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Ärsyke tulee Kiitos ja
kaapista ulos näkemiin

Hmm?

Siis mitä? Eikä tule. Ärsyke on ollut ulkona
jo vuodesta 1983, kaikkihan nyt tämän tietävät. Mutta niille muutamille hupsuille, jotka eivät tiedä, valistettakoon hieman.
Aloitetaan alusta. Tervetuloa lukemaan Ärsykkeen 40-vuotisjuhlanumeroa! Tästä syystä olennainen osa lehden sisältöä on
jälleen historiaan katseleminen jälkiviisaasti hymähdellen. Päätoimittajan tehtävänä on olla tietoinen kaikesta lehteen liittyvästä, ja
yksi näistä hommista on historian kaivelu. Ärsykkeessä on ollut
viime vuosina joka lehdessä otteita ja kuvapläjäyksiä vuosikymmenien takaa. Niin myös tässä lehdessä. Muinaisten lehtien teemoista yksi innoitti tämän lehden tekoa, nimittäin homoseksuaalisuus.
Seksuaalivähemmistöt tuntuvat pomppivan esille Ärsykkeessä jos
toisessakin, ja nyt puhutaan siis 80-luvusta. Lehdistä löytyy pohdintaa homoista ylipäätään ja “Stimpan homon” haastattelua. Tästä innostuneena tein Ärsykkeeseen kyselyn ainejärjestömme nykyisille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajille. Ovatko
ajat muuttuneet? Se selviää lehden aukeamilta, samoin kuin pätkä
tämän mysteerisen “homoseksualistin” haastattelusta.
Ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, että muinaisista Ärsykkeistä saadaan imettyä materiaalia nykypäivän lehtiin. Ainejärjestölehtemme on luonnollisesti ollut lähes koko ilmestymisaikansa
yksinomaan paperimuodossa saatava. Lehtiä ei ole arkistoitu nätisti mihinkään yksittäiseen paikkaan, vaan niiden etsimisessä,
taustojen selvittelyssä ja muussa ikivanhojen lehtien arkeologiassa
on oma työnsä. Tämän tehtävän kontolleen ottamisesta saamme
kiittää Ärsykkeen emeritapäätoimittajaa Annakaisa Varjusta.
Tässä lehdessä muutama asia on muuttunut. Taitosta vastaa uusi opiskelijamme Viola Saukkoriipi, jonka taittokokemus
näkyy epäilemättä lehden yksityiskohtiin huomiota kiinnittäville. Lehden sivuilla viime vuosina seikkailleita nokkasiilieläimiä
ja hempeitä värejä kaipailevat joutuvat tänä syksynä tyytymään
“Team Löllön” kuvituksiin, sillä kuvittajamme Anniina Kuusela on opiskelukiireiltään tämän syksyn tauolla ja palaa kuvioihin
kevään lehdessä. En myönnä tai ehkä myönnänkin osallistuneeni
kuvitustyöhön, mutta aika hienoa tämä sijaistaidekin on mielestäni.
Lopuksi haluaisin muutenkin kiittää teitä kaikkia stimppalaisia. Tänä vuonna kyselyt saivat poikkeuksellisen paljon vastauksia,
joista vieläpä moni oli pitkä ja selvästi ajatuksella kirjoitettu. Suuri
joukko ihmisiä on osallistunut kuvitusten ja kirjoitusten puolesta lehden tekoon. Mielestäni näiden seikkojen jo yksistään pitäisi
voida osoittaa, kuinka aktiivinen ja innostunut jäsenistö
meillä Stimpalla on. Onnea
siis uudelle hallitukselle: ajatte
upeiden ihmisten asiaa.

LAURI LÖFBERG
Ärsykkeen päätoimittaja
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päivän, 26 kokouksen ja noin 48 hallituksen iltakoulun
jälkeen voi sanoa Stimuluksen olleen merkittävä osa
elämääni. Viimeksi minulla on ollut Stimpasta vapaapäivä marraskuussa 2012, sillä sen jälkeen ajatukset ovat pyörineet vahvasti
ainejärjestöasioissa. Hyvä niin, koska näinä kahtena vuotena on
tapahtunut paljon. Olen esimerkiksi ollut mukana luomassa standup -kilpailua, päässyt vaikuttamaan laitoksen koulutuspolitiikkaan,
sekä tietysti ohjannut tämän vuoden hallitusta. Nyt kun katsoo taakse ja miettii sitä insinööriopiskelijaa, joka aloitti psykologian opinnot muutama vuosi sitten, ei voi kuin ihmetellä mitä tapahtui.
Kaikki äsken esitelty on vain esimerkki yhden stimppalaisen
panoksesta. Ryhmänä hallitus ja toimihenkilöt ovat tänä vuonna
ajaneet merkittävästi Stimulusta eteenpäin. Olisi kuitenkin ylimielistä todeta saavutusten olevan vain tämän vuoden panoksen ansiota, sillä ihmeitä ei tapahdu yhdessä yössä. Puhutaan jatkuvuudesta, nykyiset toimijat pohjaavat osaamisensa aikaisempien vuosien
kokemuksiin ja tekemisiin. Ilman edeltäjiemme viisaita ratkaisuja
emme olisi tässä pisteessä.
Jatkuvuus on voimakkaasti tapetilla aina näin syksyisin, kun
hallitus ja iso osa toimihenkilöistä vaihtuu syyskokouksessa. Ainejärjestön sykli on huomattavan lyhyt, sillä harva istuu hallituksessa
kahta vuotta pidempään. Tällä on sekä etunsa että haittansa. Uudet
toimijat tuovat raikkaita tuulia ja uusia visioita järjestöön, joka on
viime vuosina kehittynyt voimakkaasti. Riskinä on kuitenkin hyvien
käytäntöjen hukkuminen, jos hiljaista tietoa ei osata siirtää eteenpäin. Näen kuitenkin etujen ylittävän haitat. Siksi myös itse lopetan, vaikka jokin osa minussa ei sitä haluaisi tehdä. Mukaani otan
kiitollisuuden teitä kohtaan, koska olette minuun luottaneet. Se on
merkinnyt minulle paljon.
Siirtyessäni aktiivista eläkeläiseksi en voi kuin ylpeänä katsoa
sitä työtä, jonka olemme tehneet yhteisömme eteen. Vaikeaa on
osoittaa, mikä on juuri meidän ansiotamme, mutta varmaa on että
paljon hyvää olemme kollektiivina saaneet aikaan. Irrottautuminen
tulee olemaan vaikeaa, mutta myös tärkeää, sillä uusille toimijoille
pitää antaa tilaa tehdä itsensä näköistä työtä. Luopuminen itselleen
tärkeistä asioista on vain tuskallisen haikeaa. Uskon kuitenkin vankasti, ettei takapenkin huutelua edes tarvita. Uudet toimijat tulevat
varmasti puhkumaan yhtä paljon intoa ja ideoita kuin tämän vuoden veteraanit. Stimuluksen kulta-aika jatkuu varmasti.
Haluan kuitenkin varoittaa vielä siitä, ettei jatkuva kasvu ole
mahdollista, ellei olla valmiita uhraamaan opintoja ainejärjestön
vuoksi. Jossain välissä on todettava, että kyllähän tuo meidän keko
on jo aika korkea. Silloin vaihtoehtoja on kaksi: korsia voi kantaa
lisää, jolloin riskeerataan keon
sortuminen, tai nykyisen tason
ylläpitäminen. Jälkimmäinen
voi olla viisautta, ensimmäinen
tulella leikkimistä.
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jäsenlehti, joka ilmestyy 2 kertaa vuodessa.
Lehti ottaa vastaan sen
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Lehden sisältö ei välttämättä edusta Stimulus
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Laitoksen terveiset
V

almistut varmasti – luvataan laitoksen esitteessä, jota jaetaan syksyisin
potentiaalisille uusille opiskelijoillemme
Hakijan päivän infotilaisuudessa. Onko
se liikaa luvattu? Eipä juuri, sillä vain
yksittäistapauksissa maisterin tutkinto
jää suorittamatta. Toki pienellä osalla
opiskelijoista tutkinnon suoritusaika venyy selvästi yli tavoitteen. Aina asiat eivät etene niin kuin on suunnitellut, vaan
omassa elämässä saattaa tulla eteen asioita ja tilanteita, jotka hidastavat opintojen
etenemistä, kuten sairastuminen, perheen perustaminen tai työtarjoukseen
tarttuminen. Voi myös tulla epäilystä
siitä, onko nyt opiskelemassa oikealle, todella haluamalleen alalle. Vaihtoa
psykologiasta muun alan opintoihin on
kuitenkin vähän, vähemmän kuin toisinpäin.
Yleensä opiskelijamme suoriutuvat
opinnoistaan oikein hyvin. Tänä kalenterivuonnakin on taas ahkeroitu mallikkaasti. Nyt marraskuun puoleenväliin
mennessä gradunsa on saanut valmiiksi

72 opiskelijaa ja kandidaatintutkielmansa 55 opiskelijaa. Maisterin tutkintoja on
tänä vuonna valmistunut jo yli tavoitteen
(78/70) ja kandidaatin tutkintojakin lähes tavoitteen mukaisesti (57/65). Nämä
luvut kertovat osaltaan sekä opiskelijoiden että opettajien hyvästä onnistumisesta työssään.
Tuohon onnistumiseen vaikuttaa, ja
on jo pitkään vaikuttanut, opiskelijoiden
ja henkilökunnan aktiivinen yhteistyö
opintojen suunnittelussa ja kehittämisessä. Tuota yhteistyötä tehdään paitsi
sektori- ym. työryhmissä ja muutoin ainejärjestö Stimuluksen edustajien kanssa
myös suuremman opiskelijajoukon kokoavissa tapaamisissa ja keskusteluissa.
Opetuksen kehittämisessä palaute opiskelijoilta on ensiarvoisen tärkeää. Huolestuttavaa vähenemistä on tapahtunut
kurssipalautteen jättäneiden määrässä
sen jälkeen kun niitä alettiin pääosin
koota Korpissa aiempien paperilomakkeiden sijaan. Yliopistojen uutta palautejärjestelmää odotellessa on hyvin toivot-

tavaa, että opiskelijat käyttävät nykyisiä
palautemahdollisuuksia viimeaikaista
aktiivisemmin.
Opiskelijoiden kysymyksiä käsitelleen lokakuun laitoskokouksen päätteeksi laitoksen väki toivoi opiskelijoiden
olevan kilttejä ja ahkeria. Sitä samaa toivovat varmaankin opiskelijat opettajilta
ja muulta henkilökunnalta. Yhdessä ja itsenäisesti tehtävissämme uurastaen sekä
toisiamme tukien ja arvostaen pidämme
jatkossakin laitoksemme miellyttävänä,
tehokkaana ja tuottavana opiskelu- ja
työyhteisönä.

TIMO SUUTAMA
Pedagoginen johtaja

”Sanoit siis että tuntuu pahalta”
Oletko yksi niistä, jotka haikailevat aina vain

käytännön pariin opetuksessa? Orientoiva har-

joittelu ei riitä, haastattelukurssi ei riitä. Tässäpä kurssi juuri sinulle. Moni tietää Puheviestinnän peruskurssin psykologeille, mutta lähinnä
huhujen pohjalta. Ärsyke otti tarkemmin selvää
kurssin sisällöstä.

K

äytännön pariin haikailu teoriaa
painottavien psykologian opintojen
parissa ei ole mikään uusi juttu. Lehtemme teema on juhlavuoden kunniaksi historia, joten tarkastellaanpa hieman maailmaa kymmenen vuoden takaa. Vuonna
2001 Stimulus järjesti jäsenilleen kyselyn
opintotyytyväisyydestä. Puutteet olivat
aika selkeät: käytäntöä pitäisi olla enem4 ÄRSYKE 2/2014

män. Aivan erityisesti koettiin tarvetta harjoitella psykologin työssä tulevia
asiakastilanteita ja keskustelun keinoja
– siis puheviestintää. Stimuluksen edustajat ottivat oikopäätä suunnakseen puheviestinnän laitoksen, jossa he ehdottivat henkilökunnalle, että psykologian
opiskelijoille tehtäisiin aivan oma puheviestinnän kurssinsa. Niin alkoi pitkä

yhteistyö psykologian ja puheviestinnän
laitoksen sekä tietysti psykologian opiskelijoiden välillä. Suunnitteluvaiheessa
kurssia oltiin psykologian laitoksen puolelta tyrmäämässä, koska ajateltiin, että
eivät opiskelijat tällaista kurssia tarvitse
(oppivat sitten työelämässä tai jossain)
ja sellainen olisi jopa pahitteeksi, sillä
se pilaisi opiskelijoiden ”luonnollisen
puhekäyttäytymisen” ja tekisi heistä
kaunokielisiä ja teennäisiä. Nämä pelot
osoittautuivat kuitenkin aiheettomiksi,
kun kurssia lähdettiin tekemään ja se sai
alusta asti paljon positiivista huomiota.
Tämän pohjalta syntyi kolmen opintopisteen kurssi XPV0202 eli Puheviestinnän peruskurssi psykologian opiskelijoille. Kurssia järjestetään joka vuosi
syksyllä ja keväällä. Valitettavan harva
pääsee kuitenkin käymään kurssin juuri
haluamaansa aikaan: ymmärrettävistä
syistä kurssi on erittäin suosittu, ja lähes
joka vuosi varasijoille jää paljon ihmisiä

nuolemaan näppejään. Koska kurssi ei
ole pakollinen, moni tietää sen lähinnä
kuulopuheen kautta. Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin kurssin käytäntöjä.
Sisällöltään kurssi keskittyy tutkiskelemaan ja pohtimaan opiskelijalähtöisesti psykologin työssä kohdattavia
keskustelutilanteita puheviestinnän näkökulmasta. Kurssilla pohditaan muun
muassa mahdollisia tapoja osoittaa aktiivista kuuntelemista, sanavalintoja, kielenkäyttöä ja erityisesti psykologin puheen keinoja. Yhdessä mietitään, miten
osoitetaan tuen antamista, millaisia kysymystyyppejä psykologi voi hyödyntää
ja miten voi käyttää tunnereflektiota tai
vaikkapa toistoa asiakastilanteessa. Työskentelytapoja ovat esimerkiksi ryhmätyöt, draamalliset harjoitukset rooleissa
ja koko ryhmän kanssa keskusteleminen.
Yksilönä tehdään aivan aluksi Minä viestijänä -essee, jossa voi kertoa omia toiveitaan ja pelkojaan viestintään, äänenkäyttöön ja muuhun liittyen.
Kurssin huipentumana ovat kuitenkin asiakassimulaatiot. Kasvatustiedettä
lukeneet saattavatkin tietää, että erilaisten työelämän todellisten tilanteiden simulaatiot ovat juuri nyt pinnalla yliopistomaailmassa. Viimeiset kerrat kurssista
pyhitetään parin kanssa tehtävälle simu-

laatiolle, jossa yksi tai kaksi asiakasta
saapuu laitokselle puolen tunnin kartoittavaan ensitapaamiseen. Koska kyse on
simulaatiosta, asiakkaat eivät toki ole oikeita ihmisiä vaan näyttelijöiden rakentamia hahmoja. Kurssin puolivaiheilla
parin kanssa saa valita muutamasta etukäteen kirjoitetusta lyhyestä kuvauksesta
itselleen oman asiakkaansa tai asiakasparinsa, jonka näyttelijät sitten toteuttavat
myöhemmin simulaatiossa. Kurssin alkuaikoina näyttelijöinä toimivat draamakasvatuksen opiskelijat, mutta nykyään
hahmoista vastaa työpajateatteri Taivaltajat. Näyttelijöille on ehtinyt kertyä jo
melkoisesti kokemusta asiakassimulaatioista, joten hahmot ovat sangen uskottavia: hahmot on tehty eläviksi tarkkaan
mietityllä ja harjoitellulla taustoilla, maneereilla ja ajattelutavoilla. Puolen tunnin asiakastilannetta tarkkailee toisesta
huoneesta kameroiden välityksellä muu
ryhmä. Tilanteen jälkeen käydään palautekeskustelu, johon osallistuvat kurssin
opiskelijat, puheviestinnän lehtori Merja
Almonkari sekä psykologian laitoksen
edustajana lehtori Juha Holma.
Kaiken kaikkiaan kurssi onnistuu
täydentämään erinomaisesti psykologian opintojen teoriapainotteisuutta,
vaikka kolme opintopistettä voi olla
monen mielestä kurjan vähän. Kurssille

Erilaisten työelämän
todellisten tilantei-

den simulaatiot ovat
juuri nyt pinnalla.

kannattaa rohkeasti lähteä ilmoittautumaan hyvissä ajoin. Asiakassimulaatio
saattaa kuulostaa intensiiviseltä ja ehkä
jopa vähän pelottavalta monelle opiskelijalle, mutta kurssilla harjoitellaan ja
totuttaudutaan rutkasti yleisön edessä
puhumiseen ja kuvatuksi tulemiseen askel kerrallaan. Kurssia vetävä Almonkari
tapaakin painottaa kurssilla monesti, että
lopun asiakassimulaatio on sekin vain
yksi harjoitus: se saa mennä pieleen, sen
saa keskeyttää ja sen keskellä saa pyytää
apua. Siksi se on simulaatio eikä oikea terapointitilanne.
Lauri Löfberg
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GALLUP:

Tarvitseeko sivuaineen
täydentää pääaineopintoja?
Toiset lukevat sivuaineeksi latinaa, toiset kasvatustiedettä. Mikä näitä valintoja ohjaa? Stimppalaisista suurin osa näyttäisi ajattelevan,
että ei välttämättä tarvitse. Tällä aukeamalla perusteluja puolin ja
toisin.

Ei

”Sivuaineopintojen tulisi kehittää ihmistä
joko tulevaa ammattia varten tai ihmisenä
itsenään, mikä myös auttaa tulevassa ammatissa. Tärkeintä on, ettei ota sivuainetta
vain sen opintopisteiden vaan oman kiinnostuksen takia.”

Kyllä

Kyllä

”Sivuaineen ei tarvitse liittyä pääaineeseen: tuleepahan katsottua maailmaa
muultakin kantilta. Omaa ainetta stimppa-yhteisössä opiskellessa meinaa välillä
unohtua, etteivät kaikki hahmota maailmaa ja ihmistä läheskään samalla tavalla
kuin itse. Olisi varmasti hyvin erilainen
maailmankuva, jos olisi panostanut koko
ikänsä vaikkapa fysiikkaan.”
”Vastataan kyllä, sillä meidän alalla
MIKÄ TAHANSA täydentää psykologian opintoja. Voidaan valmistua vaikka
mihin hommiin. Neuropuolella on varmasti siitä latinasta apua, yritysmaailmassa henkilöstöjohtamisesta ja erityispedasta koulumaailmassa. Tutkijaksi jos
vielä tähtää, niin maailmahan on auki!
Rakennetaan siis ihmeessä kiinnostustemme mukaista ammattitaitoa, kyllä
siitä jotain hyötyä joskus on:)”
”Keskeinen ongelma kysymyksessä
on, miten määritellään ”täydentävä”.
Eikö ole päivänselvää, että kaikki tieto
6 ÄRSYKE 2/2014

Yhteensä 32 vastannutta

maailmassa täydentää osaamistasi tavalla tai toisella? Ja varsinkin kun ala
liittyy keskeisesti ihmisenä olemiseen,
eivätkö mihin tahansa ihmisyyden eri
näkövinkkeliin perehtymiset kasvata
silloin psykologista pätevyyttäsi? Uupunutta kliseetä toistaakseni, ihminen
on biopsykososiaalinen kokonaisuus
- näin ollen, oli oppiaine mitä vain filosofiasta ja sosiologiasta kemiaan, tai
biologiasta kulttuurintutkimukseen ja
kieliin, olet aina mitä syvimmin myös
psykologian äärellä. Oppiainevalintojen
on mielestäni tärkeää tyydyttää myös
henkilökohtaista tiedonjanoa ja olla osa
itsensä toteuttamista. Maailma ei hyötyisi sadoista täysin identtisen kurssikavalkaadin läpikäyneistä psykologeista.
Normista poikkeavista oppiaineyhdistelmistä voi myös olla arvaamatontakin
hyötyä tulevaisuudessa, verrattuna ns.
tavanomaisempiin ratkaisuihin (yksinkertaisena esimerkkinä: jäät massastapoikkeavuuden ansiosta mieleen työnantajalle).”

”Minulla on ainakin sen verran monia perusopintokokonaisuuksia ja muitakin kursseja joiden opiskelu kiinnostaa, että en ole
kauheasti miettiny liippaako ne läheltä psykologiaa. Riippuu toki mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä, mutta mielestäni on tärkeää
opiskella sitä mikä tuntuu parhaimmalta ja
mikä eniten kiinnostaa. Eikä koskaan tiiä,
millasista asioista ihan työelämän ja muunkin elämän kannalta voi olla hyötyä :)”
”Psykologian kentällä tarvitaan kaikenlaisia
ammattilaisia. Psykologit sabotoivat oman
ammattikuntansa kehittymistä, jos kaikki
kouluttautuvat samanlaisiksi osaajiksi. Uusia aluevaltauksia ei tehdä toistelemalla samaa kaavaa.”
”Ei tarvitse, mutta ainahan se eduksi on jos
löytää mieluisan aiheen, joka vielä auttaa
psykologian opinnoissa. Mutta jos Japanin
kieli kiinnostaa niin siitä vaan.”
”Jos on selvä haisu siitä, mille sektorille halajaa työskentelemään, on ihan kannattavaa
valita esimerkiksi pedagogisia opintoja/
kasvatustieteitä tai jos ulkomaille vetäytyy,
niin kielten opiskelustakaan ei ihan hölmö
ajatus ole. Näin maisterivaiheen opiskelilijana rehellisesti sanottuna ne kasvatustieteen/yhteiskuntatieteellisen sivuainekurssit,
jotka kandivaiheessa suoritin, olivat melko
yleismaailmallista humanistista söpötystä
ja paljon enemmän opin näiltä ns. “hauska

opiskella” kursseilta. Kurssikuvaukset ovat
myös pariin kertaan pissineet silmään; päteviltä kuulostavat kurssit ovat olleet juuri sitä
hihhuttelua.”
”Fuksina olin hiukan daiju, ja valikoin sivuaineikseni aikalailla semmoisia aineita
joita oletin olevan hyvä opiskella. Menin
siis virran mukana. Nyt olen tajunnut että
sivuaineet ovat hyvä keino nimenomaan
eriyttää omia opintojaan ja osaamistaan.
Näin pääsee erottumaan. Erilaisuutta tarvitaan niin elämässä kuin työelämässäkin.”
”Saa opiskella mitä tahansa puoleensavetävää. Joku hyöty siitä voi tulevaisuudessa olla
:) mut usein psykalaisia kiinnostaa ihmisiin
liittyvät opinnot (jotka sivuaa psykaa). Hyvä
laajentaa ymmärrystä ihmisyydestä, ehkä
eri näkökulmasta katsottuna. En osaa sanoa
opettajuudesta.”
”Tärkeintä on, että löytyy omaa kiinnostusta aiheeseen. Mitä järkeä on ottaa sivuaineita alalta, joka ei kiinnosta, jos ne auttavat
työllistymään alalle, joka ei kiinnosta?”
”Sivuaine tulisi valita oman kiinnostuksen
mukaan, sillä yliopiston perimmäinen tarkoitus on sivistää opiskelijoita. On myös tärkeää, että psykologit tietävät monista asioita
enemmän tai vähemmän, jotta voivat palvella mahdollisimman laajasti erilaisia asiakkaita ja ihmisiä.”
”Työllisyyden kannalta ei väliä. Ammattitaidon osalta en osaa sanoa”
”Erikoistuminen on hyvä asia mutta sitä voi
tehdä myös sitten, kun tietää mitä haluaa
tehdä. Kannattaa nyt opiskella pöhköjäkin
asioita koska pystyy.”
”Mielestäni ei ainakaan pitäisi olla millään
tavalla pakollista valita läheltä liippaavaa
ainetta, ellei juuri koe tulevaisuuden näkymien kannalta hyödylliseksi valita esim.
kasvatustieteen opinnot. Olen valinnut kieliopinnot, jotka koen hyödyllisiksi jossain
määrin myös pääaineeni kannalta. Sivuaineen valintakriteerit vaihtelevat tietääkseni
hyvin paljon eri alojen välillä. Riippunee
opiskelijasta, näkeekö valinnan vapauden
hyvänä vai huonona. Pääainetta selkeästi
tukeva sivuaine voi olla hyvä juttu, toisaalta
valinnan vapaus suo mahdollisuuden opis-

kella oman mielenkiinnon mukaan. Itselleni tärkeintä on sivuaineen kiinnostavuus ja
mielekkyys, sillä muuten ei voisi vähempää
kiinnostaa lukea jotain toista ainetta psykologian lisäksi!”
”Ei, mutta täydentäessään niitä antaa näkökulmia, joita ei välttämättä tule muuten ajatelleeksi. Opettajanpätevyys olisi hyvä lisä.”
”Jos itse haluaa täydentää opintojaan tai
ajatteluaan on se ok, mutta eihän siihen mitään eettistä velvoitetta ole.”
”Ei tarvitse. Sivuaineet tarjoavat mahdollisuuden opiskella juuri sitä, mikä itseään
kiinnostaa, sekä näin ollen toteuttaa itseään
ja laajentaa maailmankuvaa. Jos opiskelisi
vain erkkapedaa ja kasvatustiedettä, niin sehän on käytännössä samojen tenttikirjojen
ja oppisisältöjen läpikäymistä vain hieman
eri näkökulmasta. Monilla on sellaisia sivuaineiksi valittavia kiinnostuksen kohteita,
jotka eivät välttämättä suoraan tue psykologian opintoja, mutta joista on varmasti hyötyä ihmisenä kehittymisessä. Tuskin mistään oppiaineista psykologeille on haittaa,
psykologian sisälläkin on niin monia sovellusaloja. Joten opiskele sitä, mikä kiinnostaa, olipa se sitten kieliä, taiteita, historiaa,
taloustieteitä, liikuntatieteitä tai mitä vaan.”
”sivuaine saa olla niin yksilöllinen kuin opiskelija ja hänen tuleva uransakin”
”Lähtiessään valitsemaan sivuaineita mielessään ajatus että niiden täytyy mahdollisimman osuvasti täydentää psykologian
pääaineopintoja, on olemassa se riski, että
yliopiston anti jää suppeaksi ja itseään
toistavaksi. Esimerkiksi psykologian opiskelijoiden suosimista sivuaineista yleinen
kasvatustiede, erityispedagogiikka ja perheopinnot ammentavat hyvin paljon teoriaa psykologiasta. Kun kiintymyssuhdeteoriasta on kuullut
kolmen eri aineen luennoilla,
voi osata sen ulkoa, mutta
ymmärrys ei ole merkittävästi laajentunut. Psykologin tärkein

instrumentti on persoona, ja kaikki sitä
kehittävä, lisää välineitä työkalupakkiin. Uskon että persoonan kehittämisessä omiaan
ovat aineet, joihin opiskelija kokee erityistä
kiinnostusta ja jotka jollain - joskus jopa selittämättömällä - tavalla vetävät häntä puoleensa. Haluan uskoa myös yleissivistyksen
voimaan: maailmaa ja sen ilmiöitä laajalti
ymmärtävä ihminen on pätevämpi psykologi kuin sellainen, joka osaa nimetä jokaisen aivon tumakkeen ulkoa englanniksi ja
latinaksi. Erikoistuminen ja ammattitaito
ovat korvaamattomia, mutta niitä tukemaan
tarvitaan jotain, mikä auttaa katsomaan
asioita eri kulmasta. Näennäisesti kaukaiset
aineet voivat niihin syvennyttäessä yhdistyä
ja valaista toisiaan ennaltaodottamattomilla tavoilla. Esim. yhteiskuntaa tai historiaa
käsittelevät opinnot tuovat ihmisyyteen
ulottuvuuksia, joita psykologia ja sitä toistavat sivuaineet eivät voi tarjota. Mielestäni
sivuaine ei saisi liipata liian läheltä psykologian sisältöjä. Psykologi ei ole pelkästään
Eriksonin ja Piaget’n teorioita suoltava masiina, vaan ihmisyyttä moniuloitteisesti tarkasteleva ja toiminnassaan luova yksilö.”
”Itse haluan opiskella asioita, mitkä voisivat
auttaa minua kohti urahaavettani, tutkijan
uraa. Kaikki voivat tietysti valita sivuaineensa millä perusteella vain haluavat. Jokainen
saa joka tapauksessa psykologin pätevyyden, ihan riippumatta siitä opiskeliko sivuaineena nyt erkkapedaa vai matematiikkaa.”
”Miksi tarvitsisi? Sivuaine on loistava väylä
opiskella muutakin kuin psykologiaa tai mitään siihen liittyvää.”
”Olisi hyvä, että täydentäisi, mutta jokainen
on vastuussa omista valinnoistaan.”
”Molempi parempi: voi täydentää psykologian osaamista, tai voi tutustua johonkin aivan
muuhun.”
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Valtakunnallinen
pääsykoekysely

Annakaisa Varjus

P

ääsykoekysely uusille fukseille järjestettiin syyskuussa 2014 Google
Drive:ssä olleen kyselyn avulla. Kyselystä tiedotettiin fuksien omissa Facebook-ryhmissä ja sähköpostitse. Kyselyyn vastasi 160 ihmistä, joista suurin
osa oli naisia (83 %). Aineistoa vielä rajattiin tästä, sillä vastaajiksi (n=148) jätettiin vain ne, jotka olivat vuonna 2014
olleet pääsykokeissa. Vastaajista eniten
oli Jyväskylästä (39 %, n=58). Itä-Suomen yliopistosta (Joensuu) vastaajia oli
17 % (n=25), Helsingin yliopistosta 16
% (n=23) ja Tampereen yliopistosta 15
% (n=22). Vähiten vastaajia oli Turun
yliopistosta (11 %, n=16) ja Åbo Akademista (3 %, n=4).
Vastaajista 56 prosenttia (n=83)
oli 20–25 vuotta vanhoja. Seuraavaksi
eniten (24 %, n=36) vastaajia oli alle 20
vuotta vanhojen ryhmässä ja 12 prosenttia (n=17) vastaajista kuului ikäryhmään
26–30 vuotta. Yli 30 vuotta vanhoja vastaajia oli 8 prosenttia (n=12). Ikäryhmä
20–25-vuotiaat oli isoin ryhmä jokaisessa yliopistossa paitsi Joensuussa, jossa
oli muutama vastaaja enemmän alle 20
vuotta vanhojen (n=10) ikäryhmässä
kuin 20–25 vuotta vanhojen (n=8) ikäryhmässä.
Hakukertojen välillä oli eroja yliopistoittain. Joensuulaisista 64 prosenttia
oli päässyt ensimmäisellä kerralla, mutta Turussa yhtä lukuun ottamatta kaikki
olivat hakeneet kaksi kertaa tai useammin. Tampereella puolet, Jyväskylässä
40 prosenttia ja Helsingin vastaajista 26
prosenttia oli päässyt ensimmäisellä kerralla. Kokonaisuudessaan 60 prosenttia
vastaajista oli hakenut kyseiseen yliopistoon useammin kuin kerran: kaksi kertaa hakeneita oli 43 prosenttia (n=64),
kolme kertaa hakeneita 14 prosenttia
(n=21) ja neljä tai useammin hakeneita
oli 3 prosenttia (n=4).
Yliopistot erosivat myös siten, että
minkä yliopiston vastaajat olivat hakeneet muihin yliopistoihin. Tampereen
(91 %) ja Turun (100 %) vastaajat olivat
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hakeneet myös muualle, ehkä juuri siksi,
että pääsykoe oli kolmen yliopiston yhteinen. Kuitenkin Helsingin vastaajista
vain 60 prosenttia oli hakenut muualle.
Jyväskylän ja Joensuun vastaajat olivat
enemminkin keskittyneet yhteen pääsykokeeseen kerralla: Jyväskylän vastaajista
17 prosenttia ja Joensuun vastaajista vain
yksi (n=25) oli hakenut myös muualle
opiskelemaan psykologiaa.
Aiemmat opinnot
Vastaajista suurimmalla osalla (78 %)
ei ollut aiempia korkeakouluopintoja.
Alempi korkeakoulututkinto löytyi 12
prosentilla vastaajista (n=18) ja ylempi korkeakoulututkinto 10 prosentilla
(n=14). Hieman yli puolella (55 %) ei
ollut aiempia psykologian opintoja tehtynä. Perusopinnot tai osan perusopinnoista oli vastaajista tehnyt 30 prosenttia ja aineopintoja suoritettuna oli 15
prosentilla. Aiempia tilaston opintoja
oli suoritettu erityisesti Helsingissä (48
%), Tampereella (41 %) ja Jyväskylässä
(35 %). Turun vastaajista 19 prosentilla
(n=3) oli aiempia tilaston opintoja ja Joensuussa vain yhdellä (4 %) vastaajalla.
Vastaajista 32 % koki, että lukion
psykologian kursseista oli melko tai erittäin paljon hyötyä. Tässä oli havaittavissa
eroa ikäryhmien välillä: alle 20-vuotiaista 60 % koki niistä olleen hyötyä, mutta yli 26-vuotiaiden ryhmästä vain yksi
vastaaja (6 %). Lukion psykologian koettiin antaneen jonkinlaista pohjatietoa
asiasta ja jotkut termit olivat sitä kautta
tuttuja, mutta kuitenkin pääsykoemateriaalissa aiheisiin uppouduttiin syvemmin. Itä-Suomen yliopiston vastaajista
muutamat toivat esille lukion filosofian
ja elämänkatsomuksen kurssien hyödyn
pääsykokeessa.
Vastaajista 70 % koki, että aiemmista
psykologian opinnoista yliopistossa oli
melko tai erittäin paljon hyötyä etenkin
silloin, jos artikkelit liittyivät kursseilla
olleisiin asioihin. Opinnoissa oli karttunut myös tietopohjaa, jolloin pääsykoe-

materiaalin ymmärtäminen koettiin helpommaksi. Jyväskylässä vastaajat toivat
esille, että aiemmista opinnoista ei ole
apua, kun pääsykokeessa kysellään tarkkoja yksityiskohtia.
Helsingin, Tampereen ja Turun
vastaajista, joiden pääsykokeessa erityisesti painotetaan tilastotiedettä, kahta
lukuun ottamatta kaikki (n=29) ja
Jyväskylän vastaajista kolmea lukuun ottamatta kaikki (n=23)
olivat sitä mieltä, että aiemmista tilasto-opinnoista oli melko tai erittäin
paljon hyötyä. Vain 34
prosenttia vastanneista
koki olleen hyötyä pääsykokeessa muista aiemmista opinnoista kuin
psykologiasta ja tilastotieteestä. Niiden koettiin
auttavan siinä, että akateemisten tutkimusten lukeminen oli tutumpaa ja
että opintojen aikana
opiskelutaidot olivat
parantuneet.
Valmennuskurssille
osallistuminen
Valmennuskurssi-kysymyksessä kysyttiin,
ovatko vastaajat vuonna 2014 tai aiemmin
olleet
psykologiaan
liittyvällä valmennuskursseilla, joita ovat
järjestänneet esimerkiksi kaupalliset tahot tai
kansalaisopistot. Kaikista
vastanneista 60 prosenttia
oli käynyt valmennuskurssilla. Valmennuskurssilaiset olivat käyttäneet opintojen tukena alleviivauksia,
ajatuskarttoja ja kaverin
kanssa opiskelua
enemmän
kuin
henkilöt, jotka ei-

vät olleet valmennuskurssilla. Valmennuskurssilaiset opiskelivat noin yhdeksän tuntia enemmän viikossa ja käyttivät
noin kahta opiskelutapaa enemmän kuin
he, jotka eivät olleet valmennuskurssilla.
Valmennuskursseilla olleista suurin osa koki valmennuskurssin höydyttäneen melko tai erittäin paljon. Sen
koettiin olleen tärkeä henkisen valmistautumisen kannalta: sieltä sai
uskoa itsensä, motivaatiota ja vertaistukea.
Lisäksi valmennuskurssilta sai
rutiinia, apua
tilaston
ymmärtämiseen
sekä vinkkejä
itse pääsykoketilanteeseen: miten
hyödyntää aika koetilanteessa, millaisia
valintakoekysymyksiä
on, miten niihin vastataan, miten vastataan
Joensuun pääsykokeessa olleeseen esseeseen ja
miten opiskellaan tehokkaasti. Joidenkin mielestä
valmennuskursseissa oli negatiivisia puolia: opetuksen taso ei
ollut hyvää, vaikeimpiin asioihin
ei saanut apua ja toisaalta se lisäsi
paineita, kun näki, kuinka paljon
muut opiskelevat. Vastauksissa tuotiin myös esille, että valmennuskurssit
ovat eriarvoisuutta lisääviä.
Yliopiston valinta
Syitä yliopiston valintaan kysyttiin
kahdessa osiossa. Ensiksi vastaajat
saivat valita kaikki itseänsä koskevansa kohdat 11 eri vaihtoehdosta
sekä lisäksi kirjottaa ”muu”-kohtaan muut syynsä, joita listassa ei ollut. Helsingin
ja Jyväskylän vastaajat
nimesivät
keskimäärin enemmän syitä
(ka=4.78 ja ka=4.12)
kuin Itä-Suomen yliopiston
vastaajat
(ka=2.88). Helsingin
vastaajien
keskiarvo
erosi myös Tampereen
yliopiston
vastaajista

(ka=3.18). Keskimäärin vastaajat nimesivät 3.82 syytä. Yleisimmät syyt olivat
sijainti (59 %), opiskelupaikkakunta (56
%), pääsykoe (54 %) ja yliopiston maine
(48 %). Ystävät ja perhe mainittiin harvemmin Jyväskylässä, mutta Helsingissä
ystävät mainittiin useammin muihin yliopistoihin verrattaessa. Joensuulaisille ja
jyväskyläläisille pääsykoe oli useammin
mainittu syy kuin muiden yliopistoiden
vastaajille. Opintojen sisältö mainittiin
erityisesti Jyväskylässä ja vähemmän
sitä oli perusteluna käytetty Tampereella. Jyväskyläläiset valitsivat tutkimuksen
ja yliopiston maineen syyksi useammin
kuin joensuulaiset tai tamperelaiset. Sijainnin syyksi valitsivat useimmiten helsinkiläiset ja vähiten joensuulaiset.
Kyselyssä kysyttiin vielä erikseen,
mikä oli yksittäinen, tärkein syy yliopiston valintaan. Åbo Akademissa kaikki
valitsivat tärkeimmäksi syyksi opetuskielen ja Joensuussa yleisin syy oli pääsykoe
(64 %), jossa ei siis ole tilaston osuutta.
Paikkakunta oli yleisin syy Helsingissä
(65 %), Tampereella (55 %) ja Turussa
(44 %). Jyväskylässä ei noussut mikään
yksittäinen reilusti yleisemmäksi syyksi
kuin toiset: pääsykoe (32 %), paikkakunta (26 %) ja yliopisto (24 %). Kaksi
vastaajaa sekä Tampereelta että Turusta
nimesi tärkeimmäksi syyksi sen, ettei
päässyt muualle ja kahdelle jyväskyläläiselle vastaajalla tärkein syy yliopiston valintaan oli todennäköisyys päästä sisälle.
Valmistautuminen pääsykokeisiin
Psykologian aineisto-osuteen alettiin
valmistautua Turussa, Tampereella ja
Helsingissä heti aineistojen julkistettua
huhtikuussa. Jyväskylässä suurin osa
aloitti maaliskuussa, mutta kuukautta
myöhemmin, huhtikuussa, aloitti vielä 22 prosenttia (n=13). Joensuussa aineistot julkistetaan aiemmin. Siellä oli
havaittavissa kolme piikkiä: marraskuu
(20 %, n=5), tammikuu (24 %, n=6) ja
maaliskuu (32 %, n=8). Koko aineistossa
yhteensä oli neljä (3 %), jotka aloittivat
pääsykokeisiin lukemisen vasta toukokuussa. Tilasto-osuuteen valmistautuminen alkoikin vastaajilla hieman eri
aikaan. Tampereella ja Helsingissä yleisimmät kuukaudet olivat tammi- ja helmikuu. Turussa tammikuu oli yleisin ja
Jyväskylässä erottuivat hieman tammi-,

maalis- ja huhtikuu muista kuukausista.
Kyselyssä kysyttiin myös keskimääräistä viikkotuntimäärää, jota pääsykokeisiin käytettiin. Mediaani oli 30
tuntia viikossa, ja tuntimäärät vaihtelivat yhdestä tunnista 70 tuntiin. Ainoastaan Itä-Suomen yliopiston vastaajien
(ka=22.96) ja Tampereen vastaajien
(ka=36.61) keskiarvot erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Naiset opiskelivat keskimäärin noin yhdeksän tuntia viikossa enemmän kuin miehet. Alle
20-vuotiaiden ja 20–25 –vuotiaiden
ikäryhmät opiskelivat keskimäärin noin
kymmenen tuntia viikossa enemmän
kuin yli 26-vuotiaiden ikäryhmä.
Pääsykoemateriaalit luettiin keskimäärin noin neljä kertaa läpi. Jyväskyläläisten keskiarvo (ka=5.12) oli korkein,
kun helsinkiläisten keskiarvo oli matalin
(ka=2.95). Vastaajat olivat keskimäärin
käyttäneet kuutta eri tapaa opiskellessaan pääsykokeisiin. Yli 26-vuotiaista
harvempi opiskeli kaverin kanssa kuin
20–25-vuotiaiden ikäryhmässä olleet.
Tärkeimmäksi tavaksi pääsykokeisiin
valmistautuessa olivat muistiinpanot (35
%), lukeminen (23 %) ja laskeminen (14
%). Laskeminen oli tärkein tapa Helsingissä (44 %), Tampereella (27 %) ja Turussa (31 %). Muistiinpanot ja lukeminen olivat tärkeimpiä syitä Jyväskylässä
ja Joensuussa.
Kommentti
”Mitenköhän nykyään luetaan pääsykokeisiin?” Siitähän se ajatus sitten lähti:
selvittää, miten niihin pääsykokeisiin
nykyään valmistutaan. Aluksi tarkoituksena oli vain kysellä parilta Stimpan
fuksilta, mutta loppujen lopuksi kyselystä tuli valtakunnallinen. Kuitenkin tuloksia lukiessa kannattaa pitää mielessä,
että kaikki eivät kyselyyn vastanneet, ja
toiseksi tilastollisten ajojen (ristiintaulukointi ja yksisuuntainen varianssianalyysi) mielekkyyttä voi pohtia, kun otoskoot
ovat mitä ovat. Kolmanneksi pääsykokeista on jo aikaa: olisivatko vastaukset
ja perustelut siihen, miksi haettiin mihinkin yliopistoon, olleet erilaiset ennen
pääsykokeita tai pääsykokeitten jälkeen.
Tulokset edustavat vain vuonna 2014 sisäänpääseitä: voi olla, että vuosikurssit
eroavat toisistaan.
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aihe oli se, että mitkä tekijät erottavat
opiskelupaikan saaneet heistä, jotka eivät
opiskelupaikkaa saaneet: opiskelivatko
he eri tavalla vai oliko se kuinka tuurista
kiinni? Jyväskylässä ja Turussa järjestetään soveltuvuuskokeet: suosivatko ne
tietyn tyylisiä hakijoita enemmän?
Jos tällainen kysely järjestetään
uudelleen, kannattaa kysellä valmennuskursseista tarkemmin. Esimerkiksi
missä, milloin ja minkälaisen valmennuskurssin kävi. Tai käyttikö pelkästään
valmennuskurssien itseopiskelumateriaaleja. Toinen mielenkiintoinen kysymys olisi aiempi koulumenestys: ovatko
pitkän matematiikan lukijat enemmän
edustettuina yliopistoissa, joissa suositaan tilastotietoa pääsykokeissa, ja onko
Joensuussa enemmän heitä, jotka ovat
opiskelleet filosofiaa lukiossa.
Iso kiitos kyselyn onnistumisesta
kuuluu kyselyyn vastanneille fukseille ja
tutoreille, jotka välittävät kyselyä eteenpäin. Neuvoja tuleville hakijoille tuli
paljon, ja toivottavasti ne hyödyttävätkin
pääsykokeisiin valmistautuvia.
Neuvoja pääsykokeisiin
Aikataulun ja lukusuunnitelman tekeminen voi helpottaa lukumäärän hahmottamista ja rytmittää luku-urakkaa.
Lukeminen kannattaa aloittaa ajoissa
ja opiskeluaika kannattaa käyttää tehokkaasti: laatu on usein tärkeämpää
kuin lukukertojen määrä. Opiskellessa
kannattaa tasaisen väliajoin palauttaa
mieleensä juuri oppimaansa sekä pitää
taukoja, jotta jaksaisi paremmin. Muutamien mielestä kannattaa keskittyä vain
yhteen pääsykokeeseen kerralla.
Tilaston opettelu kannattaa aloittaa
hyvissä ajoin jo ennen artikkelien julkaisemista. Kolmen kaupungin yhteiskokeeseen kannattaa valmistautua laskemalla paljon ja käyttää harjoittelussa
perustaskulaskinta, joka on aiemmin
ollut pääsykokeissa käytössä. Laskemista
voi harjoitella tekemällä vanhojen pääsykokeita, joiden avulla voi harjoitella
omaa ajankäyttöä koetilanteessa, mutta
koetilanteessa ei pidä yllättyä, sillä kokeet voivat vaihdella vuosittain. Muutamien mielestä juuri tilasto-osuus on se,
joka erottelee hakijat toisistaan. Pääsykokeen jälkeenkään ei pidä masentua:
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todennäköisesti koe on tuntunut yhtä aalia tai omia muistiinpanoja, voi nauvaikealta muistakin.
hoituksia kuunnella esimerkiksi bussissa
Pääsykokeista kannattaa etukäteen matkustaessa tai lenkkeillessä. Muistiselvittää, millaiset ne ovat ja mitä niissä lappuja voi ripotella pitkin asuntoa, näin
vaaditaan. Erityisesti neuvoja pääsykoe- esimerkiksi kokkaillessa voi opiskella satilanteeseen tuli kolmen kaupungin yh- malla pääsykokeisiin. Vertaistuki on tärteiskokeeseen osallistuneilta. Pääsykoet- keää, sillä yhdessä voi esimerkiksi tehdä
ta kuvataan haastavaksi ja paniikkia tai harjoituskokeita, opettaa asioita toisiljumiutumista hankaliin tehtäviin tulisi leen tai keskustella pääsykoemateriaalisvälttää. Kannattaa keskittyä aluksi niihin ta. Valmennuskurssien lisäksi tarjolla on
tehtäviin, jotka osaa parhaiten, mutta myös itseopiskelumateriaaleja.
aina kannattaa kokeilla, sillä pisteitä voi
Itsestään pitää muistaa huolehtia ja
saada osittain ratkaistuistakin tehtävistä tehdä välillä jotakin muutakin kuin opisja monivalinnoissa, jos virheistä ei vä- kella, esimerkiksi urheilla, nukkua hyvin
hennetä, kannattaa vaikka arvaamalla ja tavata myös kavereita. Eihän kukaan
vastata. Hyvin monella koe jää kesken: halua olla uupuneena soveltuvuuskoyritä tehdä vain parhaasi ja pidä pää kyl- keissa… Sosiaalinen tuki on tärkeää, sillä
mänä. Soveltuvuuskokeisiin valmistau- pääsykokeisiin lukeminen voi olla ranktuessa kannattaa miettiä, miksi olisi hyvä kaa aikaa, jolloin on hyvä, että taustalta
psykologi, millaisia sovellusaloja psyko- löytyy tukea. Sisäänpääsyprosentteja ei
logiassa on ja mitä ehkä itse haluaisi teh- kannata pelätä liikaa: psykalle on mahdä. Psykologin alaan voi tutustua esimer- dollista päästä sisälle. Eikä myöskään
kiksi lukemalla Psykologiliiton lehtiä tai kannata vertailla tuntimääriä liikaa muikirjallisuutta.
hin: ihmiset opiskelevat eri tavalla. Omaa
Artikkelien lukemistakin voi harjoi- tavoitettaan kannattaa pitää mielessä ja
tella, jotta saisi kokemusta tieteellisten olla motivoitunut: miksi haluan opisketekstien lukemisesta. Suomenkielisiä lemaan psykologiaa? Loppujen lopuksi
psykologian artikkeleita voi lukea esi- pitää uskoa itseensä ja luottaa siihen, että
merkiksi Psykologi-lehdestä. Artikke- pääsee sisälle. Lannistua ei kannata vaan
leita ei pidä vaan pelkästään lukea, vaan olla ahkera ja sinnikäs, sillä vain hakija
pitää myös samalla ymmärtää ja soveltaa voi tehdä sen työn, millä pääsee sisälle.
oppimaansa.
Joissakin
pääsykokeissa kokonaisuuksien ymmärtämisellä voi päästä jo pitkälle,
mutta joissakin materiVastaajista
aalit pitää opiskella pie56 % oli 20–25 vuotta vanhoja
nempiä
yksityiskohtia
60 % oli hakenut useammin kuin kerran
myöten. Artikkeleita lu78 % ei ollut aiempia korkeakoulututkintoja
kiessa kannattaa aiheita
55 % ei aiempia psykologian opintoja
tarkastella eri näkökulmista. Esimerkiksi netistä voi löytää lisätietoutta
Vastaajista… …olleen hyötyä pääsykokeessa
hankaliin kohtiin kunhan
…32 % koki lukion psykologian kursseista…
suhtautuu tietoihin kriit…34 % koki muista opinnoista…
tisesti.
…70 % koki aiemmista psykologian opinnoista…
Opiskellessa kannat…86 % koki aiemmista tilaston opinnoista…
taa käyttää niitä opiskelu…91 % koki valmennuskurssista…
tapoja, joiden tietää hyödyttävän itseään eniten ja
Vastaajat keskimäärin
joiden avulla oppii paropiskelivat 30 tuntia viikossa
haiten. Opiskella voi molukivat pääsykoemateriaalit 4 kertaa läpi
nella eri tapaa, vain miekäyttivät 6 eri opiskelutapaa
likuvitus on rajana. Jos
äänittää pääsykoemateri-

Tiivistelmä:

Opiskelutapoja on monenlaisia. Lukeminen, laskeminen, muistiinpanojen
tekeminen, alleviivaukset, ajatuskartat,
listojen tekeminen, valmennuskurssi,
kaverin kanssa lukeminen, vertaistuki ja
esimerkiksi abitreenit mainittiin, mutta
lisäksi myös tällaisia asioita: selittäminen
itselle ääneen, askartelu, harjoituskokeet,

joku toinen kyselee, kaavamonisteet kodin seinillä, keskustelu asioista muiden
kanssa, kyselylappujen tekeminen, muiden lähteiden (internet, kirjat, tv-dokumentit jne.) käyttäminen, muistilappuseinät ja muistisääntöjen keksiminen.
Muut materiaalit pääsykoemateriaalien lisäksi voivat auttaa. Valmennus-

TIMO SUUTAMAN HAASTATTELU
Jyväskylän pääsykokeet mietityttivät monia pääsykoekyselyssä. Timo Suutama
vastasikin muutamiin yleisempiin kysymyksiin:

Kuinka kauan pääsykokeissa on ollut
kyseiset, yksityiskohtaiset monivalintakysymykset?
”Minulla ei ole aivan tarkkaa tietoa, mutta 1990-luvun alkupuolelta lähtien, eli
noin 20 vuotta.”
Mitä monivalintakokeet mittaavat?”
”Mittaa eniten motivaatiota, joka on
erittäin tärkeää opintoihin sitoutumista
ajatellen. Mutta myös asioiden ymmärtäminen edesauttaa huomattavasti luettavan aineksen muistiin tallentamista ja
mieleen palauttamista.”
Onko monivalintakokeista luopumista
ajateltu?
”Ainakaan tällä hetkellä ei ole suunnitelmaa niistä luopumiseksi. Aikoinaan
käytössä oli joitain vuosia sekä monivalintoja että esseekysymyksiä. Huomasimme, että kummallakin tavalla jatkoon
valikoituivat kokolailla samat hakijat,
mikä vahvisti monivalintojen pätevyyttä
(validiteettia) valintakoemuotona. Sama
toistui parina vuotena käytetyn kognitiivisen testin kohdalla. Monivalintakoe on
suunnittelu- ja laatimisvaiheessa paljon
työläämpi kuin esseekoe, mutta vastauspistemäärien laskeminen hoituu koneellisesti nopeasti, eikä koemuotoon liity

vastausten tulkintaongelmia tai arvioitsijasta riippuvaa vaihtelua pisteityksessä.”
Mitä soveltuvuuskokeet mittaavat?
”Soveltuvuuskokeissa arvioidaan psykologian moninaisissa asiantuntijatehtävissä edellytettäviä ominaisuuksia (esim.
aitous, itseluottamus, johdonmukaisuus,
joustavuus, luovuus, motivaatio, psyykkinen tasapaino, ryhmätyötaidot, sosiaaliset taidot). Soveltuvuuskokeiden sisällöt eivät ole mitään salassa pidettävää
tietoa, mutta niiden yksityiskohtainen
esiin tuonti ja ”harjoittelu” ei palvele kenenkään etuja. Jos hakija yrittää soveltuvuuskokeessa olla jotain muuta kuin on,
hän todennäköisesti ei niissä kovin hyvin
pärjää. Arvioitsijat ovat tarkkanäköisiä
alan ammattilaisia.”
Onko projektiivisten testien käyttö
pääsykokeissa kuinka hyväksyttävää?
”Mielestäni on yhtä hyväksyttävää kuin
muukin testaaminen, jos testisuorituksia
on arvioimassa kyseisiin testeihin hyvin
perehtyneet ja niiden käytöstä paljon kokemusta omaavat asiantuntijat. Tällainen
on tilanne meidän soveltuvuuskokeissamme.”
Jos saa hylkykirjeen soveltuvuuskokeiden perusteella, mitä voisi ensi kerralla
tehdä paremmin?
”Vaikea vastata. Soveltuvuuskokeet ovat
monitahoisia, eri hakijoilla pisteitä tulee
vähän tai paljon eri asioista. Huomion-

kurssien materiaalit (omat tai kaverin),
ylimääräiset tilastonkirjat, tilaston opinnot ja niihin liittyvät materiaalit, vanhat
pääsykokeet, internet, lukiokirjat, videot,
vertaisharjoituskokeet, vanhat pääsykoekirjat, tv-dokumentit, toisen pääsykokeen tilastokirja, tilastolaskut, netissä
oleva tiivistelmä yhdestä pääsykoekirjasta, perusopinnot.

arvoista kuitenkin on, että paremmuusjärjestys arvioidaan suhteessa muihin
kokeeseen osallistuneisiin hakijoihin. Eli
kyseessä on ”tässä ja nyt” -arviointi, eikä
tulosta voi soveltaa muihin valintatilanteisiin. Seuraavalla kerralla hakijajoukko
voi olla jossain määrin toisenlainen, ja
omat ominaisuudet voivat johtaa parempaan sijoitukseen.”
Miksi pääsykokeissa painotetaan paljon tilastotietoa?
”Psykologinen tutkimus, johon erilaiset
käytännön sovelluksetkin perustuvat, on
ollut ja on edelleen suurelta osin määrällistä, tilastollista tutkimusta. Tilastotieteen perusteiden ja menetelmien
tunteminen on tärkeää, jotta pystyisi
ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan
opetuksessa esiin tuotavia tutkimuksia
ja niiden tuloksia. Lisäksi, koulutus on
paitsi psykologi- myös tutkijakoulutusta, ja varsinkin jälkimmäiset tilastollisiakin taitoja yleensä tarvitsevat. Toki
niitä opetetaan opintojen aikana, mutta
pääsykokeissa voidaan ainakin jossain
määrin arvioida kykyä näiden taitojen
oppimiseen.”
Vinkkejä tuleville hakijoille
”Luota itseesi, usko mahdollisuuksiisi
ja tee paljon töitä kirjallisessa valintakokeessa pärjätäksesi. Jos et ensimmäisellä
kerralla tule valituksi, se todennäköisesti
onnistuu myöhemmin, jos todella haluat
päästä opiskelemaan psykologiaa ja tunnet psykologian työalan omaksesi.”
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Kaikki ihan yhtä eheitä
Tum tum tum, tum tum tum. Ärsykkeen ho-

morummutus raikaa. Tässä jutussa pohdimme
hieman historiaa, nykyajan asenteita, seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä käsitteitä sekä stimppalaisten kokemuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistön

edustajana elämisestä. Lisäksi juttujen yhteydessä on luettavissa menneen maailman Ärsykkeiden ”homoseksuaalin haastattelun” otteita.

M

ielenterveys, sairaudet, häiriöt ja
niiden määritelmät kulkevat aina
yhdessä kulttuurin ja normien kanssa käsi
kädessä. Tämä on mielenkiintoinen seikka,
johon jokainen psykologian opiskelija tulee
varmasti törmäämään muutamaankin otteeseen opiskellessaan ja urallaan. 1900-lu12 ÄRSYKE 2/2014

vun alun skitsofreniaa sairastavan paranoia
koski noitia, nykyään enemmin ufoja ja vakoilua. Hysteria on termi, joka on jo aikaa
sitten jäänyt pelkäksi historialliseksi luokitukseksi.
Mikä tällaista muutosta ohjaa? Monet
asiat. Kun yksi koulukunta ei tee rikkoma-

tonta monopolia tavastaan hahmottaa mielenterveyttä, pääsevät toisesta näkökulmasta
katsovat teoriat kritisoimaan ja täydentämään näkemyksiä. Viime vuosikymmeninä
myös erilaiset potilasjärjestöt ja mielenterveyspalveluiden käyttäjien oma aktiivisuus
on muovannut käsityksiä mielenterveydestä. Genetiikkaa tutkimalla voidaan havaita,
että yksittäisen nimikkeen takaa löytyy lukuisia vaikuttavia perimätekijöitä. Normit,
moraalikäsitykset ja kansalaisten oma aktiivisuus niiden muovaamisessa vaikuttavat
nekin. Vuoden 1981 Sosiaalihallituksen
päätös poistaa homoseksuaalisuuden virallinen tautiluokitus ei syntynyt minkään
pitkän matemaattisia elementtejä sisältävän
päättelyprosessin kautta, vaan Seta ry:n jäsenten vaikutuksesta.
Vain murto-osa psykologeista päätyy
työskentelemään instituutioissa, jotka keskittyvät nimenomaan sellaisiin asioihin kuin
esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen
ja sukupuoli-identiteetti, kuten vaikkapa
Sexpo-säätiössä tai Trans-poliklinikalla. Se
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että seksuaali- ja

Onko esimerkiksi sana

”transu” halventava vai
arkikielisen neutraali?

sukupuolivähemmistöjä koskevan tiedon
voisi unohtaa työelämässä, saatikka sitten
opintojen sisällöistä.
Jos joku asia voi saada tulevan asiakkaan olon sellaiseksi, että ei ole tullut kuulluksi, niin eiköhän se, että psykologi lokeroi
heti ennakko-oletustensa pohjalta. Tästä
pääsemmekin ongelmaan, joka voi syntyä
silkasta tietämättömyydestä seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Ei ole
välttämättä passé, jos erehtyy puheessaan
tekemään virhepäätelmiä vaikkapa toisen
henkilön puolison sukupuolesta, mutta tämän ei pitäisi olla lähtökohta. Psykologin
työkalupakissa erinomainen taito on yleistietämys monista asioista, kuten vaikkapa
vähemmistöistä. Se sitten nimittäin on jo
ongelma, jos asiakkaan kertoessa olevansa transmies (henkilö, joka kokee olevansa
mies, jonka sukupuoli määriteltiin syntyessä naiseksi) psykologi puhuu asiakkaasta

kuin tämä olisi transvestiitti (henkilö, joka pitää mielellään toisen
sukupuolen vaatteita). Kaikista
tärkeintä on kuitenkin se, että ei
työskennellessään attribuoisi tällaisia asiakkaan ominaisuuksia heti
ongelmaan ja siten ottaisi niitä keskustelun
fokukseksi. Vähemmistöön kuuluva voi kärsiä mielenterveysongelmista eikä sillä välttämättä ole mitään tekemistä vähemmistöön
kuulumisen kanssa. Ennakkoluulojen ja
syrjinnän mahdollisesta kokemisesta saa
toki kysyä, kunhan ei tee automaattisia oletuksia.
Kysyä kuitenkin saa ja pitää, erityisesti
silloin, kun kyseessä ovat tavat puhua toisesta ihmisestä ja hänen identiteetistään.
Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat yksilöllisten kokemusten kokonaisuuksia. Ihmiset
kokevat siis erilaiset määrittelevät sanat ja
käsitteet eri tavoilla. Onko esimerkiksi sana
”transu” halventava vai arkikielisen neutraali? Se riippuu historiallisesta kontekstista,
sanan käyttötarkoituksesta ja ennen kaikkea
siitä henkilöstä, johon sanalla viitataan. Suomessa elämme siitä hienossa tilanteessa, että
mukavasti taipuvassa kielessämme ei ole

koskaan nähty tarpeelliseksi sukupuolittaa
persoonapronomineja, eikä kukaan siten
koe aiheelliseksi alkaa muodostaa niistä
oudolta kuulostavia väännöksiä. Englannin
kielessä sitten onkin pakko muodostaa heti
käsitys kolmannen henkilön sukupuolesta
melkein väen vängällä. Transväen puolesta
toivottua onkin, että kysyttäisiin, millaisia
pronomineja ja sukupuolitettuja sanoja
heistä käytettäisiin. Tällainen osoittaa aktiivista kuuntelua ja toisen itsemääräämisoikeuden kunnioitusta - siis sitä, että henkilö
nähdään ennen kaikkea toisena ihmisenä.
Lauri Löfberg

Pieni käsiteloota kiperistä käsitteistä
Homoseksuaalisuus (seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu samaan sukupuoleen) ja
biseksuaalisuus (seksuaalinen mielenkiinto
kohdistuu miehiin ja naisiin) ovat käsitteinä
varmasti monille opiskelijoille peruskauraa.
Muutamissa muissa käsitteissä sitten voi
helposti tulla puheeseen pieniä väärinkäsityksiä tai yleistyksiä. Tässä muutama yleisin
tällaisista seksuaalisuuteen ja sukupuoleen
liittyvistä käsitteistä.
ASEKSUAALISUUS: Seksuaalisen kiinnostuksen tai halun puutetta. Tämä kiinnostuksen tai halun puute vaihtelee yksilöittäin.
Aseksuaaliset henkilöt usein hahmottavat
seksuaalisuuttaan romanttisen ja seksuaalisen suuntautumisen kautta. Esimerkiksi
heteroromanttinen aseksuaali voi haluta
muodostaa parisuhteen vastakkaista sukupuolta olevan kanssa, mutta ei koe erityisesti seksuaalista halua.
PANSEKSUAALISUUS: Henkilön seksuaalinen suuntautuminen kohdistuu toiseen

henkilöön riippumatta sukupuolesta (siis vaikka sukupuoli ei sijoittuisikaan perinteiseen
mies-nais-dikotomiaan).
TRANSSUKUPUOLISUUS: Transsukupuolisen
henkilön kokemus omasta sukupuolestaan ei
vastaa sitä sukupuolta, joka hänelle syntyessä määrättiin. Transsukupuolinen henkilö voi
korjata kehoaan kirurgisesti vastaamaan koettua sukupuolta. Transsukupuolisille on usein
tärkeää, että heidät nähdään ja ymmärretään
sen sukupuolen edustajina, joita he itse kokevat olevansa riippumatta muista määritelmistä.
TRANSMIES ja TRANSNAINEN: Transmies on
mies, joka määrättiin syntyessä sukupuoleltaan naiseksi ja transnainen on nainen, joka
määrättiin syntyessä sukupuoleltaan mieheksi.
SUKUPUOLEN KORJAUS: Tätä termiä käytetään nykyään usein mieluummin kuin sanaparia ”vaihtaa sukupuoltaan”. Perusajatus
on, että ulkoisia sukupuoliominaisuuksia kor-

jataan vastaamaan sitä sukupuolta, jonka
henkilö kokee omakseen. Transsukupuolinen henkilö ei siis vaihda sukupuoltaan
toiseen vaan korjaa ulkoisia seikkoja lääketieteellisesti (esimerkiksi leikkaukset) ja
juridisesti (henkilötietojen muuttaminen).
CIS-SUKUPUOLISUUS: Oletko koskaan
miettinyt, miten kuvaisit ihmistä, joka kokee olevansa sitä sukupuolta, joka hänelle
synnytyssairaalassa määrättiin? Ei kai vain
”normaali”? Cis (latinan kielestä, lausutaan
yleensä englannin mallilla ”sis”) on tähän
kätevä sana. ”Trans” on latinaksi eri puolella
oleva, ”cis” samalla puolella oleva. Loogista,
vai mitä.
TRANSVESTISUUS: Henkilö, joka voi eläytyä
sekä mieheksi että naiseksi. Tätä voi ilmaista käytöksessä esimerkiksi puhetavalla, harrastuksilla ja pukeutumisella
LÄHTEET:
http://seta.fi/hlbtiq/
http://seta.fi/seksuaalinen-suuntautuminen/
http://seta.fi/sukupuoli/
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K

okemukseni mukaan psykan aine- ja syventäviä opinnot
läpäisee täydellisen rikkomaton heteromatriisi. Kaikesta
heijastuu oletus siitä, että on olemassa tasan kaksi ruumiiltaan,
halultaan ja sosiaaliselta rooliltaan yhdenmukaista sukupuolta.
En muista, että opetuksessa olisi koskaan tuotu esille mitään
seksuaalisuuksia; hetero-oletus on niin vahva, että sitä ei taideta tunnistaa edes seksuaaliseksi suuntautumiseksi muiden
joukossa. Muita sukupuolia kuin miehiä ja naisia en ole koskaan kuullut mainittavan. Myös opintojen parisuhde- ja perhekäsitys heijastaa muunlaisten kuin perinteisten mallien tunnistamattomuutta. Tottakai opinnoissa korostetaan ihmisten
yksilöllisyyttä ja tilanteiden kontekstuaalisuutta, mutta sukupuoli-,seksuaalisuus- tai parisuhdeasioihin ei moninaisuuden
tunnistaminen ulotu siinä ihmiskuvassa, jonka psykologian
laitoksen opetuksen linja opiskelijoilleen tarjoaa. Kaikki tiedonhankinta näistä teemoista on opiskelijoiden oman aktiivisuuden varassa. Näin ollen opetus ei ole neutraalia sen heijastaman seksuaalisuus- ja sukupuolikäsityksen suhteen, koska
yksikään opetustilanne ei ole yrittänyt purkaa hetero-oletusta.
On vaikea arvioida onko laitoksella asenne, että näiden asioiden
purkaminen ei ole tärkeää, vai johtuuko heterotuputus oikeasti
tiedon puutteesta. Muutama esimerkki; syventävillä kursseilla

on nähty muun muassa koulupsykologiassa ilmeisesti yleisesti
käytettyjä lomakkeita, jossa perhettä tiedustellaan lapselta rasti
ruutuun periaatteella; lomake tunnistaa ainoastaan perheet jotka on muodostaa joko äiti tai isä tai näiden puolikkaat yksin tai
yhdessä, kaikenlaiset muut perhemallit menevät kategoriaan
jotain muuta. Syventävillä kursseilla puhutaan myös sujuvasti
aviopariterapiasta. Pariskunnalla tarkoitetaan aina miehen ja
naisen muodostamaa paria. Kaikkia kasvattajia ja huoltajia voidaan myös kutsua termillä äiti. Nytpä mieleeni muistui ainakin
yksi hetki, jolloin opetustilanteessa on nimetty seksuaalinen
suuntautuminen ääneen: persoonallisuushäiriöitä koskevan
luennon tuntimateriaaleissa huomiohakuisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän esimerkkihenkilön mainittiin olevan
korostetun flirtti homo!

Kysely Stimuluksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien kuulumisista
Tänä vuonna kerättiin bonuskyselyllä ainejärjestömme homoseksuaalien, biseksuaalien, transsukupuolisten ja muiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien kokemuksia yliopistomaailmasta. Ennalta

ehdotettuja aiheita olivat esimerkiksi syrjintä, ennakkoluulot, kielenkäyttö ja opetusten sisältö.
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Y

liopistomaailmassa ilmapiiri seksuaalivähemmistöihin on
mielestäni myönteinen ja avoin. En koe kohdanneeni syrjintää tai ennakkoluuloja. Myöskään en ole kuullut sellaista tapahtuneen kenellekään. On myös ilahduttavaa huomata, että
kenenkään ei ”oleteta olevan mitään”, oli kyse sitten oletus
heteroudesta tai homoudesta. Mielestäni yliopistossa
saa porhaltaa juuri sellaisena kuin on. Seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjä käsitellään psykologian opinnoissa mielestäni yllättävän vähän. En ole osallistunut
aihetta käsitteleviin koulutuksiin, koska en ole kerennyt. Koen ne kuitenkin kaikille hyödyllisinä, sillä eihän johonkin
tiettyyn vähemmistöön kuuluminen tarkoita sitä, että tietäisi ”oman
ryhmänsä” asiat automaattisesti.

S

yrjintä tai ennakkoluulot? Ehkäpä ei, paitsi että heteronormatiivisuus kuten yhteiskunnassa yleensä. Yliopistomaailmassa on opiskelijoiden kesken rennompaa, mutta joitain
perinteisiä luennoitsijoita kuunnellessa voi tuntea itsensä näkymättömäksi, vaietuksi, kielletyksi. Siis käsitelläänkö psykologian opinnoissa seksuaalisuutta ylipäätään?! Ei käsitellä
tarpeeksi. Piste. Olisi ehdottoman tärkeää käsitellä, sillä psykologien pitäisi osata suhtautua ymmärtäväisesti ja empaattisesti
kaikenlaisiin asiakkaisiin. Viimeistään opiskeluvaiheessa tulisi
omatkin ennakkoluulot pureskella silpuksi. (Opetelkaa edes
kysymään asiakkaan kumppanista - ei lähtökohtaisesti poikatai tyttöystävästä. Mitätön vaiva ja iso merkitys!) 50 Shades of
Grey jyllää (vaikka parempiakin kotimaisia opettavia tekstejä
olisi). Mitä kaikkea käsitetään kuuluvan terveeseen seksuaalisuuteen? Kuinka moni tietää, että sadomasokismi ei ole enää
tautiluokituksessa? Kuten ei moni muukaan harvinaisempi
juttu. Ainejärjestön kautta tullut Setan koulutus oli enemmän
kuin tarpeen ja aivan erinomainen!

S

timppalaiset on kyllä liberaaleinta kansaa mitä tiedän, ja
niinpä syrjintää en ole kokenut. Se on parasta stimppalaisissa. Toki välillä ”homo”:t lentelee siellä ja täällä ja välillä kuulee
jotain vähän ohi menevää kommenttia, jonka voisi ottaa loukkaavana, mutta näin aikuisena ihmisenä jo ymmärtää välillä
ottaa toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos sekä vähän naurahtaa välillä itselleenkin sekä huomata että kyseessä ei ollut
henkilökohtainen kommentti. Ollaan taidettu kasvaa semmoisessa sukupolvessa että välillä itsekkin tulee kutsuttua käsivarrelle laskeutuvaa hyttystä homoksi. Mielestäni psykologianopinnot eivät käsittele seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä
juuri lainkaan. Tämä on sääli, ja yksi niistä asioista minkä takia
aikanaan näiden opintojen pariin ryntäsin. Mielestäni kyseessä on aika tärkeä ja valtavan suuri kysymys. Useat kymmenet
tai jopa sadattuhannet nuoret kärsivät jatkuvasti valtaväestöstä
poikkeavan seksuaalisen suuntaumuksen johdosta mielenterveysongelmista sekä syrjinnästä. Kaikki kokevat haluavansa
osoittaa tukensa, mutta todella harva osaa. Homous on edelleen suuri tabu Suomessa. Vanhempien on haastava suhtautua
homouteen, samoin luokaopettajien kuin työnantajienkin.
Oikeaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa. Mielestäni psykologien olisi työssään oltava kärkikastissa liberaalien, tasa-arvoisten ja hyväksyvien asenteiden esiintuojina. Olen opiskellut
muutamia kursseja sukupuolentutkimusta vuosia sitten, mutta
muutoin opiskelu aiheen parissa on kyllä jäänyt todella vähillä.
Aika loppuu kesken :/

A

loitetaanko sillä, että itse en opiskelupiireissä ole tullut
varsinaisesti kaapista ulos. Ei ole tullut koskaan puheeksi, niin miksi olisin asiaa erikseen puheeksi ottanut? Biseksuaalina en edes itse asiaan niin paljon kiinnitä huomioita, puhun esimerkiksi vain deiteistä. Ilmapiirin yliopistomaailmassa
olen kyllä kokenut vapaaksi, mutta opiskelun ulkopuoliset
ihmissuhteet eivät sinne ole kuuluneet (ja miksi pitäisikään?).
Toki, jos jollain luennolla esimerkiksi olisi tullut keskustelua
seksuaalivähemmistöistä, olisin asian voinut ottaa esille (olen
näin jo toiminut muiden henkilökohtaisten asioiden kanssa).
Mutta edelleen, kun ei ole tullut muuten puheeksi, niin miksi olisin sen itse ottanut puheeksi? En kuitenkaan halua tulla
leimautuneeksi biseksuaalisuuteni vuoksi, vaan opinnollisten
ansioiden vuoksi. Puhun ennemmin siis opinnoistani, tutkielmastani ja muutenkin psykologiaan liittyvistä asioista. En ota
henkilökohtaisuuksia muutenkaan puheeksi, ellei asia muuten
tule keskustelussa esille, miksi siis seksuaalisuudenkaan ottaisin puheeksi. Mutta opintoihin mennäkseni: aivan liian vähän
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä käsitelty. Yksittäinen ainejärjestön koulutus, jonne mahtuu rajallinen määrä osallistujia, ei riitä. Kyseessä on kuitenkin yhteiskunnassamme yleinen
asia. Lisäksi olen huomannut bi- ja lesboyhteisöön tutustuessani, että surullisen iso osa tätä kautta tapaamistani ihmisistä
käyttää mielenterveyden palveluita. Suurimmaksi osaksi heidän ongelmansa, ovat samanlaisia kuin muillakin, emmehän
me seksuaalivähemmistöjen edustajat muutenkaan muista
ihmisistä eroa. Mutta miten me tulevat psykologit voisimme
tämän ymmärtää, kun opinnoissa ei seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä juuri puhuta? Ja jos puhutaan, niin kerrotaan
spesifeistä seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen liittyvistä
ongelmista. Ei kerrota, että seksuaalinen suuntautuminen on
vain yksi puoli ihmisestä, ja siitä huolimatta ihmiset kaipaavat
samanlaisia asioita ja kärsivät samanlaisista pulmista. Tarvittaisiin joku sanomaan, että seksuaalisuus on vain yksi osa ihmistä, ja se on aivan normaali osa, oli suuntaus mikä tahansa.
Ihan niin kuin mielenterveyden pulmakin on vain yksi osa ihmistä, eikä määrittele häntä kokonaan. Miksi meitä opetetaan
ymmärtämään tämä mielenterveyden häiriöiden, muttei muiden ihmisyyteen liittyvien ilmiöiden kohdalla? On mielestäni
ihan yhtä suuri merkitys voitko esimerkiksi terapeuttina nähdä ihmisen niin homoseksuaalisuuden kuin masennuksenkin
takana. En siis tässä halua rinnastaa seksuualista suuntautumista ja mielenterveydenhäiriöitä vaan tuoda esille sitä, että
yksi ominaisuus ei saisi määrittää sitä miten näemme toisen
henkilön, ja kuinka tähän voidaan opinnoissamme kiinnittää
huomiota. Meiltä odotetaan asiantuntijoina mielipidettä esimerkiksi sateenkaariperheisiin liittyen. Miten voimme antaa
asiantuntijan mielipiteen, kun meidän opinnoissamme ei asiaa
käsitellä? Ehkä jossain sivulauseessa mainitaan, että tällaistakin on. Sitten kerrotaan vaan siitä keskimäärin ’normaalista’
ja siitä häiriytyneestä normaalin vastakohtana. Ei sen nyt niin
pitäisi mennä, että elämä vasta näyttää, ettei normaalista poikkeava ole häiriintynyt, ainoastaan erilainen. Tämä pitäisi tuoda
meidän opinnoissamme ihan näkyvästi esille. Me sentään opiskelemme viisi vuotta, luulisi siihen mahtuvan vähän opetusta
vähemmistöistäkin...
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H

ienoa, että teette tällaisen jutun Ärsykkeeseen! Tämä kysely tuli kuin tilauksesta ja on suorastaan terapeuttista päästä
vastaamaan tähän. Olen itse vasta aloittanut opinnot psykalla ja
ilmapiiri on pääsykokeista lähtien ollut ihanan lämmin ja avoin.
Valitettavasti kuitenkin syksyn kuluessa olen joutunut törmäämään
kanssaopiskelijan taholta käytökseen, joka täyttää syrjinnän tunnusmerkit. Haluan korostaa, että kyseessä on yksittäistapaus ja yleisemmin ilmapiiri psykan laitoksella on ollut erittäin suvaitsevainen
ja innostava.
Psykan laitoksella kohtaamani opiskelija hakeutui äärimmäisen innokkaasti tekemisiin kanssani tutustuttuamme sattumalta
yhteisellä kurssilla. Ehdimme syödä pari lounasta yhdessä ja sopia
toimivamme toisillemme gradutukena, koska molemmat teimme
gradujamme yksin. Toisen yhdessä syömämme lounaan päätteeksi
kerroin etunimellä mainiten puolisostani, jonka kanssa olen elänyt
yhdessä yhdeksän onnellista vuotta. Huomasin tämän kerrottuani,
että tilanteen ilmapiiri muuttui, mutta sitten tulikin jo kiire takaisin
luennolle. Tämän keskustelun jälkeen en saanut enää mitään kontaktia kyseiseen henkilöön. Kun kävelin pari päivää myöhemmin
häntä vastaan tyhjässä Ylistön aulassa ja tervehdin, hän ei enää nähnyt minua. Minusta oli tullut ilmaa.
Henkilökohtaisesti on toki äärimmäisen loukkaavaa kohdata tällaista kohtelua opiskelijatoverilta, kun on juuri kertonut tälle
syvästi rakastamastaan ihmisestä. Toisaalta myös (tulevana psykologina) hämmästelin kiinnostuneena, miten kirkkaasti piirtyvää
homofobiaa sain todistaa itseeni kohdistuvan. Tapahtuma aiheutti
luonnollisesti mielipahaa, joka ilmeni mielen purkamisena ystäville ja puolisolleni (ja tämän kyselyn vastauskenttään). Erityisen
epämiellyttävää oli huomata, etten käytännössä voinut kuitenkaan
puida tapahtumaa seksuaalivähemmistöön kuuluvien ystävieni
kanssa, sillä piirit ovat pienet, enkä halunnut olla synnyttämässä
mielikuvaa siitä, että psykologiksi valmistuvilla olisi yleisemminkin tällaisia suvaitsemattomia asenteita. Tapahtuneen käsittely vei ja
vie minulta edelleen opiskelulle vaivalla pyhittämääni aikaa. Myös
gradun suhteen olen joutunut tekemään uudelleenassosiointia
eriyttääkseni tämän murheellisen tapahtuman mielessäni gradutyöskentelystä. Tätä kirjoittaessani
huomaan, että kohtaamani homofobian kustannukset ovatkin näin listattuna yllättävän
suuret.
Päällimmäisenä mielessäni on kuitenkin viime aikoina ollut ammattieettinen
huoli kohtaamani homofobian mahdollisista seurauksista muille, siis tämän henkilön
tuleville asiakkaille, joiden joukossa tulee todennäköisesti olemaan myös seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Itse olen suhteellisen tasapainoinen, terapian käynyt psykologiopiskelija, ja jo aikuinen. Mutta entä nuori,
vaikkapa masentunut homo tai lesbo, joka kohtaisi tämän saman
nihkeän hymyn kertoessaan itsestään, saisi mahdollisesti todistaa
muutakin homofobiaa ilmentävää käyttäytymistä, ja tämä kaikki
tapahtuisi vastaanotolla, jonne tämä nuori olisi tullut saamaan tukea vaikkapa kokemansa syrjinnän johdosta? Mitä tälle asiakkaalle
vastaanotolla tapahtuisi? Näistä pohdinnoistani huolestuneena soitinkin Psykologiliiton ammattieettisen lautakunnan neuvontapalveluun. Minua kehotettiin painokkaasti viemään asiaa eteenpäin
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laitoksella. Aloitin vastaamalla tähän kyselyyn. Jatkan asian eteenpäin viemistä laitoksella, mutta ensin haluan hetken nauttia opinnoista ja kiinnostavasta tutkimustyöstä gradun parissa.
Lopuksi toivotan kaunista joulun odotusta kaikille, myös sinulle, joka ehkä tunnistat itsesi tästä kirjoituksesta, ja toivon, että muistaisimme kaikki riittävän usein asettua siihen vastapäätä istuvan
ihmisen paikalle, todella eläytyen siihen, miltä oma viestintä toisesta
mahtaa tuntua.
Opiskeluintoa ja paljon rakkautta armaat psykalaiset!

S

eksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ei käsitellä juuri lainkaan
psykologian opinnoissa, minkä näen suureksi virheeksi. Kliinisen kurssilla saatetaan sivulauseessa mainita kuinka homoseksuaalisuus poistui tautiluokituksesta, mutta muuten aiheeseen ei törmää
luennoilla ja opiskelijat ovat oman aktiivisuutensa varassa. Eipä siis
ihme, että ihmisiltä kuulee näinkin upeita kokemuksia mielenterveyden hoidosta: masentuneelle bi-tytölle kerrotaan, että
hänen mielenterveyden ongelmansa pohjaavat siihen, ettei hän ole osannut ”valita” jompaakumpaa sukupuolta. Ahdistuneelle kaappilesbolle
tuumataan, että hänen kiinnostuksensa omaa
sukupuolta kohtaan liittyy varmaankin huonoon isäsuhteeseen. Ja kyllä, nämä kokemukset ovat tältä vuosikymmeneltä. Sukupuolivähemmistöihin ei törmää opinnoissa senkään
vertaa. Problematisoimatta aina vertaillaan ”naisia”
ja ”miehiä” enkä muista koskaan kuulleeni puolta sanaa väliinputoajista tai henkilöistä jotka eivät ongelmattomasti asetu kumpaankaan polariteettiin. Masentavaa. Sexpon ja Setan vapaaehtoiset
koulutukset ovat olleet laadukkaita, mutta niihin ei valitettavasti
pääse osallistumaan kuin osa opiskelijoista. Toisinaan pelkään että
koulutuksiin eivät ilmoittaudu ne, jotka kovimmin niitä tarvitsisivat. Olen miehen kanssa seurusteleva nainen, joten minut oletetaan
heteroksi. En siis ole kokenut myöskään syrjintää, vaikka kuulunkin
seksuaalivähemmistöön. Sitsi- ja bilekutsuissa näkyy aika usein heteronormatiivista hihittelyä, joka henkilökohtaisesti ei naurata eikä
myöskään ole kutsuvaa. Onneksi sitseillä ei ole pakko käydä.

Vuonna 1983 Ärsyke onnistui kalastamaan
Stimuluksen jäsenistöstä homoseksuaalisen opiskelijan, jota sitten haastateltiin lehdessä. Tämä myöhemmin “Stimpan homona” tunnettu henkilö esiintyi nimettömänä
toimittajan tahdosta, ilmeisesti haastateltavan yksityisyyttä ja turvallisuutta ajatellen.
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Suomen psykologien ja psykologian opiskelijoiden

kouluttajaverkosto Verso

S

uomen psykologien ja psykologian
opiskelijoiden
kouluttajaverkosto
Verso sai alkunsa halusta kehittää koulutustaitoja pitäen samalla hauskaa. Psykologien odotetaan osaavan jakaa asiantuntijuuttaan muille ammattikunnille
ja meitä pyydetään usein puhumaan ja
kouluttamaan erilaisille yleisöille, ja fakta on se että perustutkintomme ei tähän
juurikaan anna valmiuksia. Eikä hauskanpitoonkaan, mikä on ainakin minun mielestäni vielä huikeampi vääryys.
Nämä teemat yhdistyvät onneksi kauniisti Verson toiminnassa, johon kuuluu
erilaisten koulutusten ja tapahtumien
järjestäminen (esim. Train the Trainers
Finland), joihin osallistuminen antaa

paljon itselle, muille psykologeille ja kaikille niille, jotka tulevat olemaan läsnä
psykologian alan viitekehyksissä. Koulutamme siis kouluttamisesta ja kaikkialta
sen vierestä.
Itselle on ollut parasta tuntea olo
turvalliseksi ja tervetulleeksi, oppia uusia skillsejä, saada uusia näkökulmia ja
yksinkertaisesti vain rokata näiden psykologien ja opiskelijoiden kanssa. Suosittelen harkitsemaan, jos tuntuu siltä että
perustutkinto ei anna sinulle ihan kaikkea ja jos haluat oppia koulutustaitoja kivassa porukassa. Toiminta on toistaiseksi
vähäistä, mutta avointa. Lue meistä internetistä ja funtsi. Ei toimi kaikille, mutta
mitä luulet, miten tämä toimisi sinulle?

Kuva Verson kesäpäiviltä, jossa laitettiin Train the Trainers Finland 2014 aluille.
20 ÄRSYKE 2/2014

Koulutuksellisin terveisin,
Karri-Pekka Kauppinen
ja Verson kouluttajat
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Stimppalaiset

kansainvälistymässä
Ruotsissa
M

ökkeilyä Ruotsin metsämaisemissa, tutustumista Pohjoismaiden
tuleviin psykologeihin, oppimista oman
osallistumisen kautta ja siltojen rakentamista eri maiden välille tiiviin yhdessäolon myötä. Tämä kaikki tapahtui Uppsalassa 7.-9.11.2014 Nordic Psychology
Students (NPS) Conferencessa. Paikalla
oli lähes 40 henkeä Suomesta, Ruotsista,
Norjasta, Tanskasta ja Virosta. Suomen
yhdeksästä edustajasta neljä oli stimppalaisia!
Aloitimme viikonlopun Uppsalan
yliopistolta Ruotsin psykologiliiton puheenjohtajan Anders Wahlbergin puheella. Sitten rekrytointiin erikoistuneen
firman, ASSESSIO:n, workshop syvensi
ymmärrystämme työ- ja organisaatiopsykologien työstä. Stimppalaisia kiehtoi
henkilöstövalinnan konkreettinen eteneminen, menetelmät käytettyjen testien
takana sekä myös asiakasyritysten tarpeet,
joihin ei yliopistoluennoilla juuri keskitytä. Muistoksi jäi myös oma potentiaalikartoitus testien pohjalta. Konferenssin
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teema ”Building an Organisation” konkretisoitui hyvin johdon konsultointiyritys
Organisationspsykologerna:n workshopissa, jossa aloimme rakentaa NPS:stä organisaatiota. Hallinnon luominen ei ollutkaan niin helppoa kuin kirjassa sanotaan,
ja tajusimme, miten organisaatio todellakin rakentuu sen ihmisistä. Kotiin viemisiksi jäi monia oivalluksia ja uusia ryhmätyömenetelmiä.
Workshoppien jälkeen linja-auto
vei meidät tunnelmaiselle mökille keskelle Ruotsin kaunista luontoa. Yhteiset
harjoitukset, ihmettely maiden erilaisista psykologiaan liittyvistä käytännöistä,
Pohjoismaiden ruokakulttuuriin tutustuminen, monet keskustelut ja yhdessä
saunominen muodostivat meistä nopeasti
tiiviin yhteisön. Joku koki kahden päivän
intensiivisen mökkeilyn ennemminkin
retriitiksi kuin konferenssiksi.
Parasta antia tälläkin kertaa olivat
konferenssin osallistujat. Ympärillä oli
niin hienoja ihmisiä, että hetkittäin sain

tuntea itsensä pieneksi. Toisaalta koin
onnellisuutta siitä, että myös minulla on
annettavaa muille. Kokeneesta järjestöaktiivista ensimmäisen vuoden opiskelijaan
– kaikille löytyy paikkansa. Tapahtuma
on myös hyvä ja turvallinen ympäristö
kehittää tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista, ja minäkin ylitin itseni puhumalla 45 minuuttia englanniksi kandityöni
pohjalta mindfulnessista, elämänlaadusta
ja työuupumuksesta. Älyttömän tärkeitä
taitoja, eikä valitettavasti yliopistossamme juurikaan harjoitella esiintymistä.
Pari muutakin opiskelijaa oli uskaltautunut pitämään esitelmän tai harjoituksen,
ja jatkoimme myös NPS:n tulevaisuuden
suunnittelua jatkuvuuden takaamiseksi.
Ensi syksynä NPS järjestetään Suomessa!
Jos kansainvälinen konferenssi kiinnostaa
joko järjestäjä- tai osallistujatasolla, niin
olet lämpimästi tervetullut mukaan.
Muutamia muita kansainvälisiä mahdollisuuksia esimerkiksi myös European

Federation of Psychology Students’ Associations eli tuttavallisemmin EFPSA:n
jutut, kuten Congress, Conference, Junior Research Program, Journal, Travel
Network, Train the Trainers Summer
School. Vieläkin hymyilyttää, kun muistelen keväisin järjestettävää kongressia,
johon osallistuin vuonna 2012 Turkissa.
Se oli yksinkertaisesti täydellinen kombinaatio tietoa, taitoja, inspiraatiota, hauskanpitoa, aurinkoa ja yhteisöllisyyttä 300
eurooppalaisen psykan opiskelijan kanssa. Maailmalla on paljon muitakin tapahtumia psykologian opiskelijoille, kun vain
tajuaa etsiä niitä. Opiskelija pääsee myös
melko edullisesti kansainvälisiin psykologian konferensseihin imemään uusinta
tietoa alan huippuammattilaisilta.
Toki Suomessakin voi kansainvälistyä, esimerkiksi uuden englanninkieli-

Ympärillä oli niin hie-

noja ihmisiä, että hetkittäin sain tuntea it-

seni pieneksi. Toisaalta

koin onnellisuutta siitä,
että myös minulla on
annettavaa muille.

sen psykologian sivuainekokonaisuuden
kautta. Pimeinä syysiltoina olen haaveillut
myös orientoivan harjoittelun tekemisestä ulkomailla ja vaihto-opiskelulle näytän
peukkua. Itse olin lukukauden Australiassa, eikä kokemusta vaan voi saada muu-

ten kuin vaihtoon lähtemällä. Suomeen
paluuta on helpottanut kansainvälisen
tutorin pesti, jonka avulla muu maailma
pysyy lähellä. Psykalainen kv-tutor lisää
myös vaihtarien osallistumista Stimpan
tapahtumiin, joten toivottavasti homma
jatkuu ja ensi kevään kv-tutorhaussa on
mukana innokkaita stimppalaisia.
Maailmalla yksinkertaisesti tapahtuu
niin paljon siistejä juttuja, ja ihmisten
kautta eri kulttuureista voi saada näkemystä asioista, joiden ei aiemmin tajunnut olevan olemassakaan. Jokainen miettiköön mitä kansainvälistyminen saattaisi
itselle antaa, mutta pieni varoitus - siihen
voi jäädä koukkuun.
Ilona Parviainen
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Stimppaukkojen
tie NORJAAN
Häipyminen Tukholmaan kesken ensimmäisen
Stimpparisteilyn (kts. Ärsyke 1/2014) ei jää-

nyt minun ja opiskelutoverini Pyry Heikkisen
viimeiseksi seikkailuksi. Vielä samana keväänä
oli vuorossa liftausretki Utsjoelle.

Eräänä maaliskuisena iltana soitin Pyrylle: ”Pyry, liftataanko Utsjoelle? Voisin tehdä siitä Jylkkäriin jutun.” Kumpikaan meistä ei ollut liftannut koskaan
ennen, mutta jostainhan se on aloitettava. Tämä on kertomus tuolta matkalta.

Torstai 27. maaliskuuta
Pari viikkoa puhelun jälkeen seisomme
bussipysäkillä Palokan pohjoispuolella. Tuhannen kilometrin matka Norjan rajalle ei taittuisi yhdellä kyydillä
eikä yhdessä päivässä, joten olemme
varautuneet kylmiin öihin leiriytymisvarusteilla. Olen askarrellut vanhasta
leffajulisteesta, kartongista ja kontakti24 ÄRSYKE 2/2014

muovista kyltin, jossa lukee POHJOISEEN. Nostelemme kylttiä ja liftauspeukkua auringon paistaessa. Kestää
puolitoista tuntia, ennen kuin saamme
kyydin. Kuskina on ikäisemme yhteisöpedagogiikan opiskelija Lyyti, joka on
menossa Ouluun saksanpaimenkoiransa kanssa. Matkamme alkaa.
Elämämme ensimmäinen liftausmatka tuo meidät Ouluun kuuden aikaan illalla. Matkaa ei kannata enää
jatkaa, koska aurinko alkaa jo laskea.
Kuskimme heittää meidät Kaukovainioon, jossa olisi kuulemma leiriytymiseen sopivia metsiä.
Löydämme hieman suojaisamman

aukean, jossa lunta on alle polveen asti.
Saamme majapaikkamme pystyyn melko onnistuneesti. Kiilat eivät tosin uppoa routaiseen maahan ja juurakoihin,
joten teltta jää hieman ryhdittömäksi.
Pyry virittää Trangian ja alkaa keittää
nuudeleita. Onneksi Pyry tajuaa jotain
retkeilystä ja on tiennyt kuinka valmistautua. Itse ostin makuualustankin
vasta lähtiessä. ”Kai sä otit lusikan mukaan?” No en tietenkään. Virittelen itselleni hätävaran puunkarahkasta ja jeesusteipistä. Se toimii yllättävän hyvin.
Ilmastointiteippi tarjoaa nuudeleihin
raikkaan sivumaun.Kun ruoka on syöty
ja iltatoimet tehty, pitäisi enää kääriytyä
makuupussiin ja nukahtaa. Puoli yhdeksältä illalla se ei ole kovin helppoa.
Perjantai 28. maaliskuuta
Heräämme aamulla puoli seitsemältä.
Vapisen teltassa, kun Pyry menee ulos
kokkailemaan aamupalaa. Lämpötila
kävi yöllä noin viisi astetta pakkasen
puolella, eikä makuupussini ole ihan
talvimallia. Muistan nukkuneeni pätkissä ja nähneeni sumuista unta, jossa

Teksti ja kuvat: Arimo Kerkelä

Stimuluksen puheenjohtaja Kimmo oli
hankkinut valtavasti jengitatuointeja.
Kävelemme Kaukovainion Lidliin
täyttämään vesipullomme ja ostamaan
loppumatkan eväät. Ostan pähkinäpurkin, jonka metallikannesta voin väännellä lusikan.
Etsimme sopivan liikennevalojen
jälkeisen bussipysäkin ja aloitamme liftauksen hieman ennen yhtätoista aamupäivällä. Jo kymmenen minuutin jälkeen
viereemme pysähtyy sinertävä Škoda.
”Utsjoelle, oletteko te hulluja”, nuori
kuljettaja kysyy kuullessaan suunnitelmassamme. Pyry jututtaa nuorukaista
ja kyydissä istuvaa tyttöystävää. Kaksikko ei ollut edes ajamassa pois Oulusta,
mutta kuskina toimiva 20-vuotias Joni
haluaisi kuitenkin auttaa meitä. Sovimme, että pelkkiä bensarahoja vastaan Joni
kuskaa meidät Kemiin. ”Oikeastaan mulla olisi alkanut koulupäivä kymmeneltä”,
ammattikoulussa opiskeleva Joni kertoo,
kun lähdemme liikkeelle.
Keskustelemme matkan ajan intialaisista guruista, kulutusyhteiskunnan
sekä siitä, kuuluisiko teleskooppipamp-

pu ensisijaisesti liftarin vai kyydittäjän varusteisiin. Basson jytke järisyttää
autoa. Myös opiskelumme yliopistolla
kiinnostavat kuskiamme. ”Miksi te olette
hakeneet yliopistolle? Onko se se kaikki
maailman tieto, mikä siinä houkuttelee?”
Aivan niin laajaa tietopohjaa en ole yliopistolla tavoittanut, mutta myönnämme
kuitenkin tiedonjanon olleen yksi syy
yliopistolle hakemiseen. Merijäniksen
hermostollinen oppimisen mekanismit
eivät tosin ole olleet ihan sitä, mitä psykologian opinnoiltani etukäteen toivoin.
Joni jättää meidät Kemissä Hahtisaarenkadun Nesteelle ja lähtee ajamaan
takaisin Ouluun. Puoli kahden aikaan

”Kai sä otit lusi-

kan mukaan?” No
en tietenkään.

lähdemme etsimään uutta liftauspysäkkiä. Asetumme Prisman taakse ABC:n
kylmäaseman viereen.
Reilun tunnin odottelun jälkeen
vierellemme pysähtyy vanha mies tyttärineen, Mies ajaa meidät Keminmaan
taakse sopivaan risteykseen. ”Tässä on
pojille vähän iltalukemista”, kuski sanoo
matkan päätteeksi ja ojentaa meille Uudet testamentit.
Ehdimme seistä vajaan vartin Nelostien varrella, kun saamme seuraavan
kyydin. Hieman alle kolmekymppinen
mies poimii meidät Opeliinsa. Kuljet-

taja kehuu selkeää kylttiämme ja pysähtyy matkalla ostamaan veljelleen kaljaa.
Pääsemme Opel-kuskin kyydissä Niesin
ja Unarin-Luusuan risteykseen, kuusikymmentä kilometriä Rovaniemeltä
pohjoiseen. Ajomatkan aikana maisema
on muuttunut yhä talvisemmaksi. Rovaniemen jälkeisissä metsissä on paikoin
yli puoli metriä lunta.
Kahlaamme hangessa vähän matkaa ja pystytämme telttamme metsään
melko lähelle tietä. Autot huristelevat
äänekkäästi ohitse, mutta kauemmas
tarpominen on liian raskasta. Kaukaisuudesta kantautuu myös koiralauman
mölinää.
Pyry kertoo miettineensä, pitäisikö
Utsjoen sijaan matka päättää jo Ivaloon.
Harvaan asutulle Utsjoelle pääseminen
voisi olla todella vaikeaa, jos liikennettä on todella vähän. Päätämme yrittää
päästä seuraavana päivänä mahdollisimman pitkälle pohjoiseen. Sen jälkeen
voisimme miettiä, kannattaako matkaa
enää jatkaa.
Lauantai 29. maaliskuuta
Toinen yö on ensimmäistäkin kylmempi, mutta paremmin varustautuneena
selviän siitä vähemmällä hytinällä. Ensimmäisen yön univajeen ansiosta saan
myös aikaisemmin unta ja nukun yön
varsin sikeästi. Herään ennen Pyryä aamuseitsemältä ja kokkaan aamupalan
sankassa lumisateessa, joka loppuu onneksi nopeasti. Ennen kymmentä siirrymme risteykseen liftaamaan. Saamme
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kyydin jo vartin päästä, vaikka liikennettä on vähän.
45-vuotias kurikkalainen maanviljelijä Tuomo on lähtenyt aamuvarhaisella
ajamaan yksin Oulusta Saariselälle, joten
juttuseura loppumatkalle on enemmän
kuin tervetullutta. Perillä odottaisi vajaan viikon hiihtoreissu reserviläisporukalla. Juttelemme Tuomon kanssa jääkiekosta, Tali-Ihantalasta ja maaseudun
synkästä tulevaisuudesta. Myös psykologiasta tulee puhetta. ”Meilläkin aloitti töissä semmoinen vasta valmistunut
psykologi. Me kutsutaan sitä söpölogiksi.
Voitte varmaan arvata sukupuolen”, Tuomo nauraa.
Yhdeltätoista aamupäivällä pysähdymme Sodankylään pizzalle. Lapin
kunniaksi tilaan oman pitsani savuporolla. Ruokatankkauksen jälkeen jatkamme
matkaa vielä pari tuntia, kunnes Tuomo
kääntyy Saariselän hiihtokeskukselle ja
pudottaa meidät risteykseen. ”Kirjoita
siihen juttuun, että hurjat puumat olivat
kaikkein pahimpia, niin saat vähän jännitystä lukijoille.” (Rehellisyyden nimissä on myönnettävä, että yhtään puumaa
emme matkallamme kohdanneet. Porojakin näin useammin lautasella kuin
luonnossa.)
Pari nopeasti saatua kyytiä saivat
liftauksen vaikuttamaan helpolta. Saariselän risteys iskee todellisuuden vas-
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ten kasvoja. Autoja ilmaantuu kyllä tipoittain, mutta lähes kaikki suuntaavat
etelään tai kääntyvät hiihtokeskukselle
päin. Pohjoiseen menijöillä on takapenkit täynnä hiihtokamppeita.
Toisen puolen bussipysäkille ilmestyy kaksi muuta liftaria. Vilkutamme toisillemme. Onpahan tuplasti enemmän

He luovuttavat reilun

puolen tunnin jälkeen
ja nousevat linja-au-

toon. Rintamakarkurit.

jännitettävää, kun toinen kaksikko yrittää saada kyytiä vastakkaiseen suuntaan.
He luovuttavat reilun puolen tunnin jälkeen ja nousevat linja-autoon. Rintamakarkurit.
Aika matelee. Pilviverho peittää hetkittäin auringon ja kylmä pohjoistuuli
vihmoo selkää. Yöksi on luvattu kymmentä pakkasastetta ja telttamme on
kerännyt kosteutta, joten olemme päättäneet etsiä sisämajoituksen. Ensin olisi
vain päästävä ihmisten ilmoille etsimään
sitä majoitusta.
Seisomme risteyksessä reilut kaksi
tuntia ilman kyytiä. Puoli neljältä kohdallemme pysähtyy lumilautailemassa

ollut Eino, joka on palaamassa Saariselältä kotiin Ivaloon. Kylälle on risteyksestämme matkaa vain kolmekymmentä
kilometriä, mutta parempi sekin kuin ei
mitään.
Istun pikkuauton takapenkillä ja
harmittelen hukattuja tunteja, kun puolipilvinen keli muuttuu äkisti lumimyrskyksi. Eino toteaa, että äkilliset säävaihtelut ovat seudulla täysin tavallisia.
Hetkeä myöhemmin myrsky lakkaa yhtä
salakavalasti kuin alkoikin.
Ivalossa Pyry antaa kuskillemme
palkkioksi pari tupakkaa. Täytämme
juomapullomme ja pidämme pienen tauon huoltoasemalla ennen kuin kävelemme kylän pohjoispäätyyn. Liikenneympyrässä näemme ensimmäistä kertaa
Utsjoelle ohjaavan tienviitan. Vielä 164
kilometriä. Päämäärä lukee viitassa myös
pohjoissaameksi: Ohcejohka.
Pääsemme vielä illalla Ivalosta Inariin kolmekymppisen naisen matkassa.
Ivalossa tytärtään tapaamassa ollut nainen kertoo majapaikkojen olevan varsin
tiukassa, sillä Inarissa on käynnissä koululaisten hiihdon SM-kilpailut.
Mökkikylässä Inarijärven rannalla
on enää kaksi tönöä tyhjillään. Maksamme majoituksesta reilut kuusikymmentä
euroa ja asetumme taloksi. Majapaikka tarjoaa pehmeät sängyt, lämpimän
suihkun ja oman keittiön. Ripustamme

telttamme kuivumaan. Keittiön kaapista
löytyy ihan oikeita lusikoita.
Illalla keskustelemme Pyryn kanssa aikatauluistamme. Psykan opintojen
takia meidän pitäisi olla jo alkuviikosta
takaisin Jyväskylässä. Päätämme yrittää
vielä seuraavana päivänä päästä Utsjoelle. Sen jälkeen kääntyisimme takaisin,
kävi miten kävi.
Sunnuntai 30. maaliskuuta
Herätyskello soi ennen yhdeksää. Puurot naamaan, kamat kasaan ja liikkeelle.
Alamme peukuttaa bussipysäkillä Inarin
koulun edessä. Meillä on onnea, sillä jo
kymmenen minuutin odottelulla pääsemme ensimmäistä kertaa saamelaisen
kuljettajan kyytiin. Eläkeläisnainen Tytti
lähtee ajamaan meitä seuraavaan kylään,
Kaamaseen.
Viimeistään Ivalossa ja Inarissa
aloimme huomata, kuinka vahvasti saamelaisuus näkyy seudulla. Tienviitat ovat
Suomen lisäksi vähintään yhdellä saamen kielellä, ja kiireettömille matkaajille
olisi tarjolla runsaasti saamelaisuudesta
kertovia nähtävyyksiä.
Vaikka Tytillä on saamelaiset sukujuuret, hän kertoo, etteivät kaikki
saamelaiset hyväksy häntä varauksetta joukkoonsa. Aikoinaan Jyväskylässä opettajaksi opiskellut nainen kertoo
olevansa metsäsaamelainen. Hän ei siis
ole oppinut lapsena saamea, vaan puhuu
suomea äidinkielenään. Tytin mielestä
”kielestään luopuneita” saatetaan edelleen paheksua saamelaisten keskuudessa.
”Mutta mekin olemme olemassa! Ei se

meidän syymme ole, että valtio ja kirkko ovat aikoinaan estäneet meitä käyttämästä kieltämme.” Vanhalla iällä kuljettajamme on halunnut osoittaa, kuinka
tärkeä oma kulttuuri on hänellekin. Inarinsaamen opetusmateriaalit pyörivät levysoittimessa myös silloin, kun minä ja
Pyry nousimme autoon. Matkalla Tytti
opettaa meille inarinsaamen numerot
yhdestä kymmeneen.
Kartalla Kaamanen erottuu yksinäisenä pisteenä Inarin ja Utsjoen välissä.
Todellisuudessa parin sadan asukkaan
kylää on vielä vaikeampi huomata. Py-

Saavutamme Utsjoen
varttia yli yksi sun-

nuntai-iltana, melko

tarkalleen kolme vuorokautta Jyväskylästä
lähtömme jälkeen.

ryltä menee koko keskusta ohi ja minäkin ehdin huomata vain parin hotellin
viitat. Tytti jättää meidät pysähdyspaikalle kylän pohjoispuolelle, toivottaa
hyvää jatkoa inarinsaameksi ja kääntyy
takaisin kohti kotiaan.
Sitten ei hetkeen tapahdukaan mitään. Jos liikennettä Inarissa oli vähän,
niin sekään ei ollut mitään verrattuna
sunnuntaiaamupäivään Kaamasen ja
Utsjoen välillä. Ensimmäisen parinkym-

menen minuutin aikana oikeaan suuntaan ajaa yksi rekka ja yksi taksi. Puolen
tunnin kohdalla pohjoiseen ajaa ensimmäinen henkilöauto. Se ei pysähdy. Vaan
onhan meillä koko päivä aikaa. Kuluu
tunti lähes täydellisessä hiljaisuudessa.
Lopulta saamme sen, mitä olemme
koko matkan odottaneet: kyydin Utsjoelle! Nelikymppinen saamelaismies
Sammol on ajamassa Norjaan kotikylänsä Utsjoen kautta. Sammolilla työt Ylen
ainoana toimittajana Utsjoella ovat juuri
loppuneet, joten mies on työttömyyden
alun kunniaksi päättänyt lähteä kavereidensa kanssa Norjaan pilkkimään. ”Mie
luulen että kyytiä tarjoavat kuskit ovat
sellaisia, jotka ovat poimineet ennenkin
liftareita kyytiin”, Sammol pohtii kun
kerromme matkastamme.
Saavutamme Utsjoen varttia yli yksi
sunnuntai-iltana, melko tarkalleen kolme vuorokautta Jyväskylästä lähtömme
jälkeen. Sammol varoittaa, ettei kylällä
olisi talvisunnuntaina juuri mikään auki.
Hän on oikeassa. Astuttuamme ulos autosta emme näe juuri ketään ympärillämme. Kaupat ovat kiinni.
Kävelemme sillan yli Norjaan ja
käännymme pian takaisin. Löydämme
hiljaisen hotellin, jonka ainoa työntekijä on juuri poistumassa rakennuksesta.
Nainen kertoo, että kylän anniskeluravintola Rastigaisa aukeaa neljältä. Hotellihuoneen varaus onnistuisi baaritiskillä.
Kiitämme ja lähdemme kävelemään etelään.
Kaivan laukustani koko matkan
vuoroaan odottaneen ETELÄÄN-kyltin
ja menemme tien vierelle odottamaan.
Emme saa kyytiä kello neljään mennessä, joten suuntaamme Rastigaisaan
tilaamaan pitsat ja varaamaan hotellihuoneen. Paluumatkan kulkisimme pääasiassa bussilla.

Matkasta on ilmestynyt reportaasi myös
Jylkkärissä 5/2014.
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Syväluotaus Mattilanniemen
psykoankkoihin
Tässä taidenurkassa syvennymme nyt analysoimaan kahta armaan

alma materimme häkellyttävintä teoshankintaa, jotka meistä niin monien luentoja ovat läsnäolollaan siivittäneet.

H

arvassa ovat ne psykologian opiskelijat, jotka olisivat välttyneet näiltä
MaA 103 -salin seiniltä verkkokalvoille
vyöryviltä kotimaisen poptaiteen kerberosmaisilta sanansaattajilta. Ellei kirkuva värien kakofonia - joka herkästi
värisyttää pahaa-aavistamatonta kuuloaivokuorta Led Zeppelinin ja sitarin
sävelillä - saa psykheistä vahvinta epäilemään omaa kantokykyään, tekee sen
viimeistään lapsuutesi auvoisten Carl
Barks -muistojen ylle villisti onanoiva,
karmaiseva oivallus siitä, mitä hahmoja
kuvat esittävät. Sikiöasentoon käpertymisen kaipuun viimeistelee kummankin
hahmon tyhjä, kaikkensa antanut, sieluja
nielevä tuijotus.
Mutta perehtykäämme hetken aikaa
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vilpittömän objektiivisiin tosiseikkoihin,
eli valmistusmetodiin ja -ajankohtaan.
(Maalausten tekijä ei Da Vinci -koodimaisia käänteitä saaneen selvitystyön
jälkeenkään ole tätä kirjoitettaessa vielä
varmistunut.) Oppinut silmä arvioisi töiden valmistusmetodiksi ja materiaaliksi
viehättävän rahvaanomaisen, teoskaksikon spontaania boheemiutta korostavan
akryylimaali á paperi -kombinaation.
Kuten signeeraus kummankin työn alalaidassa viestii, ovat oeuvret valmistuneet 1990-luvun alussa, keskellä kaiken
tosiolevaisen fabriikin rikkirepinyttä
Lamaa. Liekö tämä vain sattumaa, vai
olemmeko avanneet ensikäden ikkunan
lamaa töissään kanavoineen taiteilijan
sielun syvimpiin sopukoihin?

Ottakaamme ensin käsittelyymme
Iines Ankka1. Hän seisoo kädet (siivet?
Kuka tietää, miksi noita antropomorfisia
ulokkeita tulisi kutsua?) ristissä, taustallaan pelkistetty sininen tausta. Työn fokus asettuu ankkaneidon kohtuun, jossa
näemme tupuhupulupumaisen ankanpoikasen, silmät murheen vääristäminä,
pienet enkelinsiivet selässään. Iineksen
itsensä ilme on neutraalin hillitty, mutta
asennossa on liki järkyttynyttä jähmeyttä
ja silmissä tyhjyys, joka johdattaa katsojankin tulkitsemaan, että kuvassa jännite
1
Tunnistamme ankkahahmon juuri
Iines Ankaksi Disneyn meille opettaman ikonografisen ohjelman – rusetti ja puhvihihainen paita – myötä.

syntyy jostakin sen päähahmon sisäisestä
elämyksestä. Mikäli otamme siivekkään,
murheellisen ankanpojan luonnollisena
taidehistoriallisena jatkumona lukuisille
enkelilapsille ja kuoleman allegorioille
ja symboleille2, saavumme johtopäätelmään, että kohdussa on kuollut lapsi.
Tämä vihjaus tragediasta antaa ilmiselvän selityksen Iineksen järkkyneelle, sulkeutuneelle olemukselle. Työssä kuitenkin orastaa myös toivo: Iines-hahmon
toisella puolella kasvaa mystistä floraa,
mikä on ornamentaalisen funktionsa lisäksi nähtävissä taidokkaana allegoriana
henkiselle kasvulle ja elämän jatkumiselle karmean, toivottoman elämänvaiheen
tuolla puolen. Kiintoisa yksityiskohta on
myös simpukankuori Iineksen räpylöiden alla ja niiden taustana: tämä detalji
linkittää hänet Afrodite-hahmojen historialliseen jatkumoon. Maalausta hallitseva sininen värisävykin voi olla viittaus
Afrodite-kuvauksiin ja toisaalta Neitsyt
Marian värinä se vihjaa myös Iineksen
hahmon potentiaalisista yhtymäkohdista
pyhään, jumalaiseen neitsytäitiin.
Jos Iines-maalaus psykedeelisen ulkokuorensa alla kantaa aidosti liikuttavaa
tragedian vertauskuvaa, ei samaa voine
sanoa sen vastaparista, tuosta hampaat
irvessä katsojapoloaan seinällä vaanivasta ankanpojasta, joka lippalakkinsa
myötä tuo mieleen jonkun Aku Ankan
kuuluisista veljenpojista3. Jo hahmon uh2
vrt. Tuonelan joutsen.
3
Vaikka tosiasiassa ankkaversumissahan kyse on siskonpojista.

makas asento – rintakehä ulos työntyneenä, kädet sivuille painuneena - huokuu
nuoruuden tukahdutettua aggressiota ja
testosteroninkatkuista kapinaa, eivätkä
vaikutelmaa lainkaan lievennä hahmon
demonisen punaisina kiiluvat kekälesilmät saati sahalaitaisina hehkuvat hammasrivit. Taustan verenruskea väritys
alleviivaa silmitöntä tunnelmaa pikantilla tavalla, ja oma erikoinen lisänsä
ovat pienemmät, tanssahtelevat ankkahahmot päähenkilön molemmin puolin.

Haluaako tekijä kenties
korostaa nuoruuden

vimman kurkkua tu-

kahduttavaa aspektia?

Mahtavatko ne kuvastaa lapsuuden leikkien häilyvää illuusiomaisuutta, niiden
roolia kauas menneisyyteen kuuluvana
elämänvaiheena? Huomionarvoista on,
että tätä kuvaa koristava kasviornamentti
– muutoin identtinen Iines-maalauksen
vastaavan kanssa – vaikuttaisi katkeavan
kesken, kuin huutomerkkinä teoksen
päähenkilön keskenkasvuisuudelle. Veljenpojan esittäminen tummanturkoosissa poolopaidassa on myös kiintoisa
valinta; haluaako tekijä kenties korostaa
nuoruuden vimman kurkkua tukahduttavaa aspektia? Vai onko tämä sittenkin
nerokas viittaus usein akateemiseen
maailmaan mielikuvissa liitettyyn iko-

niseen vaatekappaleeseen, jollainen on
yhdistetty mm. Michel Foucault’n hahmoon?4 Kenties infantiilin raivon sijaan
maalaus symboloikin sitä palavaa intoa
työskennellä väsymättä tieteen hyväksi,
joka ankanpojan katseen alla jokaista salissaistujaa vaitonaisena riepoo.
Summa summarum: levottomuudessaan liki psykoottissävytteinen teoskaksikko sysää luennolla istujan hengästyttävälle tunnevuoristoradalle traagisen
surun ylittämisestä aina nuoren sielun
vimmaiseen akateemiseen taistelutahtoon asti. Mysteeriksi jää, missä määrin
nämä maalaukset ovat oman levottoman
ja epätoivoisen aikansa – tuon synkeän
1990-luvun – kuvajainen ja missä määrin taas iättömiä vertauskuvia, joista
opiskelijasukupolvi toisensa jälkeen
löytää ammennettavaa Mattilanniemen
penkeissä maatuessaan. Ratkaisun avain
piillee kauniissa synteesissä: teokset on
syytä ottaa oman sosiokulttuurisen kontekstinsa tuotteina, mutta jotakin syvästi
puhuttelevaa myös 2010-luvun katsojalle
kantavina.
4
http://www.michel-foucault.com/
gallery/pictures/foucault56.html

Kirjoittaja on psykologian ja taidehistorian pääaineopiskelija, jonka jargon
on valtaosan ajasta vähemmän karmaisevaa

Stimulusluslainainen, haluaisitko sinäkin olla luova? Tekisikö
mieli oikein PÄRÄYTTÄÄ? Seuraa
näitä ohjeita.

1. Tee muistiinpanoja tai kaiva vanhat esiin. Jos
et ole koskaan tehnyt, pölli kaverin.
2. Etsi sovelias kohta, mielellään vaikka ranskalaisia viivoja.
3. Eristä sieltä joku random kohta ja lisää otsikko
ja nimesi perään. Tadaa, olet runoilija!
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Ärsyttää
-palsta
Mikä meitä psykologi-

an opiskelijoita oikein
ärsyttää?
”menkkakivut”

”liikaa tekemistä”
”Haluan kokonaisen talven!”
”Ärsyttää, kun en tajua mistään mitään.
:(”
”Venäläiset. Jääkiekossa ja se Putin
myöskin.”
”Burger Kingin tuotteet maistuu ihan
saatanalle.”
”Ärsyttää, kun opiskelu on pelkkiä sivuaineita päivästä toiseen.”
”Ärsyttää, kun sataa ihan kaatamalla ja
on pakko lähteä kvantin demoihin.”
”Liika kiire. Ja se, ettei sitä kiireisenä jaksa tai ehdi olla niin sosiaalinen ja avulias
kuin haluisi olla.”
”Se, että olen ahtanut kalenterini niin
täyteen opintoja ja töitä, että ei ole aikaa
yllättäville tilanteille. Ressi. Koska sattui
yllättävä tilanne.”
”Yliopiston ruokaloiden jonot etenee käsittämättömän hitaasti. Ihmiset, yrittäkää päättää etukäteen mitä otatte. Ja sen
leivänkin voi voidella milli milliltä sitten,
kun jo istuu pöydässä.”
”Jalankulkijat. Nuo koko tien leveydeltä
kävelevät väsyneet ihmisperseet. Menkää kotiinne ja työntäkää päänne uuniin.
Myöskin porkkanan syöminen hiljaisessa työtilassa on perin ikävää. Sekä iilimadot.”

”Ärsyttää ihan vietävästi Fairyn mainos,
jossa muka luokka testaa mikä tiskiaine
kestää pisimpään. Niin varmaan sanon
minä. Ei koulussa voida lapsia tommosia
juttuja pistää tekemään.”
”Ei kai mikään. Paitsi väestöräjähdys ja
ilmastonmuutos ja siitä seuraavat epidemiat ja sodat ja makean veden loppuminen ja... Varmaan kuollaan kaikki. Mut
niin ei tässä mitään, tänään sataa lunta ja
kaikki ihan jees. :D”
”Laitoksen väki esittää normina 60 kurssia/vuosi. Lisäksi he neuvovat jättämään
”ylimääräisiä” kielten opintoja pois.
Minähän kiusallanikin olen täällä niin
kauan kuin kela suo, opiskellen mahdollisimman paljon ”ylimääräisiä” asioita.”
”Ärsyttää tuo ulkona oleva keli, joka vie
motivaation sekä opiskelulta että harrastuksilta! Onneksi on ystävät ja muu
stimppakansa, jolle voi asioista avautua
ja pitää yhtä näin syksylläkin, kun tuntuu
että mikään ei suju. Pitää muistaa jättää
aikaa itselle, sekä ystäville, hekin tarvitsevat minua.”
”Nyt juuri pännii aivan mielettömästi
sana ”asiakas” psykologian kontekstissa. Kuvittelin yliopistoon tullessani, että
vika on päässäni, kun sana kuulostaa
niin typerältä ja ajattelin, että äkkiäkös
siihen parissa vuodessa tottuu. Väärin
meni. Edelleenkään en osaa hahmottaa
sanan asiakas takana mitään muuta kuin
negatiivisen konnotaation kuluttajaan,
joka hakee hyödykkeitä henkilöltä, joka
ajattelee vain rahaa ”asiakas on aina oikeassa” -ideologialla. En tiedä sanan
historiaa, mutta itselleni tämä kuulostaa
siltä kuin kyseessä olisi surkeasti lokalisoitu anglismi. Englannin kielessähän
”client” (asiakas, joka voi konsultoida
vaikkapa juristia tai psykologia) ja ”customer” (asiakas, joka ostaa vaikka auton
tai banaanin) ovat kaksi täysin eri asiaa,
ja suomen kielessä ei sitten nähdä tarpeelliseksi erotella näitä. Kyllä ärsyttää.”
”Mikä on ollut funktio Stimpan nettisivujen galleriauudistuksessa? Eikö alun
perin salasanan idea ollut se, etteivät
kuvat päädy kaikkien pällisteltäviksi?
Nyt nettisivujen galleria on muutenkin

täysin olematon ja Facebook-sivuilla on
valtavasti kuvia täysin julkisena. Loistavaa tämä pällistelykylttyyri, kun ei vaan
näköjään mene perille, etteivät kaikki ole
halukkaita heruttamaan itseään Instagramissa ja muissa enemmän tai vähemmän
nerokkaissa mestoissa - mutta moni ei
viitsi vaivautua valittamaan joka kuvasta
varmaan senkään takia, että yhä useampi
tuntuu olevan täysin ”fine” tällaisen julkisen pärstälevikin kanssa, koska harrastavat sitä joka puolella ilmeisesti itsekin.”
”Koko kadun valtaavat pyöräilijät/kävelijät, jotka parhaimmillaan eivät edes
väistä, vaikka kuinka kelloa soittaa!
Oma luokkansa on vielä ne kevyenliikenteen kulkijat, jotka kuvittelivat olevansa ainoat kulkijat tiellä, ja liikkuvat
tien laidalta toiselle, kääntyvät tms. aivan
ennustamattomasti ja katsomatta edes
tuleeko takaa ketään. Parhaita tässä kategoriassa ovat musiikin/keskustelun
maailman uppoutuneet haahuilijat, jotka
eivät ensin reagoi kellon soittoon ja sitten
kun lähdet ohittamaan, niin astuu taakse katsomatta tien toiselle laidalle, juuri
sille kohdalle josta olet lähtenyt ohittamaan. Ja vielä huutavat täpärän tilanteen
jälkeen sinulle. Ja sanottakoon vielä, että
itse olen pyöräilijänä mitä huomaavaisin,
kelloa soitan usein, ohitan reilulla välillä,
katson taakseni aina kääntyessäni, näytän kääntymismerkit ja en pyöräile kävelytiellä (tällöin ennemmin talutan, koska
paikkani ei ole siellä). Pistää siis ärsyttämään, kun itse huomioi muut, mutta
muut eivät huomioi minua!”
”Juuri nyt mättää läheisyysvammaiset ihmiset, joiden takia pelkään tämän maailman menevän viemäristä alas, kun ei
osata osoittaa välittämistä ja ollaan vain
vihamielisiä. Ja ihmiset, jotka eivät osaa/
uskalla puhua muille ja luulevat sitten
olevansa jotenkin parempia, kun eivät
todellisuudessa ymmärräkään yhtään
muiden motiiveja. Sekä itsepäiset ihmiset, jotka eivät pääse oman ylpeytensä yli
ja antavat muiden mieluummin kärsiä
kuin menevät itseensä.”
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Arkistojen kätköistä:
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Vuoden 1984 Ärsykkeen toisen numeron peli
psykologian opiskelijoille. Samastutko?
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Terveisiä epideemisistä fuks
iai

Vihdoin Stimuluksella on ainejärjestötila! Muistakaahan kaikki kyyhöt-

tää siellä aina vapaa-ajallanne, jos Y333:n hulluista aulabileistä ehditte.
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isista!

Avoin kirje ”Lapsilleni”

Parahimmat lempilapseni, kullannuppuseni, armaani!!!1!
Fuksiaiset ovat valitettavasti jo takanapäin – kuten myös parapsykologian laitoksen odotetun vallankumouksen uudet tuulet. Te kaikki varmaan jo olette
huomanneetkin, miten laitoksemme hedelmät ovat valuneet hukkaan. Sairausepidemian mennessä ohi, päädyttiin Suomessa takaisin vanhoille, kuluneille
urille. Intialaisen autenttisuuden löytäminen (PPS105) ja Yksisarvisen urologian jatkokurssi (PPSA123), sekä monet, monet muut rakkaat kurssimme ovat
vaihtuneet harmaisiin ja vanhoihin kursseihin kuten Persoonallisuuspsykologia II:seen (PSY130). Harmikseni olen huomannut miten moni teistä käy näillä
pykologian kursseilla. (En ole katkera koska se ei ole zeniä, mutta....)
Muistan sen kuin eilisen, kun kirmasimme läpi syksyisen Harjun, käsi kädessä kohti sateenkaarta! Etsimme yksisarvisia ja totesimme niiden olevan sangen huonoja piiloutujia. Ja voi sitä riemua kun löysimme ne! HAAHA, HAAHA, HAAHA, HAAHA, HAAHA! Valitettavasti tuo edistymisen aika on ohitse
ja yliopiston juna valuu taaksepäin, te ja maamme hoitoalan tulevaisuus sen
mukana!
Mutta katso, Suomen Katajaisen kansa! Vielä tulee se kirkas päivä kun pääsemme edustamaan parapsykologiaa A2-studioon ja luomaan tieteen valheellista epätasapainoa! Sitten me nousemme yliopiston hierarkian ja rahoitusten
huipulle ja siirrämme rakkaan Y666:sen tuon kaamean Y33:sen tilalle!
Jotta unelmamme toteutuisi ja parapsykologia saisi ansaitun, tunnustetun
paikkansa maailman herrana, tarvitsen TEIDÄN tukeanne! Täten kutsun teistä
jok’ikisen 29.02.2015 pidettävään mielenosoitukseen Kompassille, klo 6:00 alkaen. Professori Hämäläinen kehottaa tuomaan omat foliohatut. Voihan niihin
aina kääriä vaikka pizzaa.
Teitä vaikka myrskyssä ikuisesti odottaen,
Jaffa Hiltunen (os. Teal’c)
Erityisparapsykologi, parapsykologian laitoksen rehtori, yksisarvisterapeutti ja
kaikkien maailman opiskelijoiden kummitäti.

Stimpan shoutboxista poimittua:
”Ketale: Mä vastasin kahdelta koneelta tohon kyselyyn ja vääristin
kaikki tilastomatriisit. Hähää!”
” Filosofi: Jos Stimppaukko kaatuu kännissä eikä sitä kukaan
kuule, onko nenä silti jalat?”
”Olut: Olut on viisasten juoma.
Oluen pikkujoulusitseillä laulamme oodin Oluelle”

KASKU:
Mikä eläin luikertelee vedessä ja tarjoilee ruokaa Seminaarinmäellä? Ankeriaz.

Mitä Timo Soini sanoi ruokaillessaan Sonaatin ravintolassa?
Tänään on tiliapäivä!

TILASTOFAKTA:
Yhdeksän ihmistä
kymmenestä uskoo
tämän lauseen olevan totta.

”Kielellisessä: ymmärtämisessä
tutkittava vaikuttaa olevan vahvaa keskitasoa.”
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