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Ts emppiä

Muut porukat ne tekee riettaita vappujU1kais9

vaan StimulUksella piisaa kulttuuria, kulttuuria...
Bileet oli nastat. Tässä yksi illan hedeiraistä, tunte

mattoman bailaajan kulttuuriruno:

Serpentiifli punaviiflissa

vuoden naisen lukuisat suudelinat

Ruoppilan discoaske]eet

vappu vai juhannus?”

Hartiankivistysten, tohjokSi hakattujen etusormien aikaa?

Kesälomille ja rahanreVifltä1 tässä ollaan pian läh

dössä. Tavataan syksyllä:
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Tiilihovjssa tavataan.

1: Hannu Tonteri

Sirkkalank. 29 Ä 11
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rvoisa hallitujsen jäsen

Ensimmäinen P01:n uuden hallituksen kokous pidetään
Tampereella iilihovjssa la 12.3 katso oheinen esitts1ista).

Kauppakatu sijaitsee aivan keskustassa nämeeadun tuntumassa,
joten oikea kabiziettjj:jn varmasti löytyy puoli yhteen mennessä.

Oheinen esityslista on vain hahmotelnia käsiteltävistä

asioista, mukaan mahtuu tietenkin Inuutaicin. Tärkein asia on
tietysti tulevan toinannan suunnittelu, jota kukin voi tykö—
nään jo ennalta hahmotefla. iispä matkaeväiksi .URJIA ijijsjj..
TELMIA!!!

._S. Yöpyniismahdoj55kuulemma on.

x x

Odotettu kirje tipahti samana päivänä sekä Jaanan että
Arjan Postiluukusta. Ja siitä alkoi hurja seikkajlu... --

Muu Ktepohja vielä vetelj sikeitä aamu—u.niaan, kun san-.
karittaremme pakkasivat innosta puhkuen rnakuupussejaan yöpulcu—
jaan ja tekoripsjään. Edess oli pitkä ja uuvuttava matka.

elätteli mielessään (kylläkin sangen epärealistista) kuvitel—

maa siitä, kuinka hän kerrankin hakkaisi sikailussa vanhan kun

non sikailija—Vesan...Jaanalla oli mielessään Herratiesmitä...

Niinpä he astelivat Kortepohjan bussipysäkille maalis—

kuisena lauantaiaamuna posket innostuksesta hehkuen. Bussista -

he astuivat junaan matkaainaan kohti Tampereen kevthnyistä au

rinkoa. Koko tulevaisuus häinötti etäisin-ä, kiehtovina rnahdolli—

suuksina heidän edessään. Jossain vaiheessa Jaana kaivoi laukus—

taan Tärkeitä Papereita, jota he sitten yhdessä tutkiskeli—

vat Tärkein Ilmein, kuirnat kurtussa. Olivathan he edustus—

matkalla, edustamassa kokonaisen Stimuluksen tulevaa, mahdol

lista, kuimiakasta tulevaisuutta. Kyllähän he niitä paperei

ta tovin tutkiskelivatkin, kunnes Arjan yllätti voimakas hau—

kottelukohtaus (johtui varmaan painomusteen hajusta), ja lu

keminen oli lopetettava. Ja siinä pehmeällä penkillä istuessaan,

ohiviliseviä alkukevään maisemia säyseästi katsellessaan luis—

kahti Arja hurjaan fanttisointiin...

1 X X X 1 X 1 X

Siinä he istuivat, kaksitoista i&4nmaan toivoa, Tiiliho—

ym kabinetissa. Niin , he kaikki näyttivät sangen trkeil—

tä ja viisailta, olihan heillä paljon kahisevia, valkoisia,

painomusteella tahrattuja papereita edessn, joita he hei’

mostuneina kääntelivät ja rapistelivat hikisissä ksissn.

iiin, kyseessä oli, jos ei yt aivan ihmiskunnan, niin aina

kin SPOL:n tulevaisuus.

Kokous avattiin ja todettiin sekä lailiiseksi(t) että

päätösvaltaiseksi, kuinkas muuten.Esityslistakin jopa hyvk—

syttiin. Sama oli myös edellisen vuosikokouksen (5.2.83) pöy—

tkirjan kohtalo. Sitten siirryttiinkin jo sihteerin, talouden

hoitajan ja varapuheenjohtajan valintaan...Nyt tarvittiin pe—

lottomia, kirkasotsaisia idealisteja, jotka olisivat valmiit

seisomaan SPOL:n kannanottojen takana niin myötä- kuin vastoin

käymisissäkin.J3 löytyihän niitä,tästä pelottomasta joukosta

seulottiin tiukalla arvioivalla seulalla sihteeriksi Impulsin

Ronnie Korander , joka kuitenkin tiesi tähän tehtävään vieläkin

sopivamman hepun jostakin sisärenkaan ulkopuolelta, joten Ronnie

valittiinkin hetken kuluttua varapuheenj ohtajan vastuulliseen

: sama
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ja haasteelliseen virkaan. Toivokaamme Ronnielle suurempaa stra—
tegista oivalluskykyä vaikeassa virassaan kuin Amerikoissa asu
valle kairnalleen. Taoudenhoitajaksi valittiin Fobian Erkki Le
vä, jolle myös toivottakaamme onnea ja kyllin suurta oveluutta,
jota SPOL:n finanssihommissa kyll varmasti tarvitaan.

Kn nyt näistä nimityshommista oli näin nopsasti päästy,
voitiinkin jo ryhtyä suunnittelemaan SPOL:n pelottavan tunte—
mattomana hä öttävä tulevaisuutta...Siin se oli, koko tule
vaisuus noiden kahdentoista opiskelijan kapeilla ja luisevilla
hartioilla.OOOHHE Ensimmäiseksi otettiin esiin vaikein pulma:
(hiki jo kihosi Arjan ja Jaanan, noiden urheiden seikkailijatta
rieinme, kalpeina kuinottaville otsille...)SPOL:n ja ainejärjes.
töjen yhteistyön parantaminen ‘. Mikä visainen pala...Puhuttiin

tiedotustoiminnan tehosta!nisesta, SPOL:n edustajien vastuusta
tämän suhteen (Arja alkoi jo kauhusta vavisten pyöritellä pape—
reitaan entistä vimmatummin...taisi siinä yksi jos toinenkin
tärkeä paperi mennä ihan sekaisin...kaiken lisäksi Arjaa rupesi
taas hurjasti haukotuttamaan...se kirottu painomuste...Kuri Ar- -

ja selvisi kiusallisesta kohtauksestaan, kaikki puhuivat jo jos
tain aivan muusta) Puhuttiin jopa SPOL:n edustajien yhteistyön
parantamisesta. Vannottiin pyhästi kestävää kiinnostusta ja us—
kollisuutta toimintaa kohtaan.

Seuraavaksi siirryttiin muuhun toimintaan (Jaana ja Arjaki
alkoivat taas tuntea olonsa vähn kotoisemmaksi...tarjoilija k—
vi kysäisemssä, josko haluaisimme jotakin juotavaa...ja kiel—
tämättä mieliteko oli suuri, sillä tärkeistä asiaista puhuminen
kuivaa suuta lcunimasti...Mutta EI, moraalinen minämme voitti.En-.
sin kannarnme vas.unn tästä tärkeästä työstä, sitten vasta ruu
miin huvit , iiapä jatkoimme...). Puhuimme seminaarista, joka
luultavirnmin tullaan järjestämän ensi myöhäissyksyllä Jyväs
kylässä, aihe psykologian koulutus (käsitelln myös LNO:laisten
koulutusta)0Päätettiin keskustella asiasta tarkemmin toukokuun
kokouksessa, toivottiin aloitteita tässäkin suhteessa juuri ai—
nejärjestöiltä.

—

Puhuimme myös ulkomaanmatkasta, jonkc’. SPOL aikoo jär
jestää ensi syksrnä (tässä vaiheessa Jaana ja Arja rupesi
vat ji vähitellen lämpenemään..iVfieleen tuli, että voi
han tässä elämässä olla ihan iloisia ja valoisiakin puo—
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lia, eikä pelkkää arkista raskasta raatamista, täynnä vei—

voliisuukSia ja odotuksia suuntaan jos toiseenkin,ja lä

hinnä siihen pahempaan suuntaan.. .Jaana näki jo itsensä

istuskelemaSSa ientokofleeSSa ja katselemasSa , kuinka al

haalla loiskuivat Atlannifl aallot...), joku huomautti he

ti realistisesti, että matka voi luonnollisesti suuntau

tua vain joihinkin/johonkin pohjoismaista(ja Jaanan pil

vilinnat murenivat...). Zohteiksi esitettiin alustavasti

EukholmE.a, tTpsalaa ja /tai Osloa. Päätettiin ottaa yhtey

tä kyseisten kaupunkien yliopistoihirr, jotta voitaisiin

vierailla myös paikallisissa sivistyksen kehdoissa.o Aiot—

tim toukokuun kokouksessa keskustella asiasta tarkemmin.

Sovittiin myös, että osanotto retkeilylle olisi vapaa.

aavailtiin , että matka toteutuisi mahdollisesti O ensi

lokakuussao
Sitten siirryttinkin käsittelemän finansseja. SPOL:n ra—

hatilannetta olisi parannettava, todettiin. Puhuttiin julma il
me naainoilla siitä , kuinka VLTTMÄTNT on se, että ainejär
jestöt korvaavat SPOL:n edustajien matkat vaikka maan äriin, kun
on kysymys SPO]1:n kokouksesta. Sillä kyllähän kaikki ymmärtävät,
todettiin, että edustajat ovat vain edustamassa altistisesti
ja epäitsekkäästi omia ainejärjestöjän. Olisi siis aivan koh— —

tuutonta vaatia, että he itse maksaisivat omist4aihoista kukka—
roistaan raskaat, aikaa ja ponnisteluja vaativat edustusmatkan
sa. Ja eihän SPOLlillakaan ollut mistä antaa...kysymyshän oli
sentään juuri Spol:n rahatilanteen parantamisesta.. .Sitäpaitsi
jotkut tuhmat ainejärjestöt eivät olleet edes maksaneet jäsen—
maksujaan,,Hyi, hyii

Lopulta sovittiin seuraavan kokouksen ajankohta(14.5.83)
ja paikka (Jyväskylä). Sovittiin myös edelliseen liittyen, että
ainejärjestöt kasaavat tietoutta kustakin (siis omasta»..koulu—
tusohjelmasta seminaarin suunnittelua varten.

Kun siirryttiin ilmoitusasioihin, huomasi Arja, että muut
kin arvoisat edustajat olivat alkaneet saada selvästi nykiviä
haukotuskouristuksia, jopa Jaanankin käsi toisinaan kohosi suun
eteen...Onneksi kenelläkään ei ollut mitään merkittävää ilmoit—
telemista.1Näytti todellakin siltä, että kaikki mahdolliset asiat
oli jo käsitelty. Istuttjjn Siinä vielä tovi, ja haukoteltiin.
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Tilanne tuntui todella kiusalliselta, Kirottu painomusteen haji

vain vahvistui, kun kukin ainejrjest5 toi omat nenkaimattaj

sa kaikkien luettavaksi. Tilanteen kehitytty jo miltei kriittD

seen pisteeseen keksi puheenjohtaja Hannu Tonteri ptt ko

kouksen, Kaikki huokaisivat vie1 viimeistä haukotustaan ja ry’

tistelivt nuo kaikki trkekin trkemmt edustajanpaperjnsa

laukkujhjnsa,

Iupaavan illan odotuksessa astelivat Jaana ja Arja ra

vinto1a,a,ljn puolelle. Tilattiin juotavaa omaan laskuun, jutus.

teltiin. ::utta, kuinka ollakkaan, tampereelajajila iS±ll(

(emnnil1mme) tuntui olevan kova kiire ties minne nynnyilem..

Kaikki me muut koetimrne olla kovana,..hejluttelje uhkaavjna

makuupussejamme (pelksjmme joutuvarnme ypymn puistossa), mui
ta mikn ei auttanut, No . Tampereen edustajat hUpyivt, mui
den tunnelma, oli joltisenkin korkealla. Suuntasje kulkumme

pizzerjan kautta ravintola Tillikkaan, paikalljseen lykkhuvjI

telukeskukseen, jossa nautiskeljme rattoisasti rupatellen vir.
kistvj juomia.
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Silloin alkoivat Turun edustajat vilkuilla her

mostuneina kelloaan, joku uskalsi jopa mainita jotakin kohta

lhtevst junasta...Vasta nyt Jaana ja Arja huomasivat, että

heitä oli petetty pahemman kean...Kenellkin muilla kuin

heillä ei ollutkaan makuupusseja...Sanka.rittaremme alkoivat jo

jupista nissuilemissta ja tuon tuollaisesta...Arja muisti ±an•

tasiansa sikailija—Vesan hirve.st. hakkaamisesta...YÄÄHHE t!i—

kn ei tuntunut onnistuvan...miki painajainen...Niin hipyivt

turkulaiset ja kohta heidn perns Helsinginkin edustajat heit—

tivt heit. Siinä he sitten istuivat, uljaat edustajamme. Ryysti—

vt vähitellen jo v].jhtyvi. virkist.vi juomiaan, ajatellen

sit sun ttt — l.hinn. turhaan pakattuja makuupussejaan. Siinä

hekin sitten alkoivat selailla junien aikatauluja, ja l5ysivt

kuin ihmeen kaupalla tunnin kuluttua Jyviskyl.n l.htevin junan.

Ht.isesti kioskilla nakkimakkarat nielaistuaan he astuivat

junaan. Arja nukahti jo puolen tunnin kuluttua, nki unta sikai—

lija—Vesasta (kenestks muusta, oikeammin sanottuna hn näki

unta siit, kuinka hn jonakin pivint viel hakkaisi...).Jaana

hertteli hnet Jyv.sky1n asemalla, jolla he k6mpivt ulos kir—

pe.n keviseen iltailmaan. Kello ei inyt viel. pikkutuntaja—

kaan...

$77,Z,’ /Zar-7o/4/

/‘ce4 97L
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TUTKIMUSKURS SISTA

“Tutkimuskurssin tavoitteena on oerhdyttää tutkimuksen-

teon käytäntöön, suunnitteluun, menetelmien soveltamiseen,

aineiston ksttelyyn ja tutkimusraportin laadintaan”

(opinto—ooas)

Mitä tuo “perehdyttää” sisältää?Mikä on tutkimuskurssin

laajuus? Mitä opiskelijoilla voidaan teettää?

Esimerkki kertoo tämän keväisestä Vesa Kinnusen tutki

muskurssiryhmästä, jonka työmäirä lienee kaikkien aiko

jen suurimpia. -

Tutkimuskurssin tekoon lhdettiin varsin suuriluonteises—

ti. Teoreettista osaa lähestyttiin pitämällä. teemasta kir—

jallisuuskatsauksia ja alustuksia. Näin ei välttämttä toi—

mita gradun teko —vaiheessakaan.

Tutkimuksen otos oli varsin mittava: Kaikkiaan 8 (eikö

noita ryhmiä saa pieneinmiksi?) henkilön ryhmällä oli koe—

henkilöitä yli 200. Puolet ryhmästä matkusti omalla kus

tannuksellaan Helsinkiin jakamaan lomakkeita.

Siinä missä tutkiinuskurssityöt tehdään yleensä ksin 1s—

kettavina, ajettiin kyseisen tutkimukset tiedot SPSS—

t ietokonej rj est elmällä. Kannattaako tutkimuskurssista

tehdä tiedostoja?

Tutkiniuskurssin retäjällä oli ohjakset tiukasti käsissä.

Esimerkiksi erään ryhmäläisen oli sisällytettävä myös ra—

vintokys3rmyksiä aivan eri asiaa tutkivalle tu±kimuslomak

keelleen. Muillakin oli os&oita, joita ei käytetty nyt,

ohjaajan mielestä “niitä voidaan käyttää myöhemmin”.

Sen sijaan opiskelijat eivät saaneet ohjeita tutkimuksen

muodollisen puolen suunnittelussa: Raportoinnissa, teoria—

taustan pituuden määrittelyssä (Jotkut ryhmät saivat jopa

ohj eita lähdeviitausten merkit semisestä).

Edellä mainittua ei voi pitää yksinomaan vetäjän kritisoin—

tina.0piskelijoien jämerämpi yhteistoiminta olisi voinut

muuttaa tilanteen toisen laiseksi.

Samaan aikaan tehtiin muissa tutkimuskurssiryhmissä hyvin

kin toisenlaista työtä.

Tuntiukin, että yhteistyö laitoksen henkilökunnan kesken

ei ole toiminut tässä asiassa. Tutkimuskurssille on ehdot

1 —10—
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tomasti saatava yhteniset toimintakriteerit. Muutenhan

opiskelijat joutuvat keskenn hyvinkin eriarvoiseen asemaai

sen perusteella, miten heidt arvobäan ryhmiin. (Tin. on

muuten yksi ongelma—alue: Mielestgmme ihmisten mekaaninen

arpominen ryhmiin ei ole paras tapa).

Millainen tutkirnusku.rssin aseman tulisi olla psykologikou

lutuksessa? Uskoisirnme useimpien opiskelijoiden olevan sa

maa mieltä siitä, että esimerkkitapauksessa tyr. on ai

van liian suuri. Kysymys on pohjimmiltaan siitä, onko tut

kimuskurssin tarkoituksena edelleen valmentaa tutkimus$a

(esim. gradua) varten, vai pyrit.nk5 myös tutkimuskurs

sula saavuttamaan merkittäviä tieteellisiä tuloksia?

Teoreettisten opintojen suunnitteluryhmn opiskelijajse—

net ovat myös pohtineet mahdollisuutta muokata metodiopin—

toja ja thn liittyen tutkimuskurssin asemaa uuteen us

koon.

Metodipimiot voisivat toimia monipuolisena taustatietona

(nyth?n metedeina esitelln kovia metodeja kuten moni

muuttujaxnenetelmt, varianssiaaalyysi ja skaalamenetel

mt. Erityisesti psykologian erityismenetelmiss voitai

siin pukeutua juuri psykologin, kliinisen psykologin kyt

tmiin rnnetelmiin).. Tutkimuskurssi olisi tavallaan metodi—

opintojen kytnnön soveltamista. Näin kai on tarkoitet-.

tukin. Valitettavasti yhteys kuitenkin katkeaa ja tutkimus—

kurssiin sistllytetn sille kuulumattomia asioita3

Tutkimuskurssilla on ollut tapana laajentua vuosi vuodelta.

Tulevien kolmasvuotisten on syytä olla tarkkoja oikeustur—

vastaan ja siitä, mitä ohjaajalla on oikeus teettä opis

kelijoilla. Loppujen lopuksihan ohjaaja on auttainassa eikä

tuputtainassa omia nkemyksi.

On myös muistettava, ett’. tutkimuskurssi on vain kolme

opintoviikkoa. Se tieti sataakahtakymmriet työtuntia. -

Arvatkaaoa, kuinka moni onnistuu sisllyttinn tutkimus—

kurssityöskentelyn noihin raarneihin?

Arja Nevalainen (Tutkimuskurssin kanssa

taisteleva)

Vesa Nevalainen (Edellmainittua kohta

laisesti tehtvssn tukeva)
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Arse
SUöHESS

eät on. harrastusten aikaa; •aamosen maahan. lyömä ikimispo1

piristyJ a aL.aa aisei1a yrnparilleen, uusi., harrastuis.i.a

Iaamutexi. ‘Vaouna paflu vaol..e ja .ehmyäiset iaituinille’1

on. vanha ansa viisaasti todennut. Leamiexi laidunkauden avajai

sia tervehtii ilolla ..ukuisa jouk.o .enmänJypsyä harrastavia.2

ehmän.Lypsy on. perinteikäs ja arvostettu laji, aikea helmi

harrastuten joukossa. Harrastus on saniac a.unsa ,o tuhansia

vuosia itten? mMutta spi ayvin mys nykyihmise1i. Tosin

ayyan tama. harrastus ui vaatvampi ohtuen 1ainsäad.nnöisistä

ja. te..ijnistä.4

.ypsybarrastu.ksen vaiceutta .isäävät rauut.ii syyt: aukeat

aidunm-astQt, taxipoiien. tara ampumataito sekä navetoide.n

he1jpo tukittauua. Lajin vaikeus 1iää uitenkia sen kunnas

tasuutta ja antoisuutta. harrasta ja.een.

harrastuksen a.kuun isee aatimattomillaifl välineillä

mutta a pitemmälI jatKettaessa on. syytä Kiinnittää iuomtota

tarkoituksenjflUai5eefl välineistöön. TäraeiXflm.t välin.ee:t ovat

lypsyjakKara ja -1ciulu.. Niiden tulee ollaa anatomi.sesti ja ergo

n.omsesti oiKein otoiltUja Myba mteuu.selta on. tärKeä taerki

tys harrastuksell onnistumiselle. KesäaiKaan. avoimessa maastossa



lypsettäesaa käy iywin. esim. VPu:n maastopuku M—65 ja vastaavasti

talvella talviasuste M—436. Lypsämiisefl jälkeen. i’oi pueutua

tyjlikkä.äseefl After MiIk- lookiin.

Kunxiolliset ‘aru.s teet jaiiicittuasi voitin haeutUa arrastus—

naastcon. ute.n edellä vihjattiin, parnaita raaastoja ovat laitu

Euet8. Myös rauilta alueilta voi lypsetäviä lehmiä etsiä: hyvänä

tuaastona pitäisin puol.ica-kc1ervatjypia (aasmeSää, cosx.a pUU

ja altÅ.sasvil1isuus lisa.ävät wäijymismaxidoiiiSUUSia. Leimiä ei

kannat.a ehkä etsiä urhaani-, suo-, aavi&K0- eikä tUraalLilta

Ldydettyäsi sopivan. lehmän’0aioitetaan varsinainen lypsy. yp

särnn.en jaetaan areasti &Jimeerl vaiheeseen: 1 .Aloitus 1. esi—

läimitys, 2.Ke.sivaike 1. varsiiaifl.eI1 lypsy ja 3. Lopetus 1.

lypsyn lopettaminen 1. ää.xdytte1y1.Aloitusvaiheen t&ntäväxiä

on saada l&rima suostuvaiSeSi luovuttamaan. maitonsa. Nauta

eläimeriaiv0liSaCe eritt,ää ositosiii10rm0na, ns. maidon-
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ericysiormoonia Ositosiixiin. eritys’kesää 4—6 :nzLn, jona

aikana lypsyri on tapahduttava. Lenmän heilyt;äniisecsi on. monia
•elaoja: lempeä rupattelu, rapsuttelii, utareen keveä iiierominen,
ärpästen *carkoittamiaen. Kun. ocsito5iinLia aikaa erittyä, aloi
tetaan. varsinainen lypsy, jo.ca tapatu seuraavasti.

Asetetaan
jaara leLunan taajalasta etu’istoon utareen viereen, asetutaan
jacara11e istuniaan. rintamas.unxa lehmää päim ja suoritetaan
kiulun asettarninen tiuasti jalkojen väliin. Otetaan luja ote
oikeaaia rädeLlä lypsäjän puoleisesta etunännista ja suoritetaan
ensiin:äinen iypsy!iice pris;aen—vetaen. Vasemma.LLa kädellä tartu
taan vastaavasti lypsäjinpuo1ises.a taan.ä:nistä. Lypsyiiiket
tä jatetaan vuorotahtiin., kunes maito tulee ns. lorise.iiualla13.
Toiselle tisparille teidään sama prosessi. Lopetuswaieessa
otteita vaib.etaan niin, että aäit ovat vain etusormen ja peukaton
,älissä. Näin teidäan. n.iristely, joLla saadaan viimeinLenin. maito
pisara taiteeii.14

Lopetusvaieen jälkeen. Le.iuä pääsetä.än vapaacsi ja poistutai

.1



icsicin nopeasti autta :i.omiota herättämättä paikalta yhtä

1eimlypsyko.eniusta riaanpaxza.
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6,.YiPalvQ: s.17?5212
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9.Virpi Miettiaen: Nautaeläintefl le’winneisyyS a rineys SuLome

eicosysteemeissä

1O.QECD: Lypsjte.&!liikaxl 1975

11 . ISO—standardit

12.H1ärinen, eräinen Huttunen: NeurobioLogia,1977

13fiutikairLen ‘c Jurvelin: Savolaisia sutkauksia,1955

14.Ten.isen oreaoulun ulaisa : Lypsyt&cflika

OPP9RISTR 1
Kolmatta vuottaan toiminut Marx—Freud —opintopiiri

lässähti kokoon viime keväanä. Syynä oli useiden

kantavien voimien valmistuminen0 Syksyn kuluessa al

koi kuitenkin tuntua siltä, että samanlaiseen toimintaan

olisi sekä tarvetta että halua0 Niinpä pj. Ikosen aloit

teesta ryhdyttiinkin puhaamaan uutta opparia0 Teemaksi

valittiin aiemman piirin toinen puolisko eli se ana

lyysi0

Uudessa opparissa on aktiiveja ollut alun toistakymmen

tä0 Piiri on kokoontunut joka toinen tiistai kirjaston

ryhmätyöhuoneessa. Tähän mennessä on käyty läpi ukko—

Freudin “Johdatusluentoja”. Välillä on tehty ekskur—

sioita erityisteemoihin kuten mielikuvitus, unet, si—

sätila etc. Homma on pyörinyt periaatteella: alustus

ja sen jälkeen vapaat as— ja dissosiaatiot0

Peruskäsitteitä on jauhettu melkoisesti. Jopa siihen

asti, että esim0 vietin mainitsemista väitetään siksi,

ettei jouduttaisi pohtimaan sitä, mitä ko käsitteellä

on kulloinkin tarkoitettu0 Monesti tuloksena on ol

lut tunne, että sekaisinhan tässä mennään0 Toivotta

vasti vain korkeammalla tasolla0 Yksinkertaisuus ja

selkeys varmasti houkuttelee, mutta sehän ei tee oi

keutta opiskeltavien asioiden (so. dynaaminen käsi

tys ihmisestä) luonteelle.

Näitä asioita kestää siis sulatella pitkään. Psyko

analyysi kun ei sitä helpointa psykologiaa ole. Hy

vän mahdollisuuden näiden asioiden opiskelulle tai’—

joaa opintopiirityyppinen tilanne, jossa epäselviä

asioita voi oman mieltyinyksen/uskalluksen mukaan ky

syä tai tarkentaa0 Ryhmästä itsestään pitkälle riip—



PUU toiminnan anti. Parhaimmillaan piiri on ollut an—

toisa tapa lisätä tietämyStä psykoaflalyytt]Sesta

persoonalliSUuS, kehitys— ja kliiniSestä psyko]o—

giasta. Näin siitäkin huolimatta, että edellytyk

senä on Usein ollut oman tiedoflfliUkkUUde kohtaa

minen0
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Tällä hetkellä opparifl tulevaisuuden suunnitelmia

ei ole vielä pohdittu. Jotain on kuitenkin tule

vaisuutta silmällä pitäen tehty. Ylioppilaskunna]-—

le on lähetetty apuraha—anomus, jonka turvin voi

taisiin monipuolistaa opparin toimintaa (monisteet,

vierailijat, etc0). Mukaan mahtuu myös lisää poruk—

kaa, joten kiinnostuneet tervetuloa. Ilmoitukset

kokoontunhisista löytyvät yleensä kirjaston ilmoi—

tustaululta.

Opintopiirin puolesta

—19—

Homof’obia eli hinttikammo” on vielä nykyisinkin, yhteiskun

nan suvaitsevammiksi tulleista asenteista huolimatta, mel

ko yleistä ihmisten keskuudessa. HomoPobialla tarkoitan ih

misten epäluuloista ja varautunutta suhtautumista homoihin

tavallisissa elämäntilanteissa. (Fiistä sitten johtuneekin?)

Tämä näkyy erityisesti homojen ystävyyssuhteiden puuttumi—

sana.

Homoseksuaalit joutuvat pakosta olemaan hyvin paljon yksin.

Usein he vieroittuvat sosiaalisesta elämästä tai kanssakäy—

misestä yleisesti vallitsevien vihamielisten asenteiden ta

kia. Näitä asenteita ja suhtautumistapoja eivät heterot pys

ty läheskään aina tiedostamaan. Tavallisesti heteroseksuaa—

lit julkisesti kyllä sanovat hyväksyvänsä erilaisuuden,

siis myäs homoseksuaaliset suhteet, mutta käytännössä he

eivät omassa elämässään pysty toteuttamaan niitä humaane—

ja elämänasenteita, joista he puhuvat.

Tärkeää on tiedostaa oma pelko. Siis on tajuttava tuntavan—

sa pelkoa ja vastenmielisyyttä homoja kohtaan. Vasta sen

jälkeen voi homoobiasta päästä eroon. Jos vain vaivautuu

ajattelemaan tarkemmin, niin useimmat ihmiset huomaavat ole

vansa tunneperäisesti vaivautunaita homon seurassa. Tähän

pelkoon liittyy uskomus, että homous on jotain vaarallista

ja vahingollista. Homorobiaa voi ehkäistä vain paneutumal—

la asiaan; hankkimalla ja levittärnällä asiallista tietoa

homoi sta.

Homoseksuaalit keskuudessaan pohtivat kysymyksiä avoimes—

ta asiintymisastä hinttinä. Vaatimus avoimmuudesta edis—

täisi suhtautumistapojen pikkuhiljaa tapahtuvaa muutosta

myöntaiseen suuntaan. Kuitenkin pelko leimautumisesta es

tää avoimmuutta, mutta jos homoseksuaali huomaa ystävien

sä olevan eri tilanteissa vain hyvin vähän ennakkoluutoi—

sia, seuraa siltä joka kerta valtava helpotuksen tunne.

Todellinen suvaitsevaisuus on elinehto homolle. Tasapainoi—

sen elämän luominen ei ole muuten mahdollistakaan.

1’
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Homoseksuaali tarvitsee myös ystvi oman sukupuolen edus

tajista. Ongelmana on usein hyvienkin ystävien (tiedotto—

mat) asenteet. Heterot valitsevat pelkojensa takia ystv—

piirins mialummin ns. “normaaleista”. Ehkä aikaisemmin

yleisesti hyväksytty viettelyteoria vielä vaikuttaa syrji—

tyksi. tulemiseen. Teoria ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Ho—

moseksuaalisuus ei tartu eikä siihen voi viete1l, mutta

vanhat uskomukset e1vt sitkeästi.

Englannissa on tehty tutkimus, jossa on kartoitettu ihmis

ten suhtautumistapoja homoseksuaalisuuteen. Tmn tutkimuk

sen mukaan homoseksuaalisuus yhdistatn automaatti sesti

vain miehiin. 1oni1la ei ole mitään ksityst lesboista,

siten ei myiskn minkäänlaista suhtautumistapaa naisten

homoseksuaalisuuteen. Usein vaikuttaakin siltä, että nais

ten keskinäiset suhteet koetaan vhemmn vaarallisina kuin

miesten vastaavat.

Ern tutkimuksen mukaan homoseksuaalisuutaen suhtautuu

kaikkein mynteisimmin nuori naimaton hankil, joka ei ota

kantaa uskontoon ja jolla on korkaakoulusivistys. Usein

suiaitse’iaisuusaste on suuri ihmisellä, joka haluaa muuten

kin saada aikaan yhteiskunnallisia muutoksia. Tuomitsavim—

pia ovat sen sijaan ihmiset, jotka vastustavat mm. koulujen

seksuaalivalistusta, sosialismia, juutalaisia ja eri rotu—

jan vlisi avioliittoja.

Hinttipelko on asia, joka ei poistu lyhyellä aikavlill.

Homot voivat itse vaikuttaa asiansa edistämiseen, mutta

tm ei tule tapahtumaan helposti vaan luultavasti pitkri

taistelun ja krsimystenkin kautta.

KS



— 1 •Vai ei muka ole rokkiändiä

yo—piireissä?! Ettäkö vaan ir—

1 2 lantilaista ynnä muuta eskapistis

ta kansanmusiikkia?? Ei tiedä

Harakka mistä puhuu(Jylkkärissä

tITX NOTRN HAKEMUS 7
tässä joskus). Onhan meillä

K.RIPUTJ W Want Caribou1

Minä tulen teille kesätöihin kesäkuun alusta 1983 7”e%L/e’/s/,i
heinäkuun loppuun. Itse asiassa olen täysin pätevä

psykologi, mutta virallisen pätevyyden saadakseni
/

lueskelen vielä muutaman vuoden Jyväskylän yliopistossa.

Varsinaista tykokemusta mielisairaalatyöstä ei mi— Lauantai—ilta...toimittajien pelot — niin ja inhot. Tähtiin

nulla ole, mutta olen kyllä saanut sitäkin enemmän tun— kurottaminen ei aina ole helppoa. 10—talo; ravintola Kierre

järjast.ä tänään Euroviisut; Parin kaljan vaahtoamisen

nustusta luontaisista kyvyistäni alalle. Nyt haluan ylh—
jälkeen si±rrytään Sirkan kämpille jatkamaan viisujen seu

doinkin päästä tekemisiin virallisesti mielisairaiksi raamista TV:stä. Espanjan paljasjalkainen edustaja on kuu—

leimattujen kanssa. Uskon teidän sairaalanne olevan juu— lemina “luku— ja kirjoitustaidoton” mutta”laulaa hän osaa”.

Kaunis juontaja Marlene 5. latelee pisteitä. Fäänlaand,

ri sopiva paikka tarkoituksiini.
döö puaang; maa tuolla sechs punkte. Miksi juontaja ei saa

Yleisesti minua pidetään poikkeavuutta pelkäämättö— yhtään pistettä?

mänä henkilönä ja alan työkokemuksen saaminen on varsin Puoli kahdentoista maissa alkavat pojat ihmtellä “mii—

loinka te oikein teette sen jutun?”

aiheellista jo tässä vaiheessa, joten hyväksymistäni voi—
Kiinnostuksen kohteina ovat rocktähdet Pauli Niemi (no se

taneenkin pitää jo selvihä. italialaisen näköinen mies, Pauli Paulipuu) ja Jukka Kaar

tinn (Jukka Palmu). Edustavat Suomea,itseään ja bändiä9

KARIPUUt.

Debyyttiesiintyminejn oli Sohvilla tammikussa Stimuluk-..

Kunnioittaen, sen juhliessa 20 ikävuottaan.

Minä Suuri Pauli: No se oli hyvin korkeatasoinen kulttuuritapahtuma,

loistava juttu kokonaisuudessaan. Kun soitettiin ensimmäi

nen irrottelu “Koiria kuolee” huomas että kukaan ei kuun—

nellu — me oltiin siellä tunneimanlaukaisijoita. Näytti sil

tä kuin koko sali olla noussut ylös ja talionut meidät jal—

koihinsa. Jukka keskeytti laulamisen ja sanoi: varokaa vähän

mikkejä, ne ei cc omat. Lea Pulkkinen ja muut hymyili onnel—

lisina kun soitet-tiin”Gomorra ja gonorrea” — se tuntu vähän

j ännäit.
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“Tyttö vessassa itkee, kassa kilisee
Pontius maljassa veriset •kätensä huuhtelee
mies ja nainen ei silmiin katso toisiaan
entinen rehtori raiskaa mallioppilaan

Sairaus on jokaisessa, ei lääkettä lain
hukkunut tohtori ja lääkekaapin avain
kauppiaan otsaaaa tatuoitu kyy
hän huumeisin silmin äitiänsä myy”

Gomorra ja gonorrea

Miltäs tähteys tLuituu?

Jukka: Mukavalta. Bileiden jälkeen ihmiset tuli taputteleen

olkapäälle: kiitos pojat. Mutta kun kysy mitä ne tykkäs pii

seistä, ne meni vähän hämilleen. — Joka puolelta tuli silloi

positiivista palautetta, mutta että vielä myöhemminkin selvir

päin kehuivat ... Eihän kukaan ollut eec kuunnellu eikä huo—

maunu mitään, mehän soitettiin piisit päin persettä. Olihan

se aika otollista yleisöä, kai vain Toskalan Antero huomasi

että frustisbuesin aikana Paulin lauluosuudesta ei kuulunut

mitään.

Karipuussa soittavat:

Pauli Niemi —laulu, kitarat ja soolokitarat”(ehkä enemmän

kitara kuin laulu)

Juha Willman —kosketjjejttjmet

Kari Karipuu —rummut

Eero Kaukola —basso

Jyrki Tuulari-kitara ja laulu+ piisit

Jukka Kaartinen —koreografia, laulu + piisit

Jukka: Idea bändin perustamisesta nousi pintaan oikeastaan

viime kesänä Helsingissä, tai pitkin kevättä siitä oli pu

hetta; Vappuna reviteltiin Pa ulin kämpillä ja heräteltiin

ihmisiä neljältä aamulla.

Pauli : Ei tässä ollut sellaista ajatusta että soitettas jota

tunnettuja, hyviä piisejä yhdessä, pikemminkin haluttiin

vaan soittaa, terapiamielessä, soittamisen riemusta.

Jukka: Viime keväänä tuli sellanen olo, että jumalauta ale

taan soittamaan Se vaikutti helvetisti, kun minä kolmeen

vuoteen en ollut tehnyt mitää-n ja sitten kirjoitin kesällä

yhden piisin. Voi helvetti mikä fiilis siitä tuli — kävelin

yli puoli metriä maanpinnan yläpuolella, tuntui että miksei

sitä tosiaan vois tehä jotain.

Pauli: Kun nähtiin Jyrki ekan kerran Rentukassa syksyllä,

niin se sano että hei pojat hän on miettinyt tässä kesän

aikana että mitä jos pistetään ‘oändi kasaan? Tavallaan “il

mapiiri”, Zeitgeist, oli otollinen ‘oändin perustamiseen,

“laajoissa psykologianopiskelijapiireissä” oli sellanen henki

että tällasta tarvitaan. Syvimmän kansan piireissä tunnettiin

että kansa tarvitsee johtajan.

“Kaikki kansa kerääntynyt
juhlaan valtavaan
Jähtävänä jälleen
nuoret toivot isänmaan
Turnaj aiset alkaa
tähtilippu kohoaa
Pienet pojat mmät
nakkeja ja hattaraa

—torvet pauhaa tattaraa

yllä amerikan taivas
alla amerikan maa
kansa unohda jo vaivas
ole villi ja vapaa

Mikä minut surullisen
hahmon ritarin
tänne sai, miks mustain vuorten
yli ratsastin
Tiedän että paras meistä
palkinnoksi saa
nuoren prinsessan
ja puolet maanosaa

—torvet pauhaa tattaraa
“Turnajaiset preerialla”

Jukka: Turhautuminen, vittuuntuminen oli kaiken taustalla.

Kun huomas mille tasolle jutut oli menossa, että rupes vaa

timaan jo nyrkkeilypalloa tai hiekkasäkkiä. Jo vuosia har

rastuksena oli ollut sama kuin työ: lukeminen. Oli semmonen

henki että pitäis olla jotain muuta.

Mun sanotuksissa on yleensäkin vittumaisia fiiliksiä, mä en

suoranaicesti pysty tunnustamaan hyvääoloa. Kun menee hyvin

ei ole tilaa piiseille.

Taas tuo tunne
että pää räjähtää
Tunne etäa’jtset
lähtee lentärnään
Ja kulkukoirat
syö niitö nälissään
mut suuret luulot tukkii -.

niiden ruokatorven ja
ne eivät voi syödä pieniäkään

Ja paljon koiria kuolee
nälkään

“Kni ri 1-ijn1 &‘



Pauli: Jyrkiri piisit taas edustaa enemmän tätä positii

vista puolta, rakkautta ja sella sta, niin.kun esimerkiksi

toi A—molli. Muitten piiseistä :ollaan soitettu Virtasen

Lolitaa ja Mutkattomien Jätkät huininoi, jotka on semosta

tervehenkistä musiikkia

“Näetkö nyt kun minä lähestyn
tumietko sydämeni mykän huudon?
Polttaako sinun silmiäsi niin kuin minun
Minä tunnen kun sinä laitat
minun sisälleni helvetin tulen
Sinun rakkautesi on kuin metsäpalo

Mitä muuta me voitas tehä
mitä mr.nta me voitas tehä
kuin katella tähtiä

Jukka: Miksi sitten roc]nusiikkia? Vaihtoehtoa ei tavallaan

ole. Rokkin on pienestä lähtien kasvanut mukaan. Esimerkiksi

kansanmusiikilla ei ole mulle itelleni mit’ merkitystä

Pauli: Kansanmusiikki on aikansa elänyttä.

Jukka: Yo—piireissä on nykyään muotia pitkät hiukset, paita

ja pirtavyö tiukalla (mulla ei tietysti ole mitää pahaa sa

nomista pitkätukkaisista; minä pidän pitkätukkaisista miehistä

Mutta kulttuuri tehdään niin ulkoisilla keinoilla, se menee

liian stereotyyppiseksi. Opiskelijapiireissä “kulttuurmn”lä—

hestyminen on pitkälti humanistien kontolla ja niillekin se

on pitkälti ulkonen seikka. Ja yhteiskuntatieteilijät tekee

saatana samallalailla, ne ei ees pyri laajentamaan näkökulmaa

yhteiskuntaan ... vaatteita vaan vaihtaa.

Kello neljältä poistumme, linnut pitää konserttia. Aamu—

usvasta nousevat talot. Viideltä on jo valoisaa.

?tRunoilija etsii vapauttaan
tonkii 1:al1ons :atittaaltaan
muttei löydä yhtään -•

reikää ulkomaailmaan
tärisevä käsi
yhden lauseen kirjoittaa:
Terveisiä alkulinnuilta
Laalaalalaalaalalalaalaalaaaa”

SR: No ei tästä mitään gonzoa ainakaan tullu vai mitä?
TH: No ei...Mutta ei me nyt ihan ilotytöikskään ruvettu...
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Kulttuuriakin reissulla harrastettiin kiitettävästi. Yhtenä

iltana seurasimme loisteliasta kansantanssiesitystä (mm... namu—

poikia...) ja toisena iltana kävimme kurkistelemassa teatteri—

kiikareilla balettia. Sunnuntaina oli sitten vuorossa hyvin

onnistunut kotiinpaluu. Tullimies kysyi että onko alkoholia

sallittu määrä, johon matkannohtajamme Merja tuumasi.että jäi

vielä vähän vajaaksi. Hormoonejakaan ei meidän rnatkamuistoihim—

me kuulunut, eräät sensijaa saivat vatsaansa ameeba—alkueläimen,

joka on sitten muistutellut matkasta omalla tavallaan...

LLUQQ

KISKOT VEIVÄT ITÄÄN....

Tässä pääsiäisen jälkeen kokoontui
IJ%h% jJ4

pieni ryhmä LN0laisia linja—auto—

.

.asemalle paamaaranaan Lahti ja
4J ILO kLLJ

sieltä edelleen Leningrad. Lah—

den välilaskun aikana nautimme
PCt(ZL .4.

peruslänsimaisen välipalan Carola—

sissa, harhailimme juna—asemalle

ja pian pääsinekin saunomaan ju—

naosastojhimme. Iltasella olim

me perillä ja oppaamme Ir,n joh— 1
dolla aloitimme tutustumisen

Leningradiin. Harrastuksiksemme •( -
muodostui ruokalalajien arvaami—

nen, erilaisiin hotelleihin tutustuminen, raitiovaunujen peräs

sä juokserninen ja Jukan suojelu. Hän näet oli valinnut asukseen
takin jota kaikki yrittivät ostaa. Vihje: Kannattaa todella miet
tiä mitä laitaa ylleen kun lähtee Lenskiin...

Matka oli opintosellainen ja siksipä. saimme normaalien turisti—
kohteiden lisäksi tutustua kouluun no: 80, joka oli englanninkie—

leen erikoistunut. Kuulimme perusasioita Neuvostoliittolaisesta

koulujärjestelmästä ja kävimme seuraamassa muutamia oppitunteja.

Engiannintunnilla oppilaat loistivat; jo kolmasluokkalaiset äänsi

vät lähes virheettömästi. Jumppatimti oli myös mielenkiintoinen,

toiminta oli hyvin ohjattua, järjestelinällistä ja tilat ja väli

neet olivat huippuluokkaa. Hauskimman esityksen tarjosivat Väli-

tunti —nimisen kerhokuoron tytöt ja heidän jazzpianistijohtajansa.

Toinen erityiskohteistamme oli Ystävyydentalo. Hienossa neuvotte

luhuoneessa istuen kuuntelimme opettajakorkeakoulun opettajien ku—

vausta toiminnastaan. Erityisen kiinnostava oli erään sosiologin

kertomus tutkimuksista neuvostonuorista. Hänen mukaansa ongel—

mia on, mutta niiden käsittely on aika tehokasta, kiitos tehok

kaan yhteistyön kod.n. ja koulun välillä. Suurimpana tulevai
suuden ongelmana hän piti sitä1 että kuinka estettäisiin ihmisiä

turhautumasta sellaisiin töihin joissa ei tarvita koulutusta ja

joihin he näin ollen ovat ylikoulutettuja.

f4

LUOvUUSKESKOSTELU
EI LOPu oK&1L).•.

Parahin Yrjö (ks. rsyke 1/D3, s.5 )

Milpertesi on kliinisesti mielenkiintoista. Ajattele

nYt: joku saattaa kirjoittaa ihan oikeasti vakavissaan,

ja sinä puhut väheksyvästi tosikkomaisuudesta ja pseudo—

intellektuaijsaista. oisaalta luulen mmärtävöni vik—

toriaanisia ähnenpainojasi. Rakas Yrjö, itsetyydytrs on

n:TkY.än ihan okei. Muutkin tekee sitä. Ihan totta.

Ystävrydel1ä: Miina
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Oli oikeastaan liian myöhäistä. Purinko lämmitti jo hankia. Se tuntui

lämmittäneen jo naapurin kollikissankin kupeita, se kun etsivänä

mourusi ja kiersi ympäri kyliä. Keväästä kieli myös viikko viikolta

kasvava pilkkijöiden joukko Väinölle niin tutuksi käyneen Muurue—

järven lahclelman jäillä. Noita eri kokoisia, jäällä kyyhöttäviä,

mustia möykkyjä Väinö usein vinttikamarinsa ikkunasta joutessaan

laskeskeli. Työttömällä oli turhaa aikaa.

Mutta tänä aamuna oli syksy tai talvi. Yön pakkasessa jälkiyty—

neeksi jämähtäneen tien pinta sai polkupyörän venkuroimaan niin,

että ajaminen oli tavallista hankalampaa. Satoi pienen pieniä puukon

kärkiä. Silmät täytyi sirrittää melkein kiinni.

Saisipa nyt töitä, niietiskeli Väinö. Saisi velatkin maksattua

isälle. Ei se niitä rahoja rupea kyselemään, ajattelee vain jotain...

Onhan sinne aina muutama kesäksi otettu. Ja jos ne entisiä työn

tekijöitä —

Kohta Väinö kuitenkin jo ihmetteli mielialaansa, olihan hän

vasta ja taas eilen joutunut pettymään, vaikka lehti—ilmoitus oli

ollut lupaava.

__________________________________________

tarvitsemme heti tflaplisti

TYOAPUA
Nopeus on valttia. Henkllökohtafnen tapaami
nen tänn kio 8—9 ja 12—13. Kuvaan työtahdin ja

,,.,huonon palkan vastapainoksi tarjoamme paljon
tyÖt uussa toimltlloissa, mukavassa seurass

.•eP*måAr4n työajoln..,

Tehtaassa Väinöllä ei ollut vaikeuksia löytää toimistotiloja,

huonetta, jossa hän elämäänsä koskevia päätöksiä oli aikaisemminkin

käynyt kuulemassa. Nyt huoneessa oli joku muu. Oven raidalliseksi

himmennetyi-i, kapean lasin läpi pystyi näkemään, kuinka henkilöstö—

päällikön leuat jauhoivat sanoja.

— No mitä Harhanen? kuului jostain sivummalta.

Se oli Rautiainen, huoltomies, joka vakinaistettiin vähän ennen

kuin Väinö oli toissatalvena saanut lopputilin. Ilmoitus kuului

tuolloin: “MENEKKIVAIKEUKSIEN TP.KIA YHTIÖ JOUTUU VHENTMN TYöN...

TEKIDiiITUN.” Kaiketi samasta syystä oli Rautiainen saanut jäädä.
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— Töitäkös meinaat?

— No niitähän minä, jurotti Väinö vastauseksi.

— Nyt katotaankin jätkää tarkkaan, sinkautti Rautiainen ohi

mennessään ja hymyili jotenkin salaperäisesti.

\Iäinön tajuntaan tulvahti tuskallinen aalto kohmeloisia rokuli—

päiviä ja virheellisiä tuotantoeriä ja selityksiä. Väinö muisti Toi—

volan, joka laski tupakkatauot. Elävästi Väinö muisti, kuinka itse

pääjohtaja oli kerran hyökännyt kesken korttipelin taukatupaan.

Korvat punoittaen silmät palaen oli tämä kivahtanut:

— Tunti pois

Väinön vatsaa kouristeli. Koko reissu alkoi tuntua turhalta.

Tuskin oli keinonahkainen tuoli Väinön alla tyhjentänyt keuh—

kansa, kun vanhahko nainen kiitteli itsensä ulos henkilöstäpäälliköri

huoneesta. Nainen käveli jotenkin vaivalloisesti ja oli pukeutunut

koruttornan arkisesti: siivooja. Väinö odotti hetken ja nousi. Kello

oli melkein kymmenen. Väinö päätti sanoa päivää.

ttBlessed is he who has round his work

let hirn ask no other blessedness” (T.Carlyle, 1843).
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Niinpähän vain kevätkin kaatua roj ahti maailmaan taas
kerran, mutta onkos tohtorisedällä lomaa tai muuten vaan.
vapaa-aikaa? Ei. Kun julkkisten ongelmat alkavat selvitä,
(Koska muuten otat yhteyttä, Virpi..voisimme keskustella
ongelmistasi diskreetisti kuten Seuran ja Hymyn perus
teella tunnut osaavan) ilmestyi uusi ongelmaryhmä. Tällä
kertaa ksittelenkin pelkästään psykologian opiskelijoi
den pikku ongelmia.

KYSYMYS: Kuules äijä. Mä luulen että psykan skeida—har-
joittelusta olisi aika saada kunnon palkkaa, snaijaaks?

VAST: öhrn.. Mistä palkasta sinä puhut? Ymmärrän kyllä
ahdistuksesi, mutta eihän harjoittelua ole virallistettu—
kaan. Ja panes nimi perään ensi kerralla, jäbä.

KYSYMYS: Autathan minua, rohto-setä Minua niin pelottaa
tuo ydinpommi. Kuolenko minä? Kuoleeko äiti?

nimim. “ ei kirj epommej akaan”
VAST:Rakas lapsi. Ymmärrän hätäsi. Nythän on niin, että
psykologien rauhantoimikunta hoitelee ne hommat. Suomen
työttömät psykologit (200?) on koottu eri puolilla maata
sijaitseviin rikkaiden pommisuojiin (Toki isukillasi on
moiseen varaa?). Kriisin tullessa sodan järkyttäät ihmi
set otetaan lämpimästi vastaan. Porilaisten marssi jäl
keen kaiuttimista tulvii rauhoittavaa viihdemusiikkia.
Tämän jälkeen pohdimme ryhmäkeskusteluissa ihmisen agg
ressiivisuutta, myös pasifist saavat osallistua. Lopulta,
kun ihmiset tiedostavat vain rotan jäävän jäljelle maa
pallon sivilisaatiosta, rohkaisevat psykologimme matkalla
kuoleman turvalliseen, yönpehmeään kohtuun,

KYSYMYS:Kuka se Stimuluksen homo on? Alas kertoat
nimiin. “On meitä muitakin”

VAST: Ovela äijä. Johan viimeksikin halusit narsistisesti
nimesi sen jutun yhteyteen. Zrsykkeen toimittajaa et onnis
tu (öhöm siis tohtorisetää) jymäyttämään.

KYSYMYS: Kuules nyt jätkä. Psykan harjoittelu olis jo aika

virallistaa, hä?

nimim. “keksinps nimimerkin”

VAST: Lapsi, lapsi.. Meillähän on työpaikkoihin hyvät ja
luottainukselliset suhteet, miksi siis sopimuksia? Samahan

olisi tehdä rajarauha Norjan kanssa Varmasti olet kommu
nisti, ja taidatpa olla homokin, kun tuollaisia jankkaat.

Ja ethän halua lisätä bvrokratiaa. Nimimerkit ei teikäläi—
siltä kelpaa. Mitä 5
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ee tuollaisilla tiedoilla?

KYSYMYS: (Vaalepunaise11a paperilla) Minä olen sellainen
haastattelulla valittu TJusi Psykologian Opiskelija ‘UP0).
Enhän vaan koskaan ala muistuttaa noita karseita vanhoja
opiskelijoita. Yhdelläkin pojalla on karnalan pitkä tukka.
Sekin on varmaan homo.

VAST: Rakas lapseni. Hyvin menee. Ei sinua leimata sellai
seksi kuin nuo sairaat nuoret. Olet mielestäni tehnyt oikein,
kun et osallistu sen kommunistien Stimuluksen toimintaan.
Ennen kaikkea, sinun ei kannata osallistua koskaan rsyk—
keen tekoon. iianailkaa keskenänne, kun siinä ei ole teidän
rnieleisiänne juttuja. Muista lukea läksysi ja hymyilethän
tänäänkin kaikille, sillä ei sitä koskaan tiedä, kuka on
tulevaisuudessa työnantajasi. Vaikka tohtorisetä..

KYSYMYS: Minä olen niinkuin ajatellut, että olsiko tehtailija—
tohtorilla tuota kesätyöpaikkapuolta? Paljonko ne maksavat?

nimim. “Yksj tarvittaisiin”

VAST: Kyllähänmeillä tohtorisedillä kesätöitä on, mitä nyt
päältä otetaan; ja jos hoitaat niskuroivat niin pitäkööt.
Pahus vain kun harjoitteluajan lääkärinpalkat ovat niin huo
noja.. tiedättehän, sama palkkaluokka kuin kasvatusneuvola
psykologilla. Huonosti nyppii.
Sinulle... oisihan täällä vapaana yksi paikka juoksupoikana
mentaalihgienian laboratoriossa. Mutta se maksaa pari ton
nia. Psykologin sijaisuuksista joutuisit pulittamaan semmoi—
set summat, ettei pankkitilisi näy riittävän.

KYSYMYS: Mikä on totuus? nimim. “Filosofi”
VAST: E—en varmasti o—ole käkäyny-t vaimosi lu-luona pä-pä-päl
väkahvej]ja
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Eaastattelimme siis

eräänä päivänä koe— /

eläin Auvo Perttusta

kesken hänen arkista

aherrustaan. Ensiinmäi

senä kominenttinaan ah-
:‘ ‘

taasta koekopista köm—
\\ 1

mittyään hän totesi: —
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“Vituttaa”. Eetken huilattuaan hän kuitenkin jatkoi: “Vaikka

en minä näistä hornniista silti luopuisi ja tuskinpa toista

kymmentä v-uotta alalla oltuarri. enää muuta osaisinkaan. Kyl

lä nämä työpäivät joskus venyvät varsin pitkiksi, mutta ei

tämä työ niin yksitoikkoista ole kuin ensikuulemalta luuli

si. Raskasta ja uuvuttavaa, sitä ei sovi kieltää,ettei nyt

aivan mainostamiseksi menisi, mutta kyllä vaihtelua piisaa.

Noista tutkijoista ja opiskelijoista kun ei nääs koskaan tie

dä mitä hulluja ne milloinkin keksii meikäläisen mielipahaksi.

ässäkään kokeessa ei voi varmasti tietää, kuinka pitkäksi

varoitusaika kulloinkin muodostuu1t, naurahti hän takaisin

koppiinsa raahautuessaan.

Niin, älkäämme tosiaan unohtako tätä urheaa uurastajaa,

jonka työhön me ekakurssilaiset tutustuimme raktiku.-työmme

yhteydessä.
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