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PÄÄKIRJOITUS

Ajatusten hautuminen on aivan mahtava ilmiö. Vaikka 
mielestään miettisi kaikkea muuta, saattaa päähän pälkähtää 
äkisti uusi oivallus tai valmis ratkaisu vanhaan ongelmaan. 
 
Miksi päätoimittaja höpisee hauduttelusta, kun pitäisi 
kertoa uusimmasta Ärsykkeestä? Ideoiden kypsyttely on ollut 
minulle kantava voima lehteä kasatessa. Nyt lukemaasi nume-
roa on työstetty pikkuhiljaa muutaman kuukauden ajan, joten 
ideoinnille on riittänyt aikaa. Myös tarvetta oli, sillä Ärsykkeen te-
kemisestä on vielä rutiini kaukana – parit vakiopalstat säilyttivät 
paikkansa, mutta muuten sivut on saanut täyttää miten lystää.  
 
Kenties parhaat älynväläykset syntyvät myö-
hään yöllä, kun suhteellisuudentaju ja muut turhat ra-
joitteet ovat menneet jo nukkumaan. Viimeisten sivujen 
viihdeosiosta huomaa hyvin, millaisia oivalluksia yön pi-
meinä tunteina voi ilmaantua. Yksittäisistä ideoista vain 
pieni osa päätyi painettavaksi, ja ehkä ihan hyvä niin. 
 
Ärsyke on  Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelijoiden 
ainejärjestölehti. Yleisö on siis varsin rajattu, mutta pieni kohde-

Tabula rasa
ryhmä kääntyy eduksi. Lehdestä on pyritty tekemään jotain, mitä 
vain Stimuluksen lehti voi olla. Vitsit tuskin aukeavat ulkopuo-
lisille, ja juttujen aiheet sopivat parhaiten paikallisille psykolo-
gian opiskelijoille. Toivon toki, että lehdestä nauttivat muutkin. 
 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia, jotka ovat kevään nume-
ron tekoon mitenkään osallistuneet. Puuhaa on riittänyt niin 
kirjoittamisessa, mainostenkeruussa kuin lukuisilla muillakin 
sektoreilla. Syvimmät kumarrukset 
ja nöyrimmät kiitokset osoitan visu-
aalisen puolen ihmisille, eli taittajal-
le ja kaikille kuvituksia hoitaneille. 
Hyvätkin tekstit jäisivät lukemat-
ta, jos ulkoasu ei olisi kunnossa. 
 
Antoisia lukuhetkiä! 

ARIMO KERKELÄ

Ärsykkeen päätoimittaja

PUHEENJOHTAJA

Uusia tuulia, kireitä siimoja
Juhlavuoden ke-
vät, mitä kaik-
kea se pitääkään 
sisällään. Meillä 
uudessa halli-
tuksessa vuoden 
alku on mennyt 
hujauksessa uu-
sia toimiamme 
opetellessa ja 
ympäriltä saatua 

infoa pureskellessa. Yhdistyksellämme 
menee tällä hetkellä lujaa, kiitos aiem-
pien vuosien toimijoille siitä. Toimivaa 
yhteistyötä löytyy niin muihin ainejär-
jestöihin, psykologian opiskelijoihin 
ympäri Suomen sekä laitoksen suuntaan, 
mistä saamme olla onnellisia. Opinto-
asiamme rullaavat ja aktiviteetteja riittää.
      Itse olen koko opintojeni ajan ollut sitä 
mieltä, että tästä pääsykokeiden ja työ-
elämän välisestä ajasta täytyy ottaa kaik-
ki, sekä hyöty että hupi, irti. Yliopisto-
opintojen ollessa teoriapainotteisia koen 
Stimuluksen antavan minulle jotain käy-
tännöllistä. Olen myös todennut stimp-
pailun olevan oiva kanava muiden vuo-
sikurssien psykalaisiin tutustumiseen, 

toisten ainejärjestöjen ihmisiä unohta-
matta. Uskoisinkin opiskeluaikana synty-
neiden tuttavuuksien osuvan tiellemme 
yllättävän usein myös sitten työelämässä. 
Oma suhteeni Stimulukseen alkoi jo fuk-
sisyksynä saatuani ensimmäisen pestini 
työ- ja persosektorilla. Seuraavaksi pää-
sin mukaan hallitustoimiin sihteeriksi, 
ja nyt olen tässä, puheenjohtajana. Toi-
meen ryhdyin yritteliäisyyttä puhkuvin 
mielin kuitenkin tietäen, että edessä olisi 
yllin kyllin opittavaa. Toivoisin kaikkien 
pestinhaltijoiden, itseni mukaan lukien, 
ottavan kaiken irti tilaisuudestaan.
      Tänä vuonna eräs erityisen huomio-
ni kohde ovat tiimit, joiden toimintaan 
toivoisin vielä lisää volyymia. Erilaisia 
tapahtumia on helpompi järjestää, jos 
tekijöitä on enemmän. Myös ekskur-
sioperinnettä olisi hienoa elvyttää, sekä 
suunnata huomiota entistä enemmän 
yritysyhteistyöhön. Tiimit ovat mainio 
paikka jokaiselle halukkaalle päästä mu-
kaan toimintaan, ja niiden kautta syntyvä 
yhteistyö tuottaa tervetullutta lisäenergi-
aa yhdistyksen hyväksi. Vaatii loppuen 
lopuksi ainoastaan vähän viitseliäisyyttä 
puhaltaa yhteen hiileen muiden kans-

sa yhteisen hyvän vuoksi, ja ties vaikka 
järjestökärpänen siinä samalla puraisisi. 
Samalla kerryttää jotain, mitä rahalla tai 
luennoilta ei saa.
           Stimulus on aktiivinen ja iso ainejär-
jestö, joka on saanut osakseen roppakau-
palla kiitosta innokkuudestaan. Ilmapiiri 
meillä saattaa välillä olla erään psykolo-
gian opiskelijan sanoin ”työelämäorien-
toitunutta”. Kuitenkin toisinaan ilahdun 
siitä, miten pirteä yhteishenki vie kelta-
haalarista kansaamme yötä myöten kohti 
uusia seikkailuja. Se, millaista toimintaa 
Stimulus jäseniään varten toteuttaa, on 
teistä kiinni. Palautteen pohjalta saamme 
arvokasta tietoa, ja toivonkin kevään jä-
senkyselyn tuovan myös uutta näkökul-
maa toimintamme suunnitteluun. Muis-
takaamme, että Stimulus on sen jäsenet, 
ja oman äänensä saa jokainen, joka sen 
ilmaista tahtoo.

Hilpeää kevättä ja erityisesti kevään lop-
purutistusta eli vappuviikkoa!

Kevätterveisin
JOHANNA PEKKALA
Stimuluksen puheenjohtaja
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PAIKALLISET

”Alun järkytyksen jälkeen matkan pituu-
teen tottui aika nopeasti.”

”Hyvinhän sinne - autolla - pääsee. To-
sin talvella vois tietty olla vielä vähän 
kauempana, että moottori ehtis lämmetä 
matkalla paremmin ;P ”

”Sopivasti herää, kun pyöräilee pakka-
sessa sen mäen ylös.”

”Hyötyliikunta on myös opiskelijoille hy-
väksi.”

”En kuitenkaan sanois että lähellä on. 
Otan sen kapuamisen sinne ihan kun-
toiluhengessä tosin happamasti. Sitten 
mummona ku aika on kuultanu muistot 
nii kiittelen et tulipahan liikuttua nuore-
na.” 

“Ei ole liian kaukana ja jyrkkä mäkikin 
on vain loistavaa treeniä.”

Onko Ylistönmäki liian kaukana?

”Opiskelijavalintojen yhteydessä pitäisi 
tehdä kuntotesti, jotta saadaan kasaan 
joukko joka selviää myös opiskelun fyy-
sisistä haasteista..”

”Pelkkä etäisyys ei ole ongelma Ylistön-
mäelle kiivetessä, vaan myös se tosiseik-
ka, että kyseessähän on Jyväskylän oma 
Everest ja etenkin näin talvella tämän ky-
seisen vuoren valloittaminen voi käydä 
voimille. Kiivetessä voi totisesti huomata 
kasvillisuuden olevan karumpaa ja ilman 
ohuempaa, jos selviää ylös asti ilman 
vuoristotautia. On tärkeää ottaa huo-
mioon, että myös liikuntavammaisten, 
sairaiden sekä iäkkäämpien ihmisten tu-
lisi päästä Ylistönmäelle ilman kohtuut-
tomia järjestelyjä. Oma ehdotukseni on 
jonkinlaisen hiihtohissin rakentaminen 
tai vähintään yliopiston tulisi sponso-
roida jokaiselle opiskelijalle jonkinlaiset 
vuorikiipeilyvarusteet, kuten jäänaska-
lin, jotta kiipeäminen helpottuisi. ”

Ääniä yhteensä 83

64
19

On 77,1% Ei ole 22,9%

”Hyvät tilat liian kaukana kaikesta! No 
toisaalta, pysyypä psykalaiset hyvässä 
kunnossa, ku hikoilee joka aamu ne sa-
dat askeleet ylämäkeen.”

”Ei se Ylistö vaan se mäki”

”Pohjoisessa ei tietääkseni rakenneta 
jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettuja 
julkisia rakennuksia tuntureiden päälle, 
mutta Jyväskylässä on toisin!”

”Tavallaan kauaskin jaksaa vielä polkea, 
joten se etäisyys ei ole niin paha, mutta 
ne PORTAAT!!!”

”Siellä polulla on lisäks hirveen pimee-
tä!”

”Vaikka asuu Ylistönmäen toiselta puo-
lelta, tuntuu kuin Mattilanniemeen olisi 
aina lyhyempi matka.”

”Ei noin yleensä ottaen. Hienot tilat! Tal-
vella matka tuntuu pidemmältä ja joskus 
ruokailu jää siirtymisien takia.”

”Riippuu vähän mistä suunnasta sin-
ne on tulossa :D ja kuinka lyhyt matka 
Mattilanniemeen on ollut aiemmin. Esi-
merkiksi jos matka Mattilanniemeen on 
aiemmin kestänyt 20 minuuttia niin ei se 
5-10 minuutin lisä mäelle tunnu missään 
:D mutta jos matka Mattilanniemeen on 
aiemmin kestänyt 3 minuuttia niin on-
han tuo varmasti aika tuntuva lisäys!”

”Se on asenteesta kiinni :) Sitä paitsi, 
Ylistönmäen tilat ovat ihan mahtavat 
verrattuna moniin muihin tiloihin yli-
opistolla.”

“Ei ole liian kaukana, koska itse asun 
Kuokkalassa. Sen sijaan se on liian kor-
kealla, joten se tuntuu että se on kauka-
na.”

”Psykologian laitos on kahmaissut itsel-
leen kunniapaikan, mäen päällä! Siellä se 
iso sydän saa sykkiä rauhassa samaan ai-
kaan, kun opiskelijoilta poksahtavat sää-
riluut poikki luistellessa mäkeä ylös alas.”

”Joudun aina kävelemään rautatiease-
malta Ylistölle ja junien aikataulujen 
vuoksi olen useimmiten myöhässä luen-
noilta. Mattilanniemeen mennessä tätä 
ongelmaa ei ole.”

”Siellä ei ikinä tapaa ihmisiä! Paitsi ne 
jotkut tietyt samat. Ja helvetti sitä mäkeä 
talvisaikaan. Ja niitä portaita. Mutta tilat 
ylistonmäellä on kivat, jee.”

”Pahinta ei ole matkan pituus vaan 
Olympusvuoren kaltevuutta mukaileva 
suunnaton ylämäki.”

”AAAAARRRARARARAAAAAAAR!!!”

Ärsyke kysyi opiskelijoilta, onko uudelle Psykologian laitokselle liian pitkä mat-
ka. Runsaasti vastauksia keränneessä kyselyssä mäen korkeus koettiin etäisyyttä 

pahemmaksi.
Kuvitus Anniina Kuusela

On
Ei ole

KYSELY

KUULUMISIA LAITOKSELTA JA LÄHISEUDULTA
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Tykkään hieroa, tykkään liikkua, 
tykkään Vierumäestä.”

Siinä syyt Karri-Pekka Kauppi-
sen uuteen aluevaltaukseen. Hän aloitti 
tammikuussa vuoden mittaisen urheilu-
hierojan koulutuksen Vierumäen urhei-
luopistolla. Idea Vierumäelle lähdöstä 
syntyi jo muutama vuosi sitten.

”Mä olin miettinyt sitä jo aiemmin, 
että jos en pääsisi psykalle, niin se olisi 
semmoinen vaihtoehto mitä voisi tehdä 
välissä”, Karri kertoo.

Uudesta opinahjosta huolimatta Kar-
ri ei pidä täyttä välivuotta yliopistolta. 
Nyt tekeillä ovat filosofian perusopinnot. 
Aikaa riittää myös muiden valmenta-
miseen, sillä Karri opettaa tänä keväänä 
kahdella psykologian sekä yhdellä sosiaa-
lipsykologian valmennuskurssilla.

”Ne sekä Psykalle.fi pitävät kevään 
kiireisenä, että olen kyllä psykalla vaikka 
olenkin Vierumäellä.”

Pienen irtioton myötä Karri on kui-
tenkin ymmärtänyt, kuinka paljon pitää 
psykologiasta.

”Minulla on todella vahva psykan 
napanuora joka ei ole mitenkään päässyt 
poikki, eikä varmaan pääsekään. Tuolla 
olo on havahduttanut, että tykkään psy-
kasta todella paljon”, Kauppinen kom-
mentoi.

Urheiluhierojan koulutus on vuoden 
mittainen ammattikoulututkinto. Opis-
kelu amiksessa on Stimpan edellisen 
puheenjohtajan mukaan ”paljon järkyttä-
vämpää” kuin yliopistossa. Akateemisen 
oppimisen jälkeen aikaiset aamut, läsnä-

Minne katosi Karri?

Ehkä parasta 
on se että saa 

hyvää hierontaa 
ja opintopisteet 

juoksee

“
”

Stimuluksen edellinen puheenjohtaja vaihtoi vuodek-
si Vierumäen urheiluopistolle. Psykologia ei unohdu, 

vaikka päivät kuluvatkin urheiluhieronnan parissa.

Teksti Arimo Kerkelä / Kuva Marju Keltikangas

olopakko ja tylsät teoriaopinnot tuntuvat 
pieneltä taantumalta.

”Anatomia ja fysiologia on todella 
kuivaa. Latinankielisiä termejä esimer-
kiksi lapaluulle on jotain parikymmentä 
ja ne tuntuvat todella epämotivoivilta 
opiskella. Mutta käytännön opinnot ovat 
olleet siistejä.”

Kuivista hetkistä huolimatta Kar-
ri on viihtynyt Vierumäellä. Ympäristö 
kannustaa liikkumaan, sillä esimerkiksi 
liikuntatunnit ja uimahalli ovat vapaa-
ajallakin ilmaisia. Lisäksi edessä on kah-
deksan päivän opintomatka Pekingiin.

”Ehkä parasta on se että saa hyvää 
hierontaa ja opintopisteet juoksee”, Karri 
nauraa.

Opiskelijatoimintaa Karri ei ole 
unohtanut, vaan vaikuttaa nykyisin Vie-
rumäen omassa oppilaskunnassa. Ur-
heiluhierojilla ei ollut aiemmin hallitus-
paikkaa, mutta nyt tilanne on muuttunut. 
Urheiluhierojille perustettiin uusi pesti, 
jota Karri hoitaa.

”Se paikallinen ainejärjestö on huo-
mattavasti vähemmän kehittynyt kuin 
Stimulus, joten minun on helppo viedä 
sinne ideoita. Siellä otetaan ne kaikki 
avosylin vastaan.”

Täysi paluu Jyväskylään koittaa vuo-
denvaihteessa. Aikooko vanha ainejärjes-
töaktiivi silloin jatkaa Stimuluksen tehtä-
vissä?

”Täytyy katsoa miten tämä boogie 
menee, mutta kyllä oppilasjärjestötyö on 
siistiä. Ja ehkä tunnustan miettineeni joi-
takin pestejä”, Karri paljastaa.

uomen yliopistojärjestelmä laitet-
tiin uusiksi vuoden 2010 alusta. 
Aikaisemmin yliopistot olivat olleet 

suoraan valtion omistuksessa ja ”holho-
uksessa”. Yliopistouudistuksessa yliopis-
tot irrotettiin tästä suorasta yhteydestä ja 
niistä tuli varsin suuressa määrin itsenäi-
siä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 
yliopistot pystyvät nyt itsenäisemmin 
päättämään omasta toiminnastaan ja 
opetuksen ja tutkimuksen järjestämises-
tä. Valtio tai ministeriö säätelee kuitenkin 
yliopistojen toimintaa mm. rajoitusjär-
jestelmän ja tutkintokattojen avulla. Esi-
merkiksi psykologiassa meille on asetettu 
tutkintotavoitteet kandidaatti-, maisteri- 
ja tohtorintutkintojen osalta, jotka myös 
määrittävät rahoitusta ja opiskelijoiden 
sisäänoton määrää. 

Useat yliopistot uudistivat tai muut-
tivat yliopistouudistuksen yhteydessä 
hallintoaan ja rakennettaan. Monissa 
yliopistoissa pieniä laitoksia ja yksiköitä 
yhdistettiin suuremmiksi hallinnollisik-
si kokonaisuuksiksi. Näin tapahtui esim. 
Tampereen yliopistossa, jossa psykologi-
an laitos tuli osaksi suurempaa yksikköä. 
Tämän seurauksena Jyväskylän yliopis-
ton psykologian laitos on tällä hetkellä 
ainoa ”itsenäinen” psykologian laitos 
Suomessa, joka vastaa itse omasta budje-
tistaan ja henkilöstöpolitiikastaan. Meillä 
on siis hieman suurempi mahdollisuus 
vaikuttaa omaan toimintaamme kuin 
muilla psykologian yksiköillä. Käytän-
nössä ero ei ole kovin suuri, koska mekin 
olemme riippuvaisia tiedekunnan ja yli-
opiston päätöksistä ja rahanjaosta. Näen 
tässä kuitenkin joitakin etuja. Voimme 
jossain määrin vaikuttaa omaan toimin-
taamme. 

Vuoden 2013 alusta yliopistojen ra-
hoitusjärjestelmä muuttuu. Uudessa 
järjestelmässä - sen tiedon perusteella, 
jonka olemme saaneet - painotetaan mm. 
enemmän kuin aikaisemmin julkaisujen 
ja erityisesti kansainvälisten julkaisu-
jen merkitystä sekä kilpailtua tutkimus-
rahoitusta. Valmistuneiden kandien, 
maistereiden ja tohtoreiden määrällä on 

Yliopistouudistus ja psykologian laitos
edelleen suuri vaikutus laitoksen rahoi-
tukseen. Julkaisujen lisäksi entistä enem-
män rahoituksessa kiinnitetään huomio-
ta siihen, että opiskelu etenee ja tutkinnot 
valmistuvat suunnitelluissa aikarajoissa. 
Huomiota kiinnitetään esimerkiksi 55 
opintopistettä lukuvuoden aikana suorit-
taneiden määrään. 

Rahoitusjärjestelmästä on myös seu-
rauksia opiskeluun. Esimerkiksi opinnäy-
tetyöt pyritään pääsääntöisesti tekemään 
laitoksen olemassa olevissa tutkimus-
ryhmissä. On järkevää ja kaikkien etu 
suunnata myös opiskelijoiden kandi- ja 
gradutyöt tukemaan tutkimusryhmien 
toimintaa ja sitä kautta myös rahoitusta. 
Samalla todennäköisyys siihen, että opin-
näytetöiden ohjaus toimii hyvin, lisään-

Jyväskylän yliopiston psykologian 
laitos on ainoa ‘itsenäinen’ 

psykologian laitos Suomessa

S

tyy. Meidän kannattaa siis kehittää tätä 
yhteistyötä. On sekä opiskelijoiden että 
henkilökunnan etu, että opinnot sujuvat 
suunnitellussa aikataulussa (esim. niin, 
että tutkinnot valmistuvat 5,5 vuodessa 
ja opintopisteitä suoritetaan lukuvuoden 
aikana riittävästi). Jos nämä asiat eivät 
toimi riittävän hyvin se näkyy myös ra-
hoituksessa ja vähitellen myös opetuk-
sessa, sen tasossa ja myös siinä tuessa, 
jota voimme tarjota opiskelijoille. Tämä 
on kova haaste henkilökunnalle. Miten 
sovittaa yhteen opetus, opinnäytetöiden 
ohjaus, tutkimusprojektit, rahoituksen 
hankkiminen, julkaisujen kirjoittaminen, 
hallinnolliset tehtävät (sitäkin tuntuu ole-
van välillä liikaakin) ja perhe sekä muu 
elämä. Sama koskee myös opiskelijoita. 
Miten löytää sopiva tasapaino opintojen 
ja muun elämän välillä. Yritetään löytää 
sopiva tasapaino.

RAIMO LAPPALAINEN
Professori, laitoksen johtaja

“

KOLUMNI HAASTATTELU

Lehden mentyä painoon 
Karri keskeytti opintonsa 
Vierumäellä ja palasi 
psykologian pariin.

Tervetuloa takaisin!
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HILGARD—ATKINSON —PSYKOLOGI

Minä istun tässä tuolissani... ja luen kirjaa. Niin, kirjaa.
Kirjaa, joka on täynnä kirjaimia, joista muodostuu sanoja.
Sanoista lauseita ja lauseista kappaleita. Ja kappaleista
kirja. Minä siis luen itse asiassa kirjaimia. Tavaan Hilgard-
Atkinsonia. Tavaan sanoja. Sanoja, joiden tietty järjestys
luo... merkitystä. Merkitystä, joka pitäisi sisäistää long-
term memoryyn ja muistaa tentissä. Tentissä. Missäpäs muualla.
Lukea ja muistaa tentissä. Muistaa ja lukea. Lukea ja unohtaa.
Tentin jälkeen. Unohtaa tentin jälkeen! Ei nyt sentään!
Minähän ”valmistun” psykologiksi viiden ja puolen vuoden päästä!
Ei noita sanoja voi eikä saa unohtaa. Ne täytyy sisäistää.
Sisäistää ja muistaa viiden ja puolen vuoden jälkeen ”valmiina”
psykologina. Että voi auttaa ihmisiä vapautumaan ongelmistaan.
Ja silloinhan on hyvä psykologi. Kun on sisäistänyt sanoja.
Ja auttanut sisäistetyillä sanoilla ihmisiä. Sisäistetyillä,
tietyssä järjestyksessä olevilla sanoilla ihmisiä. Niinpä
minä taas luen... tavaan... Hilgard—Atkinsonin sisäistettäviä,
tietyssä järjestyksessä olevia sanoja. Ja minustakin tulee
hyvä psykologi. Viiden ja puolen vuoden jälkeen.

        Make

Jäseniä: 358 (maaliskuu 2012)

Perustamisvuosi: 1962

Pestejä: Yli 40

Tykkääjiä Facebookissa: 160 (maaliskuu 2012)

Ainejärjestötilan koko: pinta-ala 0,3m², tilavuus 340 litraa

Stimulus lukuina
l

l

l

l

l

Lisää vanhoja 
Ärsykkeitä voi 

lukea Stimuluksen 
kaapilla Y33:n 

aulassa.

Arkistojen kätköistä: Ärsyke 4/1980 SPOL-semma 
pähkinänkuoressa

Suomen Psykologian Opiskelijain liiton tämänvuotinen seminaari järjes-
tettiin Jyväskylässä 28. tammikuuta. Tilaisuuden teema oli psykoterapia, 

ja tapahtumaa riitti runsaasti sekä aiheesta että sen vierestä.

Psykologiassa on usein se ongelma, että 

sekoitetaan omenat ja appelsiinit. Joku kutsuu sitä 

hedelmäsalaatiksi, minä kutsun sitä kompostiksi. 

- Luennoitsija Jari Lipsanen -
“

Seminaarin avaus ja SPOL-puheenvuoro
Luento: Terapiatutkimuksen menetelmät Jari Lipsanen (HY)
Lounas: Opiskelijaravintola Piatossa
Workshopit: Tanssi- ja liiketerapia, Musiikkiterapia, 
Psykodraama, Kirjallisuusterapia, Toimintaterapia ja 
Integratiivinen hoito 
Kahvitauko
Paneelikeskustelu: Mielenterveysongelma-case 
eri terapiasuuntausten näkökulmasta
Jarl Wahlström, Aarno Laitila, Seppo Anttonen &
Outi Jäntti
Lopetuspuheenvuoro
Iltaohjelmaa Ravintola Giggling Marlinissa

OHJELMA
12 – 12.15

12.15 – 13.15 
13.15 – 14.30

14.30 – 16

16 – 16.30
16.30 – 17.30

17.30 – 17.45
21 –

d

aa

d

TAPAHTUMA

Kuva: Ville Ritola
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Yleisesti arvellaan, että Rooma 
on ottanut nimensä Raumasta

Noin 40 000 asukasta
Suomen kolmanneksi 
vanhin kaupunki, 
perustettu vuonna 1442
Tunnettu erikoisesta 
murteestaan

Rauma
l
l

l

Vakavailmeinen Niemi on oikeasti 
hauska mies.

M

“

Professori Pekka Niemi –
Rauman lahja maailmalle

Psykonet-luennoilta tuttu professori on säilyttänyt 
raumalaisuutensa Turun yliopistolla.

Teksti Arimo Kerkelä / Kuva Turun yliopisto

Liity kannatusjäseneksi!

e

h g

f
TOISAALLA

HAASTATTELU

ONKO JYVÄSKYLÄN ULKOPUOLELLA ELÄMÄÄ?

Onko opiskeluaikasi ohi? Ei se mitään, 
sillä nyt voit liittyä Stimuluksen kanna-
tusjäseneksi! Kannatusjäseniksi voivat 

ryhtyä yksilöt ja yhteisöt, jotka eivät vielä 
järjestöön muuten kuulu. 

 
Stimuluksen kannatusjäsenenä tuet toi-
mintaamme, etkä itsekään jää puille pal-
jaille. Kannatusjäsenet kutsutaan Stimu-

luksen vuosijuhliin sekä joka vuosi yhteen 
juuri heille suunnattuun tapahtumaan. 

Tänä syksynä Stimulus juhlistaa 50-vuo-
tista taivaltaan. 

 
Kannatusjäsenyyden hinta on 30 euroa 
kolmelta vuodelta tai 100 euroa ikijäse-
nyydestä. Maksun voit maksaa Stimulus 
ry:n tilille 529002-40142909 viitenume-
rolla on 1203 (ikijäsenyys) tai 1232 (kol-
me vuoden jäsenyys). Liittyessäsi ota yh-
teyttä sihteeriimme Kristiina Heiskaseen 
(kristiina.n.m.heiskanen@student.jyu.fi). 

ikä oli Aleksis Kiven puhe-
linnumero? Onko Tarja Ha-
losella kymmenen varvasta? 

Kysymykset ovat esimerkkejä Kogniti-
ivisen psykologian ja neuropsykologian 
perusteet -kurssin (PSYP120) luennolta. 
Opetuksen aiheena on tietomuisti, ja 
luennoitsijana toimii professori Pekka 
Niemi.

Niemi jää helposti mieleen sekä len-
nokkaan opetuksensa että vahvan mur-
teensa ansiosta. Vaikka Psykonet-luento 
lähetetään Turusta, ei puhetta pidä se-
koittaa Turun murteeseen. Professori 
Niemi tekee heti luentonsa alkumetreillä 
selväksi, että hän on kotoisin Raumalta.
”Syntyperäisille turkulaisille on kun-
niaksi, että he kuulevat eron. Muualla 

Suomessa minut otetaan turkulaisena 
jokseenkin aina”, Pekka Niemi kertoo.
 
Niemi on luonut pitkän uran psyko-
logian parissa. Hänen erityisalaansa 
ovat kognitiiviset prosessit, erityisesti 
lukemaan oppiminen. Aiemmin Pekka 
Niemi johti Psykologian laitosta Turun 
yliopistolla. Mutta miten raumalainen 
on säilyttänyt kielensä turkulaisten piir-
ittämänä?

”Vaihtelevalla menestyksellä. Asuttu-
ani parikymmentä vuotta Turussa, sanoi-

vat kotipuoleen jääneet ystävät, että ’snuu 
giäl o menny huanoks’. Parhaiten säilyy 
lapsuudessa omaksuttu puheen nuotti. 
Kun viime vuosina olen ollut enemmän 
Raumalla, on kielikin alkanut puhdistua”, 
pitkän linjan psykologi sanoo.

Värikäs kieli on raumalaisuuden 
erottuvin osa, mutta kotikaupunki on 
vaikuttanut Niemeen myös muuten.

”Raumalla aikuiseksi kasvava saa 
kuin huomaamattaan identiteetin, josta 
on hyötyä. Pienestä kaupungista meren 
rannalla on aina lähdetty mihin ikänä on 
tarvinnut.”

Millaisia raumalaiset sitten ovat? 
Professori Niemen mukaan he ovat to-
imeliasta väkeä.

”Raumalaisuuteen kuuluu, että 
asioille voi aina tehdä jotain. Kun val-
tio rakensi Poriin rautatien sata vuot-
ta sitten, raumalaiset rakensivat sille 
omalla kustannuksellaan yhdysradan. 
Ei kuitenkaan Poriin, vaan etelämmäksi 
Kokemäelle.”

Huumoriakaan ei ole Raumalla un-
ohdettu.

”Vaikka yleisesti arvellaan, että 
Rooma on ottanut nimensä Raumas-
ta, raumalaiseen identiteettiin kuuluu 
myös realismi ja kyky nauraa itselleen. 
Porilaisten raumalaisvitsejä kerrotaan 
mielellään eteenpäin ja elämä Raumalla 
muistuttaa hiukan tiettyä gallialaiskylää. 
Tällaisia eväitä olen arvostanut eläessäni 
muualla”, professori Pekka Niemi toteaa.
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Lukuterapiakoiran tehtävänä on 
kuunnella, olla aktiivisesti läsnä ja 
tukea lukemisvaikeuksien kanssa 

kamppailevia”, kertoo Börjen omistaja, 
erikoiskirjastonhoitaja Raisa Alameri.

Lukuterapiakoira seuraa tiiviisti, kun 
sille luetaan ääneen. Jo muutaman käyn-
nin jälkeen asiakkaan hermostuneisuus 
heikkenee ja lukeminen tai puhuminen 
helpottuu.

”Kun ihminen rupeaa auttamaan ja 
opastamaan vaikeuksien kanssa kamp-
pailevaa, niin usein käy niin että hän 
korjaa, oikoo ja keskeyttää, mutta hir-
vein harvoin muistaa sanoa että ’meni-
pä hirveän hyvin’. Koira kun ei osaa itse 
lukea ollenkaan, niin se on tyytyväinen 
kaikkiin suorituksiin”, Alameri sanoo.

Koulutusta kaukomailta

Rekisteröityjä lukuterapiakoiria on maa-
ilmalla yli kaksituhatta, joista valtaosa 
toimii Yhdysvalloissa. Maltankoira Börje 
on tällä hetkellä Pohjois-Euroopan ainoa 
lukuterapiakoira.

”Lukukoira on saanut hyvän pe-
ruskoirakoulutuksen. Sen lisäksi luku-
koiralle on opetettu muutamia sellaisia 
avainsanoja, joilla se tietää mitä siltä 
odotetaan, esimerkiksi katsomista kir-
jaan, tai että se panee tassun kirjan si-
vulle, tai että se kiittää tai reagoi lukijan 
onnistumisen tunteeseen”, Raisa Alameri 
luettelee.

Koska toimintaa on Euroopassa vielä 
vähän, on koulutustakin haettava kau-
empaa. Raisa ja Börje ovat suorittaneet 
Intermountain Therapy Animals -järjes-
tön lukuterapiakoirakoulutuksen Yhdys-
valloissa.

Lukuterapiakoirien lisäksi on ole-
massa muitakin lukukoiria, mutta niillä 
on taustalla toisenlainen koulutus. Esi-
merkiksi kaverikoiria on hyödynnet-
ty lukemisen harjoittelussa. Alameren 
mukaan on hienoa että kaverikoiriakin 
käytetään kirjastoissa, sillä lukukoirien 
kysyntä on valtava.

Lukuterapiakoira ei 
hauku vaan kannustaa

Mikä kulkee neljällä jalalla, työskentelee 
Sellon kirjastossa Espoossa ja auttaa sel-
viämään lukivaikeuksista? Vastaus on Bör-
je, Suomen ensimmäinen lukuterapiakoira.

Teksti Arimo Kerkelä / Kuvitus Anniina Kuusela

Auttamisen alkuvaiheet

Raisa Alameri hankki Börjen viime vuo-
den maaliskuussa. Jo ennen koulutus-
taan Börje osoitti sopivansa lukuterapia-
koiraksi.

”Se luki minun kanssa dekkareita ja 
lehteä. Mieheni hermostui, kun se tutki 
hänen kanssaan kaikki mahdolliset ohje-
kirjat”, Alameri nauraa.

Lukuterapiakoirista hän oli kuullut 
jo 2000-luvun alussa, kun niistä kerrot-
tiin amerikkalaisissa kirjastoalan julkai-
suissa. Koiran hankkiminen kirjastoon 
oli pitkään Alameren mielessä, kun hän 
työskenteli Sellon kirjaston nuortenosas-
tolla.

”

Jo ennen koulutustaan Börje 
osoitti sopivansa lukuterapia-

koiraksi“
”Sellon kirjaston nuortenosastolla 

meillä on paljon maahanmuuttajapoikia. 
Pojat olivat usein jo teini-iässä, mutta 
koska he eivät olleet kovin paljon pysty-
neet koulua käymään, niin nämä pojat 
joutuivat alemmille luokille kuin mihin 
ikä asettaisi heidät. Heillä oli heikompi 
suomenkielen taito, ja lukeminen sujui 
vähän niin ja näin. Mietin hirveästi, että 
millä heidät saisi harjoittelemaan.”

Koiran sijaan lukemista alettiin tuol-
loin harjoitella interaktiivisten pelien 
avulla. Raisa Alameri siirtyi nuorten-
osastolta muihin tehtäviin, mutta Börjen 
hankkimisen jälkeen ajatus lukukoirasta 
nousi uudestaan esiin, kun Raisan esi-
mies mietti mitä uusia palveluita kirjas-
toon voisi hankkia.

”Sanoin että minähän voin tuoda 
Börjen kesäksi harjoittelemaan kirjas-
toon, sillä Börje tykkää kuunnella kun 
ihmiset lukevat ääneen. Jos vaikka sitä 
kautta saisi uusia asiakkaita kirjastoon. 
Niin Börje tuli kokeilemaan ja niin Börje 
sitten jäi.”

ARTIKKELI
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Koirasta kehkeytyi kirjaston 
oma kuuluisuus, josta on 

uutisoitu ulkomaillakin

Hurtan hurja suosio

Börje todellakin tuli jäädäkseen. Heti 
kesällä koirasta kehkeytyi kirjaston oma 
kuuluisuus, josta on uutisoitu ulkomail-
lakin.

Suurin osa Börjen asiakkaista on lap-
sia ja nuoria, mutta lukemassa käy myös 
paljon aikuisia. Aikuiset asiakkaat saat-
tavat olla esimerkiksi afasiapotilaita tai 
liikenneonnettomuudessa vammautu-
neita, joille lukeminen tuottaa jatkuvasti 
vaikeuksia. 

”Se oli minulle yllätys. Olin jotenkin 
ajatellut että kaikki asiakkaat ovat lapsia 
tai nuoria”, Raisa Alameri hämmästelee.

Börje työskentelee kerran viikossa 
kahden tunnin vuoroissa. Kahteen tun-
tiin mahtuu 4-5 asiakasta. Lyhyillä työ-
vuoroilla varmistetaan, että koira jaksaa 
keskittyä työhönsä.

”Olisihan se ihan hirveää jos koira 
vain lötköttäisi eikä millään tavalla an-
taisi palautetta, kun lukija on juuri saa-
nut elämänsä onnistumisen fiiliksen. 
Lukukoira pyritään pitämään koko ajan 
mukana tilanteessa”, Börjen omistaja pe-
rustelee.

Vastuu säilyy valvojalla

Kun Börje työskentelee asiakkaan kans-
sa, pysyttelee Raisa Alameri sivummalla.

”Tehtäväni lukemistilanteessa on ai-
noastaan varmistaa se, että molemmilla 
on vaivaton ja miellyttävä olo eikä heitä 

“
häiritä”, erikoiskirjastonhoitaja Alameri 
sanoo.

Työn keskellä on kuitenkin muistet-
tava, että lukuterapiakoirakin on eläin. 
Raisa Alameri toivoo, ettei lukukoiri-
na käytettäisi mitä tahansa koiria, vaan 
eläinten koulutukseen panostettaisiin.

”On otettava vastuuta siitä että se on 
aina eläin, joka lukutilanteeseen tuo-
daan. Se on minua huolettanut, että jos 
tämä muuttuu oikein suureksi innostuk-
seksi, niin sitten ne ovat jotain muuta 
kuin koulutettuja kirjastokoiria tai luku-
koiria”, Raisa Alameri pohtii.

Tuumittavaa tulevaisuuteen

Lukuterapiakoirien taival on Suomes-
sa vasta alkutekijöissään. Ensimmäisen 
kerran koiralle lukemista kokeiltiin Kaa-
rinan kirjastossa tammikuussa 2011.

Börje on vielä nyt Suomen ainoa 
koulutettu lukuterapiakoira, mutta kol-
legoita on tulossa – ahvenanmaalainen 
Alma-koira on suorittamassa samaa 
koulutusta, ja kiinnostusta on muual-
lakin. Kehitystä tosin hidastaa se, ettei 
koulutusta ole ainakaan vielä Suomessa.

”Varmasti tämmöinen koulutus saa-
taisiin suomalaisvoimin pystyyn. Vielä ei 
ole näkynyt se, että kuka sitä rupeaisi or-
ganisoimaan”, alan suomalainen pioneeri 
Raisa Alameri arvioi.

Lukukoirat yleistyvät pikkuhiljaa, 
vaikka allergiat rajoittavatkin koirien 
käyttöä julkisissa tiloissa. Koulutuksen 
ja koirien lisäksi Raisa Alameri kaipaisi 
alalle suomenkielistä tutkimusta. Tähän 
mennessä hän on lukenut vain amerik-
kalaisia ja brittiläisiä tutkimuksia.

”En ole törmännyt vielä mihinkään 
kotimaiseen tutkimukseen, mutta niitä 
odotellessa jatketaan töitä”, Raisa Alame-
ri toteaa.

”Psykologien Sosiaalinen Vastuu pyrkii edistämään 
ihmisten oikeutta psyykkiseen ja sosiaaliseen hy-
vinvointiin. Psykologeja kannustetaan toimimaan 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi”, PSV:n puheenjohtaja 
Ferdinand Garoff kertoo.

Yhdistyksellä on aihetta juhlaan, sillä sen perusta-
misesta tulee 6. toukokuuta kuluneeksi 30 vuotta. Aluk-
si ryhmä kantoi nimeä Psykologien Rauhantoimikunta. 
Alkuaikojen päätee-
matkin poikkesivat 
nykyisistä.

”Jos alkuvaihees-
sa oli paljon rauhan-
puolustustoimintaa 
ja aseistariisuntaa ja 
muuta tämmöistä, 
niin tavallaan fokus 
on siirtynyt yleisem-
piin sosiaalisiin ilmi-
öihin Suomessa sekä 
kehitysyhteistyöhön”, 
Garoff tiivistää.

Kun Psykologien 
Rauhantoimikunta 
perustettiin, elettiin 
vielä kylmän sodan 
aikaa. Sekä valmistu-
neiden psykologien 
että alan opiskeli-
joiden keskuudes-
sa haluttiin edistää 
rauhanaatetta. Uusi 
toimikunta syntyikin 
Suomen Psykologi-
sen Seuran, Suomen 
Psykologiliiton ja 
Suomen Psykologian 
Opiskelijain Liiton 
yhteistyönä. 

Psykologien Rauhantoimikunta vaihtoi nimensä Psy-
kologien Sosiaaliseksi Vastuuksi vuonna 1991. Painopis-
te siirtyi laajemmin sosiaalisen hyvinvoinnin ongelmiin, 
kuten työttömyyteen ja mielenterveyspotilaiden asemaan. 
Seuraava suuri askel otettiin, kun Psykologien Sosiaalinen 
Vastuu muutettiin rekisteröityneeksi yhdistykseksi.

”Vuonna 1998 PSV muuttui järjestöksi, mikä mahdol-
listi sen että pystyimme hakemaan rahoitusta kehitysyh-
teistyöhankkeisiin ulkoministeriöiltä ja muilta tahoilta. 

Ennen sitä PSV oli osa Psykologiliittoa”, nykyinen pu-
heenjohtaja kertaa.

Entä mitä Psykologien Sosiaalisen Vastuu tekee nykyisin?
”Ensinnäkin toiminta jakaantuu kahteen osaan: Meil-

lä on paikallisjärjestöt kaupungeissa joissa koulutetaan 
psykologeja. Lisäksi meillä on eri vaiheissa erilaisia kehi-
tysyhteistyöhankkeita.”

Tällä hetkellä 
PSV:llä on kehitys-
yhteistyöprojekteja 
Libanonissa, Pa-
lestiinassa ja Na-
mibiassa. Garoff 
korostaa, että kan-
sainvälisissä hank-
keissa päävastuu 
on aina paikallisil-
la järjestöillä, joita 
Psykologien Sosiaa-
linen Vastuu tukee.

PSV tarvitsee jat-
kossakin innokkai-
ta aktiiveja. Myös 
uusia kehitysyhteis-
työhankkeita saa 
ehdottaa. Suuria 
mullistuksia ei ole 
lähipiirissä, mutta 
toimintaa kehite-
tään jatkuvasti.

”Jatkamme ja 
pyrimme laajen-
tamaan paikallista 
toimintaa. Sama 
koskee näitä kehi-
tysyhteistyöhank-
keita”, Ferdinand 
Garoff sanoo.

Garoffin mukaan kehitysyhteistyöstä voitaisiin tehdä 
vielä entistä tehokkaampaa ja ammattimaisempaa. Samal-
la Psykologien Sosiaalinen Vastuu voisi lisätä yhteistyötä 
vastaavien tahojen kanssa.

”Itse toivon, että eri alojen toimijoiden välillä syntyy 
enemmän yhteistyötä – vaikka Suomen Punaisen Ristin 
ja muiden järjestöjen kanssa, jotka toimivat tämäntyyp-
pisten kysymysten parissa Suomessa. Se on semmoinen 
tulevaisuuden asia”, puheenjohtaja Garoff päättää.

”

 

 
 

JUHLAHISTORIIKKI
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Musiikin viemää
musiikkiterapian monet mahdollisuudet

Miksi juuri musiikkiterapia?

En osaisi kuvitella, jos musiikki lakkaisi yhtäkkiä olemasta 
maailmassa. Musiikilla on aina ollut elämässäni erityinen paik-
ka ja se näyttäytyy minulle universaalina kielenä, sillä sitä ym-
märretään samansisältöisenä kaikkialla maailmassa, iästä riip-
pumatta. Tähänastiset empiiriset havaintoni ovat osoittaneet 
vahvasti sen, että musiikin vaikutukset ovat rajattomat ja se voi 
olla suunnaton voimavara hyvinvoinnillemme. 

Aloittaessani psykan ja musiikin opiskelut muutama vuosi 
sitten hoksasin pian, että näillä tieteenaloilla on yhteisiä raja-
pintoja. Suuri houkutus perehtyä musiikkiterapiaan kyti jo 
opiskelujen alusta lähtien. Viime lukuvuonna päätin tarttua 
tilaisuuteen: tieni vei Tampereelle musiikkiterapian perusopin-
tojen pariin. Suoritin musiikkiterapian perusopinnot avoimen 
yliopiston kautta ja käteen jäi arvokasta informaatiota sekä 
konkreettisia esimerkkejä musiikkiterapian erilaisista käyttö-
mahdollisuuksista. Jos ihan oikeaksi musiikkiterapeutiksi ai-
koo niin erikoistumiskoulutus kestää kolmisen vuotta. Tämä 
saattaa kenties jossakin vaiheessa toteutua kohdallani, katso-
taan miten käy :)

Mitä musiikkiterapia on ja mitä terapiassa oikein 
tehdään?

Yleispätevänä määritelmänä musiikkiterapiasta pidetään seu-
raavaa: ”Musiikkiterapia on musiikin ja äänen käyttämistä lap-

sen tai aikuisen ja terapeutin välisenä kehityksellisenä proses-
sina tavoitteena tukea ja edistää fyysistä, henkistä, sosiaalista ja 
emotionaalista hyvinvointia”. Musiikkiterapiaa voidaan toisaal-
ta lähestyä ajatuksella, että se on enemmänkin systemaattinen 
interventioprosessi, jossa terapeutin tehtävänä on auttaa asia-
kasta edistämään terveyttään musiikillisten kokemusten avulla. 
Musiikkiterapiasta ei siis ole olemassa yhtäpitävää määritelmää, 
mutta yleisellä tasolla voidaan sanoa, että musiikkiterapialle on 
ominaista systemaattisuus – se on säädeltyä, tietopohjaista ja 
tavoitteellista toimintaa.

Musiikkiterapian menetelmistä sekä tuloksellisuudesta 
kuulee toisinaan myös skeptisiä näkökulmia: ”Eihän siellä mu-
siikkiterapiassa tehdä muuta kuin lyödä rumpua eikä siitä ole 
kenellekään apua”. Totta on, etteivät kaikki rumpujen soitosta 
innostu mutta toisille se (tai minkä tahansa instrumentin soit-
taminen) voi olla ehkäpä ainoa purkukanava omille tunteille. 
Lisäksi tuoreet tutkimustulokset musiikkiterapian ja muun 
hoidon onnistuneesta yhteensovittamisesta masennuksen ja 
aivoinfarktikuntoutujien hoitointerventioissa kielivät vahvasti 

Terapiaa voi tehdä monin eri tavoin. Onnistuneeseen interventioon ei välttä-
mättä tarvita sanoja, eikä niitä syystä tai toisesta voida aina edes käyttää. Tai-
deterapioiden laaja kirjo tarjoaakin oivan vaihtoehdon verbaaliselle vuorovai-
kutukselle. Kirjoittaja on ollut kiinnostunut musiikin terapeuttisista vaikutuksis-
ta jo pitkään. Vihdoin hän ryhtyi toimeen ja raotti musiikkiterapian mystisen 
maailman verhoa viime lukuvuonna tehdessään aiheesta perusopinnot. Tässä 
jutussa on luvassa kirjoittajan fiiliksiä musiikkiterapiasta ja ajatuksia sen käyttö-

kelpoisuudesta toimivana interventioprosessina
Teksti Pekka Holopainen / Kuvitus Anniina Kuusela

    Musiikkiterapiaan ei tul-
la tekemään mestarillisia 

musiikkiteoksia eikä anta-
maan konsertteja

“

MUSIIKKITERAPIA
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Aika päästää irti
ätä kolumnia kirjoittaessani 
olen juuri lähtenyt Jyväskylästä 
SPOL-seminaaria seuraavana 

päivänä. VR:n kuljettaessa minua enem-
män tai vähemmän luotettavasti kohti 
Helsinkiä, on hyvä hetki jäädä reflek-
toimaan kulunutta viikonloppua ja kahta 
viimeistä vuotta. SPOL:n uusi hallitus 
järjestäytyi aiemmin päivällä, ja kaksi-
vuotinen pestini Kompleksin edustajana 
päättyi virallisesti.

Tämän vuoden SPOL-seminaari oli 
myös jonkinlainen virstanpylväs, sillä 
neljä vuotta sitten istuin samaisessa ta-
pahtumassa myös Jyväskylässä. Tapah-
tumien kiertokulku on siis vihdoin alka-
nut alusta. Samoin maalis-huhtikuussa 
järjestetään SPOS, eli Suomen psykolo-
gian opiskelijain saunailta, joka oli neljä 
vuotta sitten Helsingissä ensimmäistä 
kertaa. Herään huomaamaan, että olen 
ehtinyt käydä yhteensä 18 SPOL:n ta-
pahtumassa opintojeni aikana. Näillä 
näkymin lisää on tulossa.

SPOL:n tapahtumat merkitsevät 
minulle varmasti jotain hyvin erilaista, 
kuin aloitteleville tai alkupuolen opis-
kelijoille. Kokouksissa istuneena ja niin 
monissa tapahtumissa käyneenä minulla 
on jokaisessa kaupungissa useita ystäviä, 
joita odotan aina innolla tapaavani. Sa-
malla tähän kuuluu aina muutamaan uu-
teen opiskelijaan tutustuminen.

Nämä viisi vuotta ovat myös olleet 
intensiivisen kasvun aikaa. Ainakaan 
omalta osaltani en pysty erottamaan 
yhtään elämäni aluetta, jolla ei olisi ollut 
merkittävä osuus siihen, missä ja kuka 
olen nyt. Päätökseni lähteä aktiiviksi 
Kompleksissa, SPOL:ssa, EFPSA:ssa ja 
Psykologiliitossa ovat aina olleet jol-
lain tavalla yhteydessä myös sen hetki-
seen elämäntilanteeseen ja motivaation 
lähteisiin. En tosiaankaan ole se sama 
Ville, joka aloitti opintonsa noin neljä 
vuotta ja viisi kuukautta sitten. Tätä 
tematiikkaa pyrin avaamaan jo aikaisem-
massa kolumnissani.

Me pidemmällä olevat opiskelijat 
(ainakin suuressa osassa tapauksissa) 
emme ole aina tienneet mitä haluai-
simme tehdä, eikä sitä suuressa osassa 
tapauksista voikaan tietää. Meitä ei siis 
tarvitse nähdä joinain viisaina mui-
naisina, tai pelottavina peikkoina, 
kuten itse näimme aikaisemmin omat 
edeltäjämme. Me olemme ihmisiä siinä 
missä muutkin, ja todellisuudessa aivan 
yhtä helppoja lähestyä.

Junan lähestyessä Helsinkiä tajuan, 
että kahden vuoden pestini SPOL:n hal-
lituksessa on oikeasti ohi. On vaikea 
löytää sanoja sille kiitollisuudelle näistä 
kahdesta junamatkojen täyttämästä vuo-
desta. Ihmiset, joiden kanssa olen päässyt 
tekemään töitä ovat tehneet minuun su-
uren vaikutuksen, ja uskon vakaasti, että 
näin käy myös tulevien vuosien toimi-
joille. Hallitustyöstä on vaikea päästää 
irti, ja hyväksyä, että näitä ihmisiä tulee 
näkemään huomattavasti harvemmin. 
Nämä elämän faktat on kuitenkin hy-
väksyttävä, ja samalla voi iloita, koska 
eivät nämä ihmiset katoa mihinkään. 
Ajatus siitä, että ystäväpiiri on levittäy-
tynyt ympäri Suomea ja itse asiassa koko 
Eurooppaa, antaa tulevaisuuteen aivan 
uudella lailla uskoa. On hyvä tietää, 
että valmistuessa ei ole yksin, vaikka tie 
veisikin pois Helsingistä.

Toivotan kaikille Stimuluksen jäse-
nille antoisia hetkiä toistenne kanssa. Ne 
eivät koskaan mene hukkaan.

VILLE RITOLA
Psykologiliiton opiskelijasihteeri

Meitä ei siis tarvitse nähdä 
joinain viisaina muinaisina, tai 

pelottavina peikkoina, kuten 
itse näimme aikaisemmin omat 

edeltäjämme

“T

siitä, että tällä terapiamuodolla voidaan kuin voidaankin saa-
vuttaa tuloksia.

Musiikkiterapiaan lukeutuvat kaikki ne menetelmät, joissa 
musiikkia käytetään hoitamiseen, kuntouttamiseen ja ongelmi-
en ennalta ehkäisyyn. Musiikkiterapiaan lukeutuu menetelmiä 
aina kuuntelusta musiikin tekemiseen ja improvisointiin, vain 
muutamia menetelmiä mainitakseni. Improvisaatiossa itse pro-
sessi on tärkeämpää kuin itse musiikillinen tulos. Musiikillinen 
improvisaatio alkaa jostakin impulssista, kehittyy johonkin 
suuntaan ja päättyy usein yllättävällä, etukäteen ennakoimat-
tomalla tavalla. Improvisaatiota voi tehdä halutulla soittimella, 
vailla nuotteja ja sen kummempia valmisteluja. Siinä toteutuu 
parhaimmillaan ”learning by playing” -periaate. Vapaa impro-
visaatio voi esimerkiksi auttaa asiakasta kehittämään musiik-
kisuhdettaan, tutustuttaa asiakasta musiikki-instrumentteihin 
kokemuksellisesti sekä avata terapeutille näkökulman asiak-
kaan kokemusmaailmaan.

Joillekin asiakkaille musiikkiterapia on musiikin tekemis-
tä, toisille kuuntelua, improvisaatiota tai kenties kaikkea tältä 
väliltä. Ihmiset käsittävät musiikin ja sen sisältöjä eri tavoin ja 

Taideterapioihin lukeutuva hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa musiikki toimii 
aktiivisena työkaluna
Sisältää paljon erilaisia menetelmiä aina kuuntelusta musiikin tekemiseen, 
esimerkiksi improvisointiin
Musiikin merkitys tunteiden kohtaamisessa ja tunne-elämän laajentamisessa 
on ylipäänsä yksi musiikkiterapian keskeisistä vahvuusalueista

Musiikkiterapia lyhyesti:
l

l

l

Sanotaan, että musiikki 
voi soittaa tunteitamme

“
tämä tulee huomioida terapiaa suunnitellessa. Tärkeää olisikin 
pitää mielessä se seikka, ettei musiikkiterapiaan tulla tekemään 
mestarillisia musiikkiteoksia eikä antamaan konsertteja – mu-
siikin rooli on pikemminkin toimia vuorovaikutuksen välinee-
nä terapeutin ja asiakkaan välillä. Asiakkaan ei tarvitse osata 
soittaa tai laulaa hyötyäkseen terapiasta. 

Musiikin merkitykset hyvinvoinnille

Sanotaan, että musiikki voi soittaa tunteitamme. Musiikilla on 
ominaisuuksia, jotka tekevät siitä monipuolisen keinon tukea 
erilaisten psykologisten päämäärien saavuttamista. Psykody-

naamiset lähestymistavat korostavat, että musiikin avulla voi-
daan tarkastella syntyneitä emootioita turvallisen etäisyyden 
päästä. Tällöin musiikki pitää traumaattiset ja negatiiviset tun-
nekokemukset turvallisen välimatkan päässä. Taitavan musiik-
kiterapeutin tulisikin mielestäni osata tarjota turvalliset rajat 
luovuuden ilmaisulle ja musiikin tulkinnalle. Usein asiakkaat 
puhuvat vain musiikista ja sen eri puolista mutta tosiasiassa he 
siirtävät omat ajatuksensa ja tunteensa musiikkiin liittyviksi 
aspekteiksi. Parhaimmillaan asiakas voi löytää musiikista ele-
menttejä, jotka vastaavat hänen kielteisiä ja vaikeita tunteitaan.

Kuuntelun lisäksi valmiin musiikin soittamisella ja laula-
misella sekä improvisaatiolla voi olla monenlaisia myönteisiä 
vaikutuksia asiakkaan hyvinvoinnin edistämiselle. Näitä voivat 
olla esimerkiksi huomiokyvyn keskittäminen ja orientaatioky-
vyn kehittäminen sekä kommunikaation ja yhteenkuuluvuu-
den lisääminen yhteismusisoinnissa. Musiikki tarjoaa myös 
mahdollisuuden monimutkaisten abstraktien rakenteiden 
kognitiiviselle prosessoinnille esimerkiksi erilaisten rytmihar-
joitusten parissa, joita voi tehdä niin yksin kuin ryhmässäkin.

Taideterapioissa on järkeä!   
 
Taideterapiat ovat viime vuosikymmeninä saaneet yhä enene-
vissä määrin jalansijaa ja niiden parissa tehdään nykyisin tär-
keää tutkimusta. Musiikkiterapian lisäksi esimerkiksi kuvatai-
deterapia ja tanssiterapia ovat kasvattaneet suosiotaan tasaisesti 
muiden, puheeseen perustuvien terapiamenetelmien rinnalla.

Yhteenvetona voisi siis sanoa, että psyyken eheytymistä ja 
itsetietoisuuden kasvua on mahdollista kehittää muutenkin 
kuin vain sanojen avulla. Musiikin voima on valtava – se voi 
parhaimmillaan antaa suojan esimerkiksi surumielisyyttä ja 
yksinäisyyttä vastaan. Musiikin merkitys tunteiden kohtaami-
sessa ja tunne-elämän laajentamisessa on yksi musiikkiterapian 
keskeisistä vahvuusalueista. Musiikki ja taide ylipäänsä tera-
peuttisena menetelmänä voi olla avainasemassa niille ihmisille, 
joille sanat ovat merkityksettömiä. Ota musiikki elämääsi, ihan 
missä muodossa vain, ja antaudu sen vietäväksi. Saatat yllättyä 
myönteisesti ;)

KOLUMNI
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VIIHDE HUONOA HUUMORIA JA KEVYTTÄ LUKEMISTA

Puuhatehtävä: Tämän lehden 
sivuille on piilotettu kolme 

Stimpan logon otusta. Kokeile, 
löydätkö kaikki!Tuntuuko sinusta esimerkiksi opinnoissa joskus 

siltä, kuin punainen lanka olisi kateissa? Älä hätäile, 
vaan ota tästä ylimääräinen!

Paremmat luentomuistiinpanot

Mikä on stimppalaisten yleisin sairaus? Keltatauti

Miten Sameli kulkee kaupungilla? SPOLkupyörällä

Olen kysynyt tätä 
samaa kysymystä 
kanalta yli 40 vuotta, 
ja olen huomannut 
vastauksen muuttuvan 
hieman eri aikoina.

Tää on helppo! 
Ylittämällä tien 
kana purkaa 
tiedostamatonta 
viettienergiaansa!

Antakaa minulle 
tusina terveitä 
kananpoikia ja takaan, 
että saan ne kaikki 
kävelemään tien yli.

Koska minä käskin.

Yksilöllisyyden 
hävitessä kana 
omaksuu itselleen 
tienylittäjän roolin.

SIGMUND FREUD

PSYKOLOGIT PERIMMÄISEN KYSYMYKSEN ÄÄRELLÄ
MIKSI KANA MENI TIEN YLI?

JOHN B. WATSON

PHILIP ZIMBARDO

STANLEY MILGRAM

LEA PULKKINEN

}}
Otteita erään opiskelijamme vihosta
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”Ärsyttää, että kesätyönhausta on tehty 
niin vaikeaa ja psykologian kandit ei mei-
naa kelvata mihinkään!”

”Se, että kyöpelinvuorelle (ylistönmäki) 
on niiiiiiiiiiin pitkä matka. Kuka hullu jak-
saa kävellä sinne asti. No en minä aina-
kaan!”

”Miksi ne ylistönportaat on edelleen 
ihan päin helvettiä hoidettu? Miks edel-
leen on parempi liukua alas se mäki 
kun kävellä ja pelätä kaatuvansa. Miks 
kaikissa koulun koneissa ei toimi firefox 
JA miks sitten IE:llä on ongelmia päästä 
koppaan. Miks korppi hidastelee, kyl-
lähän te perkele tiedätte monta täällä 
käyttää sitä palvelua?!”

”Lumi, jota on ihan stnasti. Hiekoitus ei 
toimi ja aurat ei kulje. Hyvä Suomi!”

”Lumikone herättää klo 7 aamulla ja hyr-
rää pihassa puol tuntia. fuk.”

ÄRSYTTÄÄ-palsta
”Ärrrrrrsyttää se kun suomalaiset ei sano 
anteeksi kun ne sattuu tönäisemään 
ruuhkassa tai että täällä odotetaan ju-
naan pääsyä suoraan oven edessä, just 
siinä paikassa mistä ihmisten pitäisi 
päästä ensin ulos. Ärsyttää myös kovasti 
se, että ihmiset kiilailee kauppajonossa. 
MURR!” 

”Ärsyttää että ihmiset eivät ymmärrä mi-
ten tärkeää on äänestää!!!!”

”Minkä helvetin takia piti tehdä työ ja 
orjapsykologia kakkosesta pakollinen? 
Vielä kun korppi ainakin ilmoittaa niiden 
olevan ”Psykonet luentoja”. Televisio-
ta voi katsoa kotonakin, sieltäkin tulee 
DR Phil. Psykologian opinnoista selviää 
kirjat lukemalla ja katsomalla ihmisiä 
ruudulta, vittu meistä tulee mahtavia 
ihminen ihmiselle -työntekijöitä kun ei 
olla koskaan ees kenellekkään puhuttu. 
PERKELE”

”ÄRSYTTÄÄ kun kämppis on joskus NIIN 
laiska että roskapussin ulosvieminen, 
uuden sen tilalle laittaminen tai astia-
kaapin tyhjentäminen on vaan sille ylit-
sepääsemättömän vaikeaa!!! Ärsyttää 
kun tuntuu joskus että saa hoitaa yhtä 
ylikasvanutta vauvaa ja samalla kuun-
nella sen valituksia samalla.”

”Ärsyttää kun on AINA kiire.”

”Kun luennolle ensimmäisenä tulevat 
jäävät istumaan reunoille, jonka jälkeen 
loput saavat hyppiä heidän ylitseen!”

”Gluteenittoman kasvisruoan vaikea 
saatavuus yliopiston ruokaloissa!!!”

”Ärsyttää, kun kaikki valittaa koko ajan! 
Tietty on kiirettä ja kylmää ja nälkä ja 
ei millään jaksaisi kirjoittaa sitä gradua 
tai lukea siihen tenttiin ja ja ja... Avatkaa 
välillä silmänne ja nauttikaa maailmasta 
ympärillänne!”

Stimuluksen logon otusta on pidetty usein tylsänä ja outona. ÄRSYKKEEN uusi toimintasarjakuva korjaa 
harhaluuloja ja näyttää, kuinka monipuolisesta hahmosta on todella kysymys.

ÄRSYKE ilmestyy seuraavan kerran syksyllä. Ensi numerossa juhlitaan 50-vuotiasta Stimulusta!

uori opiskelija Ken työskentelee yövuorossa ruokakau-
pan kassalla. Asiakkaita ei juuri ole, joten hän tappaa 
aikaa opiskelemalla psykologiaa. Kesken lukemisen 

kauppaan saapuu epäilyttävä asiakas, joka hetken hortoiltu-
aan ottaa aseen esiin ja uhkaa sillä Keniä. Käskystä Ken ojentaa 
kaupan käteisvarat ryöstäjälle, mutta se ei riitä – rahat saatu-
aan ryöstäjä ampuu myyjää päähän.

Kohtaus ei ole Reijo Mäen uusimmasta rikosromaanista, 
vaan Stephen B. Kleinin ja B. Michael Thornen kirjasta Biolo-
gical Psychology. Kuudensadan sivun kolossi esittelee kattavan 
kavalkadin uskottavia ihmiskohtaloita. Jokaisessa luvussa esi-
tellään uusia hahmoja, mutta tarinoiden taso ei laske missään 
vaiheessa. Esimerkiksi aivovammaisesta entisestä nyrkkeilijäs-
tä Sugar Ray Martinista lukisi mieluusti enemmänkin. Kerto-
muksista löytyy kaikki laatudraaman ainekset: seksiä, väkival-
taa ja suuria tunteita. Miten tällä kaavalla voi epäonnistua?

Yllättävän helposti. Valitettavasti Klein ja Thorne eivät 
ole tyytyneet pelkkään novellikokoelmaan, vaan Biological 
Psychology on ängetty täyteen tietoa psykologisten toiminto-
jen biologisesta perustasta. Lukunopeus putoaa välittömästi, 
kun teksti muuttuu tarinoinnista tietoiskuiksi. Kerronnassa ei 
vain ole samaa hohtoa, kun tekijät ryhtyvät opettamaan meri-
jäniksen oppimisen solutasoista säätelyä.

Biological Psychology tekee tosin kaikkensa, jotta faktoja 
jaksaisi päntätä. Sepustuksia täydennetään kaavioilla, kuvilla 
ja kertauksilla. Siitä huolimatta opiskelu voi pitkästyttää, ja 
luku-urakka uhkaa jäädä kesken. Onneksi pienet henkilökuva-
ukset auttavat jaksamaan. Kahlausta pitkittää luvun loppuun 
vain nähdäkseen kenet seuraavassa johdantokappaleessa esi-
tellään.

”Opetuksella pilattu novellikokoelma”

Arimo Kerkelä

okaisen tosikeittiöpsykologin hyllyyn ehdottomasti kuulu-
va klassikkotiiliskivi lähtee liikkeelle jännitystarinan elkein: 
”Vaaratilanteessa, esimerkiksi aseella uhatessa, saattaa 

olla parasta suostua potilaan vaatimuksiin ja hälyttää poliisi 
heti potilaan poistuttua.” 

Henkilöinä kirjassa seikkailee kattava kaarti mielenterveys-
palveluiden käyttäjiä ja niiden tarjoajia. Useammista toivoisi 
kuulevansa enemmänkin. Juonensa puolesta Psykiatria on 
yllättävä ja toiminnantäyteinen, vaikka toisinaan sen reiluun 
kahdeksaansataan sivuun mahtuu myös notkahduksia. Run-
saan kuvailun viidakossa kahlatessaan lukija saattaa myös pai-
koin tipahtaa kärryiltä siinä, mikä on juonenkehityksen kan-
nalta oleellista, ja mikä enemmänkin kirjan jo moneen kertaan 
kahlanneita hifistelijöitä kiinnostavaa detaljisilppua.

Jo silkan huikaisevan laajan sisältönsä vuoksi Psykiatria on 
kyllä klassikonmaineensa ansainnut, mutta tunnetasolla se 
jättää lukijansa valitettavan kylmäksi. Henkilöt ovat olemassa 
lähinnä juonen kannattelua varten, ja syvällisempi tunteiden 
ja ajatusten käsittely jää lähinnä lukijan mielikuvituksen va-
raan. Syykin muuten löytyy, kun vilkaisee kirjan toimittajien 
esittelyä: kas, ei yhtäkään psykologia!

Psykiatrian ote säilyy silti jotenkuten aina kirjan monitul-
kintaiseen loppuun saakka. Toisinaan jopa sen yli, koska yh-
dellä hutaistulla lukukerralla tästä klassikosta ei saa vielä irti 
hädin tuskin muuta kuin kovan päänsäryn ja kalvavia epäilyk-
siä oman mielenterveyden tilasta. Toisaalta kronikkatyylinen 
kerrontamuoto mahdollistaa sen, että lukijan on mahdollista 
hyppiä itselleen vähemmän kiinnostavia kohtia ylitse. Tentaat-
tori voi toki olla asiasta toistakin mieltä.

”Klassikko, joka ei turhia tunteile.”

Minna Roininen 

Klein, Thorne 

Biological Psychology 
Kurssi: Neuro I (PSYP120)

Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen, Peltonen, toim. 

Psykiatria
Kurssi: Kliininen II (PSYA140)

Tenttikirja-arviot

N J
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TUTUSTU  Mindfulness-MBSR-menetelmään nettisivuillamme
KUUNTELE  3 minuutin Läsnäolon voima® -meditaatio
KEHITÄ   mielen tasapainoa ja kykyäsi elää "tässä ja 
   nyt" hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla

Center for Mindfulness Oy toi Mindfulness-MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) -
menetelmän Suomeen vuonna 2003. Olemme kouluttaneet  yli 1000 suomalaista tähän 
menetelmään.
Kurssimme ja koulutuksemme perustuvat alkuperäiseen amerikkalaisen professori Jon Kabat-
Zinnin kehittämään Mindfulness-MBSR-menetelmään ja siitä kehitettyyn MBCT:hen 
(Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Menetelmät ovat tieteellisesti tutkittuja ja erittäin 
tehokkaita työkyvyn ylläpitämisessä, rentoutumisen oppimisessa ja stressinhallinnassa. 

Mindfulness-MBSR-menetelmän peruspilareita ovat yksinkertaiset, helposti opittavat 
mietiskely- ja joogaharjoitukset, joiden positiiviset vaikutukset voi tuntea jo muutaman 
harjoituskerran jälkeen!

Syksyllä 2012 alkaa uusi Mindfulness-peruskoulutus CFM® Jyväskylässä

Ärsyke-lehden lukijoille rentoutus- ja stressinhallinta –CD tarjoushintaan 20,00 €
 sisältäen toimituskulut (norm. € 28,50). 

Tilaa CD nettisivuiltamme ja lisää viestikenttään teksti ”Ärsyke”.
 

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy                    Leena Pennanen, toimitusjohtaja
Artturi Kanniston tie 10             +358 40 735 9177
00320 Helsinki             leena.pennanen@mindfulness.fi

www.rentoutus-stressinhallinta.info     www.mindfulness.fi
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