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Painos

Täsän numeron tekemiseen aaaili stuivat Rrta

Julkunen (uastaaua) , Vesa Nevalainen, Drja Nevalainen,

Jaana R,ntasuo, Elina Kala (myös kämppä, kahvit ja

teot), Tapio Ikonen, Jouni Rlapiesoa, Taisto Leppä—

saari, Pauli Kallio, Leena Tanakanen, Petri Puvinan,

Kristiina Vainio, Unne Iläty, Rnu Lyytikäinen, Eeva Kallio,

Liisa Viinan ja ekav,Jetiset.

Nnitä nii maneksi, hurraa! Kiitnksot kaikille.

Te rvehclys,
Tunnetusti jokaisella pienlehden pääkirjoituksen laa—

tijalla on kerran utuadessa oikeus käyttää sanansa miekkoa

siihen, että harmittelae lehden myöhäistä ilmestysajan—

kohtaa. hrsykkeen kohdalla se aika on tullut nyt. Eli että

myöhäasä ollaan, mutta toivottavasti ei liikea Tuisaalta

pään raapiainen juttupulassa ei ole niin unimaiL sis näin

alkusyksys tN, koska vanha traditio vaatii ekakurssilaiset

esiin. He pelaatavat joka syksy lehdan yhden numeron

niin mukavasti, että taannoin toimi tuskunta Luki esi tyksen

tiedekunnalle, että uusia opiskelijoita otettaisiin psyko

logian laituksella myös taamikuussa.

Tulokkaista puheenolien, täytyy kai pian riuvuta

tautuaaan kaappauksen varalta, heillä kun tuntuu olevan

hurjia suunnitelmia kirjallisen viestinnän alalla. Vaikka

tuskinpa vanhat lehtikapitalistit ja —monntjolit .Stimu—

luksesaa pahaksensa pistävät, jos näaä uudet parustavat

lupaamansa uuden lehden vanhoihin kuotiin. Naliväripainon

siirtyminen uudelle sukupoluelle en neuvuttelukysymys.

mukaan lehdentekoon ovat tnivntiuja edelleenkin kaikki

asiasta kiinnostuneet. Viime nikuina on nimittäin noussut

esille aLelinkiinLuisia juttuaihuita ja muil.a ideoita,

joiden minut mmi sessa tarvi teen monen Loi ota apua. Esim.

keväällä enitettiin ajatus Sanasta miestä —pulotasLa,

jnlle unitaiaiin parätä perusteluja ja tarkempia tietoja

liki kaikesta, mitä psykaloqiatieteen nimissä puhutaan

esim. lehdiatäasä. Naapurilehdestä Narsiatista (Keski—

Suomen Psykniegiyhdistys) on puolestaan lähtäisin keskus—

inlu elämänkatsomuksen ja psyknlogin ammatti roolin suh

teesta. teillä tonnia ongelmasta voisi keskusi ella opis

keluun 1 Littyen, tässä numerossa onkin varovaisesti py

ritty lähestymään teemaa. Ja lisäksi, lehden luonteeseen

kuuluu, että tämä on vapaa foarumi kaikelle mitä cortexisaa

ja sen alapuui joissa osissa liikkuu.
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Lahden uutiopalatoilio ei ehkä vielä ole ehtinyt

tieto tulevasto Stimuluksenfl0Ljotisjuh15t0, joka

pidetään ilmeisesti tammikuuni0ppupuoleila. Tähän

tilaisuuteen olisi rnukova tehdä taeea—hrsyke, joka

siohltäisi oinejLrjestän historiaa, entisten aktiiviefl

huaatattelujo jne. Tähän pystyäkseen ei tarvitse olla

n:nännen vuoden opiskelija, ailio puytakirjat ja puut

iähteot kätkevät aisäänsä lukuisia saloiauuksia olot—

taen läytäjiään. Tieeithän toki, että Stisulukaen

ponnoi oyya kätkee heimoansa monia nykyisiä aourmie—

[iä aina sinistel itosnile asti ? 20•votiajuhlatoirfli

kunnan kokoontusisista on ilmoitukset oekd kirjastossa

että Viottilanniernoaaä. [lotta nyt piatän porkkanat

piiloon ja pyyhin hien otoaita.

torveisin Julkusen Mrto

yhteykoiäkd? Loukkukorvent. 6 6 10

40630 JKL 63
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.Syyskokous kuu lumi sia

Stinuluknen syynkoknun ja il tenvi etin pir’ottiin tiietainn

5.10. Rentukasna. Kokous ::lkoi klo J7, paikalla oli silloin

vain kourallinen ihmisiä. 111; n mi ttnan vakea kuitenkin

saapui aika t’vella. Esityslist’ oli nitka, joten asiat kä—

siteitiin reippanssa tehdissa. ilallitukseat: ronneiden

Sirpa Villbergin (pj.), Jaana Rantanuon (vpj.), Markku Vol—
jokan (tal.hoitj ja Anu Lyytiknisen tilalle valittiin seu

raavat: Hannele Pulkaieo (LNO 1. vuosikurasi), Jonkko [[aku—

unen (2.vk.), Pauli Niemi (3.vk.) ja Marja Oksanen (.vk.).
Ikosen Tapiosta tehtiin uusi puheenjohtaja, Pitkasea Meritant
tuli varapuheenjohtaje ja Hakulisen Jeokosta taloudenhoitnjo.
Ylisen Luce jatkaa sihteerinä, lisksi hallituksensa, jotka—
vnt Elina Kala, Jukka Kaartinen ja Jukka loukkunen.

Pyk”läesä 9 valittiin Stimiluksen edustajat SPOL:n jo Keski—
Suomen psykologiyhdistyksen hallituksoen. Vesa Tievnloinen ja
Jarmo Kontunen jotkavat SPOL:sna. Kepsyyn valittiin Seija
Lihderinne je Aarno Laitile eronvien Eero Rantrnilon ja Seija
Ollikaisen tilalle. Eero ja Seijo kertoivat Kepsyn toininnonto
ja omista kokemuksistaan siellä.

Seuraavan pyklän pohjelto keskusteltiin Stinuluksen toimin—
nesto ja roolista yleensä. Enille tuli tiedekunta—jo 1 itos—
neuvon toj on toiointn jo opi5,n toj en ::uunnittelu työ. Todettiin,
et t hallitukne pi töi aj P t: koordia iltaa eri eltoiei
toiui’:not jo. nitiolen suu nittelu. Tiedo::v0lit;s todettiin ole
van n 1 oit tein leiinoa, nyt:n koskanielnr ti aatos: pora ous—

ks inointa. llmoit tolno p i töini tehostaa ii noi tuntr nlillo.
Jylkkäri ui ‘ Ära:ni:kees sä. Lisäksi ho] ittikse: 5seriet ovat
va.ntnunaotied o kulu te ne l].o vu tikiusaillo [alli tiknea

sioiden on:lta.. Jisä: i odotettiin enim. kerran kuuane
j Nojaa te t tviN yleinkokoukni , j otus ken ustel te ts ii kr tk iii e
tiIki itä or:iointa..



ittoll kuui tiiri EI ja: yj esitys oaj Lojori suiriittolittyhryheisti,

jotka toimivat laitosienvoston alaissudesso. Rylulii on neij9,

i) teoreettiset opinnot 2) soveltuvat opiiiot 3) Liki:n asiat

ja 4) psykologian jatko—opinnot. Ryhmien toiminta ei ole vielii

kiiyniiistynyt tiinii syksynii, mikti johtuu vethj ien uktiivisuuden

puut teosta. Ryhniiit elitiviit keviiiillh paneutua vasta kiireellisiru—

puu sioihiri, kuten ryijinii 2 oli kiisitellyt harjoittelun j r—

j esthmiati-i ja kurssi en aj oitusta.

Muissa asioissa otettiin esille Stimululcsen 20—vunti:juliiat.

Vnlmisteluj varten koottiin tojiikunta, joka kokoontuu mahdol—

liijiuiman pian. Ilrnuitusasioihin kuului syksyn mittnan j iirj es tet—

tiivii Tnmpereun m tka, kevllh koottavat kulttuuri—iltamat sekit

kPOL:n semirianri 27.11. Turussa. Lisiiksi Vesa kertoi rauhan—

marssistu ja landi ttavasta plakaatista. Kokouksen jiilkeen

jatkettiin illanvietolla, jossa nhhtiin on. niiytelmh ja kaik—

kieii pbytikuntien esitykset. Ilta jatkui yleisen ilonpidon

merkoi ss?i. liaputteli: sihteeri.

6.
v:llankaappnus mattil nninmess

stimuluknesse on uusi Ivllitus nyrj5ytt5nyt vtnh n;
ennimmhkseen FJtmoista junteizl;a koostunnen.nyt on ika
umiihpauksia(kiitoo meitk Pnentnei,le)

lLuvitoimtntn orisyd ::Iinhismrne ihel lF ; iisPksi rneillii
vniphkHtP ikea huvitoimikunta(onkn?),joyten hu—
yeissn pit5ini riittuii.tnmpereelin. k.ydPPn syksyn mitta’ ii

sauno t: an ja pikkuj oului]1 an yms. sy—v5henkisemmn
rboiminnnn puolella on tarkoitusj5rjesiHu alkoh oli tto—
not kulttuuri—iltoj at(miikoan sopii)jyyn ja muitten jne—
j 5rj estiij en kanssa uu}i: 1, on kul ttuurik hvil a

yhteistyösemin anna voisi j5r,j eat .nressio—
seminaari lle jatkoksi seksi—seminaari n ,eoim. saksa—
aaliset patoutuniat eri tjeteenalojen rikökulmista
(aihetta ehdotti fokus ,ölkii luulkokann,a ettamin:’)

yleiskokouksia ruvetaon j urjest-;rnH;n
niiden tnr,koiyus olisi oll r suht vapaita tilaisuuksia
tioin keskustelua sioista j: sioid’n vi eresta.

iedotus puolella niotnon r yhdintytyh,jotea seuraapaa
jylkk”riH,rsyketts jailmöitustauluja(kuukauden kilpa—
tehtiv’: etsi stimuluksen ilriomn ilmoitus Laulu)

koneella kirjoitti tieteellisknytsnnölljsi-i peri
aatteita seuraten



LhEI NYT SEURAA ARUOTOOTA IJAIHOSTALfISTA.

MISSÄ ON EETTIIIEN JA Y1ITEISKUNHALLINEN VASTUUIiI?

O KiY1IN JA 11ElO00 NI EI KAUAS KUULU, HISTORIAH SUURIN—

LATKTN UPEPUKSET PAIHUVAT UNIJOLAAN, VALTAKUTJNAT ROMAIITELE—

VAT KIVIKASO1KSI JA AATTEET ITUUIIDOTAAN PYTYL3T: ALAS.

Onko sitten hlpel, ottI olet urio1tanut, mitl 5 on?

Se on Suomen psykologian opiskelijoiden liitto eli koko

maan empautuksen inestarien yhteiseljii.

SJ2OL on yhteydenpitoa, hauskanpitoa, maailman katselemista,

hauskanpitoa, niitlstlvil aamuvatsoja, hauskanpitoa ja yhteis—

tyltk. Tietysti te haluatte kuulla vain yhteistylstl.

Koronpa kaksi juttua viimekertaissta hallituksen kokouk—

ent tunne: —

Psykologeil]a, laitosten henkilOkunnalla ja ineillii

opiskelijoilla on yhteinen rauhantoi:nikunta. LWikiirithiin

ovrt vlsynee leikkaarnaan ydinsodan olemattomiin sulat tamia

iluuizraatoja, neitI psykologeja taas koskettaa ihmiste n

joknp0ivii.non ahdistus, pelko siitk lopullisesta rljiihdyk—

seotii. Rauhankaovatus on yksi osa—alue toimikunnan tyN ssl.

Suomi on ponnekkaasti ajanut psykologien kanoaluviilisen

toiminnan aktivoimista, kiitos ennenkaikkea Lagerspetin

Kirstille! Muut tylryhmlt ovat materiaali—, tutkimus—,

koulutus— ja ii edotusryhmii. Saavutuksiakin on ihan mukavas

ti.

27.10 on rauharunaronipoivO koko Suoniesn. Olemjne knjkki
pllttOneet tehdu seuraavan esitteen:

Me kaikki kokoonnuimne tunnuknemme alle ylpeinO ja vestuujpjje
tiedostavina ihmisial JOKA IKINEN IlKKA MUKAAN: V—TUUN SIL
LOIN KAIKKI ()RONBACIIIT, IIILGARD& ATKIJISONIT, KAIKKI ITPA—TES—
TIT JA ROTTAPOLOT T1M ON TRKE) JA 1KK TEEMME SEN0

Ja anian ta vielO. tOrkempnn. MikO on KPOL:n oemjnflnri?
— Se on Turiisna

—se alkaa lauantaina 27. ii klo 10, ja jo eiammr yOn voi
nulcirua (?) turku]aiten ystnvij luona. Snrini knikijl0 o
ilmeinen yntJivlmajoitu5 la— nu yOnU, ja nehn on illanvipion
jOlkeen mahtavaa:
— MnnJin ylidensO junalla, eikOs mennlkin?
—On niellii Turusno, ne linna]rirm. . . ja I’J0mnnanport ti

I

?)syvaå rcjc



1O. 17.

Ja asiaan. iojiiinautin aiheena on psykologien ettinen ja
yhteiskunnallinen vastuu.Ja sitten yleisiikysymykset?

7 hikO on paikl:arnnie maailmassa? Sopeuttaja?
Ville: /‘ / . . ..

-V apauttaja? Empaat unen ymmurtnjn. Taiste—

lija? Vivun vOOntOjO vai testin nyplilijh?

Nailcki
‘1illainenasiakas:uhde?t:itteetjosaakas

“-ooikessa mutta se on vastoin lakia?

Mitls pidit soveltuvuuskokesta? OletkoKeee:
•——- FPLVA II[MINEN? MitO ne armeijan pojat testai—

lee? Miten ineitö valitaan kouluihin, työpai—
koil]e? Onko se oikein?

Entiis rauha? Meneekö psy o ogi 3a pommittaa
Menachem:

Beginiti RORSCIIACFI — matriiseilla? Onko psy
kologisia keinoja viiltöi4 sota? Onko arineijal—
la sydlntii? Meniitkös sinne töihin?

Joopa joo, Onko muuten mainostaminen psykologia vPrin?
Onlco rnoranliseoti törkell yli stO moastn ‘taivnoneen til ni—
suutta, joka tulee olemnnn todella IPJ[Ä?

Totuus on, etl,u juuri tiodotukoen puute on nitPnytniuiren
osan ihmisistN kotona, vaikka nihoet seminnareisea ovet cl—
loet ennenkin kiinnontavin. Jos en itse unkoini nniaen, en
viitsisi niiin T)nasatfl.

Seuraapa llhiaikoino ilrnoituntauluja, n0et tarkat tiedot oh
jelmasta ja nustavan i].nioittaitl;urni.sliston.

Niin vielN siitii viimekertai nesta kokouknesta.
“Sitten me puhuttiin vielö jotain, sitten me seunottiin ja
kaipa me uitiinkin ja yö]•lö m0 Iiypr0sin piui}iun, se oli, koi
vu ja sitten taisin pudota ja. sitten me laulettiin keinunon.
t3östten? Tulepa seminantiin, niin nPet koko karmean to—

Lapset. Olemme tulleet ikuinten kysymysten iirelle. Tulkaas
mukaan, mietitiiiin niittii juttuja valtakunnallisesti kuului—
sien avustijien avulla, tyiiryhmissö tai muuten vain. Tai sitten
ei ietith, jos ei mietitytti. Stimulus valmistautuu omalla
tahoilaen soveltuvuuskokeiden arviointiin. tlitl meillii on sanot
tavana seminaarissa? Ele miten poikainme piijWivht maailmalla?
Tule mukaan, tItO et niie kotitelevisiostasi (Tai mistti sen
tiet No?)

\JQjo. joo\Q
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LÄPI SUOMEN JÄRJESTETÄÄN 27.10. YN:N ASEISTARIISUNTPVIIKON RAUMAN—

MAESSFJJA SUURINNILLA PAIKKAKUNNILLA. VIIME VUONNA JYVÄSKYLÄsSÄ ON

OLLUT NOIN JIISITU11/TTA MAMSSIJAA, jp TÄNÄ VUONNA RAUITANTOII!IKUMTA,

JOKA JÄRJESTELEE MARSSIA, ODOTTAA ENEMMÄNKIN VALVEUTUKNI TA K[NSA—

L AISIA OSOITTAMAAN MIELTÄÄN RAUHAN PUOLESTA.

JYVÄSKYLÄSSÄ MP4RSSI ON KUTEN MUILLAKIN PAIKKAKUIFMILLAf 27.10.1982

KLO i8.00, ALKAEN TONILTA,PEITTIÄ LÄPI KAUPUNGIN JÄÄHALLILLE,

JOSSA ILTAJUHLA.

JOKAINEN KYENELLE KYKEMEVÄ PSYKOLOGIAA OPI SKELEVA

—h L OlE OfAt!AAN MIELTÄÄN RAUHAN PUOLESTA JA

KULKUEESTi TOIVOTAAN VÄPIKÄSTÄ, ILOISTA,HEPÄISEVÄÄ JA KANffENAALI—

MAISTA —EI MITÄÄN HAUTAJAISSAAT’IOA TAI HARMAATA MASSAAI

BAMOENJLLIT, SEPPZMTIINIT, ILMAPALLOT,NAAMIAISASUT JA MUU ILOINEN

JA VÄRIKÄS ON TOIVOTTUA. SAMOIN ÄÄNEKÄS JA KUULUVA: YNTEMÄISET

RYHMÄT VOIVAT OPETELLA LAULUJA TAI ISKULAUSEITA JNE. JA Nzrttfl

METELIÄ VOI PITÄÄ ‘IIAMPUIN,MUILUIN JA KAMTELEIN”

RAUNANTOIMIKUNTA JATKAA TYNTÄÄM MY’IS RAUMAMMARSSIN JÄLKEEN:

MUKAAN TOIVOTAAN NYRS PSYKOLOGIAN OPISKELIJOITA JOTKA TIETÄNEVÄT

JOTÄKIN IHMISEN T!IPU;!UKSESTA JULMUUKSIIN,JA VOISIErT TEHDÄ OSALTAAN

TYNTÄ NÄIDEN JULIIUUK2IEH SELVITTÄMISEKSI, EHKÄISASIISEESI JA POISTA—

IJISEKSI. TOIMI ‘UNiIAN TY(ISKENTELYSTÄ SAA TIEGOA SEURA ARAILA SULmIMPIA

JYVÄSKYLÄLMISIÄ LEHTIÄ TAI ALLENI:JOITTAMEELTA. TERVETULOA!

Eeva Kallio (LNOK 1—vaN)

ii UI[AM1OI!:IRUNTA, Vi POOTUSRYIIMÄ

Uudef +ufloo

Minun nimeni on Tiina Huuskonen, kotipaikkakuntani

on rannikkokaupunki Loviisa (Lovisa), huolimatta siitä, että

asun atomivoimalan läheisyydessä, en ole aäteilnyä

persoona, kuten jotkut ovat epäilleet. kuulun ilmeisesti

ryhmämme nuorimpiin, sillä olen syntynyt vasta 1064. Tällä

hetkellä tunnen itseni hieman epävarmakai (uusi ympäristö,

asu. )mutta yleisesti ottaen olen täyain tyytyväinen elä—

määni. Harrastukaeni ovat aivan tavallisia: liikuntaa ym.

Niin, ja on minulla tietysti suuri unelma —se ei ole:

päästä nt&niaiin— vaan halusi ain eläaän eikana kirjoit

taa edes yhden kirjan!

Nie olen Pulkamon Hannele LN, nk! Synnyin Rovaniemellä

1961 (sitä hyvää vuoaikertaa), kävin aäädetyt koulut ja

sitte lähin vielä Ouluun kouluun. Harrastukset: alalaa,

surffaus, laakuvarjohyppy, lentäminen, aukeltelu, tennis,

kössi, jne jne jne...uakokoon ken tahtoo...

Kielenkääntäjähän minusta piti tulla, sutta tietokoneet

kääntävät kohta paremmin kuin ihmiset. Matkailukantterin

rutiinit eivät kauan kiinnostaneet: siis uulelleenkaulu—

tukneen eeaattikuraaikeakukaeen eikun aivintysyliopiatoon.

Lähimmäiaet ja kaalilaatikko, tunteet ja puuluatuemeka—

nisait, mm ipulastia jo indoktrinaatiu, kinli ja ajattelu,

valkavi mi ja ihmottnly, siinä muutamia omaknhteisia har—

taatukaen kohteita. Sukujuuret savolsiskarjalaisat, ikä

vasta kaksikymanntäneljä vuntta. YksilUhaaatatteluaaa

paljastaa 1 iaRN

hnra X (nimestä ei valitettavasti

saanut snivä, aliko Petri?)

Raainmäen tie 1 g 7,JKL 50



Katjo N5riunr,e Ilotukoinen syntyi 21 vuotta sitten 9eLo—

lissä, jossa edelleenkin virallisesti asustolue. (Pieni

tietoiaku: liatali on vajaan 4OLIU asukkaan kunta Keski—

Pohjanmaalla, n. 16(1 km Jyväskylästä Kokkolaan päin.

Ylloppilaaksikirjuittaaispoikka \Iotalin lukio (huum. iso

alkukirjoin) keväällä —01. Toimi viime vuoden opettajien

vironsijoisana ola— ja yltiaateillo sekä lukiossa, niin

(lutalissä kuin lähitienuillakin. Suon tteli myds siinä

sivussa kaikenlaista eteen sattuvia kursseja lisäpistali

kUlta silmissä. Tällä hetkellä kovin tyytyväinen alvar

ja oloonso — mansikkakaktukaineen — Jyväskylässä.

Olen R—P, vähän alta kaksikymppinan sinisilmäinan

jalopaur. Pidän yli kaiken kivoista tytä istä, tanssitta—

vasta musiikistM ja kylmästä kaljasta. Useimmiten kuitenkin

nautin hiljoisesta yksinelosta: tilasta, jossa voi miettiä

ja ajatoila asioita.

Uskon ihmiasvn ja yksilällisyytaen, joskus myös

aalittämättdmiin tilonteisiin, joita jotkut kusuvat

kohtalon aikaonsaa,sikai. Odotan opiskeluajaltani ja Jyväs—

kylätä olosuhteita, jotka antavat mahdollisuuden elämästä

imauttimisoen.

Paras ohje, minkä tähän asti olen kuullut vanhemumalta

ja kokeneen,malta opiakelijalta, kuuluu näin:

“Ei kannata ottaa turhan vakavasti!”

(Ari—Pekka ölombarg

Terve teille!

Mia onn Jari Savunlinnasta. LNKO:n uusi opiskelija.

Olisi kiva tutustua moniin ilo isiin ihmisiin, jotta

opiskelu ei alkaisi heti maistuisaon puulta. Nähdään ja

jutallaon

Olen Kaikkosen Ritva — pikkuinen tyttö Ovlusta, täällä

LNKO: saa. Pidän syksystä, ihmisistä ja tervan tuoksua ts.

En syö jugurttia. Tahdon kokeilla ja oppia uusia esioita

ja tutustua ihmiaiinl

“Pakolliset kuviot” 1. henkiltiadot: Jaana Laitinen, 20 v,

kotoisin Oulusta, kiinnostunut ihmisistä (olipa ainutlaa

tuisen omaperäinen ja taatusti sisleanjäävä intrssei),

koirista, kirjallisuudesta (oletko lukenut William

Whnrtonin Rirdyn tsi Irsingiä?), kaikenluisosta musiikista

kunhan se on lajissaan hyvää eikä missääs nimessä ikikon—

sallista humppaa tai utopiojazzia. .. Mitä vielä

— no siinähän tärksimmät, enemmänkin kuin tarpeeksi.

Miten olis joo unohtaisit koko jutun??? Jos haluat

lisätietoja (1 douöt) — kysy.

Nuljshdin msoilmaan myrskyiaenä syysyönö 1961. Kas—

temasa tälläytyi nimekasni Pauli Juhani Kallio.

Koasivuodet vipelsivät vikkelästi ohitse. Uslipojan

kanssa tspel tUo napunin naskaloi ta vastaan, ongittiin

mustia suojärven ahvenia ja hauenlntikoita. Kesäisin

kilieviltiin puissa ja tyhjsnnsttiin linnunpasiä, talvella

hiihdettiin, oltiin lumisotasilla ja värkättiin lumi—

linnoja. Koulu oli jonkinlainen harrastus muiden, tär—

keampien asioiden lisänä.

Pakollisten kouluvuosimn ja lukion jälknen kuljailio

vuoden masmniesknulun ylioppilasluokalla ja knhdakson

kuukautta minua säilytettiin Uaoesn Rannikkopooteris—

tossa.

Kotiuttasisen jälkeen kotiudui,i kotiini, jossa osetuin

semnattiani vostoovssn tyähtin ali ,,,oanviljolijänmpojaksi.

Keväällä moanviljalijä jo poika knst’iiuat metsän puita

uuden navetan värkniksi.

Kesä kului omneton rslconnuksossa suttn kui tamikin leppoi

sasti kärpästen pönistessä, hsinäoknrsi hompaittsn välissä,

lempsän lounaistuulso puhallnllasoa.

Kopoti kosätuuli vaihtui oyystuvloksi, ja niinpä

minäkin kirmnisin kesälsitumalta opiskelua aloittomaon.

Ja vaikka pää onkin tyhjä, onpohan mnha ainakin täynnä.

1+

fi
‘5-.



16. nO

innosto thri trr tortoin kynihrr heti kcrhtn kuri L en runvilti—

sali nrijorrinrrria rjtjriiuiniv:ii lolirlua von tonva tirliirittija jnIUIrilia

hiiriolio vaati soi th ekr:[uul<l< laisia Joi jos tmaan syviriirrIn niuiiiul<—

uusina nhin kirjoli iso; ii. (Ilo ! Eikö rtirittjerrailnonio nI•ska.n niin

koikkinnhknvh , te.tdinlniini pi taisi ti että rivin tt l<n 1 kki. jo ansikat—

aani ta ) in tor Listoi viulu aihe , joku on niin rukcs ja kiinirustrvn

ja ttrkoi, ritUi vnioim 0 kirjaittoa siitä siten kauan jo mitä tahan

sa, nimi t Luin VilhO ( Voraunluin tännetulooni jä LIiarinnokaol in “tor—

vett’ eijuinroa, kyi tä se siitä ii — 10 vuoden sisään knrinoo)

lnikk i juuria nnui;ton taasni aikanaan tuhon pysLyttiinnaan on

b1udas järvi, kunto jnosa tätä n asti ei oia muuta nuoria ui 1 utkaan

knin ninito—-in. [lii sitä unta—lea mmninussokin, reilusti yli 110 cm:n

ainakin sentin. Tkiäkin piisao , eliikeikäiinkiun ei olo enää koin ruhi—

kai ;eu t (ii vnrnttn. Luonamanalyysi ialjstonea piirtuitä liian

1 itsain, knipa si ti o. hän hiiiityrnnpikirr voisi ulla ( ja lyhytsanoi—

osimp i toim. honnmm . ) E tonk 1 rm te rva i sIuiolinmnntntaunis ts innros tun saman—

500 tämän t;st:i ( ai i tri urho mi ot;r .

Vakiokyoynnyki0 n hrrastuksiato tule r vokiovoa tuon: musiikki,

alkuun, iukonrninon. lusiikito kai tytyy sanns niinkuin oras ki—

trioti “rrrusiu sas ry fimat lova and it juu ba ry loat”. Luhcannninaii

on suotta hupia. kikroi voin Philip Hoth ouisi kurrins tutkintovan—

t imul< 5 i iii

Lisätietnja itiyritto sitten tulevaisuudasoa suuratta tiotoelana—

kirjat; toi nniiiielämmnkorrastn.

-.5. En mä ihan tosissani ullut

.5.5. Stimuluksaata vi siä ; on hienoa olin kultoposoukorhun jasen

t. Piarjo

Minun nimi on Päivi Iso—Ilomäki. Olen kotoisin Kokemäeltä,Porin
lahelta. Olen 19—vuotias tämän kevään ylioppilas.Kooltan olen
jokseenkin pieni,mlkä tosiasia on vaikuttanut aznrmatinvallntaani:
minustahan ei voi tulla poliisia tai inissiä! Muuten olen eläMää—
ni tyytyväinuji0 Minusta oli kuva Jylkkärissäf Tutustutaaal

Hei. Kirjni tan tähän iehteen nyt ensimmäistä kertaa. Nimsni on

Leena Vuolir—[lpiala, pari viimeiatä vuotta elon ollut pääasIal

lisesti Lennu. Ikhni nn kohtuvljir;et 21 vuotta, hiusten väri

ja luontaenlaatu vaihtelevo. Siitä osoituksena sekin, että hyl—

käsin vakaan ja turvallisen englannin kielen opiskelun ja sydk—

syin tanne suureen tuntemattomaan. Päättikseni kypsyi pikkuhil—

jos kuunnellessani luentoja artikkeleidan kehityksestä muinnis—

goottilaisilta alo—smksien kautta germaaneille. [Ijattelin tutkia,

löytyisikö ylionistonmäeltä jotakin ihmisläheisempnä opieksita—

vas. Ei löytynyt, vaan täytyi matkute tnne Nattilnnnismoen saak

ka.

Ilarreetan lylania, Lennonio, Inloody Illionia, karipalloa, sques—

hie. Luennoilis ja pnliisiasemalla käyntejä ( polkupyöräni on

kähveilettyi ). Isona minusta tulee Suomen jiäkiekkomajoukkuenn

psykologi.

Suvi rakastaa tähtiä, simpukoi ta, puilopastia, parhosio,

merta ja lokkeja. ¶iuvi rakas taa soteonksarta. Sovi rsknstaa

elämää

ben, ratikat, Kaup1etori , Knliio, dunnorit , trokari t, pimee

pullo 131:—, pollarit, koskis, soppa, kaisve aamu, kisaenpeskm

maistuu suussa, luovia ideoita, kurni , Taakka, Kolme iloisen,

faija, summa, nvetan huju oaiiiinsssa, klim pisoppe, vasta—

psis tettu kokko, kiherryatä peiton olla, farsaririta huinilodos—

ao, aisko sanon:” mii juon vaan knupaneat tom” , tuaina kualiei to

kiasnja nountan tak Jaa, ulkovessa ilo pokk sesrua , p1 lkkopimaää

Puuhaa, Simeon, Leevi. . . , Kanerva kiva npa, verivalo t, 3 rakkaut

ta samaan poi kaan , pai vnk irja, Ilo Lea jo Inldma , kuti tusoanki mun

puiloapyöritystä , Piirja luiao Liskäima ja innitsnreiii o, etiikke,

(lakka raateot noki , lbeapnria—suijettu, Vihiti , luonnoavärjiiys,



peliva, vsstvriL, nuljä vuuttu saman kuturi ilja, rikstaiiiistå,

tappeluu, iJlhiciiflit3, syrjähyppyjä’ rak,st€inista, itsansii iny—
tuija L i , tui.sun luytmtutä • ja suma alus as , tyi:i Li, uuunuuoja, mukuu—
hauvoju, suoliauantrjtu, kuulomu, Litus, Rkkauäki — natsien äni,
änita — lntl , Tiina —Sisilim, Jukka — PariIsi, minä — Jyväskylä,
assosiantiut, lrsy s ja piste, jonka jälkeen siLmä.

( marju Samppais)

Ja he. . .su no siLtaa Lais syksy ja saa kahluto kai taisissa

vnuhtnrnnlehtiissä • kIva. . .Ei siellä melkälulsen kotikonnuilis

luluijärueliä vsehtari 1< avo, pelkkiä kitokusvuisi s lappi5 vaan.

Suutaokin tässä on p1 Caj naalaistyliarä iho liukallyksis 5 noin

suuressa ( ) kaupunjisso: kutikylLilä kun esim, autojen nakaais—

ti hoyu oli n 1 viikossa. Sekin ainoa säikyttail knat olla pa—

rustunliisasti , otini tässä psi juo kakkuja paistaila. Nu , onhan

se kaurapuurokio hyvää. . .tlet yya rajaan saakka.

Jutulo ki täytyisI aika hrraste , ettal likejuitulsi ja euk—

kihäperöitylui ainoa Kurtapuhjan puu jono. Olin ajatellut parhaan—

auntpilriä (muistuttqsaan kutikontujen suulaistu mriuistu) tai

kuoppikalinkurssla kunnes huonislo naIsten lauluyhtyeen to 14. 30.

Näkyy tosin ulavun psykoloujln sruskurssir kanssa paullskknin.

No, känppis aLiLutyy ujihkus a ljnl risaltuol. Se ankin ju puni yks

mi tu tri kuulin, o.iskoli On Luzzilta kurupuurou?

( L nuo a Fansk melu )

19.
21 .9.1982 Kellon käydessä yhtiitoista kirjoitus pöytLini äärellä

Pelästyttlvät minut ihan tuolla Rentukan tutustumiallloouiatos—

se ; kertoivat otti-i huomiaakoi pitäisi pnlnutto se sopustus’ “omas

ta itaestä”. Vaikka ehdinkin jo olokarron tytöille luvato, etten

enää tänä iltaoo kirjoittaisi sitä, niin tässä minä kuitenkin is—

En aio klrjoittao, miksi halusin psykon lnkeiaoun enkä myöskä 0

kerro, miksi tulin Turusta tänne Jyväskylään, sillä Turussakio

voi lukea psykologiaa. Tuntuu, että oieo jo liian usein vastan—

out tämäe tapoisiin kysymyksiin]

Olen siis Kristiina Turusta, ja on kivs olla täällä Jyväskylis—

sä. Kaipsan kuitenkin usein Rurajokea ja Turun torls, sekä tunk—

kaisim ja pimeitä osakuntien kapakoita, jotka löytyvät Turuh yo—
talon kellariste.

Laitoin juuri vanhaan maokksriini soiaaan Heetarin mandoliini—

miehen, joka kertoo minulle ystävästäni, joka vielä viikko tnkspe—

rio kierteli mesulmaa msndoliini rinksn päällä. Hesnua miten laulu

jen sano jakin kuuntelee ihan eritavalle, kun on joku johon ajatuk

set aine paiaavat]”Flei ystävä pyyhi kyyneieet, aivon turhaan ni.i tä
teet minä mandoliinin rinksn päällä saan kulkemaan, kyllä muistan

sinutkin. • ‘“

Nukkumaan tästä kai pitäisi käydä, tilaston kuresi huomen aamulla.

Vaikka olenkin vielä yllättävän pirteä, en kuitenkaan tunnu keksivän

itsestäni mitään kertomista. Sutta jotenkin minusta tuntuu, että ta

paamme vielä monesti vuosien varrella]

hyvää yötä ja kauniita unis]

Ninä loi Kokkisan korkeita Koununkoukelto, (Ni—ir, sallsinnnkin

pieni kunta no oi sana sa Kaski —Sn nsnn poh jui sanassa).

Jyväskylän yliopisto ja Kortapnhjo nuat minulle jo v iso vuudsltn

tuttuja pail koja. Kovati minusta yrl te tUo suniologio tehdä,

eLi t te anhä n mi rä tjn trau t n 1 as o ikai n ne k sani . 1 oy kala pia on

kunnia tanut minna aino kaikkein eilen, ia nkasinkin itseni viime

keväänä1aykniouinn kulutunnhjalmaan.

12.

--



‘o.
Jos en olisi psyi<oloiari iiiiskolijs, PPivi J0iJIil0i.iorii 10,

olisin vjriuisIii\in tuo pöydll ui kasvava psooslinkukko: soi:in on
monen niiolestl toisoal to vaatimaton, tois.oI ts Ihoi uootivo kasvi,
jonka ktjkinnoi i a tkaorisasiiiiiion soet Las aluksi iiytti voikeol tu.
Onneksi kuitEnkin aion joku luottoa vihor1joukal onso jo ut no, ett(i
soavotettu tulos on hallin hiiolenpidon arvoinen. \iaikksnyt sitten en
olekaan pnavalinkukka vaan opiskelija, tonnoi silti olevani osa luontoa,
jonka roniiasts saan voimoni Tiillä Jyväskylössä vain luonnon osana
ol osloon on voi kosiipaa 1< in Hei sjärvvl ii , jonka euli osaa juursoi
ks s vava t.

Olen Leppäaaori, Taisto Jaakko; suntynyt 26 päivää

senjiilkeen, kun Kakkosen tasavalta alkoi, mykylsassä

allimässäni olan toiminut aiemmin apuvalojann, opuvänkä—

rinä kiitolinjaasa, metaurina, työttömänä asalatakial—

täytyjänä ja lopulta röntganholtejana. Kaikkien luidan,

kaliojan, versuunien jo aunlien röntgoaaiaan jäikaan

päätin siirtyä tähän röntgensiisää kehlttä vOin koulutus—

ohjelmaan.

Harratukset: kevät, talvi, syksy, kesä, kirjoittelu,

musiikki ja ruuhkobuasoiasa natkustalu. Kriittisat

mitat: vain yksi: 5(1 cl.

1.
70 vuotta on kulunut siitä, kun aynoyin tnllsomonn koti tanhvvla.
(<yllä tuossa ajassa on ehtlnytkin moalo stytölln tul lv tutuksi lhl—
seudun joka ainoa klvikko. klijsilypou, pnrn, muurninii okeko jo p:rhoot
sana i 1< km p a 1 1< et,

Olan kaavanut kilpoa koirien ja kissnjun konsso. Nytkin on ikivä
tuhtla, pärrölstä korjolankorhukoiree, Rkva jo potoloiskaa icotlkissea,
Rrt Lue.

Kotielliinton lisäksi pidän musiikista. Sävalkorvani ottoa vostoon
niin punkkla koin klassista lo musiikkio (riippoen alolialesta).
Soittelen itsakin vähän pianoa osaksi llcjks ni. Lilkunteherrastuksot
yhdistyuät nekin musIikkiIn: Lnnsoisiaesto tykkään ihon veltovosti.
Loput oapao—ajastool huaputtelen si ten muu ton vaan. Joakus olen
jatkuvasti TI ennusaa”. Toislneon taas tulee kouoie, jolloin raohoi—
tuo kämppääni mjatuksinoni (7) ja.. .tenLtikirjninenl. Toisin sanoen
löhöän kitlsevpsai nojstoollssa, toijottelan ikkonoata ulos (anlni<—.
kliän ei viitsi tuijntelle: violetti seinänväri saa ainut t,ntoaoan
oloni rauhettnaaksi) , näperrän käsltöitä parin vonden nikaoarouksclla
ja mutuetelen koksejä

Olen Nerja Turusta, leperton ja lapsellinen lasten—

tarhanopettoja. Edellisen koulutuksen lyhyydon vuoksi

pälitin opiskella lisää losten ja nuorton ohjousto.

Paitsi syiimletä harrastsn myös nukkuaista. P1inulla

on hyvä eialikuoitua (ainakin tontniasä).

Terve, d y s!

Ninä olon i<eriisen Saara, LNU:loinan — kotoisin olen

Kioruondeltä, lisolsen lähnltä. Täooe tulin onnekkal—

den no ttueien (plus ennankoikkoa omnn kiinnostuksen

pnhjol te) avo roon lukinis ts.

r

1
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Hei

(Tuula Kokkonen)

Ena jo oli aikornijksrrnani tehäN itseni esittely arvoitijl<oen muntoon,

mutta miten olisi tämä:

Hei te kaikki mieleltiiän vapaat opiskelijoti Seurastinne on

kiinnostunut vpaamielineo Joensuussa v. 6? syntynyt “iso vaalee”

outo Kumpulainen. Horraston hengen liikuntaa ja kiusaamista, ruumiin

lepoa ja lellirnistä — tai päinvastoin. Heittäydyin lukion jälkeen

vuoden ajaksi bolinemiksi lunmisvoimani elvy ttä jäksi, siinä sivussa

olen motkustellut ja tehnyt tiiitäl<in lasten keusiirtolassa, pankiusa

puutrirhoissa, vajoamielisliritokanaa, loiririt;ialueella, matkaoprraar,a,

taideohjaajona jne, jne. Nyt 1 ulen saaneeni elämäni järjestykseen

LN0I<:n avulla. Yst, vast— nimim— estääkö tiedonjono ja elmnnälkä

on e 1< Simo st a?

Ulen Karja Lehtinan I-Ieisinijin humusta. ilari pieni,

ahkera, tumma ja tunnoilinan, opiskelu on elämäni.

Kuuten oLen täydellinen, mutta olen hieman alierijinen

aamuille ja heikko kulinaarisille nautinnoille,

Pliivikki KontLinen Kuopiosta. Ikä, pituus, paino

tilanteen mukaan. Koulutusohjelma LNUK ent. KJ\SKU;

valmis LTO ja YU. Harrastuksia un. Unrinaispiirteet

väkiileuka, levottornat jalat ja iI<uinon optimismi.

Nlnri uleri Riitta Rikkila. Toinen nimi on Helena, jos se
kiinnostaa. Kotoisin olen Kuopiosta, sieltä, missä on se Puijon
torni, [litäkö opikelon? Juu, sitä psykolugijahari minä. Ehkä
sitte jonkun vLinden kulu ttua vain jo selvitellä, miksi aloitin
tiimun jutun “minä”—sanalla. Kitäirän Freud sanoisi?

[luut asiat minUsta selviävät joskus myöhemmin — jos ovat selvitäkseen

Yket tämin vuniian innokl<ristj psykologian UUsista opisl<alijois—
ti ui ui minä oli Pirjo [ei ari E rkinan tti

Kotoisin kaukaa Puhjni s—lohjnnmaal ta, pikkuruisesta Ha pdve—
don kirkonkyläntii. Kuritus koupunkimaisoen elämtinrytmiin on ollut
suoraa tein jirizytLävu, mut te pikkuhil Jaa 20 m2:n yksiii sIkaa tun
tua tucvsljiUolt lepupaikalta työntäyteiston päivien jikoun,

Itse psykoloqij ja opiskelun ylevät tavoitteet ovat vielä niin
uusia ja outoja astui te, että niistä on parasta tssä vaiheessa
vai eta. Jospo trnä tästi lähtee sujumaan ja ehkäpä se paljon puhut
tu tiadunjunokin saavuttaa minun vielä niin tiedo ttomst aivoni,

Lu±ipjien Jyekä j Jyväskylän maalaiskunta, Jotta pääaio ei
unoh tUJiLi.

Keskiviikkona 22, syysIcur.rta, viimeisenä palautuspäivänä tjusi

unoritannana Ljrjii kuni,itijhtjivL,n. Kulentoi-ioaa ei asiasta ollut
riainintaa. Unohdus ts kaikki tyyiini. 1 yypillistä. Hariiritto, ei har—
mi te, h ririi Ltae, ei hirirritakeon, sillä hän ei aivluisati kirjoita
i Leo Loan, Ci &iinkoan jLilkises ti. Jo ten se jääköön,

Olin Pirjo LNO :lainnn, syntynyt kisaarivunnna •b3. Kotini on

susikaupiingissa, Lieksassa, punnis?usa toLose Pie joen i t rinnalla.

Siellä olen asunutä ei änyt ja kokenut lähes <oko täliinas tinen elämäni

Soi tnri p i arioa. aaritin musiikista, luen pal jun. mk otan konsertteja,

teatteri a ja luontoa.

Rlkuurriä rudrt alkavat Jo olla tarina pia ja tiriirina 0 itityvirii titiliä

uirihujnri jo riuiioll ystvi sir <1L1S00.



IKnl[jj_ Eeva; 1 dli: LNlII\

— Toisen opiskeluvooden aloittaminen 1 hteu ( ukavuodun) kuhi tyspsykan

opi ske ii jona suh tkuh t toi vuikko 1 le nilul ul iä ; viik(. oI i n jo Iii ukki uo

väsynuanä eliel Luo vuoden opinnoisto ja monista hrrasturstni

juu t en

Toivon npi skeloltjni rikkoi La oliliyksia , rkklLa ystioia ja

terveitä aj Loksia, jotko aliistuiisivät hLuiaLä hyväo!

Koppinen Helena; 1 dli? LNHK

tila synnyin reilut kaksikymitientii vuotta takaperin ja vokoutln

heti olkoon läonäoievt rnoht,vista äänivsroistni , joilla olen

eyähenniin huutanut itoeni upsearikai asti, siihenhiin ei yo—pohjan

lisäksi juuri muuta trvitakoan. Elämäni alkutaijialeen vietin Hao—

vonufiäsaä (Hoavanpiäasä ), jossa on puotilaatikko, kylakauppa ja

viime kaLliin aLi kioskikin, josta sai jäateldtdtteruito ja mieli—

jooinaani , jäiäkyisää poolukkalimonaatia. Nutta ui ttan eri uno kaunii—

no kasäpivänii 1—kai stoinen moottori tie laskeutui iiyllymnie paolla

jo edessä oli liihtä Lopunkiin, Joensohun. [n koskan oppinut

pitäa än oLo kaupontista ja pyririkin sieltä pois kikin voimin ja

Lis. ii on tulos.

Nyt olen norhaeilisati alkon sor teollisesti huastelava opiske

li lan alko, herkkä hyvänthtoinen, helposti hoijattava hupsu. Mo

nia La kohta aistani onnettoiiiookaisti ja vuatoinkoymisitani (pyu—

rin psi 11km piliistattiin heti tänne suotettoani) en kuitenkaan

usko mo ilman johotjteen vnsn etsin siadiallaaisesti jotain joka te—

(loi silmän elämän roolsoksi. Kotopuolessa jo pybräretkill;ioi olan

turhorintunot ihaistun sosiaaliseen oolkeotoneisuutaen ja niinpä

olenkin toiminut palkattoana “jiiänsärkijonä” , mutta se ei lo 1elo11—

le ; vie korkeiotan pullakahveille, joten piiotiri hankkia omiiotin

ja jatkaa sitten elilinäntulitävääni . Riniin, nieins ihan unohtovo,

on alulle annettu olisikin, Kari Karjalainen

ii

Olen (Kaarina Heikkilä Haminaata, pienestä ja pyhreästä

rannikkokaupungiste. Mikä sitten tempoisl minut irti pik—

kukeupungin ympyröistä ja lennätti tänne? Psykologian

opiskelupe hyvinkin.

Mieltymyksistäni l<ertoilen sen verran, että lempivärini

on sininen ja voodenajoista syksy miellyttää eniten: sen

aateet, luuli, kellastoneet puiden lehdet, harmaat päivät

ja synkät yht. Suklea, peltipurkit ja kynttilät ovat suuret

hei (<koo te n i.

Toivottavasti täällä viihtyy — onhan nyt syksy ja kynt—

tilöiden eika.

Jouni I(lapiessa, 020359—0950.

Syntynyt Muonlnsse, elänyt n. 4 vuotta Kilpisjärvellä,

loput Kolarisse (Lapissa).

Ominaisuuksia: narsisti, herkkä, tonteellinen (ei ehkä

näy — nuorisorikollinen tausta, täytyi näytells kovista)

eilahteleva, hajasielinen, harvinaisen ujo tietyissä

tilanteissa.

Suhde luontoon: luonnonauojnlija; suhde ihmiseen: humo—

nisti (ainakin haluaisin olla); ex—uskovalnen, nykyisin

eteisti (en tiedä kuinka kauan). Filosofinen pohdiskelu

osa minua, varsinkin kapakassa parin kaljan jälkaon.

Koettakaa ysmärtää

Lisää tietoja osoitteesta Oonineäentie 1 3 13 (kahvi—

tarjoilu).

Minäkin eolen toki, vain sen tiedän, enkä sitäkään ainaa

Toivnttnvasti takin,

terveisin Marja

TV
virallinen nimikirjoitos

P5. “On pnrempi olla onneton Sokratns kuin tyydy tetty aika”

1

______________
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KEPSY:n lehti aloitte]i juttusarjaa psykologin elämän—

katsumuksesta. Iloa kiinnosti ja ajattelinme laajentaa hommaa

haiker1jnaailmon kiintoisiin juttuihin ja sitten soveltaa tätä

opi okelijaponuluutioon.

Ensimmäisenä löysimiie Ollin. Olli on mukava mies, psyko

logian opiskelijana vielä alussa (Takana lastentarhaopisto ja
kasvatustiede till täällä Jyväskylässä),ja kun ei mies esitte—

lyö muistanut kirjoittaa, kostimme tämän panenalla Ollin an—
keraan syvähaastatteluun. Tulokset olivat hyviä kuin itselei—

votut särpinet, mutta toimittaja eivät aina muistaneet otttan
kaikkea ylös:

Ä1?SYKE: Minkiis takia tulit osykologiaa lukemaan?

OLli: Tämä tuli ihan pakosta. Lnstenterhaopistolla tutustuin
vähiin Dsykologiaan, ennen en sitä ollutkaan lukenut. Sitten

o Linkin tilanteessa, että opiskelin kesvaiusiiedettä, muita
enempi lueskelin psykologiaa. Tähän piti päästä,

Ä (Vakuuttuneena Ollin sisusta): No mikä siinä psykologiassa

niin kovasti kiinnosti?

0: Tieto ihmisestä, tuntuu että ihminen on niin tavattoman
uiolenkiintoinsn olio.Esiiuerkiksi hiologia, ei seli ainen
kiinnosta niin pslj on kuin ihmisen sisäinen. Sitä keutte avau
tuu ilahdoll isuus itset, iedostuksssn,

Sitä myötä on tullut uusia ajatuksia, kun tutustuu psyko—
logiaun. Aine tulee uusia asioita, joite ei tiedä.

Ä: Onko psykologia antanut mitääm uutta tiadostamista, kaksin—

töjö oisasta itsestä?

0: 0—on, aika monella osa—alueella on tullut mietittyä asioita

eri kanti]ta, Esim, jokin psykoterapia, sen näkökulman kautta

voi taas tuikiskalla omaa elämää, . . Voi sauda oival luksia esim.

suhteesta vanhempiin (ja ihijiissuhteista. Oma käyttäytyminen

selkiytyy, tiedostamattonia motiiveja löytyy. On sielehkiin—

toista “analysoida” itseä0n.

Ä: Tuleeko tieto muista oman itsen ksutta?
0: Minusta se on yksi toisen ihmisen ymmäriänisen odal iytys,,
Ä: Onko motivaatiosi psykologiaan itsesi vai muiden auttani—
seen liittyvä?

0: Molemmat ovat varmaan mukana, tavoitteena on kokoinisvaltai—
nen tieto ihmisestä. Ei niinkä°n ongelnakeskeisyys vaan tieto.

Ä: Millaisia motiiveja psykologian opiskelijoilla yleensä on
taka—alalla? Omia ongelmia?

O:Ehkä siinä on kokemuksiakin. Ei vältiämätiä omakohtaisia, voi
olla myös ympäristössä sattuneita ikäviä asioite. Siitä tulee
halu lievit0ä, auttae. Kun ongelman tietää, tulee halu tehdä
kaikkensa, attei se enäö olisi niin iasitiava toiselle iii i—
selle.

[(Xrsykkeen supertoimittajat ja Olli intoutuvat pohtimonn mm.
soveltuvuuskokeita ja sitä katsiiko se miten tarkkaan pois
niitä joilla on omia ongelmia, Levylautaselle pistetään Hassi—
sen “Rumat sävelet”., kaikki huomaavat kuuntelevansa tilan
teeseen sopivia psykologista lauluja).
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Olli: Tuntuu, ettö töh?in kaikkeen olisi pakko liittyö. myös halu

selvittH omaa köyttöytymistit”n. Kyllö minö olen löytinyt psy—

kologiasta vastauksia ongelmiini,joita olen kohdannut. Kun al

kaa tiedostaa jotain tlillaisia, tulee “ahaa”—olömyksitt...

Ehkö siinFi vaiheessa, kun aletaan suuntautua, tHmH nökyy. Olisko

kliiniselle puolelle enemmön vetoa, jos ihmisten völiset ongel—

nat ovat löheiseapiii?

/X: No entöpö työn kannalta, onko parempi jos tarapeutilla on

ollut tai per5ti MhN on omia akuuttejakin ongelmia?

Luulen, ottI on. Itsensh tuntemisen vaikutus auttaa, jos on itse

selvittönyt ongelmat0

O Ajattelin ihmistö, jolla ei ole ongelmia, toivotoh tapaus

(naurua) Voiko sellaista ollakaan?

Ä: Mikiis on opetuksen asema? Mitö koulutus voi antaa?

0: Thöa mennessö ei vielö kovin paljoa, motivointia on lai

toksen taholta tullut mukavasti.

Ä (KaskeyttlH paskamaisesti): Kyllö se siltI vielö kerisee.

0: Eivöt ne ole vielö onnistuneet.. Hirmuisten teoriataustojea

ja tilastojen mielekkyyttö, yhteyttö työelömöön on väikea alh

dl. Tieteentenssa sen kyllö ymmörtö”.

T”rketntö on JTenkilökohtaistn Kykypotentiaalien Mobilisoimi—

nen (hurmosta). Koulutuksen pit5isi pystyI klyttöxeö”n enemmön

opiskelijan poteatiaalia. (Sitten puhuimme kommunikaatioista

ja sosiodroamoista ja semmoisista, johon Olli): En panisi pa—

kaksi vaikka töllaista tulisi viralliseen opetukseenkin.’

Ä: Entöpö ihmiskuvasi? Millainen se on?

0: Olen ajatellut ihmistö sellaisena. .Valtaisena potentiaali—

möykkynö, jokaisessa on ainesta vaikka mihin. Pitisi löyttöö

keinot, joilla mahdollisimman monella olisi mahdollisuus to—
tut taa itsessön olevia kykyjö.

Sitten on tImO peruskysynys hyviistö ja pahasta.. Voiko psykolo

gia iliisiskuva olla kumpaistakaen?riiitöhfln siihen sanoisi?

Ei kyllö saa positiivinen töytyy olla, loppujen lopuksi ihminen

on nZthtövfl perinmilt°ön ns. hyvInä, Jos löhtee siit4t, ettö ih—
ninen on paha: Eihiin töhön paljoa jörkeä tarvita, ettö nökee
työn silloin turhaksi. • Kauheuksia ei silti saa jiittfl” huoniot—

ta. Pitöpi olla kriittinen.

Ä: MAA: Töstö pöösenkin.. Onko psykologi sopeuttaja vai kapinal—
unen?

0: Inhottava ajatella pelkäst?iön sopeuttajana, varsinkin, jos
nouffattaisi ulknisia arvoja... Ei: Sama jos laittais kaikki
keskitysleiriin. Ei voi olla pelköstöön jonpi kumpi, on tasa—

painoilSava viilillä.

Ä: Ihminen on hyvö ja sitten nImI kauheudet,. Tössiihiin on risti
riita?

0: luhottavaa,., voisin ajatella nOin.. Ihminen on ajanut it—
sensö v rWin suuntaan ja joutunut pahaan tekoon. Kelkka olisi
k&iönnettövl ajoissa0

Ä: Millainen on psykologin ma ilnankuva yleensö?

0: on hyödyllistii olla monipuolinen, on sallittava yksilölli—
sdt maailnankuvat, kunhan ne ovat hyviiN tarkoittaviu, perustel
lusti. Mutta eivöt psykologit voi olla jöiaptisti samanlaisia.
Ä:Onko siis mitOIn Sitä Oikeaa naailmankuvNa?

0: Menee arvaukseksi.. ehköpä ehdottomuus, sulkeutuneisuus omann
nökenykseen ot pahasta, se astuI positiivista kehitystö.
X: Mistä lähtee voima auttaa? Potentiaalin tajuamisest?
0: Se ei yksin rutH, Oisakohtaista kokemusta tarvitaan, ettö
tömä johtaa johonkin..

Kirjuri: Nyt ml en enIN kirjoita sanaakaan.

Kaikki yhdessä, höflsten... Kaunokirjallisuus., piru kun niissö
on syvällistä psykologiaa,,, vastuu,, mukava tulleen jutella..
tötä ei laiteta lehteemine. . musiikki. jos tuota aitO ohhoh jaa,
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— Niin, meitä on viisi tyttöä tekemässä tätä tutkimusta

ja ajattelimme, että —

— Jaa, tyttöjä kaikki?

- Niin —

— Minä olenkin joskus ihmetellyt sitä, miksi naiset

hakeutuvat opiskelemaan psykologiaa. Eikö teidän

olisi yksinkertaisemPaa hoivata opettajana tai sai—

raanhoitajana eikä “pään kautta”?

— 9’’

ps. kyseessä oli tutkimus, jossa yritettiin selvittää

sukupuoleen nähden perinteisesti ja ei—perintei

sesti opiskelualaflsa valiuneiden nuorten suku—

puoliidefltiteettiä ja ammatinvalintaa.

“4AN ÅSTE VARA 1ARO
‘ (1FÖR K[T KLARA .SI& i4AR

Sitaatti on ruotsinsuomalaisen Matin toteamus elamästään Ruot
sissa. Katselin Ruotsin TV:n tekerniä ohjelmaa yhden siirtolaisen
elämänkohtalosta Solmu—gruppenin toimistossa Tulqholmassa viime
kesänä.Se tositarina päättyi itsetuhoon, eikä tämänkaltainen ole
vierasta Solmun työntekijöille.

Solmu—gruppen on toiminut kahdeksan vuotta Tukholman sosiaali-
lautakunnan alaisena avohoitoyksikkönä 16—25— vuotiaille suoma—
laisnuorille, joilla on erilaisia vaikeuksia. Ongelmia voi olla
huumeiden tai alkoholin kanssa,ei ole asuntoa, työtä, ystäviä.
Jotain voi siirtolaisten elämästä aavistelia omien kesä— ja jou—
lutyökokemustensa perusteella. Onhan siellä vapaata, viikasta,
värikästä... mutta ainakin minä olen tuntenut hautautuvani kai
tereiden alle, kun yritän saada unta Landstingetin raidallisen
pussilakanan alla kolkossa asuntolakopaerossa. Käytävässä soi
hevi ja tyhjä nauru, korvissa vieras kieli. Mielessä kiertävät
päivän epäonnistumiset, epäluulot,epävarmuus, menetetyt kohtaa—
nimet. Tämän kyllä kestää, se on vain rikastavaa vaihtelua ja
rakentava kokemus, mutta tuhansille se on hamaen tulevaisuuteen
jatkuvaa todellisuutta. Elämä on kuin Asfalttikukan Sirkan.

Soimun työntekijät— viisi sosiaalityötekijää, erikoissairaanhoi—
taja, kanslisti ja osa-aika lääkäri — ovat itsekin suomalaisia,
samoja tuntoja tunteneita ja yhä tuntevia. “Yhä tulee hetkiä, et
ten voi ymmärtää ruotsalaisia.., ei enää kielen takia, vaan siksi,
että he ovat ruotsalaisia”, sanoo Hertta, 21 vuotta Ruotsissa
asunut sosiaalityöntekijä. Solmuun on varmasti helpompi tulla is
tuskelemaan, juomaan kahvia ja rupattelemaan, kuin etsiytyä jono t—
tamaan klinikoille, toimistoihin, asemille. Solmussa vol joko vain
viettää aikaa, lukea lehtiä tai keskustella ryhmissä tai kahden—
kesken työntekijän kanssa. Tarkoituksena on luoda hyväksyvä il
mapiiri, lisätä siten nuorten näkemystä omasta itsestään ja tilan—
teestaan sekä saada heitä käyttämään voimavarojaan ongelmiensa
ratkaisuun. Seinällä on tunnuslause On du har knutar som du mts

EIHÄN USKOISI, TYTÖT

eli

AUTENTTINEN KATKELMA PUHEIJUSTA ERÄÄN

KPL:N (MIES)TUTKIJAN KANSSA
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på egen hand kan lösa, kan du komma till osa för att få råd och

hjälp.

Solmun asiakkaita ei varsinaisesti voi nimittää siirtolaisiksi,

sillä heidän lähtökohtansa ovat oleellisesti erilaiset. Siirto—

laisilla onyleensä järjestyneet työolnt, asunto ja he tulevat

virallista tietä. Solmun asiakkaat ovat pikemmin sosiaalipoliit

tisia pakolnisia, joilta on jo Suomessa vietyoikeudet ja mahdolli

suudet tasapainoisiin kasvuoloihin, työhön, asuntoon. “Heille on

luotu kuva kyvyttömyyestä itse vaikuttaa omaan tilanteeseensa”,

sanovat solmulaiset. Suomessa on petytty ja epäonnistuttu ja kyl

lä Ruotsisaa saovutetaonkin usein korkeampi status kuin monilla

muilla- ainakin etelämaalaisia arvostetaan vielä vähemmän.

Solmussa korostetaan suomalaisuutta —“tie integroitumiseen kulkee

segregaation kautta” — eliensin on luotava identiteettinsä suo

malaisena ja vasta sitten voi jäsentyä vieraaseen maahan. Tämä

korostus saa epäilemään, olisiko se jo liikaa j€rioottisuutta ja

kansallistunnon korostusta. Eikö voi olla tasapainoisia maailman-.

kansalaisia? Vastaukseksi erikoissairaanhoitaja Maija kertoo lää—

kärissäkäynnistään.Lääkäri oli esitellyt itsensä nimeltä:”Tysk”.

Suurenhätänsä hetkellä Maija oli vaistomaisesti vastannut”Finsk.”

Kansalaisuus oli hänelle jotain pohjimmaista, tärkeää, turvallis

ta. Kansallisuus on kai muutakin kuin juuret, se on kieli, kult—.

tuuri kaikkineen, ajattelu.

Ehkä “kova” ihminensivusta katsottuna pärjää vieraassa yhteis

kunnassa, mutta syvempi sopeutuminen, jäsentyminen,edellyttää

kypsyyttä, tasapainoisuutta, varmuutta. “Man mIste vara mogen

för att klara sig är.”

Solmussa oli tnu Lyytikäinen

J

Ps’Y kO LOIAN
OPETUSTA LRLAJiSSA

f3

Oikeastaan tähän juttuun johtanuet tapahtumat olivat
täydellistää aattumaa. I-Iaahuiltuarnnie Irlannin tasavallan
Galwan kaupungissa erään riinsistyneun portin ja Llepartrnent
of Psychology —kyltin ohi sisöpihalle, otti eräs kohte—
lias opiskelijapoika ohjat käsiinsä. Hän käsitti pyyntömme
laitoksen näkemisesto kirjaimellisesti, ja ennenkuin eh—
dimme vastLlstella seisoimme jo henkilkonnan huoneassa,
jossa isänniksi yllätten joutuneet Ruth Cortis ja [Jecian
Coogan olivt kahvikuppostensa äärellä. Syntynyt keskustelu
kulki nopeasti aiheesta toiseen, ja monia iiielunkiintuisiu
seikkoja jäi käsittelemättä.

Finland.. .hmm. . . , mietiskeliviit isäntämrne ja koattivat
etsiä kiinnekohtia suomalaiseen psykolugiaan. Pienen

hakemisen jälkeen Ruth ksivoi esille lapon, joka oli tullut
Helsingin yliopiston yleisen psykologian laitokselta ja
jossa kyseltiin jotäkin Ruthin artikkelia. Pian myös

Jyväskylä —nimi niuistettiin, koskapa löytyi tutkimusiapurtti

kielen ja lapsen sukupuoli—identiteetin suhdetta koske

vasta tutkimuksesta, ja eräs tämän kansainvälisen tutki ja--
ryhmän jäsenistö oli — kukas muu kuin Risto Fried. Oli

tietenkin suuri ilo saada kertoa hänen työskentelevän Jy

väskylässä. Siitä juttu siirtyikin huomioihin laitokses—

tamme. Ruthille ja Googanille tuntui olevan melkoinen ihme
Jyväskylän psykologian laitoksen kokoinen yksikkö.

Psykologian asemaa Irlannissa on vaikea ymmärtää
ilman katolisen kirkon keskeisen aseman huoinaamista.
Sen vaikutus ei ole vain historiallinen tosiseikka, vaan
myös ennenkaikkea jatkuvasti arkipäivän elämässä näkyvä

ilmiö. Periaatteessa se via jäsenensä “kehdoata hautaan”,

ja vaikka “tuhannen kapakan kautta”, sillä kitolisuucjolle

tyypilliseen tapaan se on pystynyt suijittamaan sisäänsä

koko iantilaisen elämänmenon hevoskilpailuinven ja pubei

neen.



Niinpä sen vaikutus ulottuu valtiollisen tason pää—
töksenteknnn ja sitä kautta ylinpistoihinkin. Tasavallan
puolella toimii kaksi yliopistoa: katolinen National Uni—
versity of Ireland ja protestanttinen Trinity College.
TE toimii luhlinissa, jossa sen messiivisen srvokkaat
rakennukset tarjoavat opiskelupaikan noin 5000 opiske—
lijalle. Katolinen yliopisto toimii kolmessa univarsity

collogessa, lublinisss, Cnrkissm ja Calwayssa, joissa
yhteensä on noin 15 500 opiskelijaa. Riemmin erottelu
oli hyvinkin tarkkaa, sillä vielä 1950 —luvulla kato
linen kirkko kielsi kannattajiaan kuolemansynnin uhalla
käymästä Trinity Collsgee.

Psykologien aseme ei ole kovin tärkeä, erillieeksi
oppiaineeksi se on tullut vasta melko myöhään, eikä
sen upotukseen ole kiinnitetty suurta huomiota. Hallin—
nollisessa jaottelussa se kuuluu “humsnist. tiedekuntaan’t,

jonne pääseminen on yleensä helpointa. Sen opetuksessa
heijastuvat teologian ja filosofian vaikutukset, sillä
erettuaen omaksi oppiainoeksi opettajat olivat usein
edelleen samat. Esimerkiksi Gorkissa vielä äskettäin
toimi laitoksen johtajana pappishenkilö ja opettajina
nunnet. Vaikka he olivatkin hienoja ihmisiä, kuten

meille painotettiin, lienee syytä ejDäillä selibeatti—
lupauksen antaneidan henkilöiden kiinnostusta esim.
lapsen sukupuoli—identiteetin kehityksen tutkimiseen

ja opettamiseen.

Psykologien vähäinen arvostus näkyy myös heikkoine

fyysisinä olosuhtoins: Galaeyn laitoksen rakennus on

vanha ja nuhrsantunut. aupeus uudesta rakennuksesta

on ollut, mutta sitä on siirretty tulevaisuuteen;

Henkilökuntaa ei ole riittävästi, opetuksesta vastaa
laitoksen johtaja ja viisi muuta vnkituiete henkilöä,

lisäksi on teknistä henkilökuntaa ja tuntiopettejis.

Galaayn cnllsgessa on mahdollista opiakul ts nuin 3

vuotta vievä parustutkinto, juliuin opiskuiloan yleistä

psykologiaa ilman sen suurempia suuntautumiavaihtoehtoja.

Tämän jälkeen alasta kiinnostuneet voivat hokeutua Eng

lantiin jatko—opirituihin, mitkä sitten antavat psykulogin

pätevyyden. Tähän koulutukseen ääseminon on kuitenkin

vaikeaa, ja toisaalta paykologin virkoja ei Irlannissa

juuri ole paljoakaan. Näinollen psykologia on osalle

opiskelijoita sivuoineen asemassa, esim. kasvotuatiedettä

opiskeleville. Pääaineupiskelijat opiakelivet aivu—

aineina puolestaan usein kasvatustiedettä ja sosiulogiaa.

Tilastotietaen ja kieliopintojen määrä ja latu lienevät

liki yleismaailmallinen kiuas (7), sille Qalaaynkin opis—

kelijatiulittavat niistä. Uppikirjoisaa sensijaan ei

pikaisen vertailun perusteella tuntunut löytyvän kovin

kaan monia yhteisiä.

Valitettavasti kuva itse käytäunön apiskelusto jäi

puutteelliseksi opiskelijoiden lomisn vuoksi. Jokatapauk—

sessa tenttijärjestslmä iamjoine knkonaisuuksinoen poik

keaa meikeläisestä selvästi.

Kieliopintojen tarposlliauut ts siunoten

Julkusen Rrto

?jH.
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“Oppia itsensä on unohtaa itsensä” (Dogen)

1 • HISTORIALLISTA TAUSTAA

Zenbuddhalaisuus syntyi n. 400-500 jKr, kun mahayana-buddha
laisuus kulkeutui Intiasta suurten vuorten yli Kiinaan ja Jou
tui siellä vuorovaikutukseen taolaisuuden kanssa. Kiinalainan
vaikutus näkyy mm. siinä, että zenbuddhalaiset korvaavat pit
kän, useita jälleensyntymisiä kestävän valaistumisprosessin
äkillisellä valnistumisella. Edelleen buddhalaisen maailmankiel—
teisyyden tilalla on kiinalainen elämäntunne ja maailman hyväk—
syminen.Tämä läheinen suhde maailmaan kuvastuu esimerkiksi
j ousiammunnassa, kukka—asetelmissa ja teeseremonioissa.

Zenbuddhalaisuuden todellisena perustajana pidetään flodhid—
harmaa hänen myyttisen hahmonsa takia. Kerrotaan, että hänen
mielestään buddhalaiauus oli menettänyt alkuperäisen olemukaen
sa ja pettyneenä hän päätti vaeltaa maailman äänin ja saapui
Kiinaan. Ylitettyään Jangtsejoen hän asettui 9 vuoden ajaksi
luolaan mietiskelemääa, kasvot seinään päin, ja tuona aikana
hänen jalkansa mätänivät.

Zenbuddhismin tärkeimmät lahkot, Soto ja Rinzai, syatyivät
Kiinassa 800-luvulla.Sieltä ne kulkeutuivat kuitenkin Japaniin,
Koreaana ja Vietnamiin, joista varsinkin Japania pidetään Zen—
buddhismin pääasiallisena esiiatymispaikkana . Lahkojen munkkien
elämä on rauhaa, hiljaisuutta ja arvokkuutta. He haluavat osoit
taa absoluuttisen ja katoavan välisen kiinteän suhteen. Molem
pien lahkojen käyttämiä harjoituksia ovat ‘zazen’, joka tarkoit
taa ‘mietiskelyä istuea’, sekä ‘koan’, mietiskelyn väline, jolla
ymmärretään vanhojen viisaiden sen—mestareiden paradoksaalisil—
ts vaikuttavia lauselmia, jotka paljastavat polua absoluutti—
seen. Esimerkkinä lause:”Lähde kataoo aasia ja aasi katsoo läh—
dettäV Näiden yhteisten harjoitusten lisäksi Rinzai—lahko käyt
tää mm. iskua munkkisauvalla ja muutenkin Rinzai—munkkien elä
mäntapa on spoataanisempi ja toimeliaampi kuin Soto—munkkien:
he eivät tuijota seinää vaan ovat kasvokkain(Z)

2, ZENIN FILO-SOFIAA

Zenbuddhismi on buddhismia subjektiivisempi, heakisempi
suuntaus ja se pitää temppeleitä, rukoilemsta sekä kulttime—
noja hyödyttöminä. Tärkeää on mystinen hiljentyminen ja yksi—
löllisyydea sisäinen tyhjentyminea.

Zenin hämmästyttävänä tekniikkana on opettaa vspautus “suo
raa osoittamisen” kautta keskustelua sijasta. Perusasetelmaaa
on se, ettei 7,eabuddhismilla ole mitään sanottavaa, eli että
elämä lakkaa olemasta ongelmalliaea, kun ymmärretään, että £E2
on sosiaalinen kuvitelma.

2.1. Mielen käsitteestä

Zenbuddhismissa erotetaan kaksi erilaista mieltä: tavallinen
eli pettävä mieli ja Perimmäinea Mieli, joka on kuin tyhjä nya—
ruus, ilman ajntuksia.Tavallinea mieli kiinnittyy paikkaan ja
ajatukseen, se on kuin jää, joka pysyy jähmeäaä, eikä sitä voi
käyttää vapaasti. Kun mieli kohdistetaan johonkin, kohde vetää
kaiken huomion itseensä. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoitus,vaan
mielen tulisi antaa täyttää koko keho.

Tavoitteena oleva Perimmäinen, Alkupenäinen mieli ei sijoitu,
paikallistu mihiakääa. Siinä ei ole harkintaa eikä erottelua.
Tämä Todellisen Itsea ymmärtäminen oa tietoisuuden korkein as
te: subjekti—objekti —kaksimaisuus häviää ja kaikki voidaan
identifioida Itsen kanssa. Kun kiinteällä jäällä ei voi pestä
käsiä ja jalkoja, verrataan Perimmäistä Mieltä veteen, joka le
viää yli koko kehoa kulkien vapaasti.

2.2, Zen—meditaatio ja Satori

Zen—meditaatio eli zazen on Zeaia henkinen harjoitus.Saao—
taan, että juuri zazenin kautta voi löytää todellisen itsensä
ja oppia elämään aitoa henkistä elämää.Tämän menetelmän avulla
myös Gautama Buddha valaistui bodhipuun alla saavuttaea Nirvanan.

Zazea—harjoituksea valmisteluvaiheessa pyritään saamaan mieli
tyhjäksi kaikenlaisista ajatuksista, Meditaatioa lopullinen vai
he on satoni,joka tarkoittaa sisäistä, mystistä kokemusta, ti
laa, jossa Perimmäinen Mieli saavutetaan.Saaotaan, että tuona
hetkenä kaikki valaistuu kuin jos 100 tai 1000 aurinkoa yhtäk
kiä syttyisi. Satonia kokeaeelle maailma ei ole enää sama, sil
lä tavanomainen erottelu sisäisen ja ulkoisen maailmaa välillä
häviää, ja kaikki vastakohdat yhdistyvät harmonisesti kiinte—
ääa orgaaniseen kokonaieuuteen.
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2.3. Zenbuddhismin tavoitteet

Mitkä ovat ne näkyvät seikat, joiden takia Zeaiä harraste
taan?— Yksi zen—meditaation päämääristä on edellä mainittu
Alkuperäisen Mielen tajuaminen itsessämme.Pyritään myös ehdotto—
maan mielenrauhaan ja kaikista ahdistavista pyyteistä vapautu—
miseen, mikä edellyttää mm. egoon liittyvän kunaianhimon täydel
listä tuhoamista.Lopullisina tavoitteina siunaantuvat nöyryys,
rakkaus ja myötätuntoisuus muita ihmisiä kohtaan. Tässä Lännen
ihmisen on tosin vaikeata käsittää, kuinka satori johtaa viimek—
simainittuihin, sillä Idän ihmiset tuntuvat kovin itseensä ve
täytyviltä.Psykoterapeuttinen Zenin päämäärä on siinä mielessä,
että sen t Lrkoituksena on antaa yytyväisyyden ja ratkaisun
tunne niille,jotka ovat tyytymättömiä elämään.

3. GUI4UN “VASTAANOTOLLA”

3.1. “Ei mitään opetettavaa”

Zen—mestarin eli gurun perusasenne on se, ettei hänellä ole
mitään sanottavaa, ei mitään oppia, ei menetelmää, ei mitään
erityistä oivallusta. Kerran eräs sen—mestari nousi puhujanko—
rokkeelle jn piti luennon, joka koostui täydellisestä hiljai—
suudesta. Kun häneltä sitten kysyttiin sen tarkoitusta, kävi
ilmi, ettei hänellä ollut mitään sanottavaa, koska ei ollut
mitään ongelmaa.

Vaikka Zenillä ei ole mitään opetettavaa, gurut kuitenkin
ottavat oppilaita harjoittaakseen heitäj ei neuvoen vaan
osoittamnlla yhä uusia ja uusia keinoja oppilaan virheellis—
ten olettamusten koettelemiseksi, kunnes tämä itse vakuuttuu
siitä, että ne ovat virheellisiä, Satorin on kasvettava sisäl
tä eikä ulkopuolisen verhaalisen juurruttamisem avulla. Asiaa
havainnollistaa hyvin tarina, jossa varkaan poika halusi isän
sä opettavan ammattinsa hänelle,Isä suostui, ja yöllä he mur—
tautuivat erääseen taloon.Isä käski pojan kömpiä isoon arkkuun
hakemaan vaatteita, mutta tipauttikin sitten kannen alas, sulki
lukon ja pakeni äänekkäästi herättäen tarkoituksella talonväen.Arkkuun jäänyt poika oli aluksi raivoissaan julmalle isälleen,
mutta sai sitten idean ja alkoi äännellä kuin rotta. Kun arkunkansi avattiin, poika lähti juoksemaan pakoon talonväki kan—
noillaan. Tien vierellä oli lähde ja poika heitti siihen suurenkiven. Koska takaa-ajajat pysähtyivät katsomaan hukuttautuvaa
varasta, poika pääsi turvallisesti kotiinsa, Siellä hän syytte—li isäänsä, mutta tämä vain rauhoitteli poikaansa ja pyysi
kertomaam,miten kaikki oli tapahtunut. Ja kuultuaan seikkailusta isä sanoig”Siinä näet, olet oppinut tsidon”.

Valaistuminen käsitetään tavallisesti vapautumiseksi fyysi
sen todellisuuden harhasta. Alan W. Wattsin hypoteesin mukaan
todella vapautetut buddhalaiset eivät kuitenkaan usko jälleen—
syntymiseen kirjaimellisessa mielessä, vaan ovat oivaltaneet,
että hindulainen maailmankäsitys on pelkkä myytti. Tämän nojal
la vapautus on vapautumista sosiaalisten instituutioiden pau—
loista eikä elossa olemisesta; vapautumista sekavasta ajattelu—
ja tuntemistavasta eikä fyysisistä jälleensyntymisistä. Vaikka
Wattsin väite pitäisikin paikkansa, niin buddhalaisten enemmis
tön on kuitenkin annettu jatkuvasti pitää sielunvaellusoppia
toteaa. Näin siksi,ettei vapautuksen tarkoituksena ole yrittää
häiritä sosiaalista järjestystä kylvämällä epäilystä niitä ao—
vinnaisia käsityksiä vastaan, joiden avulla ihmiset pysyvät yh
dessä. Toisaalta kärsijälle ei kannata kertoa, että hänen hel—
limänsä tauti on tauti, vaan häaet on petkutettava oivallukseen7
löytämään totuus itse ja itselleen.

Nämä syyt ja se, ettei kukaan usko, etteikö guruilla olisi
jotain keinoe päästä rauhaan maailman ja itseasä kanst,a (ovaLh
he itse päässeet:), näyttävät johtavan siihen, että sen—mesta
rit käyttävät terapiatyössään hienoa hänäystekniikkaa.

3.2. Petkuttava guru

Saapuessaan sen—mestarin luo oppilas tapaa hyvin vaikuttavan,
itsevarman ja luontevan miehen, jonka silmissä on pilke, joka
osoittaa hänen näkevän oppilaan lävitse kuin tämä olisi lasta.
Dppilas saattaa kärsiä sosiaalisista imstituutioista, mutta ku
vittelee syyn olevan fyysisen maailman puolella.Tällöin paranta—
jan on näytettävä mangikolta,joka hallitsee fyysistä maailmaa,
sillä se, että potilas uskoo parantajan voivan ratkaista tuon
“fyysisen” ongelman, on ainoa keino saada kärsijä tekemään se,
mitä tarvitaan, jotta hän voisi johdonmukaisesti koetella vir—
heellistä olettanustaan.

Guru haastaa oppilaan sisäisesti ristiriitaisen ongelman
ratkaisemieeen. On esim, ratkaistava koam:”Mikä on yhden käden
ääni?”.Oppilas tuntee, että hänen täytyy löytää vastaus, mutta
samalla hänet saatetaan oivaltamaan, että sen löytämiseksi ei
ole mitään keinoa — koska kaikki, mitä hän tekee toimiessaan
egona, hylätään virheellisenä. Oppilaasta tuntuu, ettei kerta
kaikkiaan ole mitään, ieitä hän voisi tehdä, mutta tuona häviön
hetkenä hän tajuaa

.nitä se tarkoittaa: sitä, että hän, tekijä,ei voi toimia,
ei toimi eikä koskaan ole toiminut. On vain toiminta — Tao.
Tuolloin oppilas yhtäkkiä lakkaa estänästä toimintaa eikä enää,
kuten siihen asti, yritä tehdä sitä itse (sillä mitään egon ei
ole). Koska hänellä nyt ei ole mitään todistettavaa eikä mene—
tettävää, hän voi mennä takaisin mestarin luokse ja ilmaista
oivalteneensa tämän petkutuksen, Näin gurun “vilpillisyys”,
hänen yrittäessään saada oppilas ratkaisemaan virheellistä on
gelmaa, onkin myönteinen hyve verrattuna siihen onnettomuuteen,
että sivistys,joka saavutetaan sanmalla ihmiset olemaan hyväk—
symättä itseään, on väistämättä itseään tuhoava. Gurua voidaan
verrata maanviljelijään, joka kukkulen rinteellä riisipellolla
työskennellessääm huomasi horisontissa hyökyaallon, joka uhkaa
alhaalla olevaa kaupunkia. Maanviljelijä sytytti heti pellot
tuleen, ja kaupunkilaiset, jotka ryntäsivät pelastamaan vil—
jnLnsa, säästyivät tulvalta,
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4. ZENBUDDHIS?4I JA PSYKOTERAPIA

4.i. Zenin mahdollisuudet psykoterapiana

Zen—meditaatjo pystyy tuottamaan fyysiset ja henkiset olosuhteet, jotka saattavat olla ideaalisia mielenterveydelle.Tosin jotkut zen—harjoituksjjn osallistuneet neurootikot ovatluhistuneet medjtaatjon aikana sairastuen ns, “len—sajrauteen”.Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Zen olisi vaarallista,vaan sitä, että jos zen—meditaatjota halutaan käyttää lääketieteellisessä psykoterapiassa, on sen metodeja muotoiltava. NäinZenbuddhismjn merkitys psykoterapiana on nähtävänä laajemminvasta tulevaisuudessa.

4.2. Zen ja japanilainen Morita—terapia

Myöskään Japanissa ei zen—meditaatiota ole harjoitettu lääketieteellisen psykoterapian alueella, koska tavalliset ihmiseteivät pysty hallitsemaan vaadittua harjoitusmetodia ja koskaaen—meditaatio on pelkästaän uskonnollista harjoitusta. Opinpohjalta on kuitenkin kehittynyt Morita—terapia, joka koostuuneljästä vaiheesta:1)Eristyneisyyden_vaihe(lviikko),jossa potilas makaa passiivisena sängyssä vastakkain kärsimystensäkanssa. Seuraavaksi2)Kevyen työn vaihe(lviikko), jossa potilastekee triviaaleja taloustöitä. Edelleen 3)Raskaan työn vaihe(2—3 viikkoa), jonka aikana potilaan täytyy spontaanistj tehdäpäivittäiset tehtävänsä ja oppia keskittymään todellisiin kohteisiin sekä pidettävä päivälcirjaa, Viimeisen eli4)Sosiaalisenelämän harjoitteluvaiheen kautta terapeutti saa potilaan sope—tumaan todellisuuteen.
Znillä ja Morita—terapialla ei ole selvää suhdetta. Ne ovatmolemmat japanilaisen kulttuurin tuotteita ja niillä on kylläyhteinen tavoite — syvän ymmärryksen saaminen organismista sellaisona kuin se on — mutta metodit ovat erilaiset.

4.3. Zenin yhteyksiä Lännen psykoterapioihin

Eräs yhtäLkiyys löytyy siinä, että buddhalaisuus on jat
kuvaa väkivallatonta vallankumousta kulttuuria kohtaan jonka
piirissä se esiintyy, ja samoin yksilön auttamisesta todella
kiinnostuneen psykoterapoutin on pakko suhtautua yhtekuntaan
kriittisesti, jotta voisi vapauttaa potilaan niistä ehdoilis—
tuneista muodoista, joihin sosiaaliset laitoket ovat hänet
pakottaneet.

äro näkyy mun. sielu—ruumis —erottolun tekemisessä ja tekemät
tä jättämimisessä.Tosin — jälleen — Lånnes5ä on vähitellen alettu
tajuta, että maailma on kokonaisuus, mikä näkyy esim, tieteen
eri osa—alueiden yhteensuluutumisessam on syntynyt neuropsy—
kiatriaa, sosiobiologiaa jne.

4.3.2, lenin yhteydet eksistentialismiin, psykoanalyysiin ja
autogeeniseen harjoitukseen

Nykyinen eksistentiaalinen filosofia tarjoaa läntisen va.ti—
neen lenin korostukselle itsetietojsuudesta syvänä tiedon läh
teenä. Molemmat keskittyvät ontologian, olemisen tutkimiseen
ja etsivät todellisuuteen suhdetta, joka ulottuu subjektin ja
ohjektin välisen kuilun alle.

Psykoanalyysille ja Zenbuddhismijle yhteistä on Lrich
Prommin mukaan 1)autoritatijvinen hahmo (mestari tai pyko—
analyytikko) ja 2)itse läpikäyty menetelmä (satori ja psyko
analyysi). Lisäksi molemmat haluavat 3)vapauttaa ykilön
liiallisesta rationalisaati.sLta ja intollektualisaatiosta.

J.H. Schultzin autogeeninen eli omasyntyinen harjoitus
on psykofysiologinen muoto psykoterapiaa, minkä potilas to
teuttaa itse käyttämällä passiivista keskittymistä itsesug—
gestiolla. Autogeeninen harjoitus ja zen—meditaatio ovat psy—
kofysiologisesti samanlaisia, mutta Zen ei käytä itsesugge—
tiota itsekoatrollikeinona, ei yritä vähentää ulkoista ja
sisäistä ärsytystä eikä valmista kohon porifeerisiä alueita
valais tuksen saavuttamuis ta varten.

Edellisten yhteyksien lisäksi on Zenbuddhisiui antanut vai
kutteita mm. teosofiallo, ja onpa leniä verrattu jopa kristit
tyjen uskonnolliseen kääntywiseen.

Zenbuddhalajsuus ei — kuten eivät muutkaan vapautuksen tiet —
ole psykoterapiaa tämän käsitteen vmrsinaisossa merkityksessä,
mutta silti vastaavuutta on niin paljon, että se tekee vertai
lun suorittamisen tärkeäksi psykoterapian menetelmien kanssa.

4.3.1. Itämaisten elämäntapojen ja länsiniaisen psykoterapian
yleisiä yhtäläisyyksiä ja erola

Idän elämäntapojen ja Lännen psykoterapian yhtäläisyyksiin
kuuluu mm. se, että kummatkin pyrkivät aimaan aikaan muutok
sia tietoisuudessa. Psykoterapeutit tosin hoitavat häiriyty—
neitä gurujen koskittyessä normaalien ja sosiaalisesti sopeu—
tuneiden muuttamiseen.Psykoterapeutit ovat kuitenkin alkaneet
oivaltaa, että tuo normaali tietoisuuden tila meidän kulttuu—
rissamme onkin juuri se ympäristö ja maaperä, jolta psyykki—
nen asiraus kehittyy ()

1

Lännen psykoterapia ja Idän Zenbuddhisnii, jotka voivat oppia
paljon toisiltaan, ovat saavuttaneet päiimäärän.,ä sillä hetkel—
lä,kun häpeä ja syyllisyys katoavat, kun organismin ei ole enää
pakko puolust.utua sitä vastaan, että se on organismi ja kun
yksilö on valmis pitämään piilotajuista käyttäytymistään oma—
naan.

Vapautetun ihmisen ei ole välttämätöntä julistautua terapou—
tiksi tai guruksi, sillä vapautuksen tien kulkija on taiteilija,
teki hän mitä tahansa,ei vain siinä mielessä, että hän tekee
kaiken kauniisti, vaan myös siksi, että hän tekee kaiken leikkien.

Vapautettu ihminen voi olla maailmassa mutta ei maailmasta,
sillä hän ei sekoita identiteettiään sosiaaliseen rooliinsa,
vaan esittää osaansa ottamatta sitä vakavasti; hän on jokeri,
joka v0j eittää minkä tahansa kortin osaa,

Anna käty
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p;;j juttu

on luovuudesta. Ryiimistfl totean vain, ei tit fie koirat
iil;htivit’ , j oihin kalikan p1 tikin kalahtfa , elikkR
toivottavasti) hedelmhllinen keskustelu rsyke—lehdyk—
k5mme sivuilla (ja muuallakin) pRsi alkamnan.Rylimis—
tR en nyt kirjoita, niistd voisi kirjoittaa vaikka kir
joja — aiitR on niin monenlaisia.

Luovuutta

tuskin kukaan pystyy tyhjeatiiv”sti nUirittelemiiPn.
Aarno antoi luovuudelle hyvin oppikirjamaisen mRH ritel—
uRn, joka ei mielestflni juurikaan auta ihmistit omaa
luovuutensa ynmtirtbimisessti.Arto kirjoitti jutussaan (ao—
lempian jutut edellisessh ArsykkeessN)jotakin hyvin
hHni!r;IN ‘luovuuden virroista’ ,jotke ovat ‘aina lRsn
Kumpikiwn nflistM aielipitaistfl ei n°hdhkseni valuise
ihmisen ja luovuuden suhdetta. Miten ihminen vui vaikut—
tee noiden aystisten luovuudan virtojen suuntaan? Miten
e]]imiinsh voi rakentaa luovasti?

Luuleapa,ait?t luovuus oikein ymmkrrettynii on itseasd
toteuttamista oikein ymmbirrettynh. Lkhinnfi itseeni usko—
vana ihmisenfl tietysti oletaa, atth kt ikkeiu oikein ()
tapa ymmiirtiiM kiisitteet ‘luovuus’ja Itsensfltoteuttojninem’
on ninun tapani.

Itaenafl toteuttamisen

perustana on aina itsensii Lunteminen: ihmisellh oa ol
tava sekii ulkoinen ettit siaitinen vapaus itsensii tiedosta—
aiseen, oman ytinens° liiythieiseen. TPmii ‘ydin ‘oa uialest°ni
se ihmisyys, josta inhimilliset arvot kumpuavat. PRia luo—
vuus on sekd yksilöllistit (jokaisen on itse koettava itsas—
suun tiimö vieraantumaton ydinihminen, muuten sen arvojen
toteuttaminen on pelkkii0 ulkoista, km vamaista tottalaaista),
ettii yhteisöllistö (sen perustana ovat koko ihminkuaualla
yhteiset arvot).

Luovuud en moraali:

Koska luovuus on aina yhteinöllintu, siihen kuuluu aina
arottamattomasti moraali, jonka perustana ovat yhteiset
arvot.--Uskallanpa vitittiiit, ettö tiimii aoraoli on absoluut
tista — fysiikan suhteellisuusteoria ei atelantiini ptide
inhimillisyyden alw-ella. Suhteellisenu voi korkaint&&n
pit9 sitii morw lin tiedostareisen astetto , jonka kukin
meistii on saavattonut.Suhteellisuudantojua siis tarvittLan...

Arto kirjoittEe : ‘Pelstuskseen maailman on pelustattava
itsensit ja auttaokseen itaeöPn on pelostettava maailma.
Niin, niin.Arto on kyllM muistanat teesin ja natiteostokin,
mutta synteasi on jöRnyt tekamitttfl. Kysymys on mielantönU
töllö hetkellii essisijaisuudesta: On pelastet tava maailma,
jotta edes lapsenlapsanlapsaalapsesuos voisivat pelt.staa
itsenafl. ‘Kaikki on niin suhteellista:
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(Reuter, Jyuäskylä) Stimulukaen molemmat jalkapallo—

joukkueet suat puiättlneet ennhtykoellioen uilkkaan pal—

loilueyksyneii. Ilenestys sekä Sahdin että Pubin osalta

oli niin hyuii, että yhdistetyllä pistemSärhllä joukkueet

olisivat seluiytyneet mestaruusmittelöiliin. Hiipelisistä

ei toki ole Sahdin (kapt. P Niemi) kahdessa vnitossa eikö

Pubin (kapt. J Kalavainen) voitossa ja tasapeliasä it—

sasankään. Joukkueiden ohjelmossa seuraa nyt pakollinen

kohden uiil<on harjoitustauko, jonka jälkeen alkaakin jo

poruskuntnkausi 1 tauoittaena syksyn —63 puulaakissa

perintoiden puolustaminen. Samoin ongelmslliseksi koettu

psykologinen ualmontautumioen aiotaan ottaa mukaan

ohjelmaan.

Palloilut ja muut ruumiinkul 1 tuuriset nautinnot

jatkuvat P E 6 J 6 N T 6 1 5 1 N klo 15 — 16

salisaa 0 1 (Ilimahollin talo), jonne kaikki oluat terve

tulleita. (\Iirallisisaa liikuntaohjelmisaa oika on

keskiuiikkoi aio, sutta koskapa suurelle osalle ihmisiä

aika oli sopimaton, se on siis siirretty ihan luvan

porästä. )
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Vapautuinisen harhat:

Aarno totean kiri oitukaeas:’nn: ‘Vapautuminen sosianlisen
riippuvunden harhaeta rnnhdoflistnn e1imisen omilla ehrioil—
la. Joku voi tosin armoaoan olla niin suuri, etU$. palaa
siihen mistu on lPhtenytkin lievittkaean miiden kPrnimyk—si ,muttn hnkin tekee sen tilysin tietoisena omasta valin—nustuan (nk. ajatus boddhiantvnsta),

Thsth tulee mieleeni Kurt Vonnegutin kuvaus siitii, mititapahtui, kun kuuluisalta guruita, joka sanojensa mukaan oliihietetty lhhnteen poistamaan ihmisten kHrsimyksiP, kysyttiinh5nen vieraillessaan Oambrir1gesa,niit-i mielti hin oli ihmis—oikenkainta:
are your ieeling ahaLt sivu rights?’

Vhut aro tliey’ o aeked
Civh 1 riglits vere explained hum in teiiu-u n hlac]c oopLeviha, 1)!ne +.ur r’ra btac-, ‘-‘-arh’ get nice houses orgood educations or jobs.
Mnharishi replied that any oppresned person could rise bypracticing Tranocendental Meditation. lie would automaticallydo hiin job better, and the economy would pay hirn niore, andthen he could buy anything he wanted. lie wouldn’t heoppressed anymore. In other wordn, he should quit bitching,beain to meditate, grasp his gnrters, and float intoa eoriimanding position in the marketplace, where transactioncare always fare.

Niinp! ‘sosiaalisen riinpuvuuden harhan’sijanta puhuisinnikeaminkin vapnutuaiisen harhanta — vapautuva katsoo vnpau—tuvansa sosiaalisesta riippuvuudesta, inhimilliaistii vel—voliisuuksista muita kohtaan, vastuusta tuleville suku0olville..,

Mor elisdogmaettisesta hurskastelusta

kirjoitan, ettii luovuuden moraalisuuden tai moraelittomuuderi
urvioirninen on kyllii vaikeas, mutta mielest ni on vaarc].liu;ern—
paa jiittihii sen arvioiininen kokonaan. Se on yksi inhimillisen
tiedostavan toiminnan tuloksista ja edellytyksistii. Sen tPr—
keyttih ei yhtfltin viihennht reforrnistisen sosialistin Bernsteiiuin
sanonta (,johon Arto vetosi): ‘Trke ei ole perille psemi —

nen, koska perille ei voida pPPsth, vaan turkeP on sutuntu,
pyrkimys, lii kkellPolo. Tiijniin hfin ilmaisi korostaessaan
jatkuvan lconkreettisen toiminnan, liikkeen tPrkeytth ephikoh—
tien poistamiseksi edettiessih sosiaalipoliittisia pimPnriP,
esim, tasa—arvoa, kohti.

Arto kirjoittaa luovuuden pPhinLhhiristP; “Luovuutta ei nyiskhin
tulisi nhhdii pelkhistiihn tekemisen kylkihiisenhi, vaan luovuus
on myis olemista. Olla luovasti tekemhittfl mitiiPn onkin ehkii
kaikkein vaikeinta”.
Luuleipa, ettii vaikeinta on sittenkin todella vilpittdmesti
ja ankarasti kyeth toeteuttaniaan omassa eldinPssn niitii, inhi—
mili isih phPmHhriih, joista tiisshkin jutussa (jhlleeru kerran)
puhutaan.

Tuleepa taas mieleeni Kurt Vonnegutin kirjassa ollut keskus
telu vaimonsa kanssa,Vaimo oli Vonnegutin sanoin “got hiooked”
(Tiimihkin lainaus on V:n jutusta “Ves, we hava no nirvanas”,
kirjasta Vampeters,Foma and Grandfalloon):
—“If this thing is so good, 1 (Kurt) say, ‘why doesn’t
Maherishi take it right into the slums, where people aro
really suffering?’
—“llecaude he wants to spread the word as faet as nosoihle,
and the best way to do is to start with influential people”

“Like the Beatles”
—“Among othuers”
—“1 can see where influeritial people would like Mahari shi
better thian Jesus. Wy God, ii’ the Beatles and Eija Fario..went to Jesus, lie ‘d tell em to give all thieir mnney away.”

Ihmisen on vaikea pHPsii eroon raedollisuudestaan, siitfl ei
rahalla irti pii5se.
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IUOVUUS
Niinp?i niin. • olen aikeissa ryhtyt saksimaan, sensuroimaan

omaa koinrnenttiani viime kevhinH raivokkaasti elkaneeseen luo—
vuuskeskusteluun. Viime kev?iun kannustin innolla elkupe—
ruisti, nykyluovuuteen kriittisesti suhtautunutta kirjoitusta0
nmaten olin sit mielti, etti Arto ja Aarno olivat pljii
kun alkoivat listh ja inhottavasti takerrella pikkujuttui—
hiri. Mielestuni he eivit kisitelleet a].kuperHicen artikkelin
ydinkohtia ollenkaan. Alleviivailin, luin, kiroilin ja sain
kuin sainkin molempien juttujen ydinasjatukset selville.
Tulos oli aika vaikuttava je otanpa sen muknan alkupehise—
tH herjakirjoitukseFJtafli.

Alkunernisen ah luovuus—artikkelin p4nkohdat olivat mieles—
thni seuraavat:
1 Luovuus ei ole itsetarkoitus.Tavoitelleseaan luovuutta
sen itsensh vuoksi ihminen helposti vethfl itsensN solmuun:
Arkielhmi tuntuu helposti harmaalta.
2.Luoviniden pitisi olla jokaiselle luonnollinen asia,joka
ilmenee kaikeciaa eitiinhssti. Systeemissft, jossa tytyy ostaa
mahdollisuus toteuttaa itseöin, el’ö?i ihnisarvoista elmHh, on
jotain mht.

3. “Ryhin” —ajat telussa luovuutta tarkastellaan yksipuoli—
seoti. PyritteosN puristamaan yksilösti joka luovuuspisaro
unohdetaan usein vuorovaikutus, ihmisen suhteet muihin.
4. Luovuuden esteiti ovat mielikuvitukoeton koulutusjirjentel—
m () ja puutiuvat aibeeliiset edellytykset, jotka estH—vut mahdollisuuden toeteut tea itoein, e].HH inhimiliistH
elimN.

He istuvat vihreverkaiuen/py5ren p5ydin ymprili/Ja syivnt
sydnifl, runoilijanydmi/Ahnain, kieinurteievin aj5 tukoin/
he tutkivat niiden sisillysth,/inaiskuttavat nuutann,/ Kilis—thvut veri sin sormin lasiin/ ja lausuvat tarkoin punnitun
ja oppiuenn, / eIittin oi,nineen mielinitenns/ aterian laa
dusta jo ominaisuuksista. ( Arvo Turtiainen)

Mitkus ovnt kritsoi ien pRuviit Uhröt?

1. Psykoafla]-YYsihan on kalliimpaa.’

2. KyilJi se nyt haluaa niitötidk kokemuksen

3. RyhinhthPfl vapaut tavat oyst eeiiii st h

4. Kirj oitt aja haukkuu hahniot erapiaa

5, Ryhmht eivt pyri toteutteJuaan viesteW ja impuisSeja

kon trolloiinat toniast i.

6. LuOVUUS ja moraali eivPt kuulu yhteen, Olla luovasti

twkeinPt tk mitPhri on ehkh kaikkein vaikeinta.

7. Pelastaakseen maailman on pelastettava itsens.

\JTtU
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Moraalin ja luovuuden suhde oli Artolla aika kummallinen ja
eiitdpti probleemasta saksin tPhn mukaan niyteptRPn.

Arto vit—

tPh, ettt luovuus ja moraali eivöt kuulu yhteen, moraali

muka kahlitsee luovuutta. Kaikki tiedkmme psykol0i5en klassi—

kon, vakiintuneen tenttikYsYmYlcsen KoIlbergin moraaliteo

riasta. Jos ajattelenllne alle murrosikkisen kusittein, on

Aito oikeaS3a. Moraali kypshSti muodossaan voi kuitenkin

ylitthh lakien pakkovaateet, siskistY uudella, luovalla

tavalla ja muodostua uudeksi, eliih ja toimiiitaa mrh—

vhksi tekijhkzi. Ajatell-aflflPa sellaisia suurrikoliisia

kuten aueistakie1tiYtY ih tai Koij hrven kapinallisia. Tkllöin

luovuus ja moraali ovat saumattomassa 1iaIInoniaS;a Moraali

on luovaa ja luovuus moraalin mukaista. Ilman moraalia luo—

vuus menee piiin prinkkalaa: Oliko natsien keksintö, etth

kollunurlisteista voi tehdh knttilHitii, luova?

‘ÖH
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LuovuiF on kisittSNksenj yksi tapa taistella oikeuksiemme puo—
lsta., ei alistettuna aattei]le vaan johdattemaos aatteita
kohti suurempaa lflnipN, ysvsh:rtisnyetn ja vaikkapa kauneutta.
Lenin oli luova, Mahatna Gendhin passiivinen vastarinta oli
luovaa.

Luovuus ei koMnkaan usein ilmene sPrmHttömdnlj., tflysin balaos—
soituna, ilaastoituna suudelmana kaunista maailma kohta:n,
ElHmö on rupist0, se on periteleen vaikeaa ja kivuliasta

aivan liian monille. Köyhyys tuo luovuutta. Kuri ei ole leluja
jotka rullaavat pattereilla ja sanovat niip piip, keksiii --

köyhHn lapsi mönoynki-ivyt. Kun minua vAivah jokin homma, safl—tnnpa rojauttan asian paperille, Monet kirjoittavat krepulas—
sa. Kirja ilman idin repivöetö vaikutuksesta kertomista ontylsö. Kuin lukisi psykologiae Rosittavaa,

M1”ritelnpni luovundelle? Minulle luovuus on sosiaalisen olen—non herjoittenaa rupista rdhmiaistä, joka töhtöö hyviwn. Minulle luovuus on pöllilupiaskin kantaen sutattu kuva onasta kul—lasta, minulle luovuus on hyl5tty söhköuuni tien varressa pos—tilaatikkona, Minulle luovuus on Puehonoin kusiputke —eellyt—t;:en et ö sitä käytetään.

Vielä yksi juttu. Arto ja Aarno olivat kyllä aino lnpsellisiaoohtiessaan Pelle Dahlgren— juttujoan “Olis mukava keskustella,jos tietifisipij jutun kirjoittajan”. Minun, Vesa Nevolai sen,
mielestä aojot tiesivät aivan y htä hyvin kuin minäkin tuonsalaperäisen paholaisen ninen Viisostelii pois,jooko?

äeinasin vetää tähän rajun loppukomi:ientin ja kieltää
koko luovuuskeskustelun arvon sanomalla, että kysehän on
vain siitä, että pojat korostavat sitä itämaista asioiden
niikemistapaa ja me liinsinniEta, mutta tässä yhtenä näiviEnä
oivalsin, ettei se näin yksinkertaista olekaan. Suurin osa
länsinaisesta ajattelusta on itäsnaista: Passiivista, aistu—
vea ja sisään suuntautuvaa, sisäiseen kehitykseen luottavaa,
Me uskovaiset j0 me kommunistit lienemme spivia esiinerk—
kejii tästä. Ilarvapa länsimaissakaen jaksaa kritiikkilinjalla,
aktiivisen taistelun ja jatkuvan hyväfl yrittiimisen ja teke
misen linjala. Heitä minä rakastan, Niinkuin nyt vaiaoa.

Häh hää—hää, minäpiis kirj oitankin nimettömänä.

Lw
1
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Suutelemattomat ovat huulesi
sinä rakkaudesta laulaja,
purenaton on sydämesi, sinun
jonk pitäisi ylpeätä vihaa laulaa
Astu syvemmälle,
vieläkin syvemmälle,
kohtao itsesi,
taistele,’
AsUi valoon
ja laula veljiesi kokemuksen laulu

(A. Turtiaipea)

1

o

“Mutta eihän luovuus oo koskaan pelkkää käden taitavuutta,
aivojen näppäryyttä ja hengen ylivoinaisuutta, perkele Luuletsä,
että se on joku köntti,nöhkäle, vaikkapa kyieionen kiloa luovuus—
molekyylejä? Kihlin sillä nyt mitata luovuutta, miten hyvä sä oot
kokoamaan palapelejä tai luettelenaan sanoja peräkunaa?

Se on aina myös taistelua, se on sitä, että VALITTfA ihsiisis—
Ui, ahdistuu ja tuntee epätoivoa.Se on aina saotanan sitasta
yrittlimistli hyvien juttujen puolesta ja aina jotain vastaan.
Voihan sitä tietysti muka kehittyä, runkata itseään luovasti hä—
märässä nurkassa ja luulla vaikka mitä. luovuus on musta luovuut
ta vain sostaalisena, mukana tässä maailman . .



:!

1

Iii:
Lennflhdin maailmaan lampeNn lounaistuulan saattalamana

oli aynkk3l ja myrakyinen yO

kopyrait raasu

Nyt haluan mennoitil hautoa, Vminitelll uunin kupanlia

ja jonkun kanssa jutella,

kopyrsit raanu

Kuluttnjatuttclmus Oy kyselee:

Oliko tHmfl firsyke mieleattlsi

lJhyvIt
0 erityisen hyvft
Ohillittö,afln hyvl(
Otuotti minulle suunnattoman suurta nautlntov’

Oliko hinta mielestKai

o halpa
o edullinen
O paaneli
Ohalnnhintainon

0 pilkkahin Lai,ten
Oversin kohtuullinen

Seuraavaan numeroon kaipaisin

0 vanhan, hyvl”n linjan jatkoa
O horoskooppeja
o kvnaitieteellinifl artik-elaita
o Lean lepotuolia

Seuraavaan nurnuroon V’hetMn

ØyMen artikkelin
13 kahdesta seitsem’Wn artikkelia
Omoniaita artikkeleita
Den viel?( suur ‘vaan, mutta jo kohta siLtn tunn—

nempana

Kiitos ‘aielipiteist’;aj, jntkn auttavat meitF kehitt”mflPn yli teintfl
lohtetimio vielkin vaan kiinnostavamn,akni. liornakkaon palautlanet
ensitilti sen Kului. Laja tutki me Oy:n £ilint.lI in t”loun tictnon
lattnksnlle PeR 196.
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haa, tuo aika antinen

tajunnnssa Laivan nnaimmliinen aivaltimenvato

tUaaII,tflhlIlfl mml minli,minl — narkiaoa

haa, tuo aika tuleva?

Suksoas reikl ja kirjoituakonaan pNKliO

tyhjlt kupit — ei luovutata,

tmhdifln tutkimuaskohtuulliata vai halpaa?

pierunkuoria ja pieniN kivili,..

luovaa hiladenrapeutuata

T.D. Imitua
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