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PÄÄKIRJOITUS

Dam di dam! Tein syksyllä Jylkkäriin selvitystä ainejärjes-
tölehtien nykytilasta. Ilmeni, että yliopistomme noin neljäs-
täkymmenestä ainejärjestöstä vain kahdellatoista oli tuolloin 
oma julkaisu. Oma lehti ei siis ole mikään itsestäänselyys. 

Edellinen Ärsyke oli 50-vuotiaan Stimuluksen juhlanu-
mero. Tällä kertaa lehdestä ei löydy vahvaa punaista lankaa 
– ei edes siinä konkreettisessa muodossa – mutta aika on 
koko lehtistä  löyhästi yhdistävä teema. Mukana on selvästi 
edellisiä lehtiä enemmän ajankohtaisia uutisia ja kuulumisia. 
Nykyhetken lisäksi myös historia on vahvasti esillä, kun men-
neisiin kurkataan sekä kymmenien että kymmenientuhansien 
vuosien skaalalla. Myös monen stimppalaisen tulevaisuu-
teen kurkistetaan jatko- ja täydennyskoulutusten merkeissä.

Olen tähän kevään numeroon todella tyytyväinen. Ta-
voitteena on tarjota jälleen hauskaa ja hyödyllistä luettavaa 
sopivassa suhteessa. Tieteellisintä tarjontaa edustaa Oidipuk-
sen puheenjohtajan ja muutenkin mainion miehen Roope 
Rytkösen mielenkiintoinen artikkeli evoluutiopsykologiasta. 
Huonoa huumoria on puolestaan ripoteltu ympäri lehteä, 
mutta eniten sitä löytyy loppupuolen viihdeosiosta. Alkupe-
räiset suunnitelmat Ärsykkeen ilmestymisajankohdasta eivät 
taaskaan pitäneet kutinsa, mutta se oli varmasti lehden par-
haaksi. Haluan nimittäin ajatella, että kuukausien haudutte-
lu aromipesässä nostaa esiin painotuotteen parhaat maut.

Vaikka Ärsyke on ensisijaisesti suunnattu nykyisille stimp-
palaisille, löytyy toinen kohdeyleisö tulevista opiskelijasuku-

Ajassa mukana
polvista. Heille tämäkin numero tulee olemaan pieni historial-
linen dokumentti, joka tarjoaa mielenkiintoisen näyteikkunan 
ainejärjestöelämään vuonna 2013. Oma suosikkihommani tätä 
lehteä tehdessä olikin vanhoihin Ärsykkeisiin perehtyminen ja 
aiempien päätoimittajien jututtaminen. Jos joku tuleva pää-
toimittaja sattuu joskus lukemaan tätäkin pääkirjoitusta, niin 
voin jo nyt ilmoittaa, että minuun voi olla vuosien päästä yhte-
ydessä. Näitä aikoja tulen varmasti muistelemaan mielelläni.

Ranskan opiskelijoiden lehden Boui-Bouin päätoimit-
taja totesi taannoin omassa pääkirjoituksessaan, että lehden 
tekeminen muistuttaa vuoristorataa. Olen vahvasti samaa 
mieltä. Vauhdikasta kyytiä ja upeita huippuja on kyllä riittä-
nyt näiden kolmen päätoimittamani lehden aikana, mutta 
nyt huvipuistoajelu on palannut lähtölaiturille. Voi toki olla, 
että palaan vielä joskus rakkaan 
pestini pariin, mutta seuraavan Är-
sykkeen päätoimittaa joku muu. 
Tällä hetkellä tulevaisuus on siis 
täysin auki – ja se on hieno olotila.

 
Nöyrästi kiittäen, 

ARIMO KERKELÄ 
Ärsykkeen päätoimittaja

Kevät on edennyt meillä uudessa hallituksessa reippain 
askelin. Olemme opetelleet uusia toimintatapoja ja miettineet 
sitä, missä Stimuluksessa on kehitettävää ja koettaneet pu-
reutua juuri näihin kohtiin muun muassa jäsenkyselyn avulla. 
Entistä enemmän työskentelyssä näkyy se yhdessä tekemisen 
meininki, jota pidänkin suuressa arvossa ja joka näyttääkin 
jo näin kevään edetessä tuottaneen tulosta. Kiitänkin täs-
sä vaiheessa jo kaikkia, jotka ovat olleet mukana toiminnas-
samme kevään aikana, järjestäjänä tai osallistujana. Ilman 
aktiivisia opiskelijoitamme Stimuluskaan tuskin olisi siinä 
asemassa, missä se nyt on. Muistuttaisin myös siitä, että jo-
kainen uusi innokas tekijä ainejärjestötoimintaan toivotetaan 
lämmöllä tervetulleeksi. Mietihän siis omaltakin kohdaltasi, 
olisiko sinusta Stimuluksen pestinhaltijaksi tulevaisuudessa. 

Stimulus jatkaa kulkuaan tänäkin vuonna nousujohteisesti. 
Paljon toivottuja liikuntakursseja ja koulutustapahtumia on jär-
jestetty juhlien ohella huikeaa tahtia, ja huhtikuussa vierailimme 
Helsingissä excuilemassa. Olemme kartoittaneet  mahdollisuutta 
saada Stimulukselle ainejärjestötilaa, ja piakkoin haalarimerkki-
valikoimamme  lisääntyy muutamalla uudella hilpeällä merkillä. 

Puheenjohtajalta
Yritysyhteistyön saralla kuviot laajentuvat, mistä jäsenemme 
pääsevät nauttimaan ihan käytännössäkin jäsenetujen kautta.

Keltaiset joukkomme ovat taistelleet itsensä voittoon 
useissakin lajeissa tänä keväänä: stimppalaiset näyttävät 
olevan luonnonlahjakkuuksia niin sitsaamisessa kuin kara-
okessakin! Olen ilokseni päässyt viime aikoina seuraamaan 
lähestulkoot huumaavaa yhteishenkeä erinäisissä virkistys-
tapahtumissa, jolloin Stimppahenki tosiaan on näkynyt ja 
kuulunut. Tällaiset hetket toimikoot 
todisteena siitä, että Stimulus todel-
la on nimensä veroinen ainejärjestö. 

Toivotan omastani ja koko hal-
lituksen puolesta keltahaalarisel-
le kansalle hulvatonta vappua ja 
rentouttavia kesälaitumia. Pala-
taan asiaan syksyllä uusin kujein!

JOHANNA PEKKALA 
Stimuluksen puheenjohtaja
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Päätoimittaja ja taittaja 
Arimo Kerkelä 

arimo.j.kerkela@student.
jyu.fi 

 
Kansi ja kuvitus 
Anniina Kuusela 
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24.4.2013

Ärsyke

Ärsyke on Stimu-
lus ry:n jäsenlehti, 
joka ilmestyy 2 ker-
taa vuodessa. Lehti 
ottaa vastaan sen 
aihepiiriin kuuluvia 
kirjoituksia ja kuvia. 
Lehden sisältö ei 
välttämättä edusta 
Stimulus ry:n viral-
lista kantaa. Lehti ei 
vastaa artikkeleissa 
esiintyvistä mah-
dollisista virheistä.
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AJANKOHTAISET

Mitä mieltä olet Stimuluksen logon otuksesta?

”Ihana otus, kertoo siitä miten ’homun-
culus’ ohjaa meitä :)”

”Hauska veijari ja sopivasti härski.”

”Okei, onhan se sinänsä aika omituinen, 
mut tosi symppis xD”

”Miksipä en :)”

”Hyvin kieroutuneella tavalla kiehto-
vasti massasta erottuva logo. Julkisesti 
en sen kuvaa silti pitäis paidassani.”

”Stimuluksen logoukko on aivan loista-
va.”

”Sekavan irvokas, ajatuksia ja keskuste-
luja herättävä. Perinteinen! :)”

”Se kuvaa minua!”

Ääniä yhteensä 69

32 37

Tykkään 46,4% En tykkää 53,6%

”Mukavan omaperäinen otus.”

”Omalla tavallaan pelottava, mutta kie-
htova otus. Muistuttaa paljon neurop-
sykologian luennoilla käytyä aistien sen-
somotoriset alueet aivoissa -ukkoa.”

”Monitulkinnaisuudessaan monipolvin-
en hahmo kiteyttää psykologian ar-
voituksellisen ytimen.”

”Stimppaukkohan on Persoona!”

“En edes muistanut millainen se ukko on 
ennen kuin kävin katsomassa, eli ei aina-
kaan ärsytä. Ihan kivahan tuo on!”

“Päältäohjattava kävelevä miesten suku-
puolielin.”

“Surrealismi on parasta ja muutenkin 

historiallisesti sidoksissa psykologeihin.”

“Stimppaukon kyydissä on kaksi tyyp-
piä, joista toinen näyttäisi parhaillaan 
olevan ohjissa. Kyseessä on siis selvästi 
dissosiatiivinen identieettihäiriö (sivu-
persoonia).”

“kuvaa hyvin psykaa vaikka onkin outo.”

“Ei saa tappaa Stimppaukkoa!”

Kiteytys psykologian arvoituksellisesta ytimestä vai pelkkä kuvottava örsvä? 
Tällä kertaa opiskelijamme kertoivat mielipiteensä Stimppaukosta. Prahasta 
Jyväskylään 1990-luvun alussa adoptoitu (kts. Ärsyke 1/2011) veijari herättää 

vahvoja mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Tykkään

KYSELY

MITÄ IHMETTÄ TÄÄLLÄ OIKEIN TAPAHTUU?
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”Kaikella rakkaudella, ruma kun mikä 
:D”

”Otus on ihan ihmeellinen sekasikiö, jos 
ei edes psykalainen itse sitä ymmärrä 
niin ei kyllä sitten kukaan :D”

“se nyt vaan on ruma :D idean ehkä ym-
märtää, mutta saman idean olisi voinut 
toteuttaa paremminkin.”

“Se on ällöttävän elimellinen!! Ei oo kiva 
esitellä sitä uusille opiskelijatuttavuuksil-
le. Vaihtoon:)”

“Se on outo ja ruma.”

“Käsittämättömän ruma härpäke, josta 
ei ota mitään selvää. Kuvottava örsvä.”

”ruma!”

“otus on tyhmän näköinen, eikä se mie-
lestäni kuvaa mitenkään psykologiaa”

“tavallaan ihan omaperäinen ja hauska, 
mutta enemmän kuitenkin vanhanai-
kainen, ruma ja vähän nolo! Myös mie-
lestäni vähän liian monimutkainen ai-
nejärjestön logoksi, yksinkertainen (ja 
tyylikkäämpi) olisi parempi. Ehdotan 
logon vaihtamista uuteen! Tosin uutta 
logoa voisi miettiä huolella, jotta sitä voi-
taisiin käyttää sitten esim. seuraavat 50 
vuotta eteenpäin.”

“Periaatteessa kuva on perusteltu, mutta 
kaunis se ei kyllä ole. Eivätkä muut aine-
järjestöt tunnu ymmärtävän logon ideaa. 
Tukisin, jos vaihtaisitte koko moskan 
pois.”

“Kauhean ruma! Ja jotenkin pelottava.”

”Se on ällö”

“Mielestäni aika epämääräinen ja sen pi-
täisi liittyä johonkin edes kevyesti. Esim. 
symboloida jotain tjsp.”

”RUMA!”

“Sekava.”

“En tajunnut mitä kuvassa oli ennen 
kuin tutor selitti.”

“Epäselvä ja mauton. Jopa häiritsevä, 
kun alkaa tarkemmin katselemaan.”

“Rasittava muotoinen ja nokkeluus hau-
tautuu epäselvyyden taakse.”

“logo on liian epämääräinen toimiak-
seen!”

En tykkää
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STIMULUS.FI

Stimuluksen nettisivut uusiksi
Stimpan nykyiset nettisivut siirtyvät tänä keväänä historiaan. Uusista nettisivuista 

tulee aiempaa monipuolisemmat.

Teksti emeritustiedotusvastaava Arimo Kerkelä / Kuva Kimmo Haapanen

Stimuluksen nykyiset, yliopiston 
palvelimella sijaitsevat poistuvat 
käytöstä tänä keväänä. Uudet net-

tisivut avataan osoitteeseen stimulus.fi 
kevään aikana. Uusia sivuja on pestattu 
tekemään ulkopuolinen osuuskunta.

”Tähän ollaan päädytty lähinnä 
sen vuoksi, että halutaan lisää näky-
vyyttä Stimuluksen nettisivuille ja li-
sää semmoisia ominaisuuksia joista on 
enemmän hyötyä meidän jäsenistölle”, 
Stimuluksen tiedotusvastaava Tino Ke-

miläinen tiivistää.
Uusia nettisivuja on toivottu jo pit-

kään. Uudistukselle koitti sopiva sauma 
tiedotusvastaavan vaihduttua.

”Aloin tekemään jo viime vuoden 
loppupuolella suunnitelmia, että miten 
tätä lähdetään vetämään. Ja nyt tietysti 
Stimuluksella menee monilla tavoin niin 
hyvin – varsinkin taloudellisesti – että 
meillä on varat toteuttaa tämä projekti”, 
vuodenvaihteessa hallituspestinsä aloit-
tanut Kemiläinen kertoo.

Mitä parannuksia nettisivuilla 
sitten nähdään? Aiempaa näyttäväm-
män ulkoasun lisäksi luvassa on paljon 
stimppalaisia palvelevia uudistuksia.

”Monella muulla ainejärjestöllä on 
esimerkiksi osallistumiskanta ja tapah-
tumakalenteri, joita meillä ei ole. Ne on 
nyt meillekin tulossa näiden uudistus-
ten myötä”, Kemiläinen kuvailee.

Uutta tulevat olemaan myös halli-
tuslaisten uudet, @stimulus.fi-päätteiset 
sähköpostiosoitteet. Lisäksi sivut saavat 

Tino Kemiläinen ei aina urakoi Stimuluksen  
nettisivujen parissa. Joskus hän myös syö.
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kuvagallerian ja keskustelualueella uinu-
nut tenttiarkisto nostetaan varsinaisille 
nettisivuille.

”Kuvagalleria ja tenttiarkisto tulevat 
olemaan sisäänkirjautumisjärjestelmän 
takana, että esimerkiksi niitä kaikkia ku-
via ei pysty ulkopuoliset näkemään, vaan 
sinne täytyy olla tunnukset että pääsee 
katselemaan niitä.”

Aivan tyhjästä uusia sivuja ei repäis-
tä, vaan myös vanhojen sivujen toimivia  
sisältöjä kierretään.

”Aika paljon niissä uusissa sivuis-
sa on käytetty myös vanhojen sivujen 
materiaalia. Siinä tulee hyvä jatkumo  
uusien ja vanhojen sivujen kanssa”, uu-
distusta masinoinut tiedotusvastaava 
tiivistää.

Uutta, jäsenistölle hyödyllistä sisäl-

töä tulee kuitenkin runsaasti. Siihen 
Tino Kemiläinen kehottaakin kaikkia 
stimppalaisia tutustumaan, kunhan uu-
det sivut valmistuvat.

”Jos esimerkiksi käy ilmoittautu-
miskannan kautta osallistumassa uusiin 
tapahtumiin mitä sinne tulee, niin kan-
nattaa samalla vähän surffata muutenkin 
siellä sivuilla.”

”Sen verran haluaisin tietysti vielä haastaa stimuluslaisia, että sinne vanhoille sivuille sinne 
on piilotettu aika kiva easter egg. Niin kauan kuin ne sivut on siellä vielä on, niin haluaisin 
haastaa stimuluslaiset etsimään sen easter eggin. Ensimmäiselle, joka tulee mulle sanomaan, 
että missä se on, niin ostan sille vaikka Sonaatista aterian siitä kiitokseksi että on onnistunut 
sen löytämään.”  - Tino Kemiläinen

Tiedotusvastaavan haaste!

Vinkkinä kerrottakoon, että piilotettu on yllätys on linkki ja sijaitsee melko alhaalla jollakin 
alasivulla. Stimuluksen vanhat sivut löytyvät vielä osoitteesta groups.jyu.fi/stimulus.

Nettisivujen uudistuksen pitäisi helpottaa myös tiedotusvastaavan työtä. Näin monipuolisesti tehtävää kuvattiin 
tiedotusvastaavan edellisessä pestitestamentissa. 
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Adressi oman 
ainejärjestötilan puolesta

Stimulus asuu edelleen kaapissa Ylistönmäen aulassa, mutta haaveet 
suuremmasta kodista elävät. Tilaongelmien vuoksi laitos ei kuitenkaan ole 
pystynyt tarjoaamaan ainejärjestölle suurempaa asuntoa. Nyt ainejärjestötilan 
puolesta kerätään adressia, jonka saateteksti on luettavissa alla.

Stimulus ry, Jyväskylän yliopiston 
psykologian opiskelijoiden ainejär-
jestö, on toiminut jo liian pitkään 

ilman asianmukaista ainejärjestötilaa. 
Yhdistyksen omaisuus ei millään muo-
toa mahdu Ylistönmäellä sijaitsevaan 
pieneen kaappiin eikä kaikkea voi siellä 
säilyttääkään. Jäsenet eivät voi myöskään 
kokoontua missään varaamatta erikseen 
tilaa. Sen lisäksi huomattava, että Sti-
muluksen toiminta on kasvanut viime 
aikoina varsin merkittävästi. Toiminnan 
laajentuessa ja omaisuuden kasvaessa tu-
lee myös entistä suurempi tarve omalle 
ainejärjestötilalle.

Näiden seikkojen lisäksi psykolo-

gianopiskelijoiden yhteinen tila olisi 
erityisen hyvä yhteishengen kasvattaja. 
Jäsenet voisivat siellä tutustua toisiinsa, 
jakaa ajatuksia tai vaan hengailla.  Muil-
ta ainejärjestöiltä on kuultu niin paljon 
positiivista palautetta opiskelijoiden yh-
teisestä tilasta, että uskomme sillä olevan 
valtava merkitys myös Stimulukselle, ak-
tiiviselle 380 jäsenen yhdistykselle.

Lukuisista pyynnöistä, perusteluista 
ja toivomuksista huolimatta tarvettam-
me omaan tilaan ei ole otettu riittävän 
vakavasti. Haluamme adressilla osoittaa, 
kuinka suuri määrä opiskelijoita taka-
namme seisoo ja kuinka suurta joukkoa 
Psykologian laitos tukisi niinkin pienel-

lä, mutta suureksi kuvitellulla asialla 
kuin yhden pienen yliopiston huoneen, 
sopukan tai kolon varaaminen stimu-
luslaisten käyttöön.

Etkö sinäkin haluaisi käydä keittele-
mässä päiväkahvit rankan puurtamisen 
lomassa muiden opiskelijoiden kanssa 
omassa, rauhallisessa tilassa, jossa voisit 
istahtaa hetkeksi ja rentoutua? Allekir-
joita tämä adressi, ja olet mukana saa-
vuttamassa parempaa ainejärjestötoi-
mintaa tulevaisuuden psykologeille!

Adressiin voi  osallistua osoitteessa 
http://www.adressit.com/stimulus

HAAVEILUA
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Helsingin excursio 
pähkinänkuoressa

Tuntuu että matka ei ole edennyt mihinkään,  

kun jutut on pysyneet koko ajan samoina. 

- Tapahtumavastaava Kimmo Haapanen -“
Lähtö Jyväskylästä
Psykologiliiton tiloihin tutustuminen ja keskustelutilaisuus
Lounas UniCafe Oliviassa
Tutustuminen Pääkaupungin turvakoti ry:n toimintaan
Visiitti Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan 
(HYKS:n) päihdepsykiatrian poliklinikalle
Vapaata
Illanviettoa ja etkot Kompleksin tiloissa
Rajatilabileet Kaiku-baarissa
Lähtö kohti Jyväskylää

AIKATAULU
06.30
10.00 
12.00
13.00
14.30

16.00
17.00
22.00
02.00

d

aa

d

Mr. Beanin jouluspesiaali

Mr. Beanin jouluspesiaali

Mr. Beanin jouluspesiaali

Mr. Beanin jouluspesiaali

Paluumatkan
TV-ohjelmat
l

l

l

l

Nelisenkymmentä stimppalaista suuntasi 10. huhtikuuta Helsinkiin. 
Varhain aamulla alkanut seikkailu tarjosi hyvää seuraa, huonoa huumoria 

ja painavaa asiaa sopivassa suhteessa.

Kuvat: Kimmo Haapanen ja Iiro Korhonen

TAPAHTUMA
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STUDENT LIFE

Hyvis-toiminta
rantautuu laitokselle

”Hyvis on Jyväskylän yliopiston 
opiskelijoiden neuvoja, jonka teh-
tävänä on edistää ja tukea opiskeli-

joiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
elämänhallintataitoja opintojen alusta 
niiden loppuun asti”, laitoksemme peda-
goginen johtaja Taru Feldt tiivistää.
Hyviksinä toimivat tiedekuntien tai 
laitosten henkilökunnan edustajat, jotka 
saavat koulutuksen tehtävään. Psyko-
logian laitoksen Hyviksenä aloittaa 
yliopistotutkija Timo Suutama.
”Timo on juuri aloittanut Hyvis-koulu-
tuksen. Kun koulutus on päättynyt, voi 
toiminta alkaa heti ensi kesänä”, Feldt 
kertoo.

Taru Feldt kuvailee Hyvis-toimintaa 
”matalan kynnyksen” keskustelukump-
panuudeksi. Kaikki Hyviksen kanssa 
käytävät keskustelut ovat luottamuksel-
lisia.

”Hyviksen toimintaa ohjaavat ensi-
sijaisesti opiskelijoiden tarpeet. Hyvis 
ei ratkaise opiskelijan ongelmia vaan 
esittää keskustellen vaihtoehtoja, uusia 
näkökulmia ja käytännön ohjeita, joiden 
avulla opiskelija voi paremmin pureutua 
ratkomaan pulmatilanteita.”

Tavoitteena on, että Hyviksen luokse 
olisi helppo mennä aina tarvittaessa. 
Keskustelujen aiheita ei ole rajattu 
ennakkoon.

”Hyvis-toimintaa ei tule sotkea tera-
piaan, vaan tavoitteena on auttaa opis-
kelijaa hankkimaan apua ennakoivasti 
koko opintopolun ajan. Hyvisten kanssa 
voi keskustella esimerkiksi ajan- ja 
arjenhallinnassa, ihmissuhdeasioissa, 
itsetuntoasioissa ja jännittämisongel-
missa. Hyvikset auttavat myös erilaisissa 
opiskelun ongelmatilanteissa.”

Tavoite on, ettei opiskeluajan pulmia 
tarvitsisi miettiä yksin, vaan niitä voisi 

pohtia yhdessä Hyviksen kanssa.
”Niin pientä pulmaa ei olekaan, ettei 

siitä voisi tulla juttelemaan. Opiskelijoi-
demme hyvinvointi on todella tärkeää 
koko laitoksemme toiminnan kannalta, 
ovathan opiskelijamme osa tiedeyhtei-
söämme.”

Hyviksiä on kokeiltu jo jonkin aikaa 
muutamassa tiedekunnassa. Jatkossa 
hanke kattaa koko yliopiston.

”Hyvis-toimintaa on jo parin vuoden 
ajan pilotoitu Jyväskylän yliopistossa 
osana Student Life -hanketta. Seuraava 
askel on laajentaa Hyvis-toiminta koske-
maan yliopiston kaikkia tiedekuntia ja 
laitoksia. Laitoksemme lähtee mukaan 
toimintaan tänä keväänä”, pedagoginen 
johtaja Taru Feldt kertaa.

Hyvis-toiminnan käynnistymisestä 
tullaan tiedottamaan psykologian opis-
kelijoille vielä myöhemmin.

Keitä ovat Hyvikset ja miten he vaikuttavat psykologian opiskelijoihin? 
Laitoksemme pedagoginen johtaja Taru Feldt kertoo opiskelijaneuvonnan 

uusista tuulista.
Teksti ja kuva Arimo Kerkelä

Kuvan Mattilanniemi 
ei liity tapaukseen.



Sinulle myönnettiin tänä keväänä Hyvä opettaja 
-palkinto. Pakollinen urheilutoimittajakysymys: 
miltä nyt tuntuu?
Kiitokseni ensinnäkin Stimulukselle, että minulle 
tätä tunnustusta on ehdotettu. Tämä on akateemi-
sen urani ehdottomasti hienoimpia hetkiä!

Miksi luulet, että tulit valituksi? Tuliko valinta yl-
lätyksenä?
Tiesin olevani ehdolla ja olin jo siitä todella iloinen. 
Valituksi tuleminen oli iso yllätys. Olen pyrkinyt 
tiettyyn yksinkertaisuuteen luennoilla ja opetukses-
sa muutenkin. Uskon, että se on joillekin tuottanut 
oivalluksia ja toivon, että niistä oivalluksista on apua 
vielä siinäkin vaiheessa kun huomataan, että asiat 
ovat syvemmällä tasolla monimutkaisempia. Lisäksi 
minulla taitaa olla pieni yllätysmomentti apunani: 
Neurotiedettä pidetään kai yleensä vaikeana, mutta 
ei se välttämättä mitään rakettitiedettä ole. Siinä on 
minusta isompiakin tarinoita kerrottavana kuin pel-
kät välittäjäainemekanismit jne.

Millainen on mielestäsi hyvä yliopisto-opettaja?
Tähän ei varmaan ole yhtä oikeaa vastausta, jokai-
nen kun taaplaa tyylillään. Yhteinen tekijä hyville 
opettajille kuitenkin lienee kunnioitus sekä opis-
kelijoita että opetettavaa asiaa kohtaan. Pidän itse 
kunnia-asiana sitä, että saan tutustuttaa opiskelijoita 
asioihin, joita itse pidän tärkeinä ja mielenkiintoi-
sina. Yliopisto-opettajan on tietenkin jätettävä tilaa 
myös opiskelijan omille ajattelutavoille.

Hyvä opettaja -palkinto 

Jan Wikgrenille

Miten aiot jatkossa kehittää opetustasi?
Yritän lisätä interaktiivisuutta etenkin luento-ope-
tuksessa, yliopisto-opiskelu on parhaimmillaan 
yhdessä pohdiskelua. Haluaisin silti vielä rohkaista 
opiskelijoita reilusti kyselemään (tai vaikka väit-
tämään vastaan) ihan tavallisillakin luennoilla. Ei 
niitä PowerPoint-sulkeisia tarvitse väkisin loppuun 
viedä jos kiinnostavista asioista syntyy keskustelua.

Ärsyke onnittelee Jan Wikgreniä palkinnosta  
ja kiittää loistavasta opetuksesta!

Tämä on 
akateemisen urani 

ehdottomasti 
hienoimpia 

hetkiä!

“

HAASTATTELU

Jyväskylän yliopisto juhlisti 150-vuotista historiaansa vuosijuhlien 
merkeissä 6. maaliskuuta. Tilaisuudessa JYYn Hyvä opettaja -pal-
kinto myönnettiin psykologian laitokselta tutulle yliopistotutkijal-
le, käyttäytymisneurotieteen dosentti Jan Wikgrenille. Kysyimme 

Wikgreniltä tunnelmia palkitsemisen jälkeen.



PSYKOTERAPIA

Täydennyskoulutuksiin kuuluva psykotera-
peuttikoulutus siirtyi viime vuoden alussa 
yliopistojen vastuulle. Jyväskylän yliopiston 

kliinisen psykologian ja psykoterapian professori, 
psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan johtaja 
Jarl Wahlström on tyytyväinen pitkään toivottuun 
uudistukseen.

“Kyllä tämä iso juttu on. Tätä on nyt valmistel-
tu pari vuotta ja uudistus on merkittävä lisä meidän 
toimintaan”, Wahlström iloitsee.

Vastedes siis vain yliopistot yksin tai yhdessä 
muiden koulutusorganisaatioiden kanssa voivat 
kouluttaa rekisteröityjä psykoterapeutteja. Käytän-
nössä monet aiemmin koulutuksia järjestäneet ta-
hot jatkavat koulutusten järjestämistä yliopistojen 
yhteistyökumppaneina.

Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää kirja-
vaa koulutuskenttää ja liittää koulutus entistä tii-
viimmin tutkimukseen. Samalla laaduntarkkailu 
helpottuu.

“Tarkoitus ei ole sanoa, että laatu olisi ollut huo-
noa, mutta se laadunvarmistus ei ole ollut niin joh-
donmukaista”, professori Wahlström naurahtaa.

Psykoterapeuttikoulutuksen uusi vaihe on vasta 
alkamassa. Ensimmäiset yliopistojen alaiset koulu-
tukset alkavat tänä keväänä.

“Tämä on niin uutta, että nyt itse asiassa tällä 
hetkellä on vasta käymässä ensimmäiset haut näihin 
koulutuksiin.”

Psykoterapeuttikoulutus 
yliopistojen vastuulle

Psykoterapeuttikoulutukseen voi hakea 
useammalla eri ammattitaustalla. Hakijalla täytyy 
olla vähintään kahden vuoden työkokemus mielen-
terveystyöstä sekä sopiva koulutuspohja.

“Henkilöllä täytyy olla peruslähtöisesti ter-
veydenhuollon tai sosiaalihuollon perustutkinto. 
Psykologit, lääkärit, sosiaalityöntekijät ovat nämä 
suurimmat ryhmät ja sitten on joitakin pienempiä 
ryhmiä. Lisäksi joillakin muillakin tutkinnoilla voi 
näihin tulla”, Jarl Wahlström luettelee.

Koulutus on tarkoitus suorittaa neljässä vuodes-
sa työn ohella. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 
vähintään 60 opintopistettä ja se on maksullista täy-
dennyskoulutusta. Hintaa neljän vuoden opinnoille 
tulee noin 15 000 - 20 000 euroa.

Tarkoitus ei ole 
sanoa, että laatu olisi 

ollut huonoa, mutta 
se laadunvarmistus 

ei ole ollut niin 
johdonmukaista.

“

Ylioppia ikä kaikki? Yliopistolle palaamiseen saatiin yksi syy lisää, 
kun vuosien väännön jälkeen psykoterapeuttikoulutus saatiin 
yliopistojen alaisuuteen. Uudistuksen pitäisi helpottaa koulutuksen 

laadunvalvontaa.
Teksti Arimo Kerkelä
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Liity kannatusjäseneksi!
e

h g

f

Uhkaako valmistuminen päättää hauskan 
ajanjakson ainejärjestössä? Ei se mitään,  

sillä nyt voit liittyä Stimuluksen 
kannatusjäseneksi! Kannatusjäseniksi 

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

 
Stimuluksen kannatusjäsenenä tuet 

toimintaamme, etkä itsekään jää puille 
paljaille. Kannatusjäsenet kutsutaan 
Stimuluksen vuosijuhliin sekä joka 

vuosi yhteen juuri heille suunnattuun 
tapahtumaan.

 
Kannatusjäsenyyden hinta on 30 

euroa kolmelta vuodelta tai 100 euroa 
ikijäsenyydestä. Maksun voit maksaa 

Stimulus ry:n tilille 529002-40142909 
viitenumerolla on 1203 (ikijäsenyys) tai 1232 

(kolme vuoden jäsenyys). Liittyessäsi ota 
yhteyttä sihteeriimme Annukka Niemelään 

(annukka.m.l.niemela@student.jyu.fi). 

Valokuvakilpailun
voittajaotos

Stimuluksen tämän kevään valokuvakilpailun 
voitti Paula Ylisaukko-oja oheisella enkelikuvalla. 

Onnittelut voittajalle!

Jatko- ja täydennyskoulutusten 
lyhyt oppimäärä

Toisin kuin yleisesti luullaan, saat-
taa elämä jatkua vielä valmistu-
misen jälkeenkin. Ajatus voi tun-

tua vielä kaukaiselta, mutta halutessaan 
yliopistolle voi palata maisterintutkin-
non jälkeen vielä jatko- ja täydennys-
koulutusten merkeissä. Professori Jarl 
Wahlström selventää, mistä tutkinnon 
jälkeisissä koulutuksissa on kyse.

”Tutkinnon jälkeiset koulutukset ja-
kautuvat kahteen luokkaan. Jatkokoulu-
tukset johtavat jatkotutkintoihin: tohto-
rin tutkintoon ja lisensiaatintutkintoon. 
Ja sitten on erilaisia täydennyskoulutuk-
sia, jotka eivät varsinaisesti johda tutkin-
toon ja ovat sen takia yleisesti maksulli-
sia”, Wahlström jaottelee.

Tohtoritutkinnossa on kyse ennen 
kaikkea tutkijakoulutuksesta. Wahlströ-
min mukaan voikin sanoa, että tohtori-
tutkinto on tutkijan ammatillinen tut-
kinto.

Erikoispsykologikoulutukset suo-
ritetaan lisensiaatintutkintona. Erikois-
psykologikoulutukset jakautuvat viiteen 
erikoistumisalaan, jotka ovat kehitys- ja 
kasvatuspsykologia, neuropsykologia, 
työ- ja organisaatiopsykologia, terveys-
psykologia ja psykoterapia.

”Opetus on hetkellä organisoitu siten, 
että se tuotetaan Psykonet-yhteistyössä, 
mutta jokainen erikoisala on sijoitettu 
yhteen vastuuyliopistoon. Jyväskylän 
yliopistolla on psykoterapian erikoisala 
vastuullaan.”

Erikoispsykologikoulutuksessa opis-
keleva jatko-opiskelija voi kuitenkin olla 
rekisteröityneenä mille tahansa psykolo-
gian laitokselle missä tahansa yliopistos-
sa.

Erikoispsykologikoulutukseen sisäl-
tyvät ammattiopinnot kestävät yleensä 
noin neljä vuotta. Niiden lisäksi tehdään 
myös lisensiaatin tutkimus.

Jatkokoulutusten lisäksi on ole-
massa myös täydennyskoulutuksia, jotka 
eivät valmista tutkintoon.

”Täydennyskoulutuksen puolella var-
masti kaikkein tärkein alue psykologeilla 
on psykoterapeuttikoulutus, joka nyt hy-
vin monien vuosien valmistelun jälkeen 
siirtyi yliopistojen vastuulle viime vuo-
den alusta”, Jarl Wahlström kertoo.

Täydennyskoulutuksiin ei sisälly 
suurempaa opinnäytetyötä. Pienempi 
opinnäytetyö kuitenkin tehdään, vaikka 
koulutusohjelmat ovat pääasiassa varsin 
prosessinomaisia ja struktruoituja.

Psykoterapeuttikoulutukseen voi ha-
kea myös muilla koulutuspohjilla, mutta 
suosituin koulutus on ollut juuri psyko-
logien keskuudessa. Wahlströmin arvion 
mukaan noin puolet psykoterapeuttikou-
lutuksen kävijöistä on ollut psykologeja.

ARIMO KERKELÄ 
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Muisti palaa pätkittäin

AJATTOMAT

MUISTELOITA

IHMISEN JA ÄRSYKKEEN KEHITYSHISTORIAA

Edellisessä Ärsykkeessä perehdyttiin Stimuluksen menneisyyteen. Nyt on 
lehden oma vuoro. Löytöretki ainejärjestölehtemme historiaan paljastaa, että 

Ärsykettä on tehty samassa rennossa hengessä vuosikymmenestä toiseen.
Teksti ja kuva Arimo Kerkelä

Myönnän tietäväni Ärsykkeen 
historiasta paljon vähemmän 
kuin haluaisin. Tiedän, että 

lehtemme on Jyväskylän vanhin edelleen 
ilmestyvä ainejärjestölehti. Jylkkärin ar-
kistoja kahlaamalla olen saanut selville, 
että Ärsyke ilmestyi ainakin jo vuonna 
1972. Todennäköisesti lehti on aloitta-
nut 1960-luvulla. Stimuluksen isä Isto 
Ruoppila arveli, että Ärsykettä on alettu 
tehdä melko pian Stimuluksen perusta-
misen jälkeen.

Lähiaikojen tapahtumat ovat sen-
tään hieman paremmin tiedossa. Ennen 
vuotta 2009 Ärsyke oli ollut pitkään tau-
olla. Sitten lehti elvytettiin blogimuo-
dossa. Pari vuotta myöhemmin palattiin 
nettilehdestä paperin pariin. Vuonna 
2012 aloitin itse päätoimittajana. Mutta 
mitä kaikkea tässä välissä on oikein ta-
pahtunut? Otin yhteyttä pariin lehden 

entiseen päätoimittajaan ja kysyin heiltä 
muistoja omista Ärsyke-ajoistaan.

Vesa Nevalainen toimi Är-
sykkeen vastaavana päätoimittajana 
1980-luvun alussa.

”Se oli hyvää aikaa, sillä olimme juuri 
likvidoineet viimeisetkin dinosaurukset, 
ja punk-musiikki oli vielä hyvissä voi-
missa. Haaveeni oli tulla isona Psyko-
logi-lehden päätoimittajaksi, joten en 

voinut edes ajatella ketään muuta kuin 
itseni Ärsykkeen päätoimittajana koke-
musta hankkimassa”, Nevalainen muis-
telee.

Ärsykkeen päätoimittaja haaveile-
massa Psykologi-lehden päätoimitta-
juudesta? Kuulostaa jostain syystä perin 
tutulta. Entä millaista lehden tekeminen 
muuten oli?

”Jännittävää. Meillä oli oma kapina-
liike, jossa vaadimme psykologiaan lisää 

Se oli hyvää aikaa, sillä olimme 
juuri likvidoineet viimeisetkin 
dinosaurukset, ja punk-musiikki 
oli vielä hyvissä voimissa.

“
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käytännön taitoja antavaa opetusta ja 
toisaalta kunnollista, uutta luovaa teori-
aa. Edelleen voisin kaivata samoja asioi-
ta. Tämän lisäksi pyrimme toki olemaan 
myös hauskoja ja tekemään vaikutuksen 
vastakkaiseen sukupuoleen.”

Nevalaisen aikana Ärsyke-puu-
hastelu ei rajoittunut pelkkään perusleh-

nan tehtävistä.
”Toimin Ärsykkeen päätoimittajana 

vuonna 1984. Oikeastaan meitä oli en-
nemminkin vapaamuotoinen toimitus-
kunta, joka kasasi lehden sitten kun tar-
peeksi kirjoituksia oli tullut Stimuluksen 
laatikkoon tai lehdentekijöille. Toimi-
tuskunnan jäsenet kirjoittivat itsekin ja 
päätoimittajalle jäi yleensä kirjoitetta-

seni tuli draama. Olen vuosien varrella 
kirjoittanut näytelmiä ammattiteattereil-
le, freelancereille ja harrastajaryhmille”, 
Kallio kertaa.

Ärsykkettä tehtiin Pauli Kallion 
aikaan rennolla otteella sisällössä tur-
haan nirsoilematta.

”Lehden tekeminen oli rentoa, va-
paamuotoista – ehkä siinä oli vähän 
kieliposkista punkhenkeäkin mukana. 
Tuolloin elettiin opiskelijoiden piirissä 
epäpoliittista aikaa, mutta aina löytyi 
ihmisiä, joiden kanssa syntyi yhteis-
kunnallista keskustelua. Lehden linja oli 
kyllä täysin vapaa: muistaakseni kaikki 
jutut julkaistiin joita tarjottiin. Sisältö oli 
sen mukainen. ”

Emerituspäätoimittaja muistelee 
opiskeluaikaa muutenkin lämmöllä.

”Opiskelijaelämä oli jatkuvia koho-
kohtia, lehdenteko yhtenä osana sitä. 
Omaehtoinen kulttuurin tekeminen oli 
tärkeää: stimuluslaisista löytyi soittajia, 
lauluntekijöitä, kirjoittajia, näyttelijöitä, 
kuvien tekijöitä ym. Siihen aikaan pe-
lasimme paljon sählyä, teimme retkiä, 
juhliakin oli ja niiden vastapainona ar-
kista opiskelutyötä.”

Kuulostaa siltä, ettei opiskelijaelämä 
Stimuluksessa ole kolmessakymmenessä 
vuodessa paljoa muuttunut.

Stimulus ry:n epätieteellinen aikakauslehti (4/1980)
Mattilanniemen ykköslehti (3/1981)
Stimulus ry:n sitoutumaton ja riippumaton 
äänenkannattaja (2/1990)
Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelijoiden 
ainejärjestölehti (1/2012)

Rakkaalla lapsella
on monta nimeä

l
l
l

l

den tekemiseen. Toimitusväki teki oman 
runokokoelman, joka saavutti Nevalai-
sen mukaan varovaista kiitosta laajem-
minkin. Kyseinen runokokoelma löytyy 
nykyisin myös Stimuluksen kaapista. 
Toinen erikoisuus oli Ärsyke-pipot, joita 
jaettiin vain harvoille ja valituille.

”Ajatus oli palkita kirjallisesti ansi-
oituneita stimuluslaisia ja samalla in-
touttaa heitä kirjoittamaan lisää. Perin 
kotikutoisesti ostettiin kirpparilta pipo 
ja kirjottiin siihen ’Ärsyke’, ” emeritus-
päätoimittaja kertoo.

Lehdentekoa rakkaammaksi Vesa 
Nevalainen mainitsee kuitenkin pulk-
kaklubin, jonka presidenttinä hän toimi.

”Laskettiin yöllä pimeässä pulkalla 
Laajavuoren suuren laskettelumäen hui-
pulta. Ihme että säilyttiin kaikki hengis-
sä.”

Entä myöhemmät vaiheet, kuinka 
kävi haaveelle Psykologi-lehdestä?

”No ei minusta sitten koskaan tullut-
kaan Psykologin päätoimittajaa, joskin 
olin Psykologiliitossa muissa hommissa. 
Nykyään olen Helsingin oppilashuollon 
päällikkönä. Alaisuudessani työskente-
lee mm. noin 40 psykologia. Sekin on 
hauskaa ja hyödyllistä.”

Pari vuotta Vesa Nevalaisen jäl-
keen päätoimittajana aloitti Pauli Kal-
lio. Tosin tuolloin päätoimittajan pesti ei 
eronnut paljoakaan muun toimituskun-

vaksi pääkirjoitus.”
Pauli Kallio tienaa nykyisin elan-

tonsa aikuiskouluttajana ja psykologina 
omassa yrityksessä. Kirjoittaminen on 
kuitenkin jatkunut Ärsykkeen jälkeen-
kin.

”Ärsyke merkitsi minulle yhtä tärke-
ää kimmoketta kirjoittamiseen. Kirjoitin 
juttuja muihinkin lehtiin. Myöhemmin 
1990-luvulla opiskelin kirjoittamista 
JKL:n avoimen yliopiston kirjoittajaoh-
jelmassa, jonka yhtenä tavoitteena oli 
oppia kirjoittamaan ammattimaisesti 
eri lajeja harjoitellen. Kirjoitin erilaisia 
lehtijuttuja, mutta varsinaiseksi lajik-

Muistaakseni kaikki jutut julkaistiin 
joita tarjottiin. Sisältö oli sen 
mukainen.

“
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Seksuaalikäyttäytymisen psykologiaa –
Evoluutiopsykologisia näkökulmia

Kun yksilöä tarkastelee evolutiivisesta perspektiivistä, 
ihmisen loputon usko omaan ainutlaatuisuuteensa ja 
äärimmäiseen autonomiaan kyseenalaistuu. Yksilö 

hahmotetaan osana miljoonien vuosien aikana kehittynyttä 
lajia, jonka on täytynyt ratkaista ympäristön asettamia sopeu-
tumisongelmia. Näiden ongelmien ratkaisut, sopeutumat, ovat 
muokanneet meistä sen, mitä nykyään olemme. Evoluutiopsy-
kologian suosimat, niin sanotut ultimaattiset selitykset ker-
tovat meille, miksi jokin ominaisuus on kehittynyt lajitasolla 
evoluution seurauksena. Niinpä kun psykologia tutkii ihmis-
lajille tyypillisiä ominaisuuksia, kuten vaikkapa emootioita 
tai kuuloaistia, on tämä psykologian osa myös evoluutiopsy-
kologiaa – tai toisin päin.  Evoluutiopsykologia on kohdannut 
kuitenkin ristiriitaisen vastaanoton: evolutiivisten selitysten 
nähdään usein edustavan mekanistista ajattelua tai reduktio-
nismia. Tieteen selitysvoimaa onkin joskus vaikea hyväksyä, 
etenkin jos se sotii perimmäisiä ihanteitamme vastaan. Lisäksi 
evolutiiviset oletukset, joita esimerkiksi Osmo Tammisalon 
Rakkauden evoluutio: ihmisen parinvalinnan biologiaa ja David 
Bussin Halun evoluutio: ihmisen pariutumisstrategia tarjoavat, 
eivät aina ole poliittisesti korrekteja.

Rakkauden evoluutio ja Halun evoluutio -teokset ovat laa-
jasti ihmisen seksuaalisuutta ja pariutumiskäyttäytymistä ku-
vaavia teoksia. Ne esittelevät kattavasti ihmisten pariutumi-
seen liittyviä ilmiöitä, joita ovat muuan muassa sukupuolierot 
kumppaninvalinnassa, seksuaalinen häveliäisyys, sukulaissuh-

teet, mustasukkaisuus sekä rakkaus ja sitoutuminen. Vaikka 
evoluutiopsykologia on vahvasti mielipiteitä jakava psykologi-
an osa-alue, onnistuvat teokset kuvaamaan rakkauden ja pariu-
tumisen biologiset perusteet tieteellisen vakuuttavasti. Niiden 
tarkastelemat rakkauden ja parinvalinnan modernit selitykset 
poikkeavat perinteisestä romantisoidun rakkauden valtadis-
kurssista: rakkauden funktio on pitää puolisot yhdessä, kunnes 
poikanen pärjää omillaan; miehet tarkkailevat naisten nuo-
ruutta ja kauneutta, eli hedelmällisyydestä kertovia signaaleja; 

Evoluutiopsykologia tutkii ihmisen käyttäytymisen biologista pohjaa. Tieteenala 
kartoittaa evolutiivisesti kehittyneitä psykologisia mekanismeja, joiden tehtävä-
nä on ollut ratkaista jokin tietty sopeutumisongelma. Nämä ongelmat voivat 
liittyä esimerkiksi eloonjäämiseen, vanhemmuuden varmistamiseen tai geneet-
tisten sukulaisten auttamiseen. Mielenkiintoisin tarjonta evoluutiopsykologialla 
on kuitenkin parinvalinnan ja seksuaalikäyttäytymisen osalta. Seksuaalisuus on-
kin yksi vahvimpia yksilöä ohjaavia voimia, ja sisäsyntyisenä motivaatiotekijänä 

se on läsnä lähes kaikkien ihmisten elämässä.
   Teksti Roope Rytkönen / Kuvitus Anniina Kuusela

      Tieteen selitys-
voimaa onkin jos-
kus vaikea hyväk-

syä, etenkin jos se 
sotii perimmäisiä 

ihanteitamme 
vastaan.

ARTIKKELI

“
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naiset kiinnittävät huomionsa miesten sosiaaliseen statukseen 
ja taloudellisiin resursseihin, koska ne kertovat miehen kyvystä 
investoida perheeseen; mustasukkaisuuden tarkoitus on pitää 
parit yhdessä ja estää kumppanin mahdollinen uskottomuus. 

Raiskauksen luonnonhistoria kuuluu kirjojen keskustelua 
herättävimpiin aiheisiin. Teokset väläyttävät mahdollisuutta, 
että raiskaus olisi luonnonvalinnan muovaama lisääntymis-
strategia eikä ainoastaan vallan ja alistamisen motivoima väki-
vallan teko. Yksi kirjojen tarjoama argumentti tämän puolesta 
on se, että ihmisten lisäksi myös orangeilla esiintyy raiskauk-
seksi luokiteltavaa seksuaalista pakottamista. Emme voi pois 
sulkea mahdollisuutta, että raiskaus voisi joillakin lajeilla ja 
joissakin olosuhteissa olla mahdollinen evoluution tuottama 
sopeutuma. Toinen paljon ajatuksia herättävä ilmiö on kirjo-
jen esittelemä Coolidge-efekti. Sillä tarkoitetaan seksuaalisesti 
tyydytetyn koiraan nopeaa udelleen virittymistä, jos koiras saa 
parittelumahdollisuuden uuden naaraan kanssa. Tämä reaktio 
sopii yhteen lukuisten seksuaalista uskottomuutta kartoitta-

Teokset väläyttä-
vät mahdollisuutta, 
että raiskaus olisi 
luonnonvalinnan 
muovaama lisään-
tymisstrategia

“
vien kyselytutkimusten kanssa: usein kyselyissä seksuaalinen 
vaihtelunhalu on yleisimpiä uskottomuuden selityksiä. Kolmas 
mielenkiintoinen ajatuskudelma koskee seksuaalimoraalin 
mahdollista biologista perustaa. Suomenruotsalaisen sosiolo-
gin Edvard Westermarckin kehittämän teorian mukaan ih-
misten varhaislapsuudessa tapahtuva yhdessä asuminen estää 
sukusiitoksen. Tämä insestin välttämisvaisto vaikuttaa olevan 
ihmisille lajityypillinen piirre, jonka luonnonvalinta on tuot-
tanut ehkäisemään sisäsiittoisuudesta koituvia haittoja. Luon-
tainen insestiaversio olisi eräänlainen biologiastamme kumpu-
ava psyykkinen puskuri, joka estäisi toteuttamasta lajillemme 
vahingollisia tekoja. Kaiken kaikkiaan Rakkauden evoluutio ja 
Halun evoluutio navigoivat ennakkoluulottomasti lukuisten 
hypoteesien viidakossa ja vertailevat tieteellisen täsmällisesti 
esitettyjä tutkimustuloksia. Muun evoluutiopsykologisen kir-
jallisuuden tapaan nämä teokset käsittelevät rohkeasti moraa-
lisesti paheksuttuja aiheita aina lapsisurmista raiskauksiin.

Evoluutiopsykologian suhteen täytyy kuitenkin olla aina 
kriittinen. On muistettava, että miesten ja naisten kumppa-
ninvalintaa liittyvät yleistykset perustuvat usein keskiarvoihin. 
Molemmat sukupuolet varmasti etsivät mahdollisesta kumppa-
nistaan kiltteyttä, lämpöä, luotettavuutta, älykkyyttä ja elinvoi-
maa. Kuitenkin keskiarvoja katsottaessa voidaan esimerkiksi 
todeta, että naisilla kumppanin sosiaalisen aseman merkitys 
on parinvalinnassa suurempi kuin miehillä. Yksilötasolla sta-
tuksen arvostus ei kuitenkaan välttämättä näy, eikä varsinaista 
keskiarvoihmistä esiinny reaalimaailmassa sellaisenaan. Lisäk-
si yksilöiden väliset persoonallisuuserot sekä kulttuurin muo-
vaamat odotukset ovat hyvin tärkeitä ihmisten käyttäytymistä 
ohjaavia tekijöitä. Ihminen on aina sekä biologiansa että kasvu-
ympäristönsä tuotos. Evolutiiviset selitykset eivät siis yksinään 
koskaan riitä – eivät edes parinvalinnassa. 

Evoluutiopsykologiaa käsittelevien kirjojen kanssa tutki-
musmatkalle on tärkeää ottaa kriittisen lukutaidon lisäksi mu-
kaan Humen giljotiinin periaate. Sitä tarvitaan leikkaamaan 
moraali irti luonnollisista totuuksista. Humen lain mukaan 
tosiasioista ei voi johtaa moraalisääntöjä; arvot ja faktat täytyy 
pitää erillään toisistaan. Niinpä se, että miehet ja naiset ovat 
pettäneet toisiaan useita satojatuhansia vuosia, ei tarkoita, että 
tällainen käytös olisi edelleenkään toivottavaa. Siitä miten asiat 
ovat, ei pidä päätellä, miten asioiden pitäisi olla. 

Usko vapaaseen tahtoon on meille ihmisille tyypillistä. On-
kin mielekästä ajatella, että teemme valintamme itse. Nämä 
valinnat eivät kuitenkaan synny tyhjiössä, koska niihin vaikut-
tavat menneisyys, nykyisyys sekä tulevaisuus. Sama pätee myös 
parinvalintaan, jossa menneisyys näkyy elämänkokemustem-
me lisäksi evoluution meihin muokkaamina taipumuksina. 
Synnymme sopeutumaan keskimäärin odotettavissa olevaan 
maailmaan biologisesti varustautuneina, kuten John Bowlby 
asian ilmaisi. Evoluutio on antanut yksilöille ominaisuuksia, 
joiden avulla he voivat arvioida sekä itseään että muita ihmisiä 
ja näin löytää omien geeniensä kannalta parhaita mahdollisia 
pariutumiskumppaneita. Nämä evoluution meihin jättämät 
jäljet ohjaavat osaltaan käyttäytymistämme – olisimme niistä 
tietoisia tai emme.

Lähteet:
Osmo Tammisalo: Rakkauden evoluutio. Ihmisen parinvalin-
nan biologiaa. Terra Cognita, 2005. 499 s.
David M. Buss: Halun evoluutio. Ihmisen pariutumistrategiat. 
Sitruuna Kustannus, 2006. 430 s.
Christopher Ryan & Cacilda Jetha: Paritellen. Seksuaalikäyttäy-
tymisen kehityshistoria. WSOY, 2011. 380 s.
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Kuka on Seminaarinmäen tunnetuin hevilaulaja?  
- Lozzi Osbourne.

Mikä esihistoriallinen olento munii munia ja päivittää 
Stimuluksen nettisivuja? 

- Tinosaurus.}}
VIIHDE VITSI-INTERVENTIOITA JA NAURUTERAPIAA

Muistan kyllä, kun naputtelimme lehteä kasaan iltamyöhäisillä olutta 
litkien. Hauskaa oli, sillä journalistiset tavoitteemme olivat varsin 
alhaiset. Sitä alhaisemmiksi menivät, kun kello oli ylittänyt puolen yön. 

Emerituspäätoimittaja Pekka Räsänen muistelee aikaansa Ärsykkeen parissa“



Paremmat potilasasiakirjat
Otteita erään psykologiharjoittelijamme papereista

PUUHATEHTÄVÄ: Tämän lehden sivuilla voi seurata Stimppaukon evoluutiota. 
Etsi kaikki kuusi kehitysvaihetta!
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Kuin kaksi marjaa

Oksalla istuva pikkulintu, 
jolla on jääkiekkomaila

Tavoiteorientaatioprofiilit
Persoonallisuuspsyka II:n 

luennolla



”Ärsyttää koska ei ole aikaa leipoa pul-
laa.”

”Se, että meillä ei ole omaa kivaa hengai-
lutilaa ja henkilökunnalla on!”

”Maharottoman ihanata – kadut on kun 
luisteluradat. Luennoille saa töpötellä 
semmosta ”vauhtia”, että melkein pääsis 
nopeemmin perille ryömimällä kuin kä-
velemällä.”

”Se, että omia tunteita on niin vaikea 
ymmärtää!! Joo tuntuu pahalle, mutta 
miksi? Tuntuu hyvälle, mutta miksi hel-
vetissä, jos just äskö tuntu pahalle!!!???”

”Ärsyttää, kun on aina niin paljon hom-
maa! Miten voi muistaa tehä kaiken?”

ÄRSYTTÄÄ-palsta
”Meni palasiksi läppäri ja sinne hukkui 
tärppini. Nyt lukemaan ma joudun, vaik’ 
unohtaa haluan jo koko koulun.”

”Psykalaisia ei näe muuta kuin kursseil-
la.”

”Är-syt-tää ylityöllistävät ja aliorgani-
soidut asiakaskurssit. HOTitonta HOT-
tia. Näin.”

”Veli Sikiö on ainut todellinen voittaja! 
Antakaa syrjäytyä rauhassa!”

”Ärsyttää, kun ihmiset eivät voi väistää!! 
Sitä kävellään kolme rinnan, mutta yksin 
vastakkaisesta suunnasta tulevana joudun 
väistämään porukkaa ellen halua tulla jy-
rätyksi. Tooooodella itsekästä toimintaa, 
huomioidaan muutkin ihmiset, jooko!?”

”Ärsyttää kun kakkulapiot on valmistet-
tu oikeakätisille! Kuten myös koko muu 
maailma.”

”miehet”

”Edelleen en voi käsittää, miksi ihmi-
set jää luentosaleissa tyhjän penkkirivin 
päähän istumaan. Miksi oi miksi?”

”Ärsyttää, kun kapuaa aamulla viime tin-
kaan Y33 Mordoriin ja tajuaa vasta siellä 
luennon olevankin Mattilanniemessä.”

”Ärsyttää kun ihmisten täytyyy aina saa-
da valittaa! Koskaan ei ole mikään hyvin 
vaikka toiveet toteutuisivatkin: ärsytyk-
sen määrä on aina vakio, vaikka kohde ja 
syyt muuttuisivatkin.”

ÄRSYKE ilmestynee seuraavan kerran syksyllä. Seuraava lehti voi sisältää ihan mitä tahansa!

Lisäksi tämä yksi avautuminen on niin hieno, että se ansaitsee oman osionsa:

Se, että perusopintoja tehdessä ajatteli, että aineopinnot on 
sit fiksumpia. Se, että aineopintoja tehdessä ajatteli, että 
syventävät on sit fiksumpia. Se, että tilastomatikkan opin-

toja tehdessä ajatteli, että ne psykan opinnot on sit fiksumpia. 
Se, että syventävät kurssit vasta onkin paskaa. Se, että tässä yli-
opistossa kaikki kurssit on toinen toistaan paskempia ja opetus 
on kurssi kurssilta paskempaa. Ja se, että muut ihmiset ei tunnu 
tätä tiedostavan ja jos myöntävät tiedostavansa, niin eivät tee 
asialle mitään vaan ovat sitä mieltä, että kaikki marjat on ma-
keita. Yliopisto ostaa aitioita jypin peleihin, mutta ei 
panosta opetuksen laatuun millään tavalla. Kehite-
tään jotain hyvistoimintaa, jotta ihmisistä tuntuu, 
et jotain tapahtuu. Totuus on, että tilat on 
homeessa ja huonot tai niitä ei tunnu 
edes olevat ja että opettajista valtaosa 
ei oo päteviä tai niillä ei oo aikaa suun-
nitella kursseja niin, että ne olis ees jollain 
tavalla motivoivia ja että niistä oppis jotain. Täs-
tä hyvänä esimerkkinä on kliinisen syventävät 
kurssit. Vielä parempana on kehityksen ja per-
son syventävät, jotka on kirjatenttejä. Kii-
tos työelämän valmiuksista. Niitä saaki 

just kirjoja lukemalla. Meistä varmaan kaikki osais sit psykolo-
gilehteä lukemalla toimia psykologeina. Miksi esim Raimo pai-
nottaa, että tekemällä oppii ja että kun sit pitäis oikeesti vetää 
terapiaa, niin siihen ei pidetä koulutusta, koska tekemällä oppii. 
Jännä juttu, et se ei sit vaan tunnu tähän muuhun yliopistossa 
tapahtuvaan opetukseen resonoivan millään tavalla. Ihmiset 
tuntuu ajattelevan, että toiset kurssit vaan on huonompia kuin 
toiset, mikä on aivan oikein. Ongelma vaan on, että kun joka 
kurssilla ajattelee, että no tää nyt vaan on tällänen huono kurs-

si, niin sitä ei edes tajua, että ei niitä hyviä vaan ole. Valitet-
tava fakta, mutta milloin viimeeks olit hyvällä kurssilla? 

JA koska jokaisella varmaan 
sellanen on mielessä, niin 
mitäköhän siellä tehtiin? 

Se tuskin oli pelkkä kir-
jatentti. Miksi yliopisto ei 
tartu siihen palautteeseen 

JA jos ne tarttuu, mutta pa-
laute ei anna syytä muutoksiin, ihmettelen suuresti miksi 

ihmiset ei anna rehellistä palautetta. Ei yksinkertaisesti 
syventävät kurssit kirjatentteinä voi olla hyviä kursseja. 

Miten ne vois olla?! 




