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Sisältö

u On vaikea ymmär-
tää Stimuluksen 
kauneutta ja moni-
puolisuutta, vaikka 
olen tässä jo pari 
vuotta sitä seuran-
nut melko läheltä. 
On kuitenkin muuta-
mia yksittäisiä hetkiä, joi-
na sen kaiken latausenergian tiivis-
tymisen yllättäen havaitsee ja sitä 
tuntee olevansa sellaisen kauniin 
virran äärellä, jossa yhdistyy mo-
nen henkilön ja tahon työpanosten 
tulokset. Se hetki on voinut lähteä 
pienestä ideasta, joka on kasvanut 
kokouksien ja sähköpostien kautta 
lumipalloefektinomaisesti kosket-
tamaan laajaakin määrää ihmisiä. 
Hetki voi näkyä ajallisesti melko 
tarkkaankin rajattuna asiana mut-
ta sitä se ei ole, sillä etukäteisval-
mistelujen lisäksi sen vaikutus jää 
elämään monen ihmisen mieliin 
loppuiäksi – moniko on unohtanut 

Stimulanttina Stimulus

Kuten otsikosta jo huomaa niin tämä pääkirjoitus 
on jo kolmas versio. Myönnän olevani puhelias ja 
minulla on paljon sanottavaa, jonka laadusta en ole 
aina niin varma. Pääkirjoituksen hyvä puoli on se, että 
saa kirjoittaa oikeastaan ihan mistä haluaa. Vaikeus 
tässä asiassa on minulle se, etten osaa päättää mistä 
sitten kirjoittaisin.

Ensinnäkin pitää kiittää varmasti Ärsykkeen 
tekijöitä. Kiitos siis kaikille kirjoittajille, jotka erittäin 
ystävällisesti kirjoittivat tekstinsä niinkin nopealla 
aikatauluja ja ilman että kukaan ainakaan suoraan 
sanoi minulle ”mul on ¤#?!¤?! muutakin tekemistä kun 
joku Ärsyke”. Yhden suurimmista töistä teki Taittaja-
Noora, joka ei ihmeekseni kyllä manannut minua 
minnekään, vaikka syytä olisi ollut, kun minulla oli 
ideana, että lehti saadaan Vapuksi ihmisten ilmoille, 
oli aikataulut sitten mitkä tahansa. Näillä näkymin se 
toteutuukin.

Aikataulu siis oli tiukka Ärsykkeen suhteen ja 
odotankin innolla, millainen syksyn Ärsykkeestä 
tulee, kun aikaa on melkein puolivuotta. Lehteä 
työstäessäni ajattelinkin, että ei ole väliä tuleeko 
lehdestä huono vai hyvä, sillä lehdellä on oltava hyvät 
vaikutukset Ärsykkeen tulevaisuuteen. Huono lehti 

Pääkirjoitus osa 3
saa ihmiset mukaan tekemään parempaa lehteä ja 
hyvä lehti saa ihmiset huomaamaan, kuinka kivoja 
ainejärjestölehdet ovat.

Itselleni päätoimittajuudessa on ollut eniten 
haastetta päättämisessä, kokonaisuuden hallinnassa 
sekä kirjoittamisessa En ole aiemmin kirjoittanut 
muita kuin kouluaineita, tekstejäni ei ole aiemmin 
painettu eivätkä ne tule ikinä saamaan Nobelin 
palkintoa. Kuvaisinkin 
lehden tekemistä 
”epävarmuudesta eroon”-
kurssiksi, sillä päätöksiä 
piti tehdä nopeasti, kun 
deadlinet tulivat vastaan.

Loppujen lopuksi tämä 
kevät on ollut vallan mainio 
ja sitä on ollut ihanaa 
viettää Stimppalaisten 
kanssa, ja odotankin, mitä 
kevät ja kesä tuovat vielä 
tullessaan! 
 
Puss och Kram! 
Annakaisa

fuksiaisensa, ekan pes-
tinsä, ensimmäiset sit-
sinsä tai tämän vuoden 
DOOM:in kauniine 

bändeineen? Listaa voisi 
jatkaa miljoonilla asioilla, 

kuten sektorikokouksilla tai 
kehy-työllä uuden tukikohteem-

me hyväksi, liikkumisella tangon 
tai pallon ympärillä, luomulla ja 
dyykkaamisella tai kopotyöllä ope-
tuksen kehittämisen ja opintopiste-
esityksen läpiajamisen muodossa. 
Läpimennessään opintopiste-esitys 
tulee koskettamaan jatkossa kaik-
kia Stimuluksen piirissä toimivia 
pestinhaltijoita ja muita ihmisiä, 
jotka haluavat tehdä omaan alaan 
liittyvää vapaaehtoistyötä. Kuiten-
kaan mitkään opintopisteet eivät 
vastaa sitä palkintoa, mitä Stimu-
lus on kätilöinyt tekijöilleen ja 
ympäristölleen tähän mennessä. 
Opiskelijoiden aseman paranta-

minen, ammatillisen identiteetin 
muodostuminen, tunne akatee-
miseen maailmaan kuulumisesta 
ja kollektiivisen euforian puraisu 
lipunmyyntivuoron jälkeen tanssi-
lattialla ovat äärettömän arvokkaita 
ja tavoiteltavia asioita nykyisyyden 
ja tulevan kannalta.

On ollut ihan mielettömän upe-
aa olla mukana tässä toiminnassa. 
Voin vain toivoa, että tämä stimu-
lantti laajenee tavoittamaan ja kos-
kettamaan syvemmin ja yhä use-
ampia ihmisiä, ja että toiminnan 
laatu säilyy vähintään nykytasolla. 
Silloin yhä useampi saisi tietää ja 
kokea miltä (minun mielestäni) 
maailman paras ainejärjestötoi-
minta tuntuu.

Stimuloivin terveisin,
Karri-pekka Kauppinen
Stimuluksen puheenjohtaja

Ärsyke on Stimulus 
ry:n jäsenlehti, joka 
ilmestyy 0-2 kertaa 
vuodessa. Lehti 
ottaa vastaan sen 
aihepiiriin kuuluvia 
kirjoituksia ja kuvia. 
Lehden sisältö ei 
välttämättä edusta 
Stimulus ry:n 
virallista kantaa. Lehti 
ei vastaa artikkeleissa 
esiintyvistä 
mahdollisista 
virheistä.

päätoimittaja
annakaisa Varjus
annakaisa.k.varjus@jyu.fi

Taitto
Noora Mäkelä

Kansi
annakaisa Varjus 
“Minna Canth”

painopaikka
Jyväskylän yliopistopaino

paino
50 kpl

Ärsyke 1/2011

kuulumiset 
3 Pääkirjoitus osa 3
3 Stimulanttina Stimulus
4 Mattilanniemen notkosta Ylistönmäelle!

pohdiskelua
Psykologia filosofian tukena lukio-

opetuksessa
“Tätä nostalgiaa joka päivä hän saa...”

4

16

17
18
19

20
21

pinnalla
5 Marlen - Our English Teacher
6 Psykologiaa ja draamaa

opintojen eri vaiheet
8 Fuksit
9 Minustako “ihan oikea” psykologi?

kansainvälisyys
10 Ensimmäistä kertaa Pyjama Sunday Brunch:lle
12 Stimppalaisia vaihdossa
14 Terveellisen työelämän jäljillä Saksassa

tapahtumat
Opinnoista työelämään -ilta

Edunvalvontaa ja saunomista
DOOM 3 - Risteilyhuumaa kuivalla maalla

muuta hauskaa
Jyväskylän kesä 

Ärsytys-palsta kavereineen



4   Ärsyke 1/2011 Ärsyke 1/2011   5

ksi opiskelijoiden ja henkilökun-
nan yhteinen huolenaihe on pois-
tumassa. Oppimisen ja työnteon 

perusedellytyshän on turvallinen opis-
kelu- ja työympäristö. Kaikki tiedämme, 
että meillä on ollut tässä paljon ongel-
mia, jotka ovat liittyneet erityisesti psy-
kologian laitoksen sisäilman laatuun. 
Siinä, että olemme edistyneet tilanteen 
korjaamisessa väistötiloihin siirtymi-
sen vaiheeseen, on myös Stimuluksen 
omaehtoisella aktiivisuudella nettikyse-
lyineen ollut tärkeä merkitys. Kiitokset 
siitä vielä kerran opiskelijoille.

Tiedekunta on siis saamassa käyt-
töönsä väistötilat Ylistönmäeltä. Muutto 
tapahtuu elokuun alusta lähtien. Tiede-
kunnan käyttöön tulee tilaa rakennuk-
sen neljästä  kerroksesta. psykologian 
laitos ja psykoterapiaklinikka sijoittuvat 
toiseen kerrokseen, palvelukeskus (esi-
merkiksi opintoasiat) kolmanteen ja 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 
neljänteen ja kolmannen kerroksen toi-
seen siipeen. Tilaa on laitoksen käytössä 

huomattavasti vähemmän kuin nykyisis-
sä tiloissa, mutta yritetään pärjätä.

Rakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa tulee olemaan opetus- ja 
neuvottelutiloja, psykologian laborato-
riotilat, ruokala ja opiskelijoiden ja hen-
kilökunnan yhteinen oleskelutila. psy-
kologian laitos tulee siten sijaitsemaan, 
kun palailette kesälomilta, pääosal-
taanYlistönmäellä, vaikka pieni osa hen-
kilökunnasta saattaa työ   skennelläkin 
edelleen agorassa. Suurimmat luennot 
joudutaan myös edelleen järjestämään 
Mattilanniemen puolella, johtuen Ylis-
tönmäen salien koosta. 

Ylistönmäelle on varattu tiede-
kunnan opiskelijajärjestöjen käyttöön 
yksi yhteinen huone lähinnå järjestö-
jen omaisuuden säilyttämiseen, tämän 
lisäksi ensimmäisessä kerroksessa on 
varattavissa myös opiskelijajarjestöjen 
käyttöön eri kokoisia neuvottelutiloja. 
Suunnitelmissa on myös, että saamme 
kerroksen keskellä ja ruokalan välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsevasta lasikat-

kateemisen koulutuksen arvon 
ymmärtää todella vasta silloin, 
kun sitä pääsee soveltamaan käy-

tännössä. Vaikuttaa paradoksaaliselta, 
että opiskellessa itseisarvoiselta tuntuva 
tieto todellistuu elämän osaksi ja aidosti 
Itseen vaikuttavaksi muuttuessaan vä-
linearvoksi, työkaluksi tiettyyn tavoit-
teeseen pyrittäessä. Itselleni pääaineeni 
filosofia muuttui tärkeäksi vasta silloin, 
kun pidin aineesta ensimmäisen opetus-
harjoittelutuntini Jyväskylän Normaali-
koululla.

On kiinnostavaa, miten paljon 
opiskelemista vaatii, että saa teoreettisen 
filosofian sisällöt edes jokseenkin ym-
märrettäviksi lukiolaisille. Tuntuu, että 

ensin on opeteltava uusi kieli – vaatii 
vaivaa ja harjoitusta opetella puhumaan 
selvää suomea latinasta, kreikasta, sak-
sasta ja englannista johdetun  käsitteis-
tön sijaan. Seuraavaksi on sisäistettävä 
teoreettinen sisältö ja hahmoteltava 
mielessään ajattelun kehitys ja vaikutus-
suhteet. Opettajana ei voi vain heitellä 
nimiä ja olettaa, että ne merkitsisivät op-
pilaalle yhtään mitään – puhumattakaan 
siitä, että nimiä kantavat henkilöt joten-
kin oppilaita liikuttaisivat. Motivaatio 
on osoittautunut keskeiseksi ongelmak-
si, eikä opetusta helpota yhtään se, että 
opettaja itsekin epäilee oppiaineensa 
opiskelun järkiperäisyyttä.

Vaikka en toistaiseksi ole pätevyy-
destäni huolimatta opettanut tuntiakaan 
psykologiaa, ovat psykologian aiheet 
nousseet tämän tästä esiin juuri filo-
sofian oppiaineen merkityksellistäjinä. 
Kiinnostus psykologiaan hiipii filoso-
fisen ajattelun taustalla, nousten usein 
esille kun tarvitaan perusteita jonkin 
näennäisesti elävään maailmaan sitou-
tumattoman teorian tueksi. Esimerkiksi 
reduktiivinen materialismi – teoria, jon-
ka mukaan maailman ilmiöt palautuvat 

oi, I am Dr. Marlen Harrison, 
a Kielikeskus teacher and re-
searcher here at JYu. I teach 

academic Communication, Reading 
and Writing skills to students in the 
psychology department and numerous 
other courses for students, faculty and 
staff. I have been teaching language, 
communication, composition, literature 
and gender/sexuality studies at universi-
ties in asia, Europe and North america 
since 1997. Having published numerous 
articles and chapters on topics ranging 
from second language teaching to writ-
ing classroom pedagogies, I specialize 
in writing across the curriculum and 
English for academic purposes and am 
the co-editor of the new anthologies 
for american Men’s Studies associa-
tion (aMSa). Currently teaching for the 
Language Centre at the university of Jy-
väskylä, Finland, I previously taught in 
both Japan and the English department 
at Indiana university of pennsylvania 
(Iup), uSa where I also completed 
my phD. With a background in mental 
health counseling and an Ma in Educa-
tion and Human Development/Coun-
seling from The George Washington 
university, I am an inter-disciplinary 
instructor-researcher who works at the 
crossroads of humanities and social sci-
ences to explore how both spoken and 
written language are shaped by cultures 
and identities.

BEFORE
What was your favorite subject in the 
school?
I always loved the arts, especially chorus, 
drama, photography etc, but my true 
passion was for social sciences - psychol-
ogy, literature, philosophy, history, etc. I 
loved examining the history of ideas and 
applying such traditions to my own life.

What kind education do you have?
I have a Bachelor’s degree in psychol-
ogy for which I wrote a Bachelor’s thesis 
about counseling sexual minority clients, 
a Masters degree in Counseling psychol-
ogy for which I trained as an expressive 
arts therapist at the psychiatric Institute 
of Washington, DC, and a phD in Writ-
ing and Language Teaching for which I 
wrote a doctoral thesis about language 
and sexuality in Japan (see http://Dis-
coveringVoices.com).

How did u become interested in psy-
chology? I have always been fascinated 
by human behavior, emotion and cog-
nition. I visited a therapist throughout 
my adolescence for chronic depression 
and so came to understand the ways in 
which therapeutic interventions could 
offer transformative learning experienc-
es about oneself. In how many universi-
ties have you taught? I have taught at 6 
different universities in asia, Europe and 
North america.

NOW
What do you think about Finland? 
How has it been?
I have really enjoyed working with such 
talented and capable students at JYu. 
Most students think their English is 
only “so-so”, but I have been pleasantly 
surprised to find JYu students’ English 
abilities to pretty spectacular. 

Have there been any big cultural differ-
ences? Well, my students will describe 
me as demanding and my courses as 
highly time-consuming. So I suppose 
this is a bit of a culture clash. I think 
North american students are accus-
tomed to large independent workloads 
throughout a semester.

Which are the biggest differences in 
university teaching/systems compar-
ing
Finland and the other countries where 
you have taught? Like I said above...

How much Finnish can you speak? vain 
vähän

What has been most surprising? Jy-
väskylä is in immediate need of some 
new places to eat and hang out. I miss 
lounges, wine bars and a diversity of ca-
fes. But I think I must be a little spoiled 
after living in asia and North america.

FUTURE
How long are you going to be in Fin-
land? I am not sure. When I finish teach-
ing each day I often think how great it 
is to be at JYu and how much I wish to 
continue on. I never fail to experience 
that rush of energy, that “flow” moment 
to quote Csikszentmihalyi while teach-
ing each day at JYu, especially with my 
social science students.

MATTILANNIEMEN NOTKOSTA YLISTÖNMÄELLE!

PSYKOLOGIA FILOSOFIAN TUKENA LUKIO-OPETUKSESSA

What kind future plans do you have? 
I would like to publish my doctoral the-
sis as a book, continue to nurture new 
multilingual researchers, and do a lot of 
traveling around Europe and Western 
asia.

In which country would you still like to 
teach? Oh my gosh, if I could, I would 
live and teach in every country on this 
planet. It is so exciting to experience new 
cultures and consider new ways of being 
and thinking in this world.

What kind course would you like to 
teach, if you hadn’t any time or mon-
ey limitation? Such a great question. I 
would love to teach additional courses 
for psych students, especially an intro-
duction to expressive arts therapies such 
as psychodrama, art therapy and poetry 
therapy, all of which were part of my 
own training when I was completing my 
Master’s degree. I also teach an exciting 
course on world literature that would be 
fantastic for psych students - it revolves 
around Carl Jung’s archetypes, Joseph 
Campbell’s monomyth and literary 
traditions from around the world and 
throughout history. and most impor-
tantly, because my research has focused 
on issues of identity, sexuality and lan-
guage, I would love to teach course on 
Language and Sexuality.

What do you think that what you are 
going to do 10 years hence? In ten years 
I will likely still be torturing students, 
assigning too much work, and enjoy-
ing seeing so many of my JYu students’ 
writing in published books and jour-
nals...hint, hint :)

Anything else that you would like the 
share with the readers of Ärsyke? It is 
such an exciting privilege to be able to 
work with JYu psychology students. I 
am always interested in mentoring re-
search and helping students to accom-
plish those things they think they can’t 
accomplish. Come visit me some time at 
my website, http://MarlenHarrison.com 
or find me on Facebook!

toisesta aulasta mahdollisimman viih-
tyisän yhteisen ”olohuoneen”, joka voisi 
kaikin tavoin myös lisätä luontevaa ar-
jessa tapahtuvaa kanssakäymistä opiske-
lijoiden ja laitoksen väen välillä – johon 
Mattilanniemen tilat eivät juurikaan ole 
antaneet mahdollisuuksia. Kaikki tämän 
yhteisen tilan käyttöön liittyvät ideat 
ovat tervetulleita!

Eli syksyllä kaikki on toisin... Viet-
täkää siis virkistävä ja kokemusrikas ke-
säloma älkääkä eksykö maailmalla eikä 
varsinkaan uudella koulumatkalla!

Terveisin 
decanus 
Timo

lopulta aineeseen – saa huomattavasti 
uutta sisältöä neurotieteestä. Myös John 
Locke (1632-1704), jonka mukaan kaik-
ki inhimillinen tieto tulee havainnoista, 
saa sisältöä eri oppimisteorioista. Locke 
saa toisaalta osakseen kritiikkiä evoluu-
tio- ja perinnöllisyyspsykologiasta, kun 
taas Immanuel Kantin (1724-1804) aja-
tus havainnointia ohjaavista ymmärryk-
sen kategorioista saa edellisistä tukea.

Filosofiaa kutsutaan toisinaan juh-
lallisesti tieteiden äidiksi, mutta kuten 
edellisessä pyrin osoittamaan, sen mer-
kitys määrittyy lopulta käytännöllisten 
tieteiden kautta – omassa tapauksessa-
ni psykologian opinnot ovat auttaneet 
huomattavasti filosofian ankkuroimises-
sa arkitodellisuuteen. On ilahduttavaa 
huomata, miten opetuksessa eri oppiai-
neet sekoittuvat huomaamatta, muoka-
ten toistensa jäsentymistä ja merkityk-
siä. Nähtäväksi tosin jää, sekoittuuko 
psykologian opetukseeni filosofian sisäl-
töjä – merkityksellisyys saattaa helposti 
muuttua silkaksi merkillisyydeksi.

Otto Tuomela
Puheenjohtaja, Mephisto ry

MARLEN - Our English Teacher
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http://DiscoveringVoices.com
http://DiscoveringVoices.com
http://MarlenHarrison.com
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arina Äideistä on Laura Happosen esikoisteksti ja 
-ohjaus, joka sai ensi-iltansa huhtikuun alussa Jy-
väskylän Ylioppilasteatterissa. Näytelmä kertoo 

kolmesta eri tilanteessa olevasta äidistä. Äitihahmot ovat 
hyvin stereotyyppisiä, mutteivät silti mene liiallisuuksiin. 
Ihan todellisessakin maailmassa tämän kaltaisia äitejä 
varmasti on. Saana on kahden alle kouluikäisen lapsen 
äiti, joka haaveilee kolmannesta lapsesta, mutta perhe-
kulissit rakoilevat. pääsykokeita mietiskelevä pilvi sen 
sijaan tulee raskaaksi yhden illan suhteen jälkeen. Tuulin 
lapsi itkee koko ajan ja äiti alkaa kärsiä väsymyksestä. 

Näytelmä on nimensä mukaan kerrottu äitien näkökul-
masta, jolloin isät jäävät hieman etäisimmiksi. Eikä tä-
män tarinan äitien ”isävalinnat” ole parhaimmasta pääs-
tä. On pettäjä-isää, työnarkomaani-isää sekä isä, joka ei 
välitä lapsestaan. Kuitenkin erilaisia isiä, hyviä ja huono-
ja, on nostettu hyvin esille.

Esitys on tarinaa nykyäitiydestä. Tarinaa siitä, minkälai-
sia paineita nyky-yhteiskunta voi laittaa nuorille tai vä-
hän vanhemmillekin äideille. Siitä, kuinka kamppailla 

Psykologiaa

Teksti: Annakaisa Varjus 
Kuvat: Taru Norrena

Näytelmä nykyäityydestä
äitiyden eri ennakkoluuloja vastaan ja löytää se oma tapa 
olla äiti. Näytelmässä oli monia nykyäitiydessä olevia tee-
moja, kuten vertaistuki nettimaailmassa, blogien kirjoit-
taminen, eri harrastekerhot vauvoille, mutta silti myös 
oman paikan löytäminen uudessa elämäntilanteessa.

Itse pidin siitä, että näytelmässä käsiteltiin monenlaisia 
äitiyteen liittyviä aiheita, kuten synnytyksen jälkeisestä 
masennuksesta värikylpyihin. Näytelmä oli myös solju-
va eikä laisinkaan pitkästyttävä. Ryhmäkohtaukset olivat 
esityksen väripilkkuja, sillä tuntui että näyttelijät olisivat 
syttyneet enemmän henkiin yhteiskohtauksissa. pidin 
näytelmää realistisena, vaikkei minulla lapsia olekaan. 
uskon, että jäätelö voi pelastaa päivän.  Ärsyttävää on 
myös innostua turhaan tekstarin saadessani, kun se onkin 
vain firman mainos. Loppujen lopuksi Tarina Äideistä on 
hyvä, tiivis teatteriesitys nykyäitiydestä, joka herättää aja-
tuksia ”kaikille vanhemmille ja sellaisiksi aikoville”, mut-
ta miksei vanhempien kanssa työskentelevillekin.

Laura Happonen on viidennen vuoden psykologian opiskelija, 
jonka esikoisohjaus ja -teksti Tarina Äideistä sai ensi-illan JYT:ssä 

huhtikuun alussa.

ja draamaa

Ylitsepääsemättömän 
esteen takia loppuke-
vään teatteriesitykset 
peruttiin ärsykkeen 
mentyä jo painoon.

istä kotoisin oleva Happonen aloitti psykologian opin-
not Jyväskylän Yliopistossa vuonna 2006. Gradun hän 
sai valmiiksi maaliskuussa ja ensi vuonna hänen suun-

nitelmissa on lähteä harjoitteluun. Hänen elämäänsä 
on jo pienestä pitäen kuulunut teatteri; teatterikerhosta 
ilmaisutaitopainotteiseen lukioon ja kansanopiston te-
atterilinjalle. aloitettuaan yliopisto-opinnot hän alkoi 
harrastaa teatteria JYT:ssä eli Jyväskylän ylioppilasteat-
terissa. 

Happosen kiinnostus teatteria kohtaan näkyy myös opin-
noissa eli hän saa tänä vuonna suoritettua draamakasva-
tuksen aineopinnot. Nämä opinnot takaavat hänelle jo 
suoritettujen opettajaopintojen vuoksi mahdollisuuden 
työskennellä draamakasvatuksen opettajana. Juuri draa-
makasvatuksen opintoihin kuuluva kurssi sai Happosen 
kirjoittamaan käsikirjoituksen näytelmäänsä. Ennen kuin 
Happonen sai idean Tarina Äideistä-näytelmään, hän oli 
jo ajattelut, että haluaisi ohjata jotakin, mutta ei löytänyt 
mitään mieleistä. Samaan 
aikaan draamakasvatuksen 
opinnoista tuli eteen kurssi, 
jossa piti kirjoittaa näytel-
mäteksti. Tällöin Happonen 
sai idean, että voisi yhdistää 
nämä. Käsikirjoituksen kir-
joittamisen Happonen aloit-
ti jo syksyllä vuonna 2009. 
Vuoden 2011 tammikuussa 
alkoivat näytelmän harjoi-
tukset ja huhtikuussa oli jo 
ensi-ilta. Työryhmän koko oli 
15 henkilöä, joista yhdeksän 
oli näyttelijöitä. Idean näytel-
määnsä Happonen sai lähi-
piiristään, sillä monet hänen 
tuttavansa ovat juuri saaneet 
lapsen. Happosella on myös 
itsellä noin 2,5 vuotta vanha 
lapsi. Kenenkään hänen lä-
hiympäristönsä elämää ei ole 
tuotu suoraan näytelmään 
vaan hän on ikään kuin ke-
rännyt pieniä palasia, joista 
on muodostunut yhtenäinen 
näytelmä.

Happonen kertoo, että näytelmän tekemisessä hienoim-
pia kokemuksia oli ensimmäisten harjoitusten näkemi-
nen, joissa käsikirjoitusta käytiin läpi. Kirjoitettu teksti 
tuli ikään kuin eläväksi. Happonen sanoo, että hänelle 
itselleen on todella tärkeää, että niin iso työryhmä on 
sitoutunut tähän projektiin ja sen, että ihmiset haluavat 
tehdä tämän projektin juuri hänen kanssaan. Happosen 
mielestä ensi-illan jännittäminen on erilaista ohjaajana 
kuin näyttelijänä. Näyttelijänä jännittää erityisesti juuri 
tuntia ennen esitystä, mutta ohjaajana jännitys alkaa jo 
kolmea päivää aikaisemmin. 

Teatterilla on ollut suuri merkitys Happosen elämälle 
eikä hän pysty kuvittelemaankaan, millaista hänen elä-
mänsä olisi ilman teatteria. Teatteri on hyvää vastapainoa 
opiskelulle ja perhe-elämälle. Hänen suosikkiprojektinsa 
näyttelijänä on JYT:n näytelmä Synnytys vuodelta 2009. 
Happonen kertoo, että kyseinen näytelmä oli erityisen 
haastava: näytelmässä oli hänen lisäkseen vain kaksi 

näyttelijää ja he olivat kaik-
ki suurimman osan ajasta 
näyttämöllä. Katsojana hä-
nen mieleensä on erityisesti 
jäänyt Oulun kaupunginteat-
terin esitys peter pan, kun 
Happonen oli noin kymme-
nenvuotias. 

JYT:ssä Tarina Äideistä –näy-
telmän lisäksi Happonen on 
näytellyt kolmessa eri näy-
telmässä ja toiminut myös 
ohjaajan assistenttina. Hän 
on ollut myös JYT:n halli-
tuksessa kaksi vuotta. Lisäksi 
Happonen on ehtinyt näyt-
telemään Huoneteatterissa, 
Kulississa ja aD astrassa 
sekä vuodesta 2009 improvi-
saatioteatterissa Ässiä hatus-
ta. Tänä kesänä hän näyttelee 
Lounaispuistossa Teatteri-
koneen Koiratorpan keisari-
kesäteatterinäytelmässä, joka 
on tarkoitettu koko perheelle. 

I

T
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kandifuksi

Eveliina & Henna
1. Henna: sosiologiaa aiemmin ja 
psykologia sivuaineena
Eve: avoimessa yliopistossa psykan 
perusopinnot ja sitten kaksi vuotta 
Tre:n yliopistossa kasvatustieteitä
2. H & E: käytännönläheisempiä 
kursseja ja kandin valmiiksi saami-
nen
3. H & E: uudet kaverit, samanhen-
kisiä ihmisiä ja ala, mitä halunnut
4.Henna: kivaa, että on rennompaa
Eve: viimeisinä neljänä keväänä ol-
lut pääsykokeita, joten nyt on ihanaa 
ja vapauttavaa
5. Henna: Hyvä valinta
Eve: ahkeruus palkintaan

Gradufuksi

Sari
1.  Lapin yliopistossa kasvatustietei-
den maisterintutkinto hallinnollisel-
ta puolelta -05. psykologia pitkänä 
sivuaineena.
2.  Neljännellä yrittämällä pääsi 
sisälle. Ylpeä, että tulee psykologi. 
Kaikki kiinnostaa, joten on käynyt 

fuksit
ierailu ystäväni toimistossa itäsuomalaisella 
psykiatrian poliklinikalla herätti minussa 
monenlaisia tunteita. Tarkkailin huonetta 

kuin jännittävää, kaukaista maailmaa, josta ensin 
viisi vuotta puhutaan yliopistolla ja johon astumi-
nen silti tuntuu uudelta ja vieraalta. Kaksi noja-
tuolia vinottain, nenäliinoja. Kuvaus siitä, millais-
ta arki on psykologian harjoittelijalla. Istuminen 
pehmeällä tuolilla. Onko harjoittelun aloittami-
nen todella näin mystistä? Miksi hyppy opiskelijan 
roolista psykologiksi tuntuu niin suurelta askeleel-
ta monen mielessä?

Työelämään siirtyminen on jännittävä elämänvai-
he varmasti alalla kuin alalla. Miten meidän psy-
kologian opiskelijoiden sitten tulisi valmistautua 
työelämään ja psykologin rooliin kasvamiseen? 
Onko tarpeen käydä läpi  harjoittelua edeltävän 
illan paniikkireaktio, jossa kahlataan psykiatria 
alusta loppuun ja opetellaan tarkasti jokaisen häi-
riön ominaisuudet? Vai olisiko ehkä hyödyllisem-
pää keskittyä kehittämään reflektoivaa asennetta 
niin itseä kuin toisia kohtaan? Tällaiseen asentee-
seen kuuluisi omien tunteiden tarkkailua erilais-
ten ilmiöiden suhteen sekä epävarmuuden kestä-
misen opettelua, jolloin ”valmista” ei taitaisi tulla 
koko psykologin elinaikana. Kenties askel MaC:n 
penkeiltä psykologin tuoliin ei edellytäkään tun-
netta keskeneräisyyden selättämisestä tai ICD –
kategorioiden ulkoa opettelua. Ehkä avoimesta ja 
epävarmuuden hyväksyvästä asenteesta voisi olla 
eniten hyötyä työskenneltäessä alati vaihtuvissa ja 
mielenkiintoisissa konteksteissa. Voisiko tällainen 
asenne luoda kunnioittavan nöyryyden erilaisten 
ihmiskohtaloiden edessä? Sanokaa vastaan, jos 
näin ei ole. Enhän ole vielä kovinkaan usein istu-
nut siinä psykologin nojatuolissa, sillä hapuilen 
vasta kohti ammattiopintoja ja kirjoitan koko-
naisen artikkelin tunnin vierailusta harjoittelijan 
huoneessa.

Kaikkiahan meitä varmasti kiinnostaa, kuinka 
jaksamme joskus rankassakin psykologin työssä. 
Graduni käsitteli tätä kysymystä eli psykologian 
opiskelijoiden hyvinvointimuutoksia työelämään 
siirryttäessä. aihetta ei oltu tutkittu paljoakaan. Jo 
terapeuttikoulutuksessa olevia tutkittaessa oltiin 
havaittu, että suurimpiin stressitekijöihin kuuluvat 

psykologisen työn monimerkityksellisyys tai seka-
vuus (Skovholt & RØnnestad, 2003) sekä oma itse-
kriittisyys (Hill ym., 2007). Terapeuttiharjoittelijat 
pelkäävätkin usein omaa suoriutumistaan asiakas-
tilanteissa (Williams ym., 1997), vaikka auttamisen 
taidot opitaan suhteellisen nopeasti (Baker ym., 
1990). Itseluottamuspula onkin riskitekijä erityi-
sesti noviisiterapeuteille, sillä se on yhteydessä esi-
merkiksi ennenaikaiseen uranvaihtoon (Theriault 
& Gazzola, 2005). Tästä perspektiivistä valmistu-
van psykologin suhtautuminen omiin taitoihinsa 
sekä omien tunteiden käsittely näyttäytyvät varsin 
merkittävi-
nä tekijönä.

aikaisem-
missa tut-
kimuksissa 
on todettu, 
että tera-
peuttihar-
joittelijoiden ahdistus vähenee asiakastyöhön 
siirtymisen myötä (Williams ym., 1997). Myös 
Jyväskylän yliopiston HOT –projektissa (2010) 
toimineiden opiskelijaterapeuttien masennusta-
so laski ja psykologiset oireet vähenivät hoidon 
alusta loppuun. projektin merkitys koettiin suu-
reksi ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta. 
Tutkimuksen rajoituksina voidaan nähdä alhaiset 
lähtöpisteet esimerkiksi depressioskaalalla sekä 
kontrolliryhmän puuttuminen. Kuitenkin voidaan 
varovasti todeta, että asiakastyöhön siirtyminen 
ei ainakaan näytä olevan vaaraksi valmistuvan 
psykologin omalle mielenterveydelle vaan saattaa 
jopa nostaa mielialaa. 

Itse olen jo askelen lähempänä harjoittelua. Mat-
kaa hankaloitti hakemuksen lähettämisen unoh-
taminen sekä virheellisesti kassatyön tekemiseen 
liittyvän hakemuksen linkittäminen harjoittelu-
vastaavalle. Kommellusten jälkeen uskon olevani 
hiljalleen matkalla kohti varsinaista psykologin 
työtä. Vaikka hyppy saattaisi tuntua suurelta, niin 
jonain päivänä meistä jokainen istuu psykologin 
tuolilla ja saattaa olla siinä juuri omalla paikallaan, 
oppimassa.

Elina Nurminen

MINUSTAKO ”IHAN OIKEA” PSYKOLOGI?

”Onko harjoittelun aloittaminen 
todella näin mystistä? Miksi hyppy 
opiskelijan roolista psykologiksi tun-
tuu niin suurelta askeleelta monen 
mielessä?”

Psykologiaa on vaikea päästä opiskelemaan ja moni psykologian fukseista 
onkin suorittanut psykologian opintoja eri yliopistoissa tai opistoissa. 
Fuksit voidaankin siis luokitella opintovaiheen mukaisesti erilaisiin luokkiin. 
Tosifuksi aloittaa opinnot tietysti perusopinnoista, mutta Semifuksi onkin 
jo aineopintovaiheessa. Kandifuksi tekee kandia ja Gradufuksi gradua. 
Kepsyfuksin* pääaineena onkin kehityspsykologia ja fuksivuotena kepsyfuksi 
tekee kandia ja syventäviä opintoja. Hieman harvinaisemmat fuksiluokat 
ovat myös Harjoittelufuksi, joka lähtee fuksivuotena harjoitteluun tai 
Vaihtarifuksi, joka on osan fuksivuodestaan vaihdossa. Monia fukseja ei 
myöskään pystytä luokittelemaan juuri tiettyyn fuksiluokkaan, vaan moni 
voi kuulua moneenkin eri luokkaan.
*Kepsy tulee sanoista Kehityspsykologia eikä siis tässä yhteydessä tarkoita Keski-Suomen 
psykologiyhdistystä.

Gallup-kysymykset

1. Minkälainen opiske-
lutausta ennen viime 
syksyä?
2. Mikä on ollut kivoin-
ta opiskelussa?
3. Mitä olet tykännyt 
fuksivuodesta?
4. Miltä tuntuu kevät 
ilman pääsykokeita?
5. Mitä haluaisit sanoa 
heille, jotka pyrkivät 
opiskelemaan psykolo-
giaa Jyväskylään? 

tOsifuksi

Riikka
1. suoraan lukiosta
2. todella kivaa, 
yllättynyt siitä, 
miten paljon pitänyt 
lukea omatoimisesti 
kirjallisuutta, mutta 
ollut tosi mielenkiintoista
3. ihan mahtavaa, vauhdikasta, ollu 
paljon ohjelmaa
4. vapauttavalta, paljon stressittö-
mämmältä
5. ei kannata verrata itseään tilastoi-
hin, vaan pyrkiä omana itsenään

sEMifuksi

Niina
1.  perusopinnot 
akatemiassa Kau-
niaisissa, sen jäl-
keen yksi vuosi so-
siaalialaa aMK:ssa 
Tampereella

2. top 3 kurssit ovat olleet kriisipsy-
kologia, haastattelukoulutus sekä 
koulutusterapia
3. muutto uudelle paikkakunnalle, 
Jyväskylä on kiva ja kompakti kau-
punki, uusia kavereita
4. kesätyöt voi aloittaa aiemmin jo 
kaikessa rauhassa sekä tietää var-
masti, että missä syksyllä opiskelee
5. Et tule katumaan.

myös perus- ja 
aineopintojen lu-
ennoilla. Koulutus-
terapiassa päässy 
siihen kiinni, mitä 
psykologin työ on.
3. Vähemmän 
bileitä, enemmän 
opiskelua. Omis-

taa haalarit, vaikkei vielä ole niitä 
käyttänyt.
4. aivan ihanalta, osasi jo ulkoa ne 
pääsykoekirjat
5. Ei kannata heti luovuttaa, vaikkei 
heti pääsekään. Kun jos tahtoo opis-
kella psykologiaa, niin kannattaa 
yrittää. Hieno ala ja työt ei lopu kes-
ken eikä työttömäksi kouluttaudu.

kEPsYfuksi

Otto
1.  alkiolla 2,5 vuotta, jonka aikana 
perus- ja aineopinnot psykologiasta 
sekä erilaisia sivuaineita
2. opiskelijaelämä klo 22-04 välillä
3. kivaa on ollut
4. hyvältä
5. vähemmällä 
vaivalla pääsette 
lääkikseen ja saatte 
parempaa palkkaa, 
mutta jos satutte 
olemaan sopivasti 
piripiritööttööt niin 
tänne vaan :D

V
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yjama Sunday Brunch. Tilaisuus, jonka olen aina 
missannut. Nyt kerrankin pääsin sinne SpOS-
viikonloppuna, joka suo muualta tulleille SpOS-

vieraillekin mahdollisuuden tutustua stimppalaisiin ja 
vaihtareihin brunssin merkeissä. Mutta ennen lähtemis-
tä pyjama Sunday Brunch:lle, piti minun päättää, mitä 
laittaisin sinne päälleni. Viestissä luki, että pyjamat, 
mutta eihän minulla ole pyjamahousuja! Noh, tuo äs-
keinen saattoi olla pieni valkoinen valhe, sillä omistan 
kahdet pyjamahousut. Toiset ovat luvattoman pienet ja 
toiset ihan liian rikkinäiset. Joten piti tyytyä kollareihin 
eli collegehousuihin. Yleensä kun lähtee erilaisiin juh-
liin ja kissanristiäisiin, pitää miettiä, että mitkä vaat-
teet olisivat tarpeeksi tyylikkäät, mutta tällä kertaa pi-
tikin miettiä, mitkä vaatteet ovat sopivan ”pyjamat”. 

Brunssin viestissä toivottiin myös vieraiden tuovan jo-
takin syötävää kolmen euron edestä ja brunssin emännäl-

Ensimmäistä kertaa 
Pyjama Sunday 
Brunch:lle

Piknikistä Brunch:ksi
P tä sain vihjeen hedelmistä. Ennen brunssia pitikin kipais-

ta lähimmän kaupan kautta hakemaan hedelmiä ja tällä 
kertaa mukaan tarttui omenoita, banaaneja ja pienen pieni 
ananas, jotka myöhemmin pääsivät osaksi hedelmäsalaat-
tia. Nyyttärimeiningillä brunssibuffetista tuli kyllä katta-
va. Oli kaikenlaista, salaateista itsetehtyihin sämpylöihin. 

perille saavuttuani paikalla oli jo muutamia, 
mutta myöhemminkin tuli lisää. Tunnelma bruns-
silla kun on rento: ei haittaa vaikka tulee myöhässä 
tai lähtee ajoissa. Brunssin osallistujakaarti oli SpOS-
viikonlopun vuoksi tavallista kirjavampi. Vaihtareita 
edusti liettualainen audra ja SpOS-vieraita edustivat 
kolme opiskelijaa Joensuusta sekä kaksi opiskelijaa Hel-
singistä ja Tampereelta. Myöskin Stimppalaisia oli sel-
viytynyt edellisillan SpOS:sta kohtalaisesti paikalle. Tur-
kulaiset olivat näemmä eksyneet, kun heitä ei näkynyt. 

Mitä pyjama Sunday Brunch:lla sitten tehtiin? 
Löhöiltiin eli syötiin, kuunneltiin musiikkia ja ju-
teltiin. puheenaiheena oli muun muassa kesä ja tie-
tenkin myös kaikkia yhdistävään tekijään: psyko-
logiaan. pyjama Sunday Brunch onnistui myös 
tavoitteessaan eli siellä pääsi ”kansainvälistymään”. 

ai niin, entä sitten pukeutumiskoodi? Huoleni 
osoittautui aiheettomaksi. 12 ihmisestä vain kolmella 
oli kollarit eikä kenelläkään siis pyjamahousuja. Täs-
tä voidaan päätellä, että ehkä ihmisillä on Suomes-
sa vielä liian korkea kynnys poistua omasta asunnos-
ta pyjamassaan tai ehkei kukaan sellaisia enää omista. 
Huonoja kokemuksia ei liittynyt ensimmäiseeni py-
jama Sunday Brunch:iin ja toivonkin, etteivät pyja-
ma Sunday Brunch:t jää yhden lukuvuoden ilmiöksi.

pS. Jos menet Ilosaarirockiin ja mietit majoitusta, niin 
Oidipukseen voi olla yhteyksissä

pSS. Sunnuntaimusiikkina oli muun muassa Bonobon 
levy Days to come sekä Cinematic Orchestra:n Ma Fleur-
levy

pSSS. Ensi kerralla on turvallisempaa mennä Sunday 
pyjama Brunch:lle. Lupaan, etten ole siellä kuvailemassa 
Ärsykkeeseen.

Annakaisa Varjus

Kv-vastaava Nina Lindgren sai idean kv-
brunch:sta sisätiloihin siirtyneestä piknikistä. 
Kv-Brunch:sta muodostui loppujen lopuksi 
Pyjama Sunday Brunch, jonka tarkoituksena 
on stimppalaisten ja vaihtareiden leppoisaa 
oleskelua sunnuntai-iltapäivällä. Pyjama 
Sunday Brunch:ia järjestettiin ensimmäisen 
kerran viime vuoden syksyllä ja tänä keväänä 
se on ollut kolme kertaa, mutta tarkoituksena 
on järjestää se kerran kuukaudessa

Brunssi

Brunssi on aamupäivällä 
syötävästä runsaan aamiai-
sen ja lounaan yhdistelmäs-
tä tai välimuodosta käytet-
ty nimitys (engl. brunch = 
breakfast + lunch). Brunssi 
nautitaan myöhemmin kuin 
aamiainen, mutta aikai-
semmin kuin lounas.

Brunssi aloitetaan yleensä 
kello 11–12, ja se voi kes-
tää aina kello 15:een asti. 
Brunssin juomiin kuuluvat 
tavallisesti kahvi ja tee, eri-
laiset mehut sekä erikoi-
suutena myössamppanja 
tai kuohuviini. Brunssissa 
ruoat on asetettu nouto-
pöytään, josta kukin valit-
see mitä haluaa. Brunssi 
on peräisin Oxfordin yli-
opistokaupungista, mutta 
on tullut tunnetuimmaksi 
amerikkalaisena pyhäaa-
miaisena. Amerikkalaiseen 
brunssiin kuului alun perin 
munakokkelia, munakkaita, 
hyydytettyjä munia ja pe-
konia sekä aamiaismakka-
roita. Brunssin luonteeseen 
kuuluu vapaamuotoisuus ja 
mutkattomuus, joten ruo-
kapöydän ympärillä liikku-
minen, vapaa seurustelu ja 
paikkojen vaihtaminen kuu-
luvat asiaan.
Lähde: Wikipedia
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Lähetin sähköpostilla eri puolella juuri nyt vaihdossa oleville stimppalaisille 
viestiä ja kyselin heiltä, miten vaihto on sujunut. Seuraavaksi Juhana 

Chesteristä ja Annaleena Grazista kertovat kuulumisistaan

annaleena Holopainen & Graz, kevätlukukausi -11

Millaisia kursseja? -saksan intensiivi kurssin+yhden 
toisen saksan kurssin, psykasta mulla on kliinisen kurs-
seja (ahdistus&masennus-kurssi, kliiniset harjoitukset-
kurssi).

psykan kurssit (ainaki ne,mitä mä oon ottanu) on 
tosi paljo interaktiivisempia. pienet ryhmät ja tehdään 
esitelmiä. Täällä on myös enemmän kursseja johonkin 
tiettyyn asiakokonaisuuteen liittyen, ei vaan esim. kliini-
nen I,II ja III.

Graz on ihan järjettömän ihana kaupunki! Italialais-
henkinen, Itävallan toisiksi suurin kaupunki, jossa on sil-
ti pikkukaupungin tuntua - mahtava yhistelmä! Ennenku 
tulin tänne, en ees oikeen odottanu mitää ihmeempiä, ku 
en tienny kauheesti Grazista. Ja tää oli ainut kaupunki 
Itävallassa,missä meillä on vaihtopaikka, nii siks hain just 
tänne. Ekan kuukauden kiireiden ja muun jälkeen alko 
tulla kevään tuntua ja en osaa ees kuvitella, kuinka mah-
tava tää on, ku oikee kesä tulee! 

Halusin jonnekki, missä voin parantaa mun saksan-
kielen taitoa. Okei, Saksa ois ollu järkevämpi vaihtoehto 
kielen kannalta, mutta en halunnu sinne. Etenkään, ku 
meijän kaks vaihtopaikkaa on niin pohjois-Saksassa. Ha-
lusin keskemmälle Eurooppaa ja itseasiassa mieluummin 
maana Itävaltaan ku Saksaan. Oon myös erityisen kiin-
nostunu kliinisestä psykasta ja täällä on tosi mielenkiin-
tosia kliinisen kursseja.

Kultuurishokkeja? -hmmmm, eipä oo tainnu olla, oon 
kumminki sen verran lähellä kotoa ;) Ja enemmän oon 
vaan ollu helpottunu monista asioista täällä, esim siitä 
kuinka hyvin ja organisoidusti yliopisto ja kaikki muutki 

tahot toimii! Voin kuvitella, että euroopan sisäl-
läki ois monia maita, jossa asiat ei todellakaan 
ois näin helposti hoidettavissa!

Mun lempihokema täällä on, että “park-ti-
me is my favorite time!” joten ehkä täytyy sanoa 
lämpösillä ilmoilla puistossa hengailu kavereit-
ten kanssa, pelaillen kaikkia maailman pallo-
pelejä! Myös se tunne, ku kenelläkää ei oo täälä 
perheitä tai työtä tai mitää muitakaa siteitä, nii 
me ollaan ku yhtä suurta perhettä! Kaikki haluaa 
aina tehdä, mitä ikinä kukaki ehottaa. Ja yhessä 
jollain 15 hengen porukalla päivällisen kokkailu  
lämmittää kyllä myös mieltä :p

Graziin vaihtoon? -No kämpän haussa on 
tiettyjä paikkoja, mistä suosittelen hakemaan 
kämppää (jos meinaatte hakea, niin mailailkaas 
mulle ja kerron tarkemmin..). pyörä kannattaa 
ostaa! Jos tuut vaan yheksi lukukaudeksi, niin 

suosittelen kesälulukautta. On mukavaa, ku sää muut-
tuu koko ajan ihanammaksi ja kaupunki herää enemmän 
eloon. Ei ois kiva, jos menis päin vastoin. Ja nyt mainos-
puhe-osuus: jos joku on tulossa tänne ens lukukaudeksi, 
MaILaILE MuLLE, niin voin jättää sulle kaikkea kamaa 
tänne, nii ei tarvi turhaa ostaa lakanoita ja mattoja jne.. ;) 
Ja niin, OSaLLISTuKaa EHDOTTOMaSTI SaKSaN 
INTENSIIVIKuRSSILLE!! Vaikka se maksaaki jonkin 
verran, ja on joka aamu kolmen viikon ajan, nii sielä ite 
tutustuin kaikkiin ihmisiin ja loin tärkeimmät ihmissuh-
teet. Ihmiset, jotaka ei oo ollu intensiivikurssilla sanoo, 
että nyt on vähä hakemista, ku ei periaattees kuulu mi-
hinkään niihin ryhmiin, jotka muodostu kielikurssin 
ainaka..Ja saksan kielentaidolle se kurssi on ihan järjet-
tömän hyvä!

Itellä eka kuukausi meni vähä totutellessa ja tosi 
kiireisenä hoidellessa kaikkia asioita ja intensiivikurssin 
kanssa. Myös koti-ikävä jne paino vähä siinä alussa..Kun 
kielikurssi oli ohi ja alun asiat hoidossa alko ihan uus kausi 
vaihdon kanssa! Joka päivä mietin, kuinka onnekas oon, 
ku oon osa tätä kaveriporukkaa ja saan kokea tän kaiken, 
mitä täällä koen! Tosi ainutlaatuista aikaa elämässä! 

Jos meinaatte vaihtoon kevätpuolella, nii suosittelen 
tekemään reilusti pisteitä syksyn aikana, niin ei tarvitse 
hulluna stressata pisteistä vaihdon aikana. Ite tein viime 
lukukautena 44 pistettä, niin nyt saa olla rennommin 
ja ottaa vaan niitä kursseja, mitkä todella kiinnostaa! Ja 
koska mun kurssit on saksaksi, nii saa tehä melkosesti 
enemmän työtä niittenki kanssa! 

Ja niin, varatkaa REILuSTI rahaa vaihtoon!! :D Sitä 
ei uskokkaa, kui paljo sitä rahaa kuluu, ku haluaa koittaa 
kaikkea ja mennä joka kissan-ristiäis-retkille ja reissail-
lakki jne..Kaikki vaihtoon, joita vaan yhtääkkää kiinnos-
taa! Jos mietit, että jooko vai eikö, niin JOO! Ja niin, tässä 
se maili, jos joku tarvii niitä mattoja :D annaleena.holo-
painen@gmail.com

Stimppalaisia vaihdossa
JUHANA & CHESTEr

ANNALEENA & GrAz

vienperusteella, enkä joutunut pettymään: näkymät ovat 
varsin vehreät ja viihtyisät.

Kulttuurishokeista suurin tähän mennessä on ollut 
ihmisten pukeutumistyyli. Näin skandinaavisesta ker-
rospukeutumiseen tottuneesta vinkkelistä on varsin ou-
toa katsella, kuinka ihmiset kävelevät nollakelissä tai jopa 
pikkupakkasessa ilman takkia ja naiset älyttömänlyhyis-
sä hepenissä. ulkomaalaisena erottuu helposti joukosta, 
kun talvitakki on päällä ja kaulahuivi visusti kaulassa.

Kivointa vaihdossa olossa on uudet kivat ihmiset ja 
”vapauden illuusio”. Välillä tuntuu kuin olisi unessa, kun 
ympäröivät tapahtumat ja kulttuuri ovat niin eri kuin 
mihin on tottunut kotona. Lukuvuoden mittainen tauko-
vanhasta elämästä on vapauttavaa, mutta se voi olla myös 
ahdistavaa, jos koti-ikävä yllättää. Onneksi on skype ja 
sähköposti keksitty!

Jos lähtee Englantiin vaihtoon, niin kannattaa paka-
ta mukaan sateenvarjo koska sadetta tulee paljon ja odot-
tamatta. Tosin sää saattaa vaihtua kaatosateesta täydelli-
seksi auringonpaisteeksi ja takaisin viidessä minuutissa. 
Myös paketti hapankorppuja ja salmiakkia kannattaa ot-
taa varoiksi mukaan, sillä ne ovat Englannissa varsin ek-
soottisia herkkuja. Hapankorppuja ihan siitäkin syystä, 
että ruisleipää tulee ikävä, sillä Briteissä leipä on valkoista 
mössöä.

Loppukaneettina sanon, että kannattaa ehdottomas-
ti lähteä Britteihin vaihtoon, sillä sopivan erilainen kult-
tuurikokemus on taattu, oppii kirjoittamaan esseitä … ja 
pääsee maistamaan Yorkshire puddingia. Tietenkin! (ot-
takaa selvää itse ;p )

Psykalta lähtee n. 20 opiskelijaa vuodessa 
vaihtoon ja suosituimmat kohteet ovat Hollan-
ti, Itävalta ja Ruotsi, mutta suosikkikohteetkin 
vaihtelevat vuosittain. Yleensä Erasmus-hakijat 
pääsevät sinne mihin hakevat, koska paikkoja on 
enemmän kuin lähtijöitä.

Hakuajat ovat Euroopan ulkopuolelle 1.11. ja 
Eurooppaan 1.3. Ensisijaisesti kannattaa miettiä 
jo opintojen alkuvaiheessa kieliopintoja, ilman 
kielitaitoa ei voi vaihtokohteessa opiskella. 
Lisäksi kannattaa tutustua vaihtoraportteihin, 
joista saa hyvän kuvan kustakin vaihtokohteesta, 
opiskelijan itsensä näkökulmasta.
Lisätietoa: Amanuenssi Anne-Riitta Vanhala

Terppa! Olen Juhana, opiskelen psykaa neljättä vuot-
ta (kai?) ja olen parhaillani vaihdossa Chesterissä, Iso-
Britanniassa. Chester on Englannin ja Walesin rajalla, 
mutta kuitenkin Englannin puolella. On suuri virhe 
erehtyä väittämään paikalliselle, että Chester olisi muka 
Walesissa!(Trust me!). Olen ollut vaihdossa viime syys-
kuun lopusta ja palaan Suomeen kaiketi kesäkuun puo-
livälin tienoilla.Vaihdossa olen opiskellut pääasiassa psy-
kologiaa, mutta olen ottanut myös kurssin englantia ja 
kirjallisuutta. Vuorovaikutus luennoitsijan ja opiskelijoi-
den välillä on keskustelevaa ja aktiivista, mitä edesauttaa 
huomattavasti brittiläinen vapaampi keskustelukulttuuri. 
Ääntänsä ei saa kuuluville viittaamalla, vaan pitää ihan 
tylysti huutaa luennoitsijanpäälle. Moinen olisi Suomessa 
törkeää, mutta Englannissa se on varsin ok. Mieleenpai-
nuvimmat kurssini ovat ehdottomasti kriminaalipsyko-
logia ja gotiikka (kirjallisuus).

Opiskelutyyli on aika samanlainen kuin Suomessa, 
mutta erojakin löytyy: mm. deadlinet ovat hyvin tiukat. 
Jos palautat esseen minuutin liianmyöhään, menetät tie-
tyn prosentin arvosanastasi ennalta määritellynasteikon 
mukaan. Esseiden kirjoittamiseen annetaan myös hyvin 
tarkat ohjeet, akateeminen korrektius on briteissä kaiken 
a ja o.

Chester on pieni ja kaunis historiallinen kaupunki 
ihan Liverpoolin ja Manchesterin kupeessa, sijainti ei siis 
voisi olla parempi. Kaupungin ympäri menee muuri, jon-
ka päällä voi kävellen kiertää koko kaupunginkeskustan. 
Valitsin Chesterin ihan puhtaasti netistä selaamieni ku-
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aaliskuun puolivälissä järjestettiin työ- ja orga-
nisaatiopsykologian intensiivikurssi ”Shaping 
Healthy Work in Future”, johon otti osaa ih-

misiä Suomesta, Ruotsista ja Saksasta. Jyväskylästä mu-
kaan pääsi kahdeksan maisterivaiheen opiskelijaa. Kurssi 
järjestettiin Leipzigissa, joka on tunnettu mm. Wilhelm 
Wundtin ensimmäisestä kokeellisen psykologian labora-
toriosta. 

Kurssin opettajat olivat työ- ja organisaatiopsyko-
logian rautaisia ammattilaisia Jyväskylän ja Tampereen, 
Mälardalenin ja Leipzigin yliopistoista. Jyväskylää edus-
tivat kunniakkaasti Saija Mauno ja Mari Huhtala. Kahden 
viikon aikana järjestettiin viisi modulia, jotka liittyivät 
työpsykologian eri alueisiin. Modulit sisälsivät tietoisku-
ja johtamisesta, työn epävarmuudesta, etiikasta, organi-
saatiokulttuurista sekä näiden tekijöiden vaikutuksista 
työntekijöiden terveyteen. 
Työskentelytavat kurssil-
la olivat monimuotoiset: 
luentojen jälkeen teimme 
usein kuhunkin teemaan 
liittyviä ryhmätöitä, jotka 
esitettiin modulin lopuksi 
muille kurssilaisille. Näi-
den pienempien ryhmätöi-
den lisäksi kurssiin kuului 
projektityö, jonka parissa 
ahkeroimme joka päivä. 
Jokainen projektiryhmä 
työskenteli joko todellisen 
tai kuvitellun organisaation 
parissa ja pääsimme suun-
nittelemaan interventioita 
organisaatioiden työnte-
kijöiden hyvinvoinnin ke-
hittämiseksi. Luentojen ja 
ryhmätöiden lisäksi kurs-
siimme kuuluivat vierailut 
Leipzigin BMW-tehtaalla 

sekä työmuseossa. Tehdaskäynti autotehtaalla jakoi ran-
kasti mielipiteitä: jotkut innostuivat sightseiingista, toiset 
taas pitivät vierailua tylsänä kolmituntisena.

Kaikkiaan kurssi oli mahtava oppimiskokemus, jos-
ta saimme paljon uutta ajateltavaa ja pohdittavaa kotiin 
tuomisiksi. Tuo kaksiviikkoinen antoi kattavan paketin 
työhyvinvoinnista ja työpsykologian tuoreista tutkimus-
alueista. Kurssin suurin anti oli kuitenkin ryhmätöiden 
tekeminen, sillä moiseen ei olla Suomessa totuttu. Ryh-
mätöissä pääsimme työskentelemään eri kulttuurien ja 
ikäryhmien edustajien kanssa mikä oli avartava koke-
mus!

Teamworkilla täytettyjen koulupäivien jälkeen oh-
jelma jatkui baari- ja kaupunkikierroksilla, herkullisilla 
illallisilla ja oluiden maistelulla hyvällä seuralla höystet-
tynä. Todellista vapaa-aikaa kaupunkiin tutustumiseen 
tai lepäämiseen ei juuri liiennyt, mutta aivottomana oli 
hyvä kulkea joukon perässä univelkojen ja ryhmätöiden 
kasaantuessa pahaa aavistamattomien opiskelijoiden nis-
kaan. Tiivis yhdessäolo antoi kuitenkin oivan mahdolli-
suuden tutustua uusiin ihmisiin kansainvälisessä ilma-
piirissä, ja ryhmätyötapojen lisäksi opimme paljon lisää 
erilaisista olutvaihtoehdoista.

Ensimmäisellä viikolla koulunjälkeistä ohjelmaa 
järjestettiin joka päivä paitsi keskiviikkona, ja silloinkin 
suomalaiset löysivät itsensä naapurin irkkupubista. pu-
bin hilpeä pieni omistaja ja rento ilmapiiri vetosi poruk-
kaan niinkin paljon, että palasimme seuraavana tiistaina 
samaan paikkaan tietovisailemaan. Kolealla kaupunki-
kierroksella sydäntä lämmitti erityisesti asianmukaisesti 
pukeutunut, vanhalla brittiaksentilla puhuva righta? –
oppaamme, jonka ansiosta pari tuntia ulkona ei tuntunut 
suurelta kärsimykseltä.

Museoita tuli tiirattua reissun 
aikana muutama, samoin Leipzi-
gin naapurissa sijaitseva Dresdenin 
esanssikaupunki 
(jossa siis keskiai-
kaisilta näyttävät 
rakennukset ovat 
oikeasti peräisin 
toisen maailman-
sodan jälkeen). 
M u s e o a k t i i v i t 
pekka ja Eppu kä-
vivät myös mm. 
kirkossa ja Bach-
museossa. Leipzi-
gin kaupunki oli 
kaunis näin ke-
vätaikaan, ja varsinkin toisen viikon 
auringonpaisteessa joen vierustal-
la vihertävä puisto oli ihana paikka 
nauttia kevään ensimmäinen jäätelö-
tötterö. Tämän takia joutui kylläkin 
lyhentämään yhden museovisiitin 
minimiinsä.

Toisen viikon joint cooking –
ilta piti sisällään ihanan, yhteisvoi-
min (hieman pelottavan saksalaisen 
kokin johdolla) valmistetun, monen 
ruokalajin illallisen. Illan aikana 
puhe kulki vilkkaasti, viini virtasi ja 
kaupungin valoja ihasteltiin uudes-
ta perspektiivistä talon katolta. Ilta 
päättyi laitakaupungin tunnelmalli-
seen ja pieneen opiskelija-hippibaari 
Erikaan, jonka tanssilattia ja musiik-
ki eivät päästäneet tanssijoita ottees-
taan.

Mieleenpainuva kokemus oli 
myös jäähyväisillallinen, jossa sokeat 
tarjoilijat ohjasivat ryhmät yksitel-
len sisään pilkkopimeisiin huonei-
siin. alkukeittoa makustellessa maut 
erotti selvemmin, kanssasyöjien pu-
heääniä kuunteli tarkemmin, ja vie-
rustovereiden käsien koskettaminen 
tuntui ihan luonnolliselta. En tiedä 
miten muut suoriutuivat pääruoas-
ta, koska allekirjoittaneet joutuivat 
hyppäämään jo alkupalojen jälkeen 
Berliinin-junaan.

Huomasimme matkan varrella, 
että vaikka useimmissa paikoissa pal-
velua sai englanniksi mutta oli myös 
paljon sellaisia kauppoja/ravintoloita 
ym. jossa kyllä ymmärrettiin englan-

Terveel-
lisen 
työelämän 
jäljillä 
Saksassa

tia, mutta vastaukset tulivat saksak-
si (mm. kebab-paikkamme, jossa 
söimme useampana iltana). Tämä 

ei aiheuttanut 
sen suurem-
pia ongelmia, 
koska pekka 
ja Mari osaa-
vat saksaa ja 
toimivat tulk-
keina. Monesti 
kyllä kävi niin-
kin, että vaikka 
yritti hoitaa 
asiat saksak-
si, vastapuoli 
huomasi ulko-

maalaisuutemme ja vaihtoi palvelun 
englanniksi. Ei siis pysty sanomaan 
mitään yhtenäistä linjaa saksalaisten 
halukkuudesta palvella englanniksi. 
Joskus ei saanut palvelua ollenkaan 

englanniksi ja joskus taas hieman 
puutteellinen saksan lausuminen ei 
kelvannut :p

Kotiinpaluun jälkeen meni viik-
ko totutella hiljaisuuteen ja ympä-
röivien ihmisten puuttumiseen, ja 
matkasta jäi kerta kaikkiaan ihanat 
muistot! Yhteenvetona voisi sanoa, 
että Shift it (shaping healthy work in 
future) –kurssi ei varmasti ollut ter-
veellinen, mutta sitäkin hauskempi 
ja opettavaisempi sekä akateemisesti 
että kokemuksena ylipäätään! Ryh-
mä rämä suosittelee, kiittää ja kuit-
taa.

Huom! Lisätilauksesta saatavilla 
myös reissussa luotu Pekka Naak-
ka –kirjasarja.

Eppu, Maiju, Mari, Pexi

Avainsanat: Curry-
wurst, Döner, Flower 
Power, Makkarapan-
nua, Mensa, Modu-

le 5, Mystery Case, 
NineFifteenSharp!, 
RightA?, Sausage 
man, Teamwork, 

Weissbier

M
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un kirjoitan tätä, on valmistumiseni puolivuotis-
päivän ilta. Tarkalleen kuusi kuukautta sitten sain 
seitsemän vuoden opiskelu-urakan päätökseen ja 

psykologian maisterin paperit Jyväskylän yliopistosta. 
Sen kunniaksi päätin kaataa itselleni lasillisen viskiä, 
himmentää valot, laittaa Ladytronia soimaan ja muistella 
hetken aikaani Jyväskylässä.

Gradun ja opintojen loppuunsaattaminen oli minulle 
niin tuskainen taival, että maisterinpaperit saadessani 
tunsin aluksi vain valtavaa helpotusta. Nyt puoli vuot-
ta myöhemmin myös muita tunteita on alkanut nousta 
esiin. Tällä hetkellä tunnen ennen kaikkea haikeutta. 
Loppujen lopuksi jäin kaipaamaan aika monia asioita Jy-
väskylästä. 

Miltähän Rentukassa näyttää nykyisin? En ole käynyt 
siellä vuosiin. Kun vanhin lapsuudenystäväni T vielä asui 
Ylioppilaskylän liepeillä, kokoonnuimme säännöllisesti 
hänen luokseen kuuntelemaan musiikkia kynttilänvalos-
sa ja jatkoimme sitten iltaa Rentukassa. Kehitimme jopa 
oman juoman noille illoille:

Mass Driver
-5 dl vaniljavodkaa

-2,5 dl persikka-passionmehutiivistettä (Vai olisiko 
sitäkin tullut puoli litraa? En edes muista enää.)

-appelsiinimehua maun mukaan
Sekoitetaan sinisessä Tupperware-kulhossa. Tarvit-

taessa joukkoon voi lisätä vähän vettä.

T valmistui kolme tai neljä vuotta sitten, sai työpaikan 
Nokialta ja muutti saman tien kalliimpaan kämppään 
keskustassa. Sen koommin en ole käynyt Rentukassa. 
Reilu vuosi sitten Nokia lähti Jyväskylästä ja ystäväni sen 
mukana. Nykyään T asuu Saksassa. 

Kun T vielä oli Jyväskylän Nokialla, kävimme usein yh-
dessä syömässä piatossa. piaton paistopisteestä ja näky-
mästä yli keväisen Jyväsjärven oli valmis maksamaan 
vaaditut pari ylimääräistä euroa. Kokolihapihvi ja ker-
maperunat alle viidellä eurolla – sellaista ei saa Helsingin 
unicafeissa!

Jyväsjärven rantanäkymät tulivat minulle muutenkin 
tutuiksi. asuin puolisoni kanssa KOaSin Kuokkalan 
kämpissä: ensin pellonreunassa ja sitten Tangokujalla. 
Yleensä kävelin kotoa yliopistolle ja takaisin, vaikka sii-
hen saattoi vierähtää puoli tuntia. En ole koskaan ollut 
kovin innokas pyöräilijä, mutta pidän kävelemisestä. 
Kävellen ehtii paremmin katsella ympäristöään.  Muis-

tankin hyvin vuodenaikojen vaihtelut Jyväsjärven ran-
taviivaa myötäilevällä tiellä. Muistan myös, kuinka kau-
punki kohoaa rannasta järven toisella puolella. Jyväskylä 
on aina jollain kierolla tavalla tuonut mieleeni Tromssan 
kaupungin Norjassa: molemmat kohoavat jyrkästi vedes-
tä ja levittäytyvät rinteeseen aivan kuin koko kaupunki 
olisi asetettu näytteille. On hämmentävää, kuinka paljon 
Jyväskylää voi nähdä yhdellä silmäyksellä Kuokkalan 
puoleiselta rannalta. Harjun torni, kirkko ja Seminaa-
rinmäen punatiilitalot ovat kaikki kuin pystysuuntaiselle 
pahville liimattuja. 

Kirkkopuisto ja harjun rinne ovat olleet näyttämönä mo-
nille fuksiaisille, vapun vietoille ja muille opiskelijapippa-
loille. Eräänä vuonna olin pitämässä fuksiaisrastia harjun 
rinteessä ja ynnäläiset alkoivat ohjata meille omia fukse-
jaan, koska meillä oli kuulemma ”parempi meininki”. En 
tosin yhtään muista, mitä rastillamme tehtiin. Jotenkin 
vain on niin, että muistikuvat monista parhaista opis-
kelijariennoista tapaavat olla vähän epäselviä. Onneksi 
Kirkkopuiston ruoho on värjännyt haalareitteni keltai-
seen lähtemättömät merkit niistäkin tapahtumista, joista 
muistikuvat ovat jääneet hatarammiksi. 

Monet muut asiat ovat jääneet elävämmin mieleeni: 
Stimppa-kopin torkkupeitto, Jyrock ja Yläkaupungin yö, 
Kuokkalan silta, Depeche Moden ”Enjoy the Silence” 
Vihreän haltiattaren jukeboxissa, alvar aallon suunnit-
telemat miestenvessat, Hippos-hallin opiskelijahintaiset 
squash-vuorot…

Toivottavasti myös sinun opiskeluaikasi on täynnä iki-
muistoisia hetkiä. Lopuksi haluan vielä käyttää jokaisen 
Vanhan ja Viisaan etuoikeutta ja jakaa muutaman elä-
mänohjeen. On kolme asiaa, joita suosittelen lämpimästi:

1.) Opiskele kaikkea, mikä sinua kiinnostaa! 
usein tuntuu, että psykalaiset yrittävät opiskeluvalin-
noissaan pelata varman päälle ja ottaa vain sellaista, min-
kä he uskovat olevan itselleen hyödyksi työmarkkinoilla. 
unohda tämä ja opiskele kaikkea sitä, mistä olet kiinnos-
tunut! Kyllä psykologeille töitä riittää! pyrkimys CV:n 
kaunistamiseen voi sitä paitsi kolahtaa omaan nilkkaan: 
jos teet samat valinnat kuin kaikki muutkin, mikä saa 
työnantajan huomaamaan juuri sinut heidän joukostaan? 
Jos olet ainoa hakija, jolla on sivuaineina latinan kieli ja 
kalatalous, herätät luultavammin kiinnostusta.
 Itse yritin valita sivuaineeni ”työllistymisen kan-
nalta järkevästi” ja päädyin erityispedagogiikkaan, vaik-
ka se ei minua juuri kiinnostanutkaan. Loppujen lopuksi 
en edes kokenut hyötyväni siitä, koska se oli aivan liian 
lähellä pääainettani psykologiaa; tunsin opiskelevani sa-

moja asioita kahteen kertaan. 
Sen jälkeen olen valinnut sivuaineeni vain oman kiin-
nostukseni mukaan ja kokenut paljon enemmän ahaa-
elämyksiä ja tajunnanlaajentumisia – itse asiassa sitä 
enemmän, mitä kauemmas lähitieteenaloilta olen uskal-
tautunut. Jos nyt saisin valita sivuaineeni uudelleen, ot-
taisin erityispedagogiikan tilalle taidehistoriaa, kulttuu-
riantropologiaa tai jotain vastaavaa.

2) Lähde vaihtoon! Irrottautuminen tutusta ympäris-
töstä, tutuista ihmisistä ja jopa tutusta kulttuurista on to-
della opettavaista. Eniten se opettaa omasta itsestä. Vaih-

”tätä nostalgiaa joka päivä hän saa…” dossa vietetty vuosi oli elämäni paras ja pahin vuosi – ja 
samaa olen kuullut monelta muultakin. 

3) Osallistu järjestötoimintaan! all work and no 
fun makes Jack a dull boy. Toisaalta ”all fun and no work” 
ei myöskään ole hyvä. ainejärjestö-, ylioppilaskunta-, 
ammattiliitto-, harrastusseura- tms. toiminnassa yhdis-
tyvät mukavasti sekä hauskuus että työ.

Teemu Pauha / teemu.pauha@psyli.fi

yvissä ajoin vuoden 2010 
lopulla pieni tiimimme ko-
koontui yliopiston kirjaston 

kahvilaan suunnittelemaan tapah-
tumaa. ajatuksena oli tarjota psy-
kologian opiskelijoille ensikäden 
tietoutta erilaisista uramahdolli-
suuksista ja siirtymästä opinnoista 
työelämään. Tiimin hyvän hengen 
ja innostuksen ansiosta päälinjat 
muotoutuivat vaivattomasti, joten  
kohta oli jäljellä enää suunnitel-
mien toteutus ja  yksityiskohtien 
viilaaminen.

Joulu oli, uusivuosi meni ja ilta olikin nopeasti käsillä. 
Järjestäjien kollektiivista mieltä lämmitti kuinka nopeasti 
100:n osallistujan kiintiö täyttyi ilmottautuneista. Tapah-
tumalle oli selvästi tilausta, emmekä olleet tehneet töitä 
turhaan.

Opinnoista työelämään -ilta pidettiin Maa-rakennuksen 
luentosalissa 103 keskiviikkona 23.2.2011 klo. 16:15-
19:00. Ihmismassat ja notkuva kahvipöytä loivat oikean 
juhlatunnelman. Tapahtuma pyörähti käyntiin ei enem-
pää eikä vähempää kuin tutkija, emeritaprofessori Lea 
pulkkisen ihmisläheisellä esityksellä. professori pulkki-
nen selvitti perinpohjin päätymistään yliopistoon ja sitä 
kautta tutkijanuralle. Esityksessä tärkeiksi teemoiksi nou-
sivat sitkeys, riskinottokyky, epävarmuuden sietäminen, 
kansainvälisyys ja intohimo uuden tiedon tuottamiseen. 
Raikuvien aplodien jälkeen oli vuorossa kahvitauko.

Tauon jälkeen ääneen pääsi konsultti Risto puutio, jonka 
esitys avasi valokuvasarjan avulla konsultoinnin maail-
maa. Esillenousseita teemoja olivat tilankäyttö, matkus-
taminen, konsulttiyhteisöt, suhdeverkostot ja ihmislähei-

syys. Kaikki konsultit eivät kurvaa Mersulla puku päällä 
Nokian pääkonttorille, vaan pyöräilevät työpaikoille sel-
vittelemään työyhteisöjen solmukohtia.

Illan viimeisessä esityksessä yksityinen psykoterapeutti 
anu Rasinkangas kertoi erinäisten vaiheiden kautta pää-
tymisestään nykyiseen työhönsä. Esillenousseita teemoja 
olivat pitkäjänteisyys, sitoutuminen ja työnohjaus. Tietoa 
tuli mukavasti myös muista kliinisen psykologian työ-
mahdollisuuksista ja yrittäjänä toimimisesta.

Tavoitteenamme oli saada puhujiksi tutkija, yksityinen 
psykoterapeutti ja työ- ja organisaatiopsykologi. Tässä 
myös onnistuimme kutsumiemme psykologien innok-
kuuden ansiosta. Haluammekin osoittaa suurkiitoksem-
me puhujillemme sekä psykologiliitolle, jonka rahallinen 
tuki mahdollisti tapahtuman järjestämisen. Kiitos kuu-
luu myös innokkaalle yleisöllemme, jota varten koko 
tapahtuma pidettiin. Toivon kovasti, että vastaavia iltoja 
järjestettäisiin jatkossakin ja saisimme ihmetellä yhä mo-
nipuolisempaa kattausta psykologien uramahdollisuuk-
sista.

Kalle Metsovuori

Opinnoista työelämään -ilta

K

H
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Kuuden aikaan illalla 
Jyväskylän ydinkes-
kustassa sijaitsevaan 
Grincos Locosin 
saunatilaan alkoi kerääntyä iloisesti pulisevaa psykapo-
rukkaa eri puolilta Suomea. Ilta aloitettiin syömällä Jy-
väskylän työttömien valmistamaa herkullista salaattia ja 
maistelemalla siinä sivussa värillään hämmennystä he-
rättänyttä boolia. Virallista ohjelmaa SpOL:n hallituksen 
pikaisen esittäytymisen ja tapahtuman rahoittamisessa 
auttaneen psykologiliiton kiittämisen jälkeen ei ollut 
mutta tutustumisleikkejä löytyi. päästiin läiskimään im-
pulsseja ympäriinsä, kertomaan salaisuuksia, käymään 
speed-treffeillä ja oltiinpa sitä välillä aika perusteellisesti 
solmussakin.

Yhteisten leikkejen jälkeen alkoi saunominen, jota jat-
kui saunatilassa vietetyn ajan loppuun asti. Saunomisen 
ja oleskelutilassa istuskelun lomassa oli kunnolla aikaa 
jutustella muiden psykalaisten kanssa sekä luoda uusia 
tuttavuuksia ja syventää vanhoja. Ilta saunalla sujui var-
sin rattoisasti lähelle puolta yötä, jolloin siirryttiin illan 
jatkopaikkaan anniskeluravintola Rumaan. Siellä sau-
nanraikkaat psykalaiset valtasivat tanssilattian, jossa lop-
puilta sujuikin ringissä hyppien ja erilaisia tanssiliikkeitä 
kokeillen. Ruman sulkiessa ovensa viimeisetkin hauskan 
illan väsyttäneet psykan opiskelijat ryömivät nukkumaan 
eri puolille kaupunkia jyväskyläläisten psykalaisten ko-
teihin. Ehkä muutamien unissa vilahtelivat jo 11.6. Hel-
singissä järjestettävät SpOLympialaiset.

Teksti: Sanna Kinnunen
Kuvat: Annakaisa Varjus

SpOL eli Suo-
men psykologi-
an Opiskelijain 
Liitto on kaik-

kien Suomen psykologian opiskelijoiden yhteinen kat-
tojärjestö, jonka tavoitteena on ajaa kaikille psykalaisille 
tärkeitä asioita keskitetysti. SpOL tekee erilaisia opin-
toihin ja psykologian alaan liittyviä selvityksiä ja kan-
nanottoja tarvittaessa. SpOL:n kautta opiskelijoilla on 
edustus suurimmassa osassa psykologian alan järjestöjä 
ja toimielimiä (esim. psykologiliitto, psykologinen Seura, 
psykologien Kustannus). SpOL pitää myös yllä suhteita 
ulkomaalaisiin psykologian opiskelijoihin osallistumal-
la sekä pohjoismaiden että koko Euroopan psykalaisten 
kattojärjestöjen toimintaan.

Edunvalvontatehtävien lisäksi SpOL:n tavoitteena on 
tarjota psykalaisille mahdollisuuksia verkostoitua eri yli-
opistojen opiskelijoiden kanssa mukavissa tunnelmissa. 
SpOL:n tapahtumat ovat loistava paikka tavata uusia ja 
vanhoja tuttuja niin omasta kuin muista kaupungeista. 

Edunvalvontaa ja saunomista

SPOS – Saunomista 
psykoporukalla

SPOL – Edunvalvontaa 
ja verkostoitumista

Vuoden tapahtumakalenterin aloittaa SpOL-seminaari, 
jossa yhdistyvät päivän tieteellinen ohjelma ja illan viih-
teellisempi yhdessä olo. Kevään puolivälissä SpOS kut-
suu psykalaisia saunomaan ja nauttimaan hyvästä ruu-
asta ja juomasta vapautuneessa tunnelmassa. Kesällä 
psykalaiset taas haastetaan kisaamaan ainejärjestöjensä 
kunnian puolesta SpOLympialaisten riehakkaissa ulko-
lajeissa. Vuoden tapahtumat huipentuvat syksyn lopulla 
järjestettävään KosmoSpOLiitti-risteilyyn, jolla sattuu ja 
tapahtuu. Tänä vuonna SpOL tarkastelee lisäksi mahdol-
lisuutta järjestää syksyllä graduseminaarin ja sitsit yhdis-
tävä uusi tapahtuma. Mahdollisuuksia tutustua eri kau-
punkien psykalaisiin on siis pitkin vuotta, ja seuraavaksi 
hieman tarkempaa kuvausta tänä vuonna 9.4. Jyväskyläs-
sä järjestetystä SpOS:sta.

oom-laiva rantautui Jyväskylän ravintola Brahan 
14.4.2011. Tämä ”ultimaattiseksi risteilyelämyk-
seksi” kuvattu Jyväskylän yliopiston yhteiskunta-

tieteellisten ainejärjestöjen yhdessä juonima tapahtuma 
tuli keränneeksi yli 400 osanottajaa. Ei siis auttanut muu 
kuin vetää haalarit jalkaan, kapteenin lakki päähän ja as-
tua laivaan.

Tänä vuonna ihan ensimmäistä kertaa saatiin nauttia 
kuivan maan risteilyn tunnelmasta jo ennen itse bileitä 
saman katon alla järjestetyillä risteilyhenkisillä sitseillä. 

Toasteina toimivat Stimpan aksu ja puolueen Eetu, jotka 
heittelivät ilmoille esimerkillisen määrän punishmentteja 
tai kuten ruotsinlaivalla sanotaan, sanktioner. Huonosti 
käyttäytyneet tai muuten vain huono-onniset risteilijät 
joutuivat muun muassa nauttimaan erinäisiä juomia, lu-
kemaan risteilyn säätiedotuksen posket pumpulista pul-
lollaan ja esittämään risteilynäytelmiä.

Laulu raikasi ravintolassa, erityisen suosituiksi juoma-
lauluiksi osoittautuivat Kolhoosinainen, Internationalen 
ja tietysti illan henkeen sopiva Silja Line Special. Sitseillä 
vahvasti edustettuina olivat valtion-opin ja psykologian 

 – risteilyhuumaa kuivalla maallaDOOM 3
opiskelijat, mukaan oli eksynyt yksi yhteiskuntapolitii-
kan lukijakin!

Sitsaajat olivat dresscoden mukaisesti myös pukeutuneet 
merihenkisesti. Mukana heilui suurimmaksi osaksi kap-
teenikollegoita, laivapoikia, merimiehiä ja merirosvoja, 
mutta löytyipä joukosta esimerkiksi muuan pilkkijä.

Laivan toisessa kerroksessa oli haalarimerkkejä myynnis-
sä taxfree-hinnoin, ja ykköskannella Stimppa piti kehy-
toimintaan varoja keräävän arvonnan.

Jyväskylän kuulemma rumin bändi soitti puoliltaöin is-
kelmäsoundeja kunnon laivabändin tapaan. Yllättävän 
moni jaksoi tanssahdella hittien tahtiin aivan pikkutun-
neille saakka.

Oletettavaa onkin, että monen kapteenin ja muun me-
renelävän seuraava päivä kuluikin keinuvan sumuisissa 
tunnelmissa aivan kuten oikean risteilyn jälkeen, ja pääs-
sä soi: ”Yogi has a Swedish friend, puppeee.. ” 

Teksti: Johanna Pekkala
Kuvat: Veera Nieminen

D
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Palkkapäivän lähellä oleva lomapäivä

Jos olet ollut onnekas ja sinulla on ensi 
kesänä palkkapäivä, jolloin siis sinä saat ehkä 
rahaakin. Tällöin sinulla on mahdollisuus 
kokeilla jotakin, mitä opintotuella et voi tehdä.
Seuraava päiväohjelma on suunniteltu 
erityisesti palkkapäiviä varten, mutta 
miksei ihmisellä olisi oikeus ”luksuspäivä ja 
loppukuukausi makaronia ja hernekeittoa”-
vaihtoehtoon.

Aamulla: Nukut pitkään (ilmaista), käyt 
torilla ostamassa mansikoita ja jäätelökioskilta 
jäätelöä kalliilla litrahinnalla
Päivällä: Käyt golfaamassa tai 
kuumailmapallolennolla tai sitten vuokraat 
veneen ja veneilet
Illalla: Lähdet risteilylle Päijänteelle tai miksi 
et menisi vaikka sitten kesäteatteriin
ruokailu: Käyt ruokailemassa Jyväskylän 
kalleimmissa ravintoloissa

- 11 virallista uimarantaa
o keskustaa lähellä 

olevat: Tikka, 
Tuomiojärven 
ranta, Lohikoski, 
Köhniö, Jyskä

- 41 muuta uimarantaa
- keskustaa lähellä olevat: 

Lutakko, Mattilanniemi, 
Kivelänranta, Halssila, 
Haukkalanranta, Ristikivi, 
Nenäinniemi

Luontopolkuja 
löytyy esimerkiksi 
Laajavuoresta ja 
Sippulanniemestä. 
Tourujoen luontopolku 
on toistaiseksi 
suljettu. Vaajakoskelta 
luontopolkuja 
löytyy enemmänkin. 
Kuokkalasta löytyy kaksi 
lintutornia.

Saunaa ja muuta kivaa 
löytyy myös Lehtisaaren 
kesäkodilta (Jyväskylän 
seurakunta), jonne on 
kuljetukset kesäkodin 
aukioloaikoina tunnin 
välein Viitaniemen 
laiturista.

Yläkaupungin yö:n teemana tänä vuonna on ”Hyvä-
Parempi-Jyväskylä”. Kaupunkifestivaali järjestetään 21.5.

Sataman yö järjestetään 17. kerran 15.–18.6.2011 
Jyväskylän Satamassa. Esiintyjinä mm. Apulanta, Antti 
Tuiski, Petri Nygård, Dingo ja Veeti Kallio Band.

Puolustusvoimien soittokuntien MILjazz-kiertue 
saapuu Jyväskylän Lounaispuistoon sunnuntaina 
19.6.2011.

Kaupunkifestivaali Jyväskylän Kesä on 12.–17.7.2011, 
jolloin ohjelmassa on konsertteja, sanatonta teatteria, 
klubi-ohjelmaa yms.

Halfpride- tapahtuma on 14. - 17.7.2011 pitäen sisällään 
myös Pride-kulkuen.

Jyväskylä pääsee 28.–30.7 jälleen maailman kartalle, kun 
rallikansa saapuu Neste Oil Rally Finland:iin

Jyväskylän Katujuoksu, 07.05.2011
Likkojen Lenkki, 28.05.2011
Nicerun, 14.06.2011
Finlandia Marathon, 03.09.2011

Kesäteattereiden suhteen Jyväskylä on satumaa.

Lapsekkaille
- Mummu ei tajuu. Ad*Astra Mäki-Matin perhepuistossa.
- Prinsessa Ruusunen. Jyväskylän työväenteatterissa Ainolassa
- Kalevala, Latoteatteri Kulissi, Survo-Korpelan Latoteatteri
- ”Isä tekee aina oikein” Naissaaren Näyttämö Vaajakoskella
- Koiratorpan keisari, Teatterikone Lounaispuistossa

Aikuisemmille
- Juice-musikaali, Teatteri Neljä Laajavuoressa
- Niskavuoren Heta,  Jyväskylän työväenteatterissa Ainolassa
- Häräntappoase, Latoteatteri Kulissi, Survo-Korpelan Latoteatteri
- Pienoisnäytelmien kavalkadi, Naissaaren Näyttämö Vaajakoskella
- Nuoruustango, Ränssin kievari Kuikassa

Jyväskylän kesä
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Kesäteatterit

Juokse, juokse?!

Luonto-Where are you?

Salla-riina:
Hyvällä omalla tunnolla 
saa lukea ihan mitä 
haluaa. Kiireettömyys, 
tekee sitä, mitä 
juolahtaa mieleen.

Dana:
Aurinko, 
kaverit ja hyvä 
mieli

Tapahtuu

Parasta lomassa?
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? !
ÄrsyttÄÄÄ!?! ÄrsyttÄÄÄ!?!

Miksi lakkasin voittamassa lo-
tossa kun aloin lottoamaan vaki-
tuisesti?
asiaan on olemassa yksinkertainen 
vastaus. Nykyään valitset huonoja 
numeroita. Kai sinä nyt tulevana aja-
tustenlukijana pystyt lukemaan lot-
tokoneen ja pallojen ajatuksia ja siten 
valitsemaan oikeat numerot. Tämä 
kysymys vei Oraakkelin mielenkiin-
toisille poluille: ” Se on epäoleellista; 
mutta mikä saa sinut kysymään sitä? 
Mietipä tätä!”. Siinä sinulle mietti-
mistä.

Miten valita hyvä graduohjaaja? 
Vai onko ne kaikki vaan yhtä vas-
tahankaan?

Jos sä psykal oot,  
niin juomas kohota, 
jos sä psykal oot,  
niin juomas kohota,
jos sä psykal oot,
ja tiedät sen 
niin varmaan myöskin
näytät sen
Jos sä psykal oot,
niin juomas kohota

Tämän jutun piti kertoa, että minkä nimisiä fukseja olisi odotettavissa ensi syksyllä1. Koska netistä 
eikä väestörekisterikeskuksesta osattu vastata kysymykseen, niin joudunkin ennustamaan monen 
vuoden päähän. Suosituimmista etunimistä löytyy tilastot vasta vuodesta 2003 eteenpäin. 
Keskimääräinen aloitusikä on 21 vuotta yliopistoissa2. Näin ollen vuonna 2024 aloittaneista 
suurin osa olisi vuonna 2003-2005 syntyneitä. Koska suurin osa psykologian aloittaneista ovat 
tyttöjä, joten jätän pojat huomioimatta.3

Tulokset:
Vuoden 2024 aloittavien fuksien yleisimmät nimet: Ella, Emma, Siiri ja Anni

Lisähuomautus:
1. Kirjoittajan oma veikkaus olisi, että Laurat, Johannat, Elinat, Mariat ja Jennat voisivat olla 
yleisimpiä nimiä fuksien keskuudessa 2011
2. Korkeakoulujen haku- ja valintajärjestelmän uudistukset tulevat voimaan 2013, jolloin 
keskimääräinen aloitusikä laskenee
3. Jottei pojille tulisi paha mieli: Eetu, Aleksi, Veeti, Niko ja Juho 
Lähde: http://www.vaestorekisterikeskus.fi/

Stimulus På BORDET!
Koska psykal oon,
niin tänään biletän,
koska psykal oon,
niin tänään biletän
Koska psykal oon
ja tiedän sen,
niin varmaan myöskin
näytän sen
koska psykal oon, 
niin tänään biletän!

Koska psykal oot,
niin juomas kumoa,
koska psykal oot,
niin juomas kumoa
koska psykal oot
ja tiedät sen 
niin varmaan myöskin
näytät sen
koska psykal oot,
niin juomas kumoa

Jokaisessa “laadukkaas-
sa” lehdessä on Sarjaku-
va. Jos sarjakuva ei
naurattanut, niin ei hä-
tää. Tilastomenetelmien 
jatkokurssikaan ei
naurattanut.

Ongelmia? Ongelmia? Ongelmia? 
pienen toimittajan korviin kantautui, 
että graduohjaajia kannattaa mennä 
henkilökohtaisesti tapaamaan, että 
tietää millaisen ohjaajan valitsee. 
Esimerkiksi Opintojen kevätpäivillä 
voi jutella ohjaajien kanssa.
Hmm.. vastahankaan? Kai graduoh-
jaajien vastahankaisuus voisi olla 
normaalijakaumaa noudattavaa. 
Oraakkelin vastaus asiaan oli: ” Maa-
ilma tulee juhlimaan kanssasi.” eli 
kysyjä varmastikin löytää maailman-
mainion graduohjaajan.

Valmistuako vaiko eikö? Tuki-
kuukausia kyllä riittäisi ja aikuis-
elämä ahdistaa, mutta toisaalta 
ahdistaa myös samat vanhat 

opiskelijakuviot ja -piirit, jotka 
on niin nähty.
Taloudellisesti asiaa katsottuna val-
mistuminen kannattaa. Laitos kiittää 
eikä sinulle itsellesikään  käy rahalli-
sesti huonosti. Työttömänä (jos psy-
kalainen huonolla tuurilla sellaiseksi 
joutuu) saa kuitenkin enemmän ra-
haa kuin opiskelijana, psykologina 
varmasti ainakin, varsinkin jos pää-
tyy sinne Inariin. Oraakkeli oli asi-
asta eri mieltä: ” Ehdottomasti ei”. 
Toisaalta kuka nyt kasipalloa, jolla 
on kruunu päässä kuuntelisi?

Vastaaja on Ärsykkeen päätoimittaja, 
joka vastaa kysymyksiin ihan oman 
mielensä mukaisesti ja käyttää apu-
naan City-lehden Oraakkelia.

SArJAKUVA!?!?!
Erotteluanalyysin vaalimainokset monimuuttujamenetelmävaaleissa

”Ottaa päähän laitoksen laiton lop-
putenttisysteemi, jossa ei ole opis-
kelijan oikeuksiin kuuluvaa uusin-
tamahdollisuutta kuukauden sisällä 
tentistä.”
Toim. huom.: Uusintamahdollisuus kyllä 
järjestyy, jos ei ole päässyt lävitse, vaik-
ka vastauksista pystyy huomaamaan, 
että on oikeasti yrittänyt.

”Ärsyttää kun ihmiset höpöttää tie-
tokoneluokissa. Gradun teko ei on-
nistu.”

”Ärsyttää, kun ei tiedä missä menee 
faktan ja fiktion raja.”
Toim. huom.: Kuulostaa pelottavalta

”Opintorahan pienuus ärsyttää aivan 
valtavasti. Samaan aikaan pitäisi val-
mistua äkkiä mutta opintoraha on 
niin pieni että melkein pakko mennä 
töihin, mikä helposti venyttää opin-
toja. ARRRGH”

”Miksi noita kirjoja ei oo kirjastolla 
tarpeeks!!! Ja kuka niitä vähiäkin 
hukkaa?”

”Ärsyttää ihmisten uskomaton välin-
pitämättömyys ja passiivisuus. Tuun 
potkii teit PERSEELLE!”
Ärsyttää kun nuoret eivät äänestä ja 

antavat suurten ikäluokkien sitten 
päättää meidän asioista. Kiva! :I”

”Kyllä niin vihaks pistää tää home-
ongelma ja MaC:sta häätö jorpakon 
toiselle puolelle. Hometta tai ei, val-
tava tunnearvo liittyy siihen punai-
seen tiilikasaan.”

”Hypnoosikurssin peruuntuminen 
ärsyttää!”

”Harmittaa huono tiedonkulku lai-
toksella. Opiskelijat kuulevat hu-
hupuheina, että kyllä vain hometta 
on - laitos muuttaa ja että tutkinto-
rakenteeseen on tulossa muutoksia. 
Ihmisten terveys ja elämä(nhallinnan 
kokemus) ovat kyseessä - psykologi-
an laitos: pliis, tehkää toiminnastan-
ne läpinäkyvämpää!”

”Teemme alueellanne tehostettuja 
tarkastuksia – Ei muuten tarvii enää 
tulla miun ovelle kilkuttelee helkka-
rin TV-lupatirkistäjät”

”Uudistuva opintotukilainsäädäntö: 
Miksi kaikki opiskelijoiden kanssa 
sovitut porkkanat jätettiin pois ja 
vain kepit säästettiin? Ketä hyödyt-
tää, että meillä on kohta maa täynnä 
vääräksi kokemalleen alalle valmis-

tuneita, työssään ahdistuvia akatee-
mikkoja, jotka eivät ole kuulletkaan 
monitieteisyydestä!? Miksi rehtorin 
palkka nousee, vaikka samalla rahal-
la saisi palkattua kaksi kauan kaivat-
tua opintopsykologia?!”
Toim. huom.: Rehtorin toimenkuvaan 
kuuluvat kaikki, ilot ja murheet, joten 
me emme tarvitse opintopsykologia, 
koska meillä on rehtori.

”Minua kiukuttaa, kun ihmiset eivät 
kiitä kun avaan oven”

”Ärsyttää kun aina on nälkä eikä iki-
nä ruokaa”

”Ärsyttää se, että kielikeskuksen 
acatemic writing module-kurssit on 
tarkoitettu ainoastaan laitoksen hen-
kilökunnalle ja jatkotutkinto-opiskeli-
joille, eivätkä perustutkinto-opiskeli-
jat pääse niistä osalliseksi! Laitokset 
ei siis osta näitä kursseja kielikes-
kukselta opiskelijoilleen, vaikka juuri 
opiskelijat vois niistä varmasti hyö-
tyä ja ne vois tukea oman tutkijai-
dentiteetin rakentumista. Erityisesti 
Autoetnografia-kurssi vois olla tosi 
hyvä ja mielenkiintonen psykan opis-
kelijoille! Siitä vois koittaa viestittää 
laitokselle!”

ÄrsyttÄÄÄ!?! ÄrsyttÄÄÄ!?! ÄrsyttÄÄÄ!?!

FukSiEnnuStuS

uusi laulu stimppalaisille opeteltavaksi, sanat Minna Ojanen



24   Ärsyke 1/2011

Liity 
psykologien 
verkostoon!
Tiesitkö, että psykologian opiskelijana voit liittyä Psykologiliiton 
jäseneksi jo opiskeluaikanasi? Opiskelijajäsenyys  maksaa vain 12 
euroa vuodessa.

Jäsenmaksullasi saat muun muassa Psykologi-lehden,  tietoa alan 
työpaikoista ja tapahtumista sekä työsuhdeneuvontaa. Sinulla on 
myös pääsy Psykologiliiton kotisivujen jäsenalueelle. 

Liiton jäsenenä luot myös yhteyksiä tuleviin kollegoihisi paikal-
lisessa psykologiyhdistyksessä. Se on tärkeä asia kun haet työ-
paikkaa!

Psykologiliiton jäsenenä voit liittyä myös työttömyyskassaan jo 
opiskeluaikanasi.

Lisätietoa jäsenyydestä saat Psykologiliiton kotisivuilta 
www.psyli.fi tai soittamalla Psykologiliittoon.

Tervetuloa mukaan!

Suomen Psykologiliitto  •  Puhelin 09-6122 9122  • www.psyli.fi


