväni vaihtoon, mutta en sitten 
jaksanut, daiju kun olin. Olin suht ak-
tiivinen Stimuluksen järjestöpuuhissa 
kopona ja tämän lehden päätoimittaja-
na, ja kuvittelin aina valmistuttuani te-
keväni lopulta vakihommia psykologina 
jossain syrjäkylän polilla, kenties vaikka 
Suomussalmella tai Loimaalla. Jos valtio 
olisi suonut, olisin voinut parin vuosi-
kymmenen sisään erikoistua tai ainakin 
alkaa psykoterapeutiksi. Väikkärinkin 
olisi voinut vääntää, jos siltä olisi tun-
tunut. Olisin eläköitynyt normaalisti, ja 
hautajaisissa olisivat voineet laulaa virren 
125 ja lukea ääneen graduni tiivistelmän. 

Tai niin sitä voisi kuvitella.
Huhtikuussa 2019 kerroin Suomes-

sa oppilashuollon pomolleni, että olen 
lähdössä Norjaan, kun olin jo hyvä tovi 
sitten alkanut seurustella norjalaisen 
kanssa. “Norjaan töihin” taisi olla tar-
kemmin sanottuna sanavalintani, vaikka 
ei minulla ollut tuon taivaallista ajatusta 
siitä, millaisiin töihin siellä sitten pää-
tyisin tai voisin päätyä. Suomalaiseen 
työmoraaliin tottuneelle tuntui ylitsepää-

semättömältä myöntää, että olin muutta-
massa yhteen avopuolisoni kanssa ilman 
tarkkaan mietittyä suunnitelmaa työllis-
tymisestä. Oli miten oli, tämä ensiaskel 
aloitti prosessin, jossa piti sitten kertoa 
asiakkaille, työkavereille ja yhteistyö-
kumppaneille tästä käänteestä. Pian oli 
huomattavassa yleinen trendi ensimmäi-
selle kysymykselle:

“Jaa! Mutta entäs se kieli?”
Niin, se kieli. Yleensä esitin lyhyes-

ti kaksi premissiä ja johtopäätelmän. Ne 
menivät kutakuinkin näin:

Premissi 1: Suomessa on pakolliset 
ruotsin opinnot. Olen opiskellut ruotsia 
viisi vuotta, ja sain aika hyviä arvosanoja 
koulun penkillä.

Premissi 2: Ruotsi ja norja ovat niin 
läheistä sukua toisilleen, että enemmistö 
skandinaavisia kieliä osaavista voi pie-
nellä vaivannäöllä ymmärtää toisiaan 
tai vaikka muuttaa naapurimaahan asu-
maan ilman sen ihmeellisempää pänttää-
mistä.

Johtopäätelmä: Vähän kun jaksaa 
nähdä vaivaa ja totuttelee, niin eiköhän 
se siitä sitten ja silviissiin.

Pohditaanpa näitä lähtökohtia vähän 
tarkemmin.

Tyypillinen vaatimus Euroopas-
sa psykologeille (ja monien vastaavien 
korkeakoulutettujen asiantuntija-am-
mattien edustajille) on se, että hakijan 
täytyy olla vähintään B2-tasoa Euroop-
palaisen kielitaidon tason viitekehykseen 
perustuvan kielitasokokeen perusteella. 
B2-tason vaatimus on se, että puhuja 
ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja 
abstrakteja aiheita käsittelevistä monita-
hoisista teksteistä. Viestiminen on niin 
sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy 
säännölliseen vuorovaikutukseen syn-
typeräisten kanssa ilman että se vaatii 
kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. 
Suomessa keskipitkän ruotsin jälkeen 
taitotason pitäisi periaatteessa olla kuta-
kuinkin B1-tasolla.

On myös totta, että norja ja ruotsi 
ovat läheisiä kielisukulaisia. Kielitieteili-
jät käyttävät usein skandinaavisia kieliä 
esimerkkinä, kun puhutaan kielijatku-
moista: naapurikielten ja –murteiden 
puhujat ymmärtävät toisiaan erinomai-
sesti, mutta mitä kauempana kaksi kie-
len tai murteen puhujaa asuu toisistaan, 
sitä työläämpää heidän on ymmärtää 
toisiaan. Skandinaaviset kielet ovat toi-
saalta surullisenkuuluisia keskinäisen 
ymmärryksen epätasapainoisuuden 
vuoksi: norjalaiset ymmärtävät keski-
määrin puhutusta ruotsista 88 prosenttia 
ja puhutusta tanskasta 73 prosenttia, eli 
kaiken kaikkiaan melko paljon. Ruot-
salaiset ymmärtävät puhutusta norjasta 
vaatimattomat 48 prosenttia ja tanskasta 
avuttoman vähän: 23 prosenttia.

Todellisuus oli siis jotakuinkin mo-
nimutkaisempaa kuin alkuperäinen 
maastamuuttajapsykologin matikka 
antoi ymmärtää. Lopputulos oli joka 
tapauksessa se, että irtisanoin itseni ke-
sällä 2019 ja muutin saman kesän aikana 
Norjaan. Taustalla oli noin puolentoista 
vuoden hidas altistuminen norjaan Duo-
lingon, netistä löytyvän ilmaisen mate-
riaalin ja muutaman oppikirjan kautta. 
Yritin muistella lämmöllä ruotsin ällää-
ni kymmenen vuoden takaa (ja vähän 
vähäisemmällä lämmöllä akateemisen 
ruotsin epätoivon hetkiä) kohentaak-
seni itsetuntoani. Muutin Rogalandin 
lääniin lounaiseen Norjaan, jossa murre 
(tai dialekti) eroaa suomenruotsista ku-
takuinkin niin paljon kuin mahdollista 
ilman, että kyseessä olisi norjan sijasta 



12   ÄRSYKE 1/2021

tanska. Seurasi muutama kuukausi it-
seopiskelua ja ihan vain täällä olemista. 
Käväisin tämän ajanjakson aikana kolme 
kertaa työhaastattelussa nolaamassa it-
seni (en osannut työhaastattelussa sanaa 
“tilbakemelding” eli “palaute” enkä siten 
osannut kertoa, miten osan vastaan pa-
lautetta), koska hybris ja motivaatio oli-
vat korkealla. Muistan elävästi, kuinka 
toisessa haastattelussa sönkötin keskin-
kertaista norjaa paikallisella murteella, 
ja että haastattelija suoraan sanoikin, 
että meillä on noita ruotsalaisiakin täällä 
töissä, että ihan voit ruotsiakin puhua, 
ei ole häpeä se ruotsi. Ongelma oli siinä, 
että en ole ollut tarpeeksi lahjakas säilyt-
tämään sekä ruotsia että norjaa päässä-
ni, vaan toinen on hiljalleen korvannut 
toisen, joten alkuvaiheessa vaihtoehdot 
olivat huono norja tai huonompi ruotsi 
tai näiden sekoitus (“svorsk”, kuten pai-
kalliset tätä sekakieltä nimittävät). Jäl-
kikäteen mietittynä jos olisin vain alun 
alkaen tsempannut ruotsin suhteen ja 
marssinut paikalle puhuen tuttua muu-
miruotsia, paikka olisi voinut sillä aueta 
(ja tämä toden totta on varteenotettava 
mahdollisuus monelle, erityisesti jos ai-
koo Ruotsin tai Suomen rajan läheisyy-

teen töihin).
Murre on Norjassa pyhä asia. Näin 

se on toki Suomessakin monille, mutta 
norjalaiset murteet ja niiden asema on 
täysin toisella tasolla. Norjassa kirjakieli 
on kirjakieltä ja sitä puhutaan ainoas-
taan, jos luetaan suoraan paperista. Jos 
jollakulla on vaikeuksia ymmärtää, on se 
ulkomaalaisen oma syy ja hänen tehtä-
vänsä skarpata. “Voisitko koettaa puhua 
niin kuin norjan kurssillani puhuttiin” 
on Norjassa absurdi pyyntö, ja useim-
mat koettavat mieluummin vaihtaa eng-
lantiin kuin alkaa puhua keinotekoista 
kirjakieltä. Useimmille maahanmuut-
tajille tämä on vuosia kestävä itkun ja 
hampaiden kiristelyn paikka. Norjan 
tunnetuin suomalainen maahanmuut-
taja, Sanna Sarromaa, julkaisi hiljattain 
uusimman pahamaineisista kolumneis-
taan ja otsikoi sen näin: “Murteet ovat 
paholaisen työtä.” Itse opettelin mur-
teen, ja yleensä koen puhuvani jonkin-
laista Jærenin ja Stavangerin murteen 
sekoitusta. Vaihdoin ärräni rullaavasta 
ärrästä sorautuvaan, aloin käyttää pai-
kallista intonaatiota ja sanastoa. En ole 
kuin kerran elämässäni puhunut norjaa 
toisen norjaa osaavan suomalaisen kans-

sa, joten on vaikea sanoa, kuinka yleinen 
ratkaisu tämä on. 

Aloitin lopulta (tai “lopulta”?) töis-
sä päihdekuntoutuksen puolella kevääl-
lä 2020. Kielellinen kompasteluni oli 
asteittain vähentynyt työhaastattelusta 
toiseen, ja näin vajaan yhdeksän kuu-
kauden jälkeen uusi työnantajani oli 
sitä mieltä, että kielitaitoni olivat moit-
teettomat. Alun perin olin jossain mää-
rin huolissani siitä, miten onnistun 
osoittamaan ammatillisen osaamiseni 
vieraalla kielellä. En kuitenkaan jak-
sanut ruminoida tätä kovin pitkään. 
Muistelin graduohjaajaani Jyväskylän 
yliopistosta ja kuinka kävimme läpi 
lähes valmiin gradun nyansseja, 
lauserakenteita ja sanavalintoja. Hän 
kertoi itse opiskelleensa Ruotsissa, 
minkä lisäksi psykologian artikkelien ja 
kansainvälisten konferenssien valtakieli 
on itsestään selvästi englanti. Tämä 
johti siihen, että joku termi saattaa olla 
yhdellä kielellä itsestäänselvyys, mutta 
ei juuri nyt muistu mieleen sillä kielellä, 
jota kaivattiin. Tämä lienee klassinen 
ongelma kenelle tahansa, joka kirjoittaa 
gradua. Itselläni oli usein (ja on yhä 
toisinaan) nettisanakirja auki, mutta 
kirjauksien ja artikkelien lukeminen 
sekä kokouksissa ja tapaamisissa 
istuminen nosti ammatillisen sanaston 
ja osaamisen kelpuutettavalle tasolle 
kuin itsestään. En tiennyt niin paljon 
päihdekuntoutuksen sanastosta alun 
perinkään suomeksi. Nykyään yksi 
suurimmista kauhukuvistani olisi 
päätyä keskustelemaan suomalaisen 
päihdekuntoutuksen työntekijän kanssa. 
Tilanne on nykyään usein se, että en 
osaa sanoa hölkäsen pöläystä omasta 
erikoisalastani suomeksi, ja jos yritän, 
täytyy vastapuolen olla auttamassa ja 
arvailemassa mukana parhaan kykynsä 
mukaan.

Valitettavan paljon olen joutunut 
kielipulmieni kanssa turvautumaan 
omaan mututuntumaani ja parhaaseen 
arvaukseen. Eräs onnettomimmista rat-
kaisuista, joita kieleen liittyviä pulmia 
kohdatessa voi valita Norjassa, on kysyä 
norjalaiselta norjan kielestä. “Onko tämä 
sana ei, et vai en?”, äärimmäisen yksin-
kertainen kysymys täysin ulkoa osatusta 
asiasta, saa usein kysyttävän häkelty-
mään, pohtimaan hetken, ja vastaamaan 
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sitten (silloin tällöin) oikein. Vielä tätä-
kin toivottomampaa on pyytää norja-
laista oikolukemaan kirjoittamasi teksti. 
Norjassa on hyvin tyypillistä kirjoittaa 
yksinomaan omaa murrettaan virallisia 
asiakirjoja lukuun ottamatta, minkä li-
säksi molemmat norjan kahdesta kirja-
kielestä (bokmål ja nynorsk, kirjanorja ja 
uusinorja) sisältävät tyypillisesti liudan 
erilaisia vaihtoehtoja kirjoittaa sanoja ja 
taivutusmuotoja oikein.

Nykyään asun vuorilla koiran ja 
avopuolison kanssa. Päiväni aloitan len-
killä koiran kanssa ja/tai kuntosalilla, ja 
köröttelen siitä sitten työpaikalleni, joka 
sekin on landella (osastomme on perus-
tettu vanhan radiokeskuksen tiloihin ja 
on lammasaitauksen ympäröimä). Aloi-
tin hiljattain valtion kustantaman eri-
koistumiskoulutuksen, ja kurssikaverini 
olivat kaikki vastavalmistuneita. Nor-
jassa erikoispsykologiksi kouluttautumi-
nen on lähes itsestäänselvyys, ja se tuo 
mukanaan lisävastuuta (esim. Kollegoi-
den epikriisien oikolukua, työnohjaus-
ta, suurempaa päätösvaltaa) sekä noin 
20 000 kruunun (n. 2000 euron) verran 
suurempaa kuukausipalkkaa. Kurssin 
ensimmäisellä tapaamisella keskityttiin 

lähinnä fiilistelyyn ja tutustumiseen, 
ja käytiin tauoilla nauttimassa hotellin 
käytävän pehmiskoneen anteja. “Tuntuu 
kuin oltaisiin taas opiskelijoita”, totesi-
vat kurssikaverini, ja siltä se kyllä vähän 
tuntui minustakin. Itsellenikin näissä 
töissä on kielen lisäksi monia uusia jut-
tuja: olen huomattavasti useammin esillä 
antamassa psykoedukaatiota asiakkaille 
ja työkavereille, ja lisäksi minun täytyy 
ottaa kantaa niihin diagnooseihin, joi-
ta Norjan psykologit asettavat. Siitäkin 
voisi kirjoittaa enemmän, mutta ei se ole 
niin maailmaa mullistavaa tai ihmeellistä 
kuin voisi kuvitella.

Silloin kun itse opiskelin, joskus 
aina joku viisaampi osasi kertoa, kuin-
ka Utsjoki, Enontekiö tai Kuusamo etsi 

epätoivoisesti psykologeja ja lupasi mer-
kittävästi parempaa palkkaa skutsiin 
muuttaville kuin vaikkapa pääkaupun-
kiseutu. Mutta jos siitä rohkenee lähteä 
tuuman verran pohjoisempaan vaikkapa 
Koutokeinoon, Altaan tai Kaarasjoelle 
Norjan puolella, palkka, asema ja jatko-
koulutusmahdollisuudet ovat yhtäkkiä 
uusissa sfääreissä. Mietipä sitä.

Terkkuja laitoksen väelle ja opiske-
lijoille. Ikävä laitosta, Stimppaa, Alban 
rannan liplatusta, iltoja opiskelijatapah-
tumissa ja iänikuista vaellusta Kortepoh-
jasta Mattilanniemeen.

Lauri Löfberg

Tuntuu kuin oltaisiin 
taas opiskelijoita
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Some-Stimpat 
haastattelussa

Nykyään studygram-tilit ovat kovassa suosiossa opiskelijoiden 
keskuudessa. Studygram-tileillä käydään läpi muun muassa 
opiskelun haasteita, opiskeluun liittyviä tunteita ja opiskelu-
elämää yleisesti. Keitä nämä höyrypäät sitten ovat? Toimituk-
semme otti asiasta selvää.
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Julius Liimatta
@munpsykatili

Kissat vai koirat?
Molemmat ihan jees, mutta koirat

Paras ruokajuoma?
Vesi

Lempilattia?
Toi on hyvä kysymys! Kyllä se täytyy olla 
tumma puuparketti

Kivi, paperi vai sakset?
Kivi

Mistä sait idean perustaa studygram-ti-
lin?
Olin miettinyt, että olisi kiva tuottaa si-
sältöä kun pääsee opiskelemaan psykolo-
giaa. Aikaisemmin olin vähän miettinyt, 
että kehtaako julkaista somessa mitään 
psykologiaan liittyvää sisältöä, kun en 
vielä itse alalla opiskele. En ollut aiemmin 
seurannut näitä ”studygram” tilejä itse, 
mutta kesällä tapasin erään alalle hakijan, 
joka piti tällaista tiliä yllä. Tapaamisen 
kautta minullekin heräsi ajatus siitä, että 
perustaisin tällaisen tilin.

Jännittikö tilin perustaminen etukä-
teen?
Eipä oikeastaan jännittänyt. Aluksi kyllä 
mietin, että pitäisin tilin yksityisenä, mut-
ta lopulta mainostin ihan henkilökohtai-
sella tilillänikin, että olen tehnyt tällaisen 
tilin. All-in on ehkä väärä sana, mutta en 
ainakaan häpeillyt kertoa tilistäni!

Minkä näet studygramisi tarkoitukse-
na?
Etukäteen mietin, että tili olisi erään-
lainen oma päiväkirjani matkastani 
psykologiksi. Nyt ajan myötä on tilin 
avulla päässyt myös paremmin vuorovai-
kutukseen psykologien ja muiden opis-
kelijoiden kanssa. Ehkä tulevaisuudessa 
haluaisin tuottaa vielä enemmän ihan 
asiasisältöä ja sisältöä, josta olisi myös 
muille hyötyä

Mistä saat ideoita julkaisuihin?
Hyvä kysymys, alkuun laittelin itselleni 
ylös erilaisia ideoita mitkä kiinnostivat. 
Ylipäätään tulee julkaistua eniten ai-
heista, jotka itseäni kiinnostavat. Ihan 
hetken mielijohteesta ei tule päiviteltyä, 
joskus julkaisuja saattaa miettiä omassa 
päässä parikin päivää.

Minkälaista palautetta olet saanut tilii-
si liittyen?
Pääosin positiivista ja kannustavaa! En 
etukäteen edes miettinyt, että tulisiko 
tästä mitään kommenttia. On ollut kui-
tenkin kiva, kun osa on tullut sanomaan 
minun toimineen inspiraationa heidän 
aikeilleen perustaa samanlainen tili. 
Jossain illanistujaisissa joku halusi an-
taa rakentavaa kritiikkiä, mutta tällöin 
keskustelu keskeytettiin. On siis edelleen 
epäselvää, mitä tämä kritiikki olisi ollut. 
Eiköhän sekin joskus selviä.

Mikä fiilis sinulla on studygramistasi?
Itsehän en pidä koko studygram-termis-
tä, tilini on kuitenkin paljon muutakin 
kuin pelkkää opiskelua. Hyvä fiilis kui-
tenkin tilistä, vaikkakin etukäteen ajatte-
lin olevani vähän aktiivisempi. Ehkä olisi 
kiva, jos ajan myötä tilin päivityksetkin 
kehittyisivät asiantuntevampaan suun-
taan. En kuitenkaan ota mitään paineita, 
katselen mihin homma kehittyy! 

Tiedätkö seuraajamääräsi ulkoa?
En kyllä yhden tarkkuudella, jossain 
450-500 välillä:D

Suosittuna someilijana sinulla on var-
masti vientiä. Milloin olit viimeksi 
haastattelussa?
Nyt on aika paha. Olen kyllä itse ollut 
haastattelemassa graduani varten. Var-
maan olen ollut haastateltavana jossain 
kurssiharjoitushaastatteluissa noin vuosi 
sitten. En mä niin suosittu sitten ollut-
kaan:D

Miksi juuri Ärsyke on lempilehtesi?
Varmaan siksi, että se on psykalaisten 
oma lehti. Pakko kyllä myöntää etten ole 
ikinä lukenut jutun juttua, mutta linja-
taan kuitenkin lemppariksi.

Pakko kyllä myöntää etten ole 
ikinä lukenut jutun juttua
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Milja Halmesaari
@tiemieleen

Kissat vai koirat?
Kissat

Paras ruokajuoma?
Vesi se on pakko olla

Lempilattia?
Nyt pitää harkita… Sanon että puulattia

Kivi, paperi vai sakset?
Kivi. Sehän tarkoittaa että kiinnostaa 
v*tusti

Mistä sait idean perustaa studygram-ti-
lin?
Pistit pahan heti alkuun! Koronavuoden 
aikana oli todella tylsää ja mietin, että 
olisi hauska keksiä jotain pientä puuhaa. 
Silloin ainoa studygram jonka olin näh-
nyt oli @suuntanapsyka. Se oli sellaista 
hauskan näköistä puuhastelua ja ajattelin 
sitten itsekin kokeilla. Ei ollut mikään pit-
kään harkittu juttu vaan lähinnä tylsyy-
destä syntynyt ajatus.

Jännittikö tilin perustaminen etukä-
teen?
Ei kyllä jännittänyt aluksi juuri ollenkaan. 
Lähtökohtaisesti teen kuitenkin tiliä itseä-
ni varten ja oman oppimismotivaation yl-
läpitämiseksi. Kuitenkin jossain vaiheessa 
laitoin henkilökohtaiselle tililleni ilmoi-
tuksen studygram-tilistäni ja silloin kyllä 
vähän jännitti, koska yhtäkkiä seuraajissa 
olikin paljon kaikkia puolituttuja.

Minkä näet studygramisi tarkoituksena?
Niin kuin jo mainitsinkin, osasyynä tilin 
perustamiselle oli oman opiskelumotivaa-
tion ylläpitäminen. Viime keväänä puhuin 
monen psykalle hakevan kaverini kanssa ja 
totesin, että muitakin saattaisi kiinnostaa 
nämä jutut. Ehkä siis itseni lisäksi myös 
hakijoita saattaisi kiinnostaa tilini sisältö.

Mistä saat ideoita julkaisuihin?
Tällä hetkellä en yhtään mistään:D Viime 
keväänä keskustelin kaverini kanssa psy-
kalle hakemisesta ja kuuntelin juttuja jotka 
vaivasivat häntä. Kerran kysyin seuraa-
jiltani mitkä aiheet heitä voisi kiinnostaa. 
Monesti laitan ihan oman elämäntilanteeni 

mukaan, esimerkiksi nyt syksyllä laitoin 
päivityksen tutoroinnista.

Minkälaista palautetta olet saanut tilii-
si liittyen?
Nämä kysymykset on aika hauskoja kun 
tuntuu siltä, että olisin joku suuri some-
vaikuttaja:D  Ei ole kyllä ihan hirveästi 
tullut palautetta. Joiltain kavereilta tullut 
joskus jotain läppää että milloin taas päi-
vitän sitä asiallista Instagramiani. Muis-
tan kyllä kun yksi kaveri tuli kerran ke-
humaan, että onpa kiva studygram ja on  
joku kännissäkin tainnut kehaista.

Mikä fiilis sinulla on studygramistasi?
Aika vaihteleva oikeastaan. Jos on 
menossa vähän negatiivisempi vaihe 
elämässä niin silloin tili tuntuu aika 
turhalta. Sitten taas välillä tulee isoja 
inspiraatioita ja tekee mieli päivitellä 
koko ajan. Fiilis menee sillä lailla fiiliks-
en mukaan.

Tiedätkö seuraajamääräsi ulkoa?
Sanoisin, että 257. (Toim. huom. oikeasti 
249)

Suosittuna someilijana sinulla on var-
masti vientiä. Milloin olit viimeksi 
haastattelussa?
Viime keväällä S-ryhmän työhaastatte-
lussa

Miksi juuri Ärsyke on lempilehtesi?
Niin hyvä päätoimittaja ja Stimppaukon 
seikkailut on myös aika kivoja.

On niin hyvä pää-
toimittaja
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Sini Horila ja Anni Rissanen
@leppoisaapsykaa

Kissat vai koirat?
Anni: Koirat!
Sini: No mennään vaikka sillä

Paras ruokajuoma?
Anni: Maito
Sini: Vesi

Lempilattia?
Anni: Lämmitetty laattalattia keittiössä
Sini: Escin tanssilattia

Kivi, paperi vai sakset?
Molemmat: Kivi

Mistä saitte idean perustaa study-
gram-tilin?
Anni: Oltiin yhdessä syömässä ja samal-
la naureskeltiin tälle meidän koko gra-
duprojektille. Postattiin sitten joku vitsi 
meidän omille Instagram-tileille. Sini 
sitä ajatusta sitten alkoi viemään eteen-
päin.
Sini: Mietittiin aluksi, että tehdään omil-
le tileillemme jotain päivityksiä, mutta 
sitten ajateltiin ettei kaikkia välttämättä 
kiinnosta. Olin itse tehnyt Tiktokiin psy-
ka-aiheisia juttuja ja niille oli selkeästi 
kysyntää. Päätettiin sitten pistää Insta-
gram-tili pystyyn. Meillä oli myös idea 
näyttää, että vaikka ollaan hakupainea-
lalla opiskelemassa, niin ei tarvitse olla 
jatkuvasti opiskelemassa ja muutenkaan 
ottaa asioita niin vakavasti.
Anni: Meillä oli vaan niin hauskoja jut-
tuja, että ajateltiin jakaa niitä kaikille:D

Jännittikö tilin perustaminen etukä-
teen?
Sini: Oma naamani on ollut viimeisen 
vuoden aikana yliopiston jokaisella so-
mealustalla, joten en jaksa enää välittää 
ollenkaan tällaisista jutuista.
Anni: Tähän sopii oikeastaan aika hy-
vin meidän koko ideologia, eli se, että 
postailemme enemmän huumorilla, 
eikä oteta asioita niin vakavasti. Ei siis 
oikeastaan jännittänyt missään vai-
heessa

Minkä näette studygraminne tarkoi-
tuksena?
Sini: Meillä on seuraajina aika paljon 
lukiolaisia ja välivuotta viettäviä ja ha-
luamme esimerkiksi heille tuoda ren-
nompaa kuvaa psykologian opiskeluis-
ta. Oli myös ajatuksena tehdä gradun 
teosta joitain väliaikapäivityksiä, mutta 
ne on nyt vähän jääneet.
Anni: Ehkä koko homma lähti sieltä 
gradun teosta. Gradusta annetaan hel-
posti kuva todella kuumottavana ja iso-
na projektina. Halusimme näyttää, että 
sitäkin voi tehdä enemmän huumorilla 
ja rennosti. 

Mistä saatte ideoita julkaisuihin?
Anni: Kuten jo aiemmin mainitsin 
niin me ollaan tosi hauskoja tyyppejä 
ja julkaisut on ihan täyttä tilanneko-
miikkaa:D Meidän elämässä nyt vaan 
sattuu asioita
Sini: Meidän storyt on ehkä vähän ren-
nompia, mutta feediin laitetaan enem-
män sellaisia  juttuja, mistä olisi itselle 
voinut olla hyötyä silloin kun oli väli-
vuodella tai fuksi
Anni: Feedissä otetaan ylipäätään vä-
hän enemmän kantaa isompiin aihei-
siin.

Minkälaista palautetta olette saaneet 
tiliinne liittyen?
Sini: On ollut yllättävää miten paljon tu-
lee ihan spontaanisti kommenteja ilman, 
että varsinaisesti edes pyytäisi mitään 
vastauksia. Ei taideta olla hirveästi mi-
tään negatiivista saatu
Anni: Yliopiston sisällä ihmiset saattaa 
naureskella, että onpa teillä hauskoja jut-
tuja ja näin
Sini: Jonkun verran on tullut kiitos-
ta siitä, että näytetään tätä vähemmän 
vakavaa puolta opiskeluissa. Varmaan 
esimerkiksi hakemiskuplassa olevat kai-
paavat välillä jotain muutakin kuin näitä 
”tänään opiskelin 11h” -päivityksiä.

Mikä fiilis teillä on studygramistanne?
Sini: Ihan hyvä fiilis, Psykologiliitto seu-
rasi meitä niin siitä tuli vähän kuumotus-
ta:D
Anni: Ihan hyvä fiilis joo! Välillä tulee 
vähän paineita siitä että pitäisikö postail-
la enemmän, mutta sitten palataan siihen 
tilin ytimeen, että pidetään touhu leppoi-
sana ja rentona. Kiva ylipäätään kirjoitel-
la ja jutella muiden kanssa!
Sini: Niin ja vaikka tässä ei mitään oppi-
mispäiväkirjaa tehdäkään niin ihan kiva, 
että ne fiilikset jää kuitenkin talteen.
Anni: Tunnuslausehan meillä on, että 
”on helpompi muokata p*skaa tekstiä 
kuin tyhjää sivua”

Tiedättekö seuraajamääränne ulkoa?
Sini: Tuli just katottua, että se on joku 
370.
Anni: En olisi kyllä tiennyt

Suosittuina someilijoina teillä on var-
masti vientiä. Milloin olitte viimeksi 
haastattelussa?
Sini: Varmaan viime lukuvuonna jossain 
opiskelulähettiläs hommissa
Anni: Alkuvuodesta yhteen nettisivu-
hankkeeseen partiossa. 

Miksi juuri Ärsyke on lempilehtenne?
Sini: Odotas nyt pitää miettiä… No jos 
lehti on psykalaisilta psykalaisille niin ei 
se voi olla kovin huono. Psykalaisethan 
on aika hyviä kaikessa.
Anni: Ehdottomasti! Ja onhan se yksi 
tapa olla yhteisöllinen stimppa:D

Ilkka Pöyhönen

Oli vaan niin 
hauskoja 

juttuja
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vieraskynäilijöiltä. Yhtäkkiä kuva lapsi-
perhearjesta on erittäin kielteinen, ma-
sentava ja luotaantyöntävä.

Ymmärrettävästi ei-kohdullisten on 
lähtökohtaisesti vaikea ymmärtää koh-
dullisille aiheutuvia moniulotteisia trau-
maattisia kokemuksia, joilta ei voi välttyä 
aina edes synnytyssalissa: synnytysvä-
kivalta on suht uusi termi, joka kuvaa 
synnytyksessä toimivan ammattihenki-
löstön fyysistä ja psyykkistä tuskaa tuot-
tavaa epäasiallista ja epäkunnioittavaa 
toimintaa synnyttäjää kohtaan. Raska-
usajan hormonit ja niihin vähättelevästi 
suhtautuminen, vauva-arjen mustamaa-
laaminen 24/7 valvomiseksi sekä äidin 
syyllistäminen lapsen huutamisesta JA 
lapselle huutamisesta. Kaikki tieto mah-
dollisista vastoinkäymisistä prosessin eri 
osissa on tärkeä tuoda esille lasten han-
kintaa harkitseville, mutta samaan ai-
kaan ne ovat omiaan aiheuttamaan syn-
nytyspelkoja ja haluttomuutta hankkia 
lapsia. Kokonaisuudessaan nämä asiat 
ovat vain pienen pieni osa siitä, millaisen 
kuvan lasten hankkimisesta prosessina 
ja äitiyden roolista olen saanut vuosien 
varrella. En millään usko, että voisin olla 
mielestäni ihanneäiti, jos hankkisin lap-
sia ja lukisin mediassa huudeltuja mieli-
piteitä. Mikään ei lopulta riittäisi.

Jari Sinkkonen on kertonut vuonna 
2019 Iltalehdessä, miten ulkoaohjautu-
va vanhemmuus luo valtavasti paineita, 
jotka eivät ole hyväksi niin vanhemmil-
le kuin lapsillekaan. Sinkkonen neuvoo, 
että olisi parempi pohtia oman lapsensa 
kohdalla, mitä lapsi tarvitsee voidakseen 
hyvin ja mennä sen mukaan arjessa. Hy-
vin harva toimitus tällaista juttua kuiten-
kaan jaksaa julkaista joka viikko tai edes 
vuosittain. Sen sijaan enemmän lukijoita 
ja klikkejä saa, kun vihjailee otsikossa, 
että vanhemmat voivat omalla toimin-
nallaan kasvattaa lapsestaan narsistin. 
Mutta tämähän ei käy, sillä vanhemmat 

Vähintään kerran vuodessa Suomen 
mediassa kohisee: syntyvyys on edel-

leen laskussa, liian hidasta tai vähäistä ja 
uhkakuvat nähdään yhdellä vilkaisulla use-
an kymmenen vuoden päähän. Tällöin iso 
ja hieman vinksahtanut kysymys heitetään 
ilmoille: miksi naiset eivät halua synnyttää 
lapsia? Toimitukset kaivelevat tilastoja, fak-
taa ja analyyseja suomalaisten pariutumi-
sesta sekä lasten syntyvyydestä ja kysyvät 
asiantuntijanäkemyksiä milloin miltäkin 
taholta vanhemmuuden kysymyksiin. Myös 
poliitikot reagoivat huolestuneina väestöra-
kenteen kauaskantoisista muutoksista. Äi-
tien sometilit aktivoituvat markkinoimaan 
filtteröityjen kuvien avulla perheen täyden-
tymistä, perheonnea ja ihmeellistä lapsen 
kasvun ja kehityksen seuraamista. Samaan 
aikaan lähiympäristössä voi havaita uupu-
neita äitejä sekä niitä äitejä, jotka eivät mil-
lään samaistu uupuneisiin äiteihin. Puheet 
ja näkökulmat ovat ilmaisijasta riippuen 
monesti ristiriidassa omin silmin taltioidun 
todellisuuden kanssa.

Antti Rinne, Vesa Laitinen ja Kokko-
la-lehden tekstaripalstan nimetön lähettäjä 
ovat ottaneet kantaa siihen, miten heikko 
syntyvyys olisi yksin naisten ratkaistavissa. 
On kehotettu naisia ryhtymään synnytys-
talkoisiin, vihjattu naisten jättävän syrjä-
seuduille miehet yksinään naisten tavoitel-
lessaan omaa tulevaisuutta ja itsenäisyyttä 
isossa kaupungissa sekä suoraan ilmaistu, 
että naisen keho on yhteiskunnallinen, ei 
yksityinen, asia. Media käsittelee naisten 
tarvetta synnyttäjinä niin epäsensitiivisesti 
ja useimmiten lapsettomien ja/tai miestoi-
mittajien näkökulmasta, että välillä tekisi 
vain mieli itkeä. Yhtä aikaa samat julkaisijat 
tuuttaavat juttuja siitä, millaista on hyvä ja 
huono vanhemmuus, miten pienellä rahalla 
hyvä äiti ostaa 12-päiselle perheelleen ruo-
kaa kuukaudessa ja kuinka vauva-arjen vai-
keuksista on itse selvitty väsymyksestä vähät 
välittäen. Kuvaan saapuvat myös kommen-
tit ja näkökulmat somesta sekä toimitusten 

Kuka keksi äitiyden?
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voivat halutessaan kovalla työllä tehdä 
lapsestaan virheettömän, ja sitähän van-
hemmat luonnollisesti lapselleen toivo-
vatkin. Ja täten kierros alkaa alusta.

Paineista johtuva syyllisyys ja häpeä. 
Nämä eivät ole aivan vieraita tuntemuksia 
opiskelijoillekaan, sukupuolesta riippu-
matta. Silti, nämä tuntemukset kulkevat 
yhä mukana, kun korkeakoulusta valmis-
tuttuaan moni alkaa tavoitella perheen 
perustamista. Biologinen kello tikittää ja 
polku ammattilaisena on vasta aluillaan. 
Pitäisi olla luomassa uraa uudella alalla, 
perustaa perhe, huolehtia perheen hyvin-
voinnista ja lakata stressaamasta asioista 
niin kuin opiskeluaikana.

En väitä, että miehillä olisi asiat yh-
tään helpommin vanhemmuuden pai-
neiden suhteen isinä, mutta yhteiskun-
tamme ei keskustele tästä asiasta yhtä 
paljon mediassa. Lasten hankkiminen ja 
hoitaminen nähdään edelleen enemmän 
naisten ja äitien tehtävinä, ja isät voivat 
sitten vaan vaikka käydä töissä. Tämä on-
kin melko todennäköinen asetelma, sillä 
naisten työllistymiseen, työsopimuksiin 
ja palkkaan lasten hankinta tai oletettu 
lasten hankinta voi vaikuttaa kielteises-
ti räikeän paljon, kun taas miehillä täl-
laista vaikutusta työhön ei ole varmaan 
koskaan. Naisen myös odotetaan äidiksi 
tullessaan sovittavan roolinsa perheen 
päähuoltojoukoksi samalla, kun työ tai 
opiskelu pyörii taustalla. Äitien halutaan 
yhtä aikaa palaavan töihin tai opintoihin 
pian synnyttämisen jälkeen ja samalla 
huolehtivan jälkikasvustaan aktiivisesti. 
Kukaan ei varmaan koskaan hämmäs-
tele isälle tämän päätöstä jättää lapset 
toisen vanhemman hoidettavaksi töiden 
tai muiden menojen vuoksi, mutta äi-
tiä muistutellaan jatkuvasti siitä, että on 
outoa nähdä hänet kodin ulkopuolella 
ilman lapsia.

Onneksi tavalliset ihmiset sosiaalisen 
median kautta ovat pystyneet näyttämään, 
etteivät median asettamat paineet äitiy-
delle ole lopulta liian musertavia. Somessa 
erilaisten äitien tilejä seuraamalla saa re-
hellisen kuvan siitä, miten todellisuudessa 
perhearki on aina omannäköistä mutta toi-
mivaa ilman säntillistä virallisten suositus-
ten seuraamista tai ulkopuolisten mielipi-
teiden kuuntelemista. Vaikka kaikki ohjeet 
ja suositukset eivät olekaan vaikeita ottaa 
käyttöön, niiden orjallinen noudattaminen 
voi olla kuluttavaa. Jos mediassa olisi vähän 
useammin juttuja siitä, miten naiset voivat 
olla riittävän hyviä äitejä, se voisi vaikuttaa 
äidiksi ryhtymisen pelkoihin lieventävästi. 
Aina kaikki suositukset eivät tule noudate-
tuiksi perheessä, äidillä on muitakin priori-
teetteja elämässään kuin lastensa hoito ja on 
normaalia joskus huutaa lapselleen, kun on 
esimerkiksi vihainen. Yhden oikean äitiy-
den muotin etsimisen sijaan olisi mukavam-
paa lukea juttuja, joissa äidit itse kertovat 
tavastaan olla äitejä juuri omille lapsilleen. 
Onhan äitiyden toteuttamisen tapoja yhtä 
monta kuin äitejäkin.

Katja Mankinen

Kuka keksi äitiyden?



Onko Stimulus mielestäsi ehdoton ykkö-
nen ainejärjestönä ja opiskelijoiden yh-
teisönä? Tahtoisitko pysyä menossa mu-
kana, vaikka opintosi olisivat jo valmiit? 
Liity Stimuluksen kannatusjäseneksi! 
Kannatusjäseneksi voivat ryhtyä yksilöt 
ja yheisöt, jotka eivät vielä ainejärjes-
töömme kuulu.

Kannatusjäsenenä tuet Stimuluksen toi-
mintaa, etkä itsekään jää puille paljaille. 
Kannatusjäsenet kutsutaan Stimuluksen 
vuosijuhliin ja heille suunnattuihin tapah-
tumiin. Lisäksi heille lähetetään ainejär-
jestölehtemme Ärsyke.

Kannatusjäsenyyden hinta on 30 euroa 
kolmelta vuodelta tai 100 euroa ikijäse-
nyydestä. Maksun voi maksaa Stimulus 
ry:n tilille FI31 5290 0240 1429 09 viite-
numerolla 1232 (kolmen vuoden jäse-
nyys) tai 1203 (ikijäsenyys). Liittyessäsi ja 
maksettuasi lähetä yhteystietosi (osoite 
ja sähköposti) sihteerillemme (sihteeri@
stimulus.fi).

Liity 
kannatus-
jäseneksi!
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Jos piirretään aikajana vuodesta 1992 
(jolloin itse aloitin opiskelun) tähän 

päivään ja liu’utetaan janaa taaksepäin, 
huomataan, että ysäri on nykyopiskeli-
joille jokseenkin sama kuin 60-luku oli 
minulle noihin aikoihin. Eli toisin sanoen, 
vasta tätä kirjoittaessani minulle kirkas-
tui, millaisena ajantakaisena ajanjaksona 
nykyopiskelija mahtaa 90-lukua pitää. 
60-luvusta taas on sanottu, että jos muis-
tat siitä jotain, et ollut siellä. Oman arvioni 
mukaan ysärin suhteen tilanne ei ole yhtä 
paha, mutta yhtä kaikki omaan muistiini 
on sen verran vähän luottamista, että pää-
tin turvautua muiden entisten nuorten 
some-kanavaan eli Facebookiin ja pyysin 
omaa somekuplaani muistelemaan men-
neitä. 

Esiin nousi useitakin teemoja, joista 
varmaankin bilekulttuuri oli se eniten 
mainintoja kerännyt. Toinen, mones-
sakin suhteessa vaikuttanut asia, oli in-
ternetin tosiasiallinen olemattomuus. 
Se, että bileiden kosteuden aste ja niistä 
otettujen kuvien leviämisen välillä val-
litsee ajan funktiona negatiivinen kor-
relaatio lienee ollut monen ikätoverini 
pelastus, etenkin jos on päässyt/joutunut 
johonkin näkyvämpään asemaan yhteis-
kunnassa.  Biletyksen kaava oli melko 
yksinkertainen. Oli esimerkiksi erään 
olutmerkin mukaan järjestetty (kai myös 
sen sponssaama) viestijuoksutapahtuma, 
jonka ydinajatus oli juoda paljon kaljaa 
ja juosta YO-kylän parkkipaikkaa ym-
päri joukkueissa. Kauppakadun appron 

Opiskelijaelämää
ysärillä

Kauppaka-
dun appron 
idea taas oli 
juoda paljon 
muuten vaan
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idea taas oli juoda paljon muuten vaan. 
Oman ainejärjestön kesken järjestettiin 
häppeninkejä Ilokiven yläkerrassa, jos-
sa ei vielä tuohon aikaan ollut tarjoilua. 
Tämähän ei tietenkään ollut ongelma, 
sillä sallittua oli ottaa omat juomat mu-
kaan. Kun yhtälöön laskee vielä sen, että 
suosittu vapaa-ajan käsityöharrastus oli 
kotiviinin tekeminen, voi jokainen ku-
vitella, mikä oli meiningin laatu. 

Toki tapahtumissa oli muutakin 
ohjelmaa. Ainejärjestön budjetit oli-
vat pieniä, ja kaikessa oli mukana tee-
se-itse -henkeä, bileissä esiintyi omia 
bändejä, kirjoitettiin ja näyteltiin omia 
näytelmiä, jotka heijastelivat aikansa 
ilmiöitä. Esimerkiksi laadulliset mene-
telmät tekivät tuohon aikaan voimak-
kaasti tuloaan ja, uskokaa tai älkää, laa-
dullinen-määrällinen -debatistakin saa 
aikaan komediallista näyttämötaidetta.

Moni mainitsi myös yhteisöllisyy-
den. Stimuluksen juhlissa, etenkin pik-
kujouluissa, oli yleensä vahva edustus 
henkilökunnasta. Eikä ollut mitenkään 
tavatonta, että jatkoilla istuttiin jonkun 
henkilökuntaan kuuluvan kämpillä pik-
kutunneille asti. Yleensäkin jos halusi 
nähdä ihmisiä oli mentävä sinne missä 
heitä oli (vrt. Snapchat). Niinpä paljon 
aikaa vietettiin kahviloissa ja kirjas-
tolla, mistä seurasi eräänlainen hitaan 
haahuamisen ja ajelehtimisen mah-
dollisuus. Päivän aikana seura saattoi 
vaihtua useasti ja keskustelujen sisältö 
sen mukaan. Keskustelua harrastettiin 
paljon ja joskus se jopa sivusi kulloin-
kin opiskeltavaa asiaa. Merkittävä osa 
yliopistossa oppimistani asioita olikin 
todennäköisesti opiskelutovereideni 
myötävaikutuksella oivallettua.

Digitaalisuuden puute johtaa tietys-
ti analogisiin jäyniin. YO-kylässä, jossa 
joka kämpässä oli sisäinen puhelin, 

tunnettiin Kortepohja-bingona peli, jota 
harrastettiin soittelemalla randomeihin 
numeroihin vastapäisessä talossa pikku-
tunneilla. Voittaja oli se joka sai aikaan 
suoran rivin valoja ikkunassa. Riston-
maalla tästä tunnettiin päinvastainen 
versio. Pimeän aikaan laitettiin tavalla tai 
toisella kiertämään tieto, että lupatarkas-
taja oli tulossa. Bingorivi muodostui nyt 
pimentyneistä ikkunoista. TV:n katse-
luun vaadittiin erillinen lupa, joka suun-
nilleen jokaisella maksukykyrajoitteisella 
opiskelijalla oli hankkimatta, joten oli 
parempi teeskennellä olevansa tavoitta-
mattomissa.

Vaikka taisinkin jonkun ensimmäi-
sen vuoden esseeni kirjoittaa kirjoitusko-
neella, ysärillä oli toki tietokoneita, niillä 

vain ei päässyt nettiin. Eipä silti, ei siellä 
netissä paljon mitään olisi ollutkaan ja 
niinpä esimerkiksi artikkelit, joita piti 
lukea, piti itse hakea kirjastosta. Itse-
kin gradua tehdessäni kävin Tampe-
reella kopioimassa artikkeleita, joita ei 
paikallisessa kirjastossa ollut. Itseni on 
ehkä hieman hankala asettua diginatii-
vin asemaan, mutta luulisin, että hyvä 
ysärisimulaattori nykyopiskelijalle olisi 
kuvitella opiskelijaelämää ilman äly-
puhelinta, Googlea palveluineen ja in-
ternettiä. Digitaalisuus on tuonut toki 
elämäämme monta hyödyllistä asiaa, 
mutta en välttämättä olisi kovin pahoil-
lani jos muutama viimeaikainen opinto-
hallintoon liittyvä digijärjestelmä vaik-
ka häviäisikin…

Jan Wikgren

Bingo!
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Yleisessä stimppalaisten telegram-ryhmässä 
taannoin tänä syksynä huikeassa 164 ääntä 

keränneessä (tarkastettu 25.10.2021) gallupkysy-
myksessä selvisi, että peräti 53% stimpplaisista on 
iltavirkkuja, kun taas aamuvirkkuja on  vain 18% 
ja ei kumpiakaan oli 29%. Tämä aiheuttikin kuo-
huntaa siinä, miksi usein yleinen elämänrytmi on 
optimaalinen aamuvirkuille. Näin iltavirkkuna 
aiheesta inspiroituneena päätin kirjoittaa aiheesta 
jutun, sillä sanottavaahan minulla riittää.

Juttu voisi jopa sangen hyvin sopia Ärsyt-
tää-palstalle, vaikkakin se on merkkimäärältään 
verrattain laajempi. Näin aluksi määrittelen käsit-
teet kuitenkin määrittelen käsitteet, jonka jälkeen 
kerron, mikä tässä asiassa ärsyttää. Määritelmänä 
aamuvirkkujen diktatuuri tarkoittaa valtaa, joka 
on lähtöisin aamuvirkkujen propagandanomai-
sesti liikkeelle laittamasta heitä suosivasta elä-
mänrytmistä. Aamuvirkkuus ja aamuvirkku elä-
mänrytmi  koostuu sarjasta tiettyjä ei-dynaamisia 
elämäntapoja. 

Tämä aamuvirkkujen diktatuurin luoma val-
ta ulottuu esimerkiksi työaikojen määrittelyyn. 
Kello kahdeksasta kello neljään työaikana ärsyt-
tää, koska ne ovat optimaaleja aamuvirkuille ja 
heidän suoriutumiselleen. Eihän tällaisella ilta-
virkulla todellakaan ole aamu kello kahdeksalta 
kognitiot ojossa työntekoon tai opiskeluun, vaan 
ne häilyvät vielä unen ja valveen rajamailla, to-
dennäköisemmin unessa. Eikä unohdeta sitä 
mahdollisuutta, että ainakin oman kokemukseni 
mukaan iltavirkuilla on täysi edellytys muuntua 
yöllisiksi elelijöiksi sopivissa olosuhteissa. 

Mikä pahinta aamuvirkkujen valta ei ulotu 
vain työaikojen määrittelyyn, vaan myös esimer-
kiksi koulutusinstituutioiden opetusaikatauluun. 
Aikaiset työ- ja kouluaamut antavat päivän vireä-
nä aloittaville aamuvirkuille melkoisen edun suo-
riutua päivän tehtävistä paremmin kuin mihin 
heidän kanssaeläjänsä, ilta- ja yövirkut, puoliu-
nisina aamun ensi koulu- tai työtunneilla kyke-
nevät. Tämä aamuvirkkujen korkeamman asteen 
toimintojen käyttökapasiteetin luoma etumatka 
oppia ja omaksua asioita paremmin aamutun-
neilla, ärsyttää. 

Ärsyttää myös se, että aamuvirkkujen luomia 
diktatuurisia muureja on lähestulkoon mahdoton 
murtaa heidän oman edun tavoittelun ja voimak-
kaan ekskluusion takia. Näin iltavirkkuna - aa-
muvirkkujen mukaan todellisena vastarannan 
kiiskenä, jonka ääni pitää vaimentaa -, on tätä 
järeää, ei-dynaamista aamuvirkkuja suosivaa elä-
mäntapaa vastaan vaikea argumentoida. 

Toisaalta, jos aamuvirkut haluavat tässä opti-
maalisten vireystilojensa mukaan asetetussa ryt-
missään edistää maksimaalista suoriutumistaan 
opinnoissa tai töissä, ei minulla sinänsä ole mi-
tään sitä vastaan, vaikka suorituskeskeisyys kyllä 
vähän ärsyttääkin. Itse iltavirkkuna, jolloin kirkas 
kognition käyttö aamuisin, ja usein myös päivi-
sin, ei ole vaihtoehto, voinkin kapinana tätä suo-
rituskeskeisyyttä ja myös aamuvirkkuutta vastaan 
keskittyä rauhassa rentoutumaan, siinä missä aa-
muvirkut saa yhteiskunnan rattaat pyörimään. 

Sini Sivula

Aamuvirkkujen 
diktatuuri
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Koronafuksin 
Kisakunto
Jou jou!! 
Se o lil Pyhis aka Paula Kiviharju 
Täs teille vähä throwbackii viime vuoteen
eli
DJ, spin that shit!

Tää on ollu syksy paska ei kukaa sitä kiellä
Mitä haluut tehä rajotuksii aina tiellä

Haluis nähä frendei ja istuu luentosalis, 
mut ei, ku nukut perse homees ku o mahis.

Ei kukaa tälläst tilannu ku lähti opiskelee, 
haluis päästä tsiikaa meidän psykologiskenee, mut eiii

vielä päästä yhes Esciin bailaan 
MUT YHES. ME. TULLAA. VIÄ. TANSSILATTIA. 

VALTAAN! 

Mut sitä ennen kuitenki viä pitää eristäytyy
Tehä noppii himas kunnes Jyväsjärvi jäätyy

Kaikkihan me halutaa jo neulaa käteen laittaa,
rokotteiden tekijät sais hommansa jo hoitaa.

Me ollaan kaikki selviytyjii sitä ei voi kiistää, 
mut kelatkaa, et teilt pitäis fuksivuosi riistää

Onhan se ny raffii missaa monta kivaa juttuu:
sitsei, pelei, bailui, bileit ja monta uutta tuttuu.

Mut meidän fukseil onki vitun kova kisakunto, 
tsempataa, jaksetaan, ei katoo itsetunto

Ku tuetaan toinen toistamme me jaksetaan tää läpi,
ku viä saatais haalarit ois everybody happy. 

MC lil Pyhis
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Runot

Heijastus 

Sanat. Toivo. Onni. 

Herkkyys asuu syvällä sielussa 
kaukana ja lähellä, tavoitettavissa 
kyky rakastaa aidosti, olla olemassa. 
mahdollista tuntea todella 
Kohdata ja luopua. 

Entä jos luopuisin 
Mitä jäisi jäljelle 
Mitä kadottaisin 

Jos pysähtyisin 
Mitä kohtaisin 

meissä sisällä on jotain kaunista  
On yhteyttä  ainutlaatuista 

Mitä jos olisin oikeasti olemassa 
Itse itsenäni 
Olisin muutakin kuin heijastus itselleni 

Hengitys;

Janoaa uutuutta tää maailma 
ihmisten ehdoilla jatkuvaa tuulten muutosta
loputon kaipuu, tarve kantaa 
vetää keuhkot täyteen puhdasta ilmaa 

uusia tuulia 
myrskyn lailla puhaltaa 
kaiken laittaa järjestykseen uudestaan 

äärirajoille, jokin jaksaa kantaa
ajan tullen virtaus vaihtaa suuntaa 
hiljalleen laskeutuu paikalleen 
uskollisena tahdilleen 

kauneutta kadotuksesta kumpuaa 
luopuminen luonnossa paikallaan 
helpotusta vain tästä hetkestä 
kaikelle on aikansa, hengityksen lailla

Rohkeus; courage  

Sumuisessa maailmassa 
Yksin, olla olemassa 
Jokapuolella hämärää tässä 
Todellisuudessa toisessa vaeltamassa
 
Ajatuksiin vangittu 
Vapautta etsiessä kahlittu 
Linko ikuinen 
Valmiiksi tarinaan kirjoitettu 
Totuuden kustannuksella kasaan kaavittu 

Voimakkaana palaa liekki ihmisen 
Yksinäisen, tahtoa loppumatonta uhkuen
Halu, voima, toivo ikuinen 
Ajoittain hukkuu valtamereen 
Unohdukseen syvään vajoten 

Pelon varjolla ratsastaa 
Ei jaksa vastustaa 
Tarvitseva, yksinäinen ja pelokas 
Ihminen paljaana, puhtaana toiveikas

Mahdollisuus elämästä uudesta 
Houkutellen, voisi siihen tarttua 
Myrkkyä, ei kannata haaveilla 
Ikuiseen kadotukseen voi syvemmälle vajota

Totuutta ei kai ole olemassa 
Mutta jokaisella on omansa kerrottavana 
Rohkeudessa monta sudenkuoppaa 
Täytyy uskaltaa totuus käsiin toisen antaa

Onnel

            --
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Kenelle voin oikein soittaa?
Kenen kanssa voin puhua?
 

He eivät halua kuunnella,
eivät halua kuulla.
Jos kukaan ei halua kuulla,
onko sillä väliä,
kuka saa kuulla?
 

Soitan itselleni
 

Haloo?
Minä täällä vaan.
No mitä asiaa?
On outo olo.
Ai, niin itse asiassa minullakin,
niin outo, että oksettaa.
Mutta miksi?
Koska soitit.

Elämä on hullua, ei sen kummempaa.
 
Nyt olen tässä,
mutta missä huomenna?
Hän on tänään täällä,
mutta missä viiden vuoden päästä?
 
Ajan virta repii eteenpäin,
tuuli sotkee hiukset,
hiekka hautaa alleen.
 
Kävelen aina lopuksi kotiin
turmiota odottamaan.

--

Pidän sateesta, 
koska sateessa itkiessä 
voi kuvitella itkevänsä itse luonnon kanssa.
 
Viime vuonna tähän aikaan
en edes ehtinyt uhrata ajatusta asioille, 
jotka minua nykyään niin vaivaavat.
 
Kaiken päättyväisyys
 
Tiedän, että ilman muistojani 
en olisi paljoa mitään.
Silti en kykene niistä kiittämään,
raapivista kantamuksistani.
 
Juuri se, että nämä pulmat 
joutuu kohtaamaan 
jossakin vaiheessa jokainen,
tekee niiden kestämisestä 
lohdullista ja toivotonta yhtäaikaisesti.
 
Olen surullinen ja olen onnellinen.
Miksi sellaista tilaa kutsutaan?

T.H.
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Ärsykkeen päätoimittajaÄrsykkeen päätoimittaja

Että syyslomalla pitää opiskella, Että syyslomalla pitää opiskella, 
että on jäljessä opinnoissa, että että on jäljessä opinnoissa, että 
ei saa asioita aikaanei saa asioita aikaan

Liveluennot: ei voi tehä ko-Liveluennot: ei voi tehä ko-
titöitä samallatitöitä samalla

PaskataidotPaskataidot

Yliopisto-opiskelunYliopisto-opiskelun
pehmeyspehmeys

Joku poraa lähteellä Joku poraa lähteellä 
kun kerrankin koit-kun kerrankin koit-
taa opiskella :Dtaa opiskella :D

Liian kuiva sisäilma, Liian kuiva sisäilma, 
jonka takia nenä on jonka takia nenä on 
ihan helvekon kuiva ihan helvekon kuiva 
ja kipeä aamuisin>:[ja kipeä aamuisin>:[

Se et tulee pimeetä :(Se et tulee pimeetä :(

Vitun poraVitun pora

Se että miks helvetis ei Se että miks helvetis ei 
oo syyslomaa?? Mitä oo syyslomaa?? Mitä 
vitun paskaa on tämä vitun paskaa on tämä 
että toisilla saattaa olla että toisilla saattaa olla 
ja toisilla ei oo?? Ei voi ja toisilla ei oo?? Ei voi 
olla niin vaikeeta olla olla niin vaikeeta olla 
yhen viikon ajan laitta-yhen viikon ajan laitta-
matta niitä luentoja ja matta niitä luentoja ja 
deadlineja … helpottais deadlineja … helpottais 
monien mielenterveyttä monien mielenterveyttä 
tämmönen viikon loma tämmönen viikon loma 
mutta ei :D:D saa jakaa mutta ei :D:D saa jakaa 
vaikka holman juhalle!vaikka holman juhalle!

ÄrsyyntyminenÄrsyyntyminen

HyvesignalointiHyvesignalointi

UEF, sen viestintä UEF, sen viestintä 
sivuaineopiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille ja 
surkeat tehtävänannotsurkeat tehtävänannot

OppimispäiväkirjatOppimispäiväkirjat

TietyötTietyöt

Se kun heräsin ja jääkaapis-Se kun heräsin ja jääkaapis-
sa ei ole aamupalatarpeitasa ei ole aamupalatarpeita

Psykologien munattomuus/pimpittömyys pyytää 5,5 Psykologien munattomuus/pimpittömyys pyytää 5,5 
vuoden yliopistokoulutusta ja vastuullista asiantunti-vuoden yliopistokoulutusta ja vastuullista asiantunti-
jatehtävää vastaavaa palkkaa.jatehtävää vastaavaa palkkaa.
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Kiire:(Kiire:(

Se että  tähän kyselyyn pys-Se että  tähän kyselyyn pys-
ty vastaamaa vaa kerran ty vastaamaa vaa kerran 
enkä päässy vuodattamaan enkä päässy vuodattamaan 
ku vaan yhen asianku vaan yhen asian

Se kun liput tapahtumiin Se kun liput tapahtumiin 
menee niin nopeestimenee niin nopeesti

Se, että on vähä kausi-Se, että on vähä kausi-
flunssaa, joka ei parane flunssaa, joka ei parane 
ees viikonlopun lepäilyl-ees viikonlopun lepäilyl-
lä, vaan yllättää joka aamu lä, vaan yllättää joka aamu 
uudestaa (ei oo korona uudestaa (ei oo korona 
i swear)i swear)

Se, että banaanikärpäset on Se, että banaanikärpäset on 
vallannu mun kämpän. Ei saa vallannu mun kämpän. Ei saa 
ees vessassa olla omassa rau-ees vessassa olla omassa rau-
hassa ku ne pörrää vieressähassa ku ne pörrää vieressä

KylmyysKylmyys

Keli. Se ettei voi istua ilman Keli. Se ettei voi istua ilman 
selkäkipua. Se että joka päivä selkäkipua. Se että joka päivä 
ei voi syödä karkkiaei voi syödä karkkia

Se miten Rorschachin testissä pää-Se miten Rorschachin testissä pää-
telmiä vedetään hatusta ja tätä huu-telmiä vedetään hatusta ja tätä huu-
haata vielä opetetaan meillehaata vielä opetetaan meille

Kun on niin hiljaista, Kun on niin hiljaista, 
seesteistä ja siistiäseesteistä ja siistiä

Edellinen suku-Edellinen suku-
polvi – miksi ne polvi – miksi ne 
ei osaa kommuni-ei osaa kommuni-
koida ja kuka niitä koida ja kuka niitä 
opettais?opettais?

FlunssaFlunssa

IhmisetIhmiset

Niin kova vasta-Niin kova vasta-
tuuli ettei pyöräl-tuuli ettei pyöräl-
lä pääse eteenpäinlä pääse eteenpäin

Kandipari nukkuu Kandipari nukkuu 
joka jutusta pommiinjoka jutusta pommiin

Karjalan menettämi-Karjalan menettämi-
nennen

Kun vedän kasvomaskin Kun vedän kasvomaskin 
pois naamalta niin aina sa-pois naamalta niin aina sa-
malla riuhtaisen vahingos-malla riuhtaisen vahingos-
sa kuulokkeet ulos korvistasa kuulokkeet ulos korvista

Maskin sisään eksyneet hiuk-Maskin sisään eksyneet hiuk-
set, jotka kutittaa :(set, jotka kutittaa :(

Se, että tätä palstaa on niin helvetin vaikea lukea. Ihan sama Se, että tätä palstaa on niin helvetin vaikea lukea. Ihan sama 
en enää välitä. Hyvää joulua.en enää välitä. Hyvää joulua.
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