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PÄÄICIRJOITUS
TNm on vakava päkirjoitus. Lehimme on ojassa.
Se ,pitHisi vied onnellisesti no”ettaan:

PÄKIRJOITUS

MITÄ ON

3

OLLA

EPPU?

PALLO IIUKASSA?
‘IAII)ETEBAPIASTA

ONKO

TC)IITOR1L3EDXJI PidSTA

OPIKSI

JA

OJNNUKSEKSI

110 RAUHAA
ItUNCJA

KASVATETTIIN

.4
18
21
26
28
31

34

NSYKlKEN U:o

/83 syntymiseatä vastaavat;
Petri Auvinen, Tuomo Hännien, Jukka Kaartinen,
Pauli Kallio, liervi Leijala, Lasse Mäkeil, Arja
Nevaihinen (va:t.), 1
lesa Hevalainen, Rauno Pek
kannen, Anna-iIuija Poikkeus, Sirkku Roaenberg
(vaut.), Anne Oty, Jaana Turunen, Sirpa Villberg
yririiYkkd set

Nelosia, tllft hetkell viimeis ilman noveltuvuus—
kokeita tunne livahtaneita nieinatahn jlleen TUTKIA.
Harjoittelun ohjaajiilta aiotaan k»rt” tietoa kuinka
SOSIAALISIA me olemme verrattuna neuraavaan porukkaari
soveltuvuuskokeilla valitl;uihin. Onko tirkoi—
tuknena osoittaa soveltuvuuskokeiden tarpeellinuun

elikk

—

nehUn karsivat opiskelijoista ne, jotka opiskelunikan
aan
kuormittavat mielenterveyspalvelu,j n eli krsivt “akuu—
teista kriiseint”, sinnsä kiusailioista ja ei—toivot—
tavista ilmiHistu?
Kriisien merkitys henkiselle kasvulle? Oman terapian
lHpikuynnin merkitys? EntHs tuleva sukupolvi; kuka
iis—
kaltaa luiskahtaa “toiselle puolelle”?
Tilanne tuntuu meistu h9m ivltu, loukkaavalla. apU—
nelvultU. ist oikein on kysymys? Hik
on ajattelu—
tapa idean takana” Kuinka t’rkeU kriteeri sosinalinuus
on “hyvulle “ psykologille? Kit ajattel.ovat soveltu
—
vuuskokeilla valitut, tutkimuksen toinen ‘osapuoli”?
Harjoittelu on meille nyt keskeinen ja jurinittv
asia

miksi tehdU se vielu vaikeammaksi? Tieto tutkit—
ja vertailtavana olemisenta
etenkin kun tut
kijan ennakko—odotukset nyt harjoittelevia kohtaan
jo
—

tavana

—

ovat kielteisiä
tuskin voi olla vaikuttamatta ohjaaja—
ohjattava —suhteeseen harjoittelupatkansa. Toisaalta
oN—
jaajasta johtuvat seikat voivat olla v rist’mo&i
hOnl—
ti saatavin, ohjattavaa koskevi,i tietoja. Mielee
n tulee
pakostakin kysymys: eikU tssU nyt sodita juuri niitU
tieteellisen tutkimuksen etiikkan koskevia periaat
teita
vastaan, joita meille ja kokonai’e’t kolme vuotta on
opetettu?
—
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n,
Eppu ari ei
Eppu

niin myös.

Joka

tapauksessa ja kuitenkin. Toisaalta tna.
1n nyt oikein osaa kirjoittaa itsestliiii. Taidan olla
tylsK aihe. Tytöt eivät ole tylsiä. Kynät sen sijaan

Iiiri neLli luokalla. Nuori ja tuore.

ari i1oien kun aa esitel1

illaiiiei

Oien Jyrki Päiviö Tuhkanen. läitäni vanha ja nuori.
Olen kiinnostunut paitsi tietysti,

tiens”.

voivat olla. .Jollei niitä teroita.

on sykayn Eppu-mies? t.iuun muassa RAA—

VAU
Ja poji11O on taas naiaia,nalsia.
Lue ja poimi Oinasi.Eppu on in

...

Koska yksi kova kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, on luulta
vasti parempi aLlan edas yritä piirtää kuvaa itaastäni,
sillä saattaisi käydä niin hyvin/huonosti, että se paljeataisi
koko totuuden.
Olen kotoisin Otanmäestä, keskeltä Kainuun korpimaisemia ja

ajalla se koti kallio varraton on suon laidalla vielakin. Ja
nyt tämä maailmalle päassyt maalaistyttö on ihan ihmeissään

oa kuttlema siniharmaat silmät ja tätIInykyä pinolipit—
kN.t keekiruskeat hiukset. Tyttönen kasvoi pituuttR ja
leveyttä ja lopulta putkahti ulos lukiosta ja samaiitieii
sisään psykan koulutusohjelmaan. Viimaikoina tyttö
on nähty harhailemassa siiniät pyöreina siellä sun

—

on teatteri,

uimahalli ja kaupatkin kahdaksaan ati gki,
KulLLurellm,iata harrestukajata mainittakoon aktiivinen
ja

Noin 19 vuotta sitten kohtasi Mojlasei, perhettä iloi—
nien perhetapahtummi asikoinen Tarja syntyi. Hänellä

täällä ympäri Jyväskylää.
.‘

intohimnoinen Imaavyn kuuntelanijnan (voi kämppisparka) ja Aku
Ankka taakukirjojon kermilly. Joten jos et tiedä Foopen nykyistä
omaisuuden mnärääja asia muodostuu sinulle ongelmaksi tai ha—
lualsit kuulla Oaup Purpion elämäkerran,

ota yhteyttä vaikka

Stimnuluksen kautta. 1ä anna ongelmien kasautua
Antoisaa opiskaluvuotta kaikille
toivoo lUja Hakonan

Heippa
kun kuulin tästä uusien psykalaisten esittelyjutusta,
nousi sisimpäni heti vastarintaan Ja lialusili vain kä—
pertyl4 kuoreeni paljastamatta itseäni.
tuntenut 1ievä

Olermpui

Liii m oluen parikymmentä

ksäa nähnyt Lea
Pesonun, i[iorm Laeallinan töuliäinen itäLajan
pinraela. Tyki .iän kui tenkin olla mylis pinnan ei—
la, kaiastulmi (mitii mmmilloinkin), ramppaan rait—
tia Jyviiskylii—lmatra ja odottelen kesää Salinaal—
la.
Ja ermpä suostu kertomaan enää kenellekään, miksi
haluan lukua juuri psykologiaa! (ristä lie joh—
Luu?) Kaikkea niuuta kyllä häpäjn mielelläni —
lavossa syoinLä oienmmistanj luonnehdittjjnkjn:
Tasane luannL, auna ii nessä.
Liekii LotL, ota siltä sitten selvää!

Yleensäkin olen

vastenmielisyyttä maasaesittelyjä

kohtaan.Päötin siis olla ilkeä ja Jättää koko kuvauksen
tekamattä. Kuitenkin perusolemukseeni kuuluva vnlvolli—
suudentunto sai pikkuhiljaa otteen minusta Ja tein uuden
päätöksen. Mutta toivon,

että vanhemmat

opiskolijatkin

esittäytyisivät jotenkin vai peikäätTEkö meitä)

tai

--

hän mahd.

tulisivat edes juttelemaan meille pienille, aroille,

yk—

aintiisille ja ojanettomille uusille. l1inä kun olen saanut
sen vaikutelman,

että TE haluatte pitkytyä omassa seuraa—

valmis opastamaan minua, miten otetaan hyviä
kuvia vähemmän hyvällä kameralla. (Ei minun kanierani mi
kään huono ole, muita kun siinä ei ole säädetttivää objek—
tiivia eikä sitä voi siihen edes ostaa... nyyh. . . olen su—

sanaa ja tarkkaiila meitä ilmaista huvia saadaksenna. Eihän

ruilinen)

ensivaikuteimani ole oikeat

lokuvial)

No niin,

Kuten olette jo varmaan huomanneet,

asiaan Minä olen kotoisin Muhoksolta (naiuan

sanoa een vuikketTä tiudäkaän, missä se on, katsokaa kar—
tastal) Olen asunut koko elämäni samassa paikaasa

ja yiuttä—

(huomaa ero harrastaa vnlokuvnusta ja ottaa

nen oka vuodon psykan opiskelija,

olen ihan tavalli

ehkä hieman itserakas

ktin tää juttukin vönyi näin pitkäksi. Innostun helposti

nyt suojattua ja turvaisaa elämääni äidin ja isin kanssa.

Tätä juttt*akin oli mukava tehdä vastoin ennakkoluulojani

Täna syksynä minulle suotiin suuri kunnia muuttaa Jyväsky

(Saa nähdä sitten kun Ärsyke ilmestyy, mitä ajattelen).

lalin ja aloittaa opintoni niin maineikkaasaa yliopisoa*anNE.

Tuija Tihirien

Nyt olen kuin uudestisyntynyt... MuistatTEko vielä omana

aloittelunne??7
Uikonaköni.

•

(Totuus EI ole tarua ihmeellisempi).
.no

jaa

..,

pltattäkua itse,

kunhan saatte

selville, kuka kukin on. Entäs luonteeni...hia,
jo

niitä voikl.n

Ttiomö (okkoneit
—

tehdä paljon enemmän johtopäätilcsiä. Jos nyt kuitenkin

paijastuisin sen verran,

tulleet

että parusluontoeltani olen ruu—

tiallinen. Joskin usein saan kohtauksia
1
pata ja käyttäydyn kunnon

,

—

(TiadätTEhän, että kaikki Yli—
lähdoainaistona Mehtonen

(ajautuneet)

Jotka ovat

lukemaan psykoloiiaa.

Iloinen, edellisen johdosta
Luonne enimmäkseen toistaiseksi tuntematon

..

0’

-

—

Purjehdus on kiinnostanut minua pienestä pitäen

—

Harrastaa itsetutkjstelua (vaihtelevin tuloksin)

0
0

—

O19L

—

yhteiakuntatietailijiln tavoin.
tiatailijät ovat pellejä

—

—

por5nizinpapu—
(

131262

Eräs niistä harvoista jyväekyläläisistä,

0

).

—

Doors, Popeda ja ismo,

—

iJikoiselta olemukseltaan harmaa.

—

Asuu toistaiseksi Nisulassa

siinä kolme kovaa
Yrittää sulautua niossaan

Nautin hassutteluata.
Harrastutilanteeni on

—

kehnossa jaujasea. Tunnen itseni

pian

erilaieksi nuor.kal.

kun minulla ei ole mitään virallista harrastusta, Euitenkin
aikani kuluu joutuisaati,
‘harrastanialla’

etupäässä laiskottaleulalla ja

sosiaalista kanssakäymietä.

I9idän luonnosta

ja metsässä samoilemisesta. En plvo aurinkoa vaan pidän
kaikista vuodennjoista.
inuila on ongelma.

(TEillä ei varmaan ol sellaisia)

Haluaisin Oppia ottamaan

‘hyviä’

valokuvia, mutta en halu

aisi (ainakaan vielä) ostaa uutta ja parempaa kanavaa, Hai—
rastaako

TEistä (tai muista)

kukaan valokuvausta ja olisiko

Vaikka edellä olevasta saakin minusta ja mialeni liik—
keistä jonkinlaisen käsityksen,

olisi kuitenkin parempi

tutustua miniläni henkiliikohtaisestj.

—3‘fuovi,

I—vuotiat,
2

mukaan niinin

instentarlianopettaja.

pitäisi

olla

töissä,

kaiken

mutta

Niin...
Minä Jussi Ryliänen. Jyväskylä ja psykologia. Lappeenranta ja itä.
onneksi.
Melkein Neuvostoliitto, välissä nuljamaa. la raja

järjen

toisin kävi.

—

Olon nyt onneijihesti täällä.
Kotipaikkaiti

on Savonlinna,

kumpikin kivoja
Jyväskyläkin

pari

kaupunkeja.

tuntuu eri

kotona

‘Täällä minulla

tukijoulckot,a

isä

Rarth, Brink,

kivalta,

ttolsillgibhäkin olen

vuotta.

21. Isi, äiti,
mummo ei. Tyttäystävä vakituinen ei. Kitara, Pori—jazz, elokuvat,
kaija (yli 7 .-päänsärky i Ohukessa), kirjat (vonnegut, Rotti,

mutta opiskelin Joensuussa,

Syntyjäan olan k.inuulainan,
sieltä.

sisko. Iläyräkoira Ralander (Retu). Peppe elää,

js

hetkellä armeijan riveissä.

luontoeni

perussävyt

lapsuuteni aikana
on

turvanani

äiti.

Kiva ois

sisko

tutustua

tulevat

(tilan,

Philllps,

(tllardl

squssh, lenkkeily ja jääkiekkopeli. miksi

1
iiik.tk.

eueso kuoli? Osaan: istun ja kävelen tuetti. Herheileva katse
osuu joskus kirjaankin, jota oudosti äännellen käänteten käsissä—

toimii

ni. 1-tissillä eennä hurruutan,

pyörinyt

Voikaystäväni

Celvino, tlharton, Morrison,

Pekkanen...peskst),

tällä

tulkaa

—

ja on sinut nähty syömäseäkin. ttiuk

ala en ola vialä oppinut kaspsasasn...Vlheen: pussikelttoje

jut—

ttasil teL

ka pussi ei sovi päähän),

tillilihakastiketta

(kos

(saetanpa laittaa

umso oli niin
tm
opin lastentarhassa), mömmiti. Ii
vanha ja siksi hän kuoli. Omistaa: varsin mukavan m[ttirän alus—
housuja ja sukkia. Käytän niitä aina yhtä paria kerrallaan (muu
lihat taskuunkin;

Tuovi ker€inen

ten ei hoasut sovi jalkaan). Kun minut tavataan kadulla laula—
massa Neil Youngin Helplessiä suomeksi, potkaiskna päähän ja hei

7’

täkää ojaan. Oja ja mies. Poliisiauto ja putko. Aamuvelli ja kuu
lustelu. Ei ääntä ja sairaa].a. Sairaalasra esittelen itseni lää—
Olen Tuija Korkaattiuni Ähtäristä (paikasta,

jossa karhujakin

kasvaa). Yliopistun pankille tulen suoraan lukiosta— siis
täysin “vihreänä”. Kesällä tosin harjoitin psykologian jaloja
taltojn lähinnä tiiristipsykologian muodossa

—

Rintalan Mirjan

(3. vuosikarseifl kanssa kun kilpaa myin tarroja, kortteja,
nautonta natkailuktääsää...
Vaan täällä olan. Minut tunnistaa hampaivauta, kiireisestä
tyylistä. Jos joskus kuulat käytävällä:”mitä tuolla lukee”?,
niin todeimäköisesti olen lähettyvilläsi. Minulla on nimittäin
liniönäinen kyky unohtaa “näköelimeni” kotiin.(kun on näkövi—
kun vain hiapun vunan). Kotiin..,hassua. Onko ao nyt koti vai
kämppä? Ei,
kadulla

—

kyliä se koti on. Asun vanhassa puutalosaa Ke] jon—

hiirenliiljaisessa, sinertävässä huoneessa,

jossa”sie—

lu lepää”.
Ikirrastuitseni liikkuvat urheilusta klassisen musiikin kuun—
telitun. Rakastan musiikkia

kaikenlaista.

(No jaa,

amisiikkiako?) Its:kin soitan pianoa ja kitnraa..
Itasavilli luontuemii kätkee myös naisellisia
tä tekisin,

.

humppa

ja

taitoja

—

käsitöi—

jos saisin vuorokauteen mahdutettua 48 tuntia.

Toivon että tavataan.’

—

laulelen.

L

kärille ja reippaasti hypellon poistua rnikkaaseen syysaamuun.
No?

—11

-70liirii

Ilan,ulu

Ji

mun,

H50364—u:i;iL,

Hyvin moni tahoinuu persoona,

koti

€ikkc

ikkuli.

.

vjihtaievat väiiliä “oikea enkeli”
“pieni
luutavasti
Todellisuus on jo akin silta valilta. lima maaritelma

lähinnä “elirikalpoinen” .Tämä on tietenkin hyvin subjektii—
vinen käsitys. Ubjuktiiviata ei nyt tähän hätään mistään saa,
kämppäkavuri on kuukauden yhdessä asumisen jälkeen täysin mykisty—
Lulattu Lutustumaan,

Jos

tarjoan teen ja sympatian lisäksi

sukerikorppuja

RJTIJR d[HGHIIN

Lnsiamäinen opiskeluvuosi aluillaen.
uskoa,

halua,

Hämmennystä,

toivoa. Tätäkö se on,

epävermuutte,

tästäkö se alkaa

—

opiskelijaalämä? Vuosia ja taas vuosia eteenpäin. Mitä varten,
mIksi? Entä minä? kyatynkö, osaenko,jjaksanko? Nyt hätäilen, huo—
lehdin,

kysalan itsaltäni.

kaiia on tarkoituksensa.
iloitsan,

eilen tai

ei

turhaan,

sillä kai—
hymyilan,

taittuu.

kokea,

hu,n,anna.

tuntea,

elää.

Sillä elämää ei ole

elämä on tänään.

Haluan tutustua sinuun.
melkein kUin itsestään.

Tuihaanko? Ei,

Ja kohta taas nautin alämästä,

nauran. Nauruni

Haluan oppia ujtta,
vain

HH3

En tali Loisi lu,:, t taa konel 1 nkä;iu pnhau ,,, toi Ui, mu II o
tämä ei kyllä ,,,iel estii,,i ole paros mahdu 11 ins’, Lupa
u Lua—
tua koulutusohjeimani opiskelijoihin tai aani i ui LUin Lv—
tustu t l.aa itseäni muille. Suorann ja rohui ilari ti sun,,n:
minuo yökö ttää.IIikä on sen vaikeampi ,mahdu ii n”iaI;’pi ja
,simll yttävämpi teht;ivä,kui,’ yrittää kirjoi LUis Ini kor Luo
jotakin itsestiän,kuitenki” tietämättä mi Ui sana riiNa p1 Lää
sisällään.
Tietysti voi sir ker Loa i tuostäni ksilt ui rp;iu 1 ,q,uai
ta.I(u tori esimurkiksi,että syrinyiii kylmsuii euulruaiku,a kyl—
mässä kaupuniji ssa.Uoi sin myös mainita siitä
,‘lmas ts vii,,,anto,
joka uiuh,,u ymparilläni ja jonka todn,,nikdi a’;Li
uti, zynty—
mälahjakaeni tai —pahnokseni.ilu Lta kuka tahI ui huLlu mi Liiäri
kylmyydest,ini?kuka ylurnaä LUita’, LintIla mir,i u jo L,iu?
On to LLa, että tarvi Laon todellisnn kuun Lohja’, u,,,,si, kulu
voin dvoapefr,kirjan tuvoin antautua tu tkiskil,l ts ui Lii kai.
Jo pirinoilisuutta, mitä mii,un on hyvin uoik,i;, ii itäil,
o;asta laidustasi ja halusiani ,iil’I’uu,;;i
paljon apit mi,,ua koskaa,, tunten,.ar,.Ei kuka;,,’ 1 kuU , ,“,I ii
yksi seli L teinen, ,j i, en ,ni,iäkään. Jua k ei Lii
ai,,ui 1
,
vami selialrien,pi tävä;i tällaisusta ja ajoi L
uni 1;,
vn’,j
tavoin,niiii ,,,itä ao sinua hyödyttöi ui tai mi.,ii;,?[ri ,ikui;u,
eri tilanteissa ja asioissa ,‘i ei, erilainen.Ik;H, hpp’u Lii] 1—
aune ns. vaikea ihminen?Sen saat i Lae pää Ll.lä. Ui tUo ui [mia—
Läsi näkyvä pelko e,inua kohtaan ei, ail,urto,,I ;.rp,:ia,,r,i uiuus—
sasi an,,a,, sinulle uudoii tilaisuuden yhä uu,Iralaan, ja juu
tahdo L torpiuksi kovasti löytää o,inuato läuu,’k,, k ylu;y , t,ui
al La ,ui en va tms, että enr, e’iii’i tai myäi am’iii n a lis : su ; 1 Lv t
Sinä ja minä_lie tarvi taem,,,e aikau,
arvoa -u ali,j;; ja u,,u;,,i
arvoa yri tyk mii hesi. Täilal menoon ,,iiiun uri k’ 1 ia L Lue;,.

sinun

puikoa;

Fj.U.

—

olisi

nyt.

.I)’;’akyln;a,

ympäröivän yhteiskunnan esittämät

lunn,,ekuvauksat
piru

—

mä

Niin

mä

kerran

Lirni aloin,
niin mä kuljen:
pal jai’i jaloin.
thvuh,auva t
niissä
a,,iui L taua L
syVdt

Pikkuhiljaa hissukseen,

Ehkä opimme toisistamme

—

ajan myötä,

ka,,tapäi. sisä:

ja samalla

itsestummti. Meilli on aikaa. Tällainen olen tänään,
olen
munna. Mutta se on yhtä kaikki minä.

sellainen huo—

II y a t y ii, i n
jnka 1< iv e.n
jäinyt niiat’on
vai ts luvun.
—Ilo 1’ a niinkuin
,,,a Lka,, aluir,,
pUu Lär, mytis ao,1:
puh jair, ja L,,i n.

Ui 1 L,, i nk L,, , ku,,
t,,-;ia
joi’’
ii ii tä, ei ihan
uri l,yuin.

1

t;,;uIitiii;,juli
1 L’ 1 r; r; juu,,,
tmui,;; 1 ei’i
,JI,.a,ui,,,’,.

Itusu

1 i
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MIKKO LOHILAHTI
Mikael liaxvikin silmin nähtynä

in
Olen

1H—vuotias,

viime kovaan ylioppilas Pohjoi6—pohjan

maalta, Kirsä1nuk1—nimisestä pitäjäst.
Luonteeltanj olon rehel
linen, mutta kuten useimmat Härän
tähtimerkjn alla

syntyneet
Ykkösharrastusta minulla ei ole, mutta
teen
kaikenlaista. Pidän liikunnasta, musiikista,
tanssista ja tan—
huainisesta ja luen myös mielelläni
pääasiassa kuitenkin runoja,
ajatelmis ja niitelausejta. Lisaksi
olen hyvin taikauskoinen...
—

varsin i Lsuodjflefl.

—

Lohilahden Mikko on raavas MIES,

1961 syntynrt, kiuoiLnpsioen perheen
toiseksi nuorin. Evankelis—luterilaisen kirkon horroo jäsen, henkikir—
joilla tälläkertaa Joensuussa, kotipaikka ,jlkmo olla tntetnaton käsite,
tulee olemaan luultavasti Joensuu.

Mikon persoonallisuushmsti vaurioitunut, tai

tarkemmin ottaen hänei]
on toinen persoona, toinen Minä eli Hampaaton rnnel (
Teethlens
Michael). Nimi on peräisin lapsuuden varoin trnman ttisstn kokein’keest
jota en käy täsnä perusteellisemmin selvittönia’n. Todel;takoon kuitenkin

että kysymyksessä on hänen kauan sitten tnpat’r!nni esti itaenvirhon teh
nyt ai avioliiton ulkopuolella syntynyt ve1im1, loka oli täs—
mälleen Mikon näköinen paitsi, että häneltä puuttui hampaat. äsnipanton
oli Mikon äidin ja hänen aviomiehen identtiseri kaksoisveljen jälkeläi—

Olan Jaana hhunniska, 19
—vuotjas ihmisen alku, matkalla
aikuisten ihmisten maailmaan.
Tällä matkallanj olan nd Plattjjan—
niemeasä opiskelemassa. Kuuden
seitsemän opintotukihakemukson
—

jälkeen uoi nöhda olenko yhtään
edistynyt matkallanj.

Psykologian opiskelun aloittaminen
ei ole minulla mikään
vuosikausien unulmien täyttymys.
Se oli vain lyhyen miattimisen
ja kuukauden lukemisen tulos
onnellinen sellainen. Tulevaisuus
näyttäi millainen lähimmäisteni
—

jöteaäkkj minusta tulee.
Tällä hetkella katselen,
kuuntelen syksyä; aloittelan
ruu—
nhiinkulttuurin Iiarrastamista;
etsin hyviä kirjoja ja kiinnostavia
kissanristiäjsiu; yritän tutustella
ihmisiin Lozzissa ja kau
pungilla; ihmettelen opiskeluolem
isen koukerojte. on
sellainen
olo, että olen saanut liian
suuret saappaat. Kai sieltä,rpmjstä
sain saappaani, saan myös
kakseiiälsyyden liikutella niitä.
Sainpariajnakjn kasvunuaraa

nen, kuten on Mikkokin. li Mikon biologinen isä on Jiikon setä. in bi.nio
ginen setä on Mikon isä. Hampaaton ei kuitenknn koskurin kiuilun’t pr—
heeseen vaan hänet sijoitettiin vähin äänin orpokotiin, jos’a yhtain—
kunnan painostus kävi vähin erin sietöiMttömäkst ja ajoi hänet tuhoon.
Hampaattomuus oli kuitenkin kuuma juttu sen aion lääketieteeseä. tutki
musten yhteydessä tutkittiin myös Mikkoa,

jolla tas on erittäin hyvin
kehittyneet hampaat etityisesti kulmahampaat ovat vertaanso vailla.
Tutkimusten ohessa Mikko tutustui Hampnnttomarn ja veljellinen rol’koun

syttyi heidän välilleen, joten ei Oe lninka’n ihme, että JIikIo elää
nyt myös toista elämää, hampaattomanwm veljensö elämää ja kokee side)—
leen tämän käreimykset, onpa havittu, että myös Mikon hampaat ajoittain
katoavat.
Lapsuuden kokemukset ovat edelleen hyvin paljon 5
ilcon elämään vnik!lttavi
tekijöitä, f1ikon suunnaton rakkauden kaipuu ja hellyyden tarve on ijr1€
tutkimusten perusteella peräisin tapauksesta, jonka hän koki n. 16 vuod
ikäsenä. Kovan kodin kasvatti ei ole milioikann voinut unohta, kuinka
kauniilta ja lämpimältä nanpurin nalle tuntui kun sitä halasi, mutta
tällainen käyttäytyriinen piti tapahtua salassa, koska }iell.:’ys ei ollut
muodissa Mikon kotona, kuten jo Hampaattomankin Iauksesta saattaa arvat
Turpaun tuli harvase päivä koska kilpilu äidin suosiosta s’Iuressa pr—
heessä oli kova. Mikon ä. lyllinen kehitys on, yl Lätäen kaikki aeinntrnti
jatkin, ollut lähon normaali, joskin hiukan kieroiituneena Rikkoa kyllä
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•111i—
vuida n pitäi. Ja ei’iiaiaten kieroutuneisuuksjen ja fyysisten poikkea—
vuuauien tutkimue onkin hikon elämän tehtävä, hänen tavoitteena on ai
van uuden entistä suvaitsevaui;nan koulukunnanx perustaminen,
tyisi kai k.i tieteena tut,

jossa yhdis—

erityisesti klikkoa kiinnostaa harnmaslääketiede

ja j>urinnöllisyys.

Olen Hanni Via ja olen kotoisin helsingistä tai oikeastaan
ollakeeni rehellinen Espooste. Olen synlyryt 2.9.61
11/2
vuotta velj eni jälkeen ja 3 vuotta ennen si koanl, perherreninme
kuuluvat myös vanhempani: 1 kpl isää ja 1 kpl äit,iä.
Auttaakseni jonkinlaisen visuaaligen käsi lyksen saami osaan
itsestäni kerron jotakin ulkonaiseeta olemukea1nni
se te
koska olen täysin p1 i riintuskyvytön. Minä olet,
pahtukoon sanoin
kuten jokainen j ärkevä ihminen ,,imea
siis naispuolinen henkilö
täni saattaa havaita. J
0 hyvin varhaiserna kehitysvailueessa noin
erinäisiä .Iäseniä
jotka ovat meidän rodillemme omi,iaigia sijoi
tuksensa tai muotonsa puolesta.Minulla on kaksi jalkaa ja kaksi.
kättä.
mitkä päättyvät sarjaan lyhyehköjä sor,nia
joita laski,
jeni mukaan on yhteensä 10. On sinulla jotain muutakin; ehkä tär
koin omaisuuteni on pääkoppani, jonka arvo piilee sen isöilä
että minulle on voin
olevissa aivoissa. Huomauttaisin tässä
kerrottu aivojen tavallisimmin sijaitsevan tiio1l jossain ylä
ruumiissa, omissa etsinnöissäni en ole vielä onnis tunuit plknl
listamaan niitä. No, tuolla aivojeni kuorsiusa on sitten jos jonkin
laiia ulokkeita, kohotimia ja kuoppia. Molemmilla puolille hieman
ohimoiden takana on kaksi propellia muiruturttavaa eninettä
joita
korviksi kutsutaan.Pään etuosagsa tai etupuolollo miten sen nyt i
maisisi, minulle on kaksi vihreällä sävytettyä sunaa vierokkäin.
ne ovat silmäni ja niillä voin mulkoillo ja tällisteliä Iaiken
lalota
Aivan silmieni alapuolella on ni-riäni, joka tuntuu olevan
mitoitettu hieman pieleen
se kun on al iii tiellä. Nenhni alla
on sitten se suuri suuni josta minut helposti tuntee
se nimittä
on useimmiten auki eikä lepää mainittavuummin.Pääkoppaoni verlioma
joka kaiketi jonkinverran suinjelee sitä.hhiukseni ovat
hiuspeite
tuomat ja lyhyet, malll designed by Hanuul.
,

,

,

,

Mikko on erittäin lLiininhenkinen ja vtävällinen poika. Tosin hieman
itsekeskeinen ja vaikeasti avautuvakska hän epäilee kaikkea ja kaikkia,
uneasti hän on liuoinari
ut (tai kuvitlliit), että ihmiset tutuetuvat häneen
1
vain

voidakseen paremmin pilkata häntä. Tälläin,tavallisesti rauhal
linen iikko voi aaade valtavan raivokohtariksen, jolloin Mikon kulmaham—
paat tekevät pahaa jirikeä. Tämn jälkeen Mikko vajoaa syvään depressioon,

joku on time keutää. äiväkausia. tli jos aiot saavuttaa kikon suosion
siiiun4intava kaikki peliin, omistauduttava täysin tämän ystävyyesuhteen
luumi seeIi. lukko on yluensä tämän uhrauksen arvoinen, paitsi silloin kun
hän pirii.aa agresaionoa siihen kuka sattuu olemaan lähimpänä, näin sat

tuu hyvin harvoin, v

iii

kmimza pahimpien kohtauiksien yhteydessä, tu—

,

,

,

,

,

.

,

tuujturujsen allcuvaitueuaja.

,

,

Tämän pelkistetyn kuvauksen perusteella minut erottaa miii airi
Kun keksit kuka olen voit itse tulle luokeeni ja hankkia minusta
lisätietoja.Muu jääköön tässä vaiheessa oevoit,i,kekuui.

KRTI
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I9itä

eläi,iältäifl odotan?

Man n 1.

uluringan hiipiuiaa nousua,
aarirupäivän heleytta,
keskipäivän paahdetta
iltapäivän

riemua,

illan kuuljutia ja

auringon haikeata laskua.
llaiuaisit.ku

seurata aurinkoni

kiartokulkija kanasain?
lJlkokuori meissä usein pettää;
olan ehkä

Iuontaantybntävän tuntuinen,

mutta kurkistamalja haarniskani
uskon,

CttLi

taakse

voimme löytöretken alkaa.

“En osannui rakastaa,
eri oilietskan;
siksi

rijosLuin

tähän rautahaarniskaan.”
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lis, pa] lnhuoneen valasta alkunsa saanut epämiellyttävä
näytelmä on nyttemmin saanut myös loppunsu Ranskassa,
kirjoittaa ystäväni,

oist.e,

tuntevat

jotKa

—

tulo verra Ltamien

tutus—

Ioska ko.

tuo rouvaslhmisen luona,

liseati kättä. Osoituksena rakentavasta kritiikistä on
Robespierre ja Marat erotettu yhteishyvän vai iolcunnasta,

tunne—

Keskeytyneitä opintoja on päätetty jatkaa ja Witten—

Igor tunnusti huonolla eugian—

hergin ]innankirkon oveen unohtuneet 95 vaatimusta on

niracieiel]iiiin inhoavansa brittien j ä y k k y y t t ii
ja muisteli tyyneleet silmissään
tanssiaisia vanhassa
Pietarissa:”.. .no
täni

balis,

no tun...”.

immärtämättömyyt—

lennätetään,

tiissa tLitMimuKSisSa on

destd aivan

todettu,

ivurI aikaisassa

irronnut,

ni—

(not—too—late) vaiheessa aiheuttaen

heittäneen subjektin eliminoitumisen useiksi osaobjea—

teLtai. Tutkimusraportin esiraportissa mainitaan:
niMiistin koinponenttien

Lunkeutuneen syvälle

Irooppisten puiden runkoihin,

ja

muistan uppimattoman Kansan sydämiin. ]isäicsi on

e)

Itä—kiinan merellä havaittu vähäinen hyökyaalto.
lennätetään. Jyväskylästä lennätetään

paikan pööt te suunnittelutyöryhmä,

joka koostuu opetta

ja opiseelijajäsenistä. Ryhmän tehtävänä on suunni—

Leila,

pohtia

kirjoitettuani on synkttänä veivolLisuutenant vielä ke—

(

hoittaa teitä ystäväni Stimuluksen päättäjät
veljet

ja sisaret

—

—

hyvät

luomaan katseenne nöyrästi maahan

ja pohtimaan. Onko pallo hukassa? Mikäli

jalkoihinne

kiinnitetyn kettingin toisessa päässä on musta rauta—
pallo,

ei se

itse ole.

siis ole huitansa —edellyttäen,

että ette

Jos palloa ei nyt kaikesta huolimatta kerta—

KaiKkiaan näy, niin miettikääpä tätä:

lähtiessään viime

keväänä mnielisairaalaan muuan ystäväni iciiiuLti asun

b)

Myös Jyväskylästä

KOKo

inuotisuunnittelija

Nämä totuuden sanat sisäisen pakon sanelun mukaisesti

Ballis—

että heittäjänsa kä—

Itian myöhaän (ali—too—late)

päättää mainio ystäväni,

Pukupaim—

Marie—Louise toivoaherättävän kirjeensä.

hilistin äidin valmistama pommi äityi räjäiltämään ao—

ja—

akaalalla,

että Viimeinen nihilisti on

saanut surrianso Popua—Uusi Guinean viidakossa.

a)

ehdotettu “lähes toteutuneina” poistettavaksi.
koa ei palauteta ja hameenhelma varjo! vapaasti

tottaislii säälien: “Kaetraatti poloinen!”

Nelhuurnesta

piättiviit

joka esittää isää ja poikaa paiskaamassa toveril—

tin”,

vaikuttaa nimittäin jatkuvasti keskuu&Iessanime.) Juodes—
iltana teetä erään vapaamieliseksi

ja piilottaneet kivet sananjaikojen sekaan,

kadut on vuosia sitten päällystetty turvaili—

reippaat ikinuoret rakentaa kivistä “Sovinnon monumen—

todetl.iLu henailölllsyyttään.(Tuo kelpo veikkonen

namme muunuti a

Nuoruuden kiihkossaan

semmalla ja Käytännöllisemmällä bitumiila,

Käytän hänestä

tssa yhteydnsä nimeä Igor, toska en haiuateiile hä
nen

—

vuonna —60 opintonsa mcesaeyttäneet

kottikärrykuormittain katukiviä.

intelleKtuaalisten ystävieni väli tyK—

sellö eröäaan venäläiseen emigranttiin.

un

kahvi

he olivat aikoinaan repineet ne vuosiaataisj.ita olin—
paikoiltaan

iloisella 20—luvulla Oxfordissa,

M0r1tf)uLfln95Efl

vät läheisiin metsiin ja Kuljettivat sieltä kaupunkiin

prinsseiksi

ja pririsesnoisi. Olkoon tämä kirjoituseni rupikonnan
suudeLna, joita murtaa taian. Kvak
Opin]Ieasoni

sitten Pariisissa,

ja nyt jo Kypsän iän saavuttaneet Kansalaiset riensi—

luitemattomat sadut uljaista saha:a—

ilkeä noita taioi rumiksi

kuukausi

viime vuodet etupäässä oulnvarii
lomaa viettäneet,

niin

r.fl ia

muotisuunnitl.elija Marie—Louise.

sirippu suliteutui n.

ja kehittää.
&

‘

toon! Stimuluksen nabaaisen

jalapallon

huolehtimaan siitä kesaim ajan.
—nyt

ja pvymmi minua

Pallo muKaa edelleen

jo heoaitoreiasaan ,Koska en harrasta ituorolaulua

enkä muitn joukkuepelejä— kotini eteisen hyllyssä ja
on sieltä noudettevissa säädyJiisenä aiknnm. Vaikka

1

-4(c?,f-

nykyisin ei enää juuri kukaan tohdi kötkeytyä reh—
disti nimimerkin taakse, aion kuitenkin julkeasti

7s,--•

C/t4L

yrittöä. Muiskis ja kvak!
Nimim. “Jukka Kaartinen”

Mitä on taideterapia? Taideterapia on eslrnerkiksi
kuvatrapiaa,
musiikkiterapiaa, tanssiterapiaa, draaiaterapiaa. Paraik
aa
suumiitellaan Jyväskylän yliopistoon musiikkitieteen laitoks
el—
le järjestettäväksi musiikkiterapeuttien :ou1utusta. Psykol
o
gian laitoksella kävimme kuulostelemassa LEIJALAN
MERVIN aja
tuksia taideterapiasta. Näin Mervi
Jos ruvetaan miettimään mitkä kaksi eri
ilmiötä on yh
distetty

,
kun taidetta käytetään terapiatyössä, niin kysym
yk
sessä on ensiksikin TAIDE, mikä on olemukseltaan hyvin
moni—
ilmeinen, monimutkainen, oikeastaan vaikeastikin hahmot
ettava
asia; on vaikea selittää yksinkertaisesti, mitä taide
on.
Toise ksi on kysymys TEUAPIAPROSESöISTA. Taideterapias
sa yli—

distetään nämä kaksi mielenkiintoista asiaa.
Taideterapiasta voi esittää hy-vinkin erilaisia näkem
yksiä
riippuen siitä, kuka sitä on määrittelemässä. Jos
on koulutuk
seltaan esimerkiksi taiteilija, voi korostaa nimenomaan
taiteel

t

lista toimintaa .Psykoterapeutti(voi) korostaa enemmän
terapeut—
tista puolta; taidetta käytetään ppykoterapian välinee
nä. Kol
mas vaihtoehto on, että suhtaudutaan tasaveroisesti
: yhtä pal
jon on kysymys terapiasta ja taiteesta.
Mikä tahansa taide—
kerho siis ei ole taideterapiaa
sillä voi olla terapeuttis—
ta merkitystä, se voi auttaa ihmistä kehittymään,
kasvamaan,
mutta jos ollaan tarkkoja niin terapia edellyttää
terapiasuh—
detta.
—

—

Taideterapiassa on pitkälle kysymys toiminnan käyttö
öno1o—
jos verrataan perinteiseen psykoterapiaan, joka myös
on
hyvin luova prosessi. Ero taideterapian ja perinte
isen psyko—
terapian välillä on ehkä siinä, että taideterapiass
a otetaan
toiminnan lisäksi myös nonverbaali viestintä ja itseilm
aisu
Perinteisessä psykoterapiassa edetään usein hyvin verbaa
li—
sesti, sanallisesti pohtimalla ja analysoimalla.
Kun kieli on
kaikkein korkein ja kehittynein komnmunikoinnin
muoto, niin
ta,

se on sanalla myös vaikein, Esimerkiksi
jos ihminen on hyvin

estynyt ja jännittynyt, eikä ole oppinut puhumaan itsestään
ja tunteistaan, hänelle saattaa olla hyvin ahdistavaa joutua
värin,
tilanteeseen, jossa häntä vaaditaan puhumaan. Musiikin,

C
reoI.LEEIr/ V £&

saven avulla ihsinen saattaa purkaa itseään aika turvallisel—
la tavalla. Taideterapian keinot ovat vähemmän uhkaavia keino
ä.
ja ilmaista itseään ja kokea elämyksellisesti jotain tärkeät
vapau
ole
ana”
Ei taideterapiakaan tietysti mikään “taikas

&‘s

74S74

—

—

tuminen, rohkeneninen on hyvin yksilöllistä; se on kiinni te—
Joskus
rapiasuhteesta, ryhmätilanteesta, monista tekijöistä.
a il
n
uskalta
ihmine
saattaa mennä hyvinkin kauan ennen kuin
nyt
Jos
maista jotain itsestään esimerkiksi musiikin avulla.

jotenkin yritetään yksinkertaisesti määritellä taideterapiaa,
än
niin se on pitkälle suunniteltua hoitotyötä, jossa käytetä
taiteen tekniikoita hyödyksi.
Antti Alanko on eritellyt taideterapian käytännön työ—
muotuja sairaaloissa seuraavanlaisesti:
lähinnä
1. Toiminnallinen taideterapia, jolla tarkoitetaan
uttista
esteettisiin päämääriin pyrkiviä taidekerhoja. Terape
ä, mu
niissä on se, että ihmiset saavat olla kerhossa yhdess
kana sosiaalisessa toiminnassa.
ryhmässä.
2. Tukea antava taideterapia, joka tapahtuu usein
t, mie—
Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi suljetut osastoryhmä
muoto
lenterveystoimiston, kasvatusneuvoloiden ryhmät. Tämä
psflo—
ryhmä
tietoa
enemmän
edellyttää terapeutilta jo paljon
ynnä
a
uhteiet
terapiasta, terapiamemetelmistä, transferenesis
muista terapiaan liittyvistä ilmiöistä.
psykoanalyy—
3.Kehittävä taideterapia, jolloin on kysymys
sia käyte
tuotok
aan
tikon tekemästä yksilöterapiasta; asiakk
tään psykoterapian apums, välineenä.

Taideterapiasaa, kuten yleensä terapiassa, on omia koulukuntiaan, eri
Pääsuuntsuksina voidaan mainita anslyyttisesti
laisia lähestysistapoja.
ja dynaamisesti oriantoituneet taideterepiet sekä huaanistisesti orien—
Myös moderniin oppisisteorisan perustuvaa tai—
toituneet taideterepiat.
deterepiaa on (esim, tri Wesecky Wienin kaupungin neorolngieeasa sairaa
Nykymuotoisen
lassa, kehitysvsmrre isten musiikkiterapeuttinen kuntoutus).

kuvaterapian uranuurtjja on paykoenslyytikko Margaret Naumburg, joka on
kehittänyt dynaamisesti orientoituneen taideterapisaienetelmän, 1940—luvun
lopulta lähtien. Toinen tunnettu analyyttisesti orientoitunut kuvatera—
‘loinen suurta mielen
piamenetelmän kehittäjä lapsille on Edith Kramer.
kiintoa saavuttanut suuntaus on hahmotaideterepis, jonka eräs huosattava

kehittäjä on J. lihyne; Oestalt Art Experience,
yhdistövät eri teoria—
Monet käytännön taideterapeutit ovat eklektikkoja
suuntausten näkemyksiä joustavesti tilanteesta riippuen, tarkoitiiksenmit—
—

kaisesti. Kaikille ei luonnollisesti sovi lainkaan esim, analyyttinen
Itseäni kiinnostaa erityisesti humanistinen lähtokonts,
taideterapia,
jossa korostetaan ihmisen mahdollisuuksia, voimsvsroja, luovuuden käyttöön—
ottoa ja eitä raboittavien esteiden löytämistä, Vastustan disgnosoivea ja
patologisoivaa psyktatrista lähestymistä,

joskin toki arvostan esim, kuvien

sntamaa tietoa hoitosuunnitelaie yms, tehtäessä. Kuva on niin hsvainnolli—
nen ura tai—
Keskustelu asiakkaan tai ryhaän kanssa kuvista on oleelli

nen.

ja voi lisätä
deterapiaa: kuva toimii ikäänkuin siltana ihmisten välillä
ovat tulleet siihen
oivalluktia itsastä ja toisista. Monet tsideterspeutit
ija. Tärkeänä
tulokseen, että kuvan tekijä on tuotoksensa peres tulkita
ten ja koke—
elämys
uusien
stä,
tekemi
pidän taideterapiassa itse toimintaa,
aueten saamista.
Kieli on “tehokkain” kommunikaation muoto

—

vsi onko?

Mielenkiintoista

olis tutkia nonverbaalia viestintää tasavertaisena kosmunikaatiokeinona,
äonverbaalin kielen yaaärtäsinen vois rikastuttaa sotiin tsvoin elämää.
Olen hyvin iloinen siitä, että täällä laitoksella olen saanut kokeilla
opiskelijoiden kanssa kuvallista itseilmaisus käyttävää kosmunikaetio—

rylim!i!i ja lltttNii siihen tutkimUstyöni. TulevaisUUdeSSR haluan edelleen
jatkaa vastaavanlaisia kokeiluja

ihan tavallieten

“

ihmisten kanssa ja

myNhemniln kahittiä menetelmää ennm1tsehkäiSeV55ä mielenterveystYöseä
mm. lasten ja nuorten kanssa.

“ainittakoon viela, että muutamat taicIeteraeutit ovat olleet
ulkomailla
koulutuksea (esim. ärgianniasa), iällä hetkellä on käynnissä kolmivuo—
tinen hahmotaideterapiakoulutus 1<uopiossa (erikoistumiskoulutua taide—
terapeuteille), vetäjä tulee o
1
llanista, joka on toinen kuvataidaterapian
kannalta keskeinen! Kuroopasea.
Jyväskylän yliopistossa on musiikki terapeuttien koulutusohjelman
suunnitte—
lutyöryhmä.
Aikaisintaa koulutus voi alkaa syksyllä 1984 ja silloinkin
ehkä vain jatkooulutuksena jo ammatissa toimivllle musiikkiterapeuteille
,
Ongelmana on opettajavoimien puute.
Aluksi heitä olisi aaatava ulkomail
ta. “ainittakoon, että JYn musiikkitieteen laitoksen kehittämlssuunnitelm
iss
on musiikkiterapia ollut mukana jo vuodesta 1965 lähtien. Nyttemmin eten
kin professori Timo Mäkinen on ollut musiikkiterapian puolestapuhu
ja.
JYnssa on järjeettetty useita musiikkiterapian seminaareja,
sin nyt lokakuun alussa.
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Kyllä.

aideterapiaa on tehty varmaan parinkymmenen vuoden ajan,
raaloissa kanemminkin.

yksi(Ilesperinn sairaalassa).
kettä taideterapeutti.

joissakin sai

Kuitenkin esim. kuvaterapeUttiefl virkoja on vaeta
Iääkintöhallitue ei tunne vielä ammattinimi—

Moniin sairaaloihin ym. on palkattu ailti eri

alojen taideterapeutteja. Päteviä muslikklterapeUtteia on vain noin kymmen.
kunta, klivataideterapeUtteia on enemmän.

Draama— ja tanssiterapeutteja

on vain muutama. VirjallisUUsterRPeutelstS. en tiedä. feruakoulutukseltaan
ideterapistyhtä tekevät ovat taiteilijoita, mairaanhoitajia, toiminta—
terapeutteja,

jokunen psykologi ja lääkäti, ehkä joitakin muita vielä.

1
s
ideteollinen Korkeakoulu järjesti 1970—luvulla jo amsmtissa toimiville
kuvaterapeuteille 42 Ovtn täydennyskoulutumohjelman (3 vuoden aikana il—
teisin).pari kertaa. Tätä vastasi vv, 1978—79 “elsingin sairaanhoito—
oppilaitokaessa pidetty vuoden kokopälväinen kurssi niin ikään jatkokoil—
lutukeena ammatissa toimiville mumHkki— ja kuveterapeUteille. sibelius—
i.katemiaasa on viindesta 1972 lähtien annettu muailkklteraplaopetrinta
yhden lukuvuoden ajan yht.

120 h,

ei ole jNriestetty koulusta.
pisimmällä

Vuoden 1979 jKlkeen kuvaterapeuteille

Vielä 1970—luvulla

laideterapeuttien koulutIIsssiaaSa.

uomi oli Pohjolamairita

Nyt ollaan jääty kelkasta.

Y

Tästä ollaan montaa siieltä mutta kun ajatella
an tsideterapeutin
työtä, niin häneltä vaaditaan niin paljon sekä taideal
ansa että peykolo—
gian, psykoterapian, lääketieteen ja erttyispedago
giikan tietoja ja tai
toja sekä perehtyneisyyttä taideteparian teoriaa
n ja käytäntöön, että korkea—
koulutasoiselle koulutukkeelle on vahvat peruste
et. Joustavuutta varmaan
tarvitaan kun taideterapeutteja valitaan työhön
sä, mutta jos suunnitellaan
peraskoulutusta, niin korkeakoulua kannatan.
Yhteistyötä on tehtävä monien
laitosten, kentien oppilaitosten kesken, Näiden siojen
tieteellinen kehittä
minen edellyttää mya tutkimustyötä, jota perinteisesti
on tehty yliopis
toissa ja kokkeakouluissa.
Ja siksikin krkaakoulupoIjja olisi perusteltu,
että saataisiin asemaa, arvostusta, palkkausta ... näinä
ovat sellaisia
ammatti—identiteettiä ja ammattiasemam koskevia kysym
yksiä, jotka ovat
olleet psykologeille varsin tuttuja asioita,
Käytännössä on paljon epäselvyyttä niitä, mitä taideterapia
on, ‘elposti
ajatellaan, että se on sellaista hauskaa kerhotoimint
aa, johon ei mitään
maisterla tarvita.
laideterapeuttia ei välttilinättä noteerata samoin kuin
muita työtekijäryhmiä esim, sairaalassa, 1iiatä kertaiv
at mm. hanuri psyki—
atrisen sairaalan musiikkiterapeutit potilasta ei
aina vslmiteta lähtemään
musiikkiternipiaryhmiiäanä yms. t.sennoituminer näkyy pieniss
ä käytännön tilantel
teissa. Foueerityötä on siis ielä edassäkin päin.

raÄ€z

Kyllä se kuulkaa on niin, että vä—
lilla alkaa tohtorisetäkin tympäis—
tä.

pJad.

Ajatelkaa nyt; kuunnella vuosikau
sia depressiivisten surkirnusten
pillitystä ja anorektikkojen kur—
nivia vatsoja.

Silloin pitää yleensä lähteä vähän
Caprille tuulettumaan tai sitten voi tietysti myös mennä
J3ahamasar’rille, mutta siellä on niitä värillisiä melko
palj on.
Mutta viime kesänä sain niin hyvän työpaikan, ettei tul
lut minkään laista stressiä. Pääsin asiantuntijana valit—
semaan uusia poykologian opiskelijoita.
En minä perkele viitsi koko aikaa tyhmiin kysymyksiinrie
vastata, joten tänään otan tähän näytteitä valintaseulas—
ta:
KOKELAS

1

didaatiksi parisoa vuodessa, sitten väittelen tohtoriksi.
Ja eikös tästä koulutusohjelinasta pWstä ministeriksi as
ti? Tasoa pitää olla, minä haluan nostaa tasoa.
KOMMENWTINI Tämä Lea—tyttönen on jäänyt parhaiten mielee
ni. Ehdoton ykkönen.

KOKELAS 3 (Kertoo harrastuksistaan):
Juu minä olen jäsenenä tässä Lopunaikojen Voi—
deltujen Opiskelijajärjestössä, apu tulee yl—
häältä eikä siinä auta psykologin rutista.
Sitten harrastan t1tä laskettelua ja laskuvar—
johypsyjä ja surffauuta niin ja tietysti drive
in— elokuvia.Joskus minä olen vähän levoton,
.1
minulla on levottomat jalat (hihitystä).Aine—
jLirjeatLitoimintaa en käsitä, se puheenjohtajakin on mikä
lie partakominari. Ja sitten niiden typert lehti, ne pilk—
kaavat siinä tavallista kunnon opiskelijaa..

KOMMENTTINI: Ilainiota, mainiota. Timä oli svwnennen
sa
nottuna sanasta sanaan 24 valitun kertomua.

PUHUU

Miksikö haluan psykolo—
eiks tämä tällanen 80

giksi? Kuule
veltuvuuskoo

00 aiki huono t;möse—

nä valintame—

todina; nytkin voisin

toki vastata jo
ten muka haluun

lujaa’. Tosi
on kuitenkin se, että mä haluun tänne kun en oo päässy
mumallekaan.

KOKELAS 3 (Vastaa kysymykseeni “ Mitä tekisit jos
poika
yetäväiisi raiskattaisiin kadulla ja tuivaasta
putoaisi kä—
susi maan mainio Tampellan rynnäkkökivääri?”):
Mä ampusin sen perkele siihen paikkaan, sen poikaf
rerisin
jos se on niin vitun heikko ettei pöksyt kintuis
sa eiku
jalassa pysy. Muuten viime ke&Lnä aminuin viisi
poikaa,ne
oli sijoittaneet mun päährn Sonyn vakoiluvehkeet,
KGB siis..
Kuule miksi tuo mankka on pWllä., IIIK’. lirmähäkkiä’.
Hot—
tia’. Tapa ne’. (sekavaa molotusta).

K0MMENTPINI Aijai’. Ehdottomasti kelvoton valittavaksi.
Ajatelkaas, kun tällairen tyyppi olisi valmistuttuaan
joutunut T,appiin töihin, niin mit he tuollaisesta mur—

KOMMENTTINI: Selvästi koulutettavaa ainesta. Muuten
koko
joukosta ainut, jolla oli punaiset hiukset, vihreät
silmt
ja naiminami- pylly. Mirunmin., Oslifornia dreaming’.

tain skeidaa siitä. mi—
auttaa jengii tiedos—
nuinku onnellisii...
rintapeleen ja haile—

j•

-

taan ja oleen
niinku kukka

teosta olisivat snaijannet? Virheetön kieliasu ja muuten
kin hyv’t tavat taas kunniaan
KOKELAS 2 vastaa seunaan rajuun kysymykseenh
No kun m1n olen kuullut, että täm tutkinto olisi tärkeä,
helppo ja nopeasti suoritettava. Aattelin valmistua kari—

Sellaista on siis tiisnän vuoden aines, kuulin ettii
ne
esittäytyvät muualla lehdessä, mutta älkää
uskoko niitä.
Minä kerroin totuuden.
Postia ja kysymyksiä siis edelleen Mattila
nniemi, E 4—tie
007 MAO Stimuluksen laatikko. Kuoteen tunnus
“rakas tohto
risetä’ ja tytöt, muistakaa nyt ‘aittaa
valoku
va mukaan.
SURPPAILLAAN;
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Parta kasvaa, nuttu kuluu, jätkä vaan ei opi mitään. Niin se on.
Ja kaiken päälle ainainen köyhyys ja hampaiden kiristys.
Kello kiertää
ty5n valjaat hiertää
“Ali, me kuulemme heidän hätähuutonna sumussa” (I.Kianto 1924, 225)
No, ei syytä synkkyyteen. Kevåtpuolella saattaa riutunut opiskeli..
eksyä paikalliseen
jonkin puutostilan sokaisemana
jaressu
antikvariaattiifl. Ja kee: empaattinen pienyrittäjä.
—

—

Frode Sadolinin Hermojen terveys —kirja “on terveysopillinen k*de?
ojennus. Se on kirjoitettu kaikkia niitä varten, jotka pyrkivät
järjellisesti käyttelemään hermojaan, olkoot he sitten enemmän ta
vähemmän kärsineet huonoirta hermoistaan.”
“Dansk biografiok Leksikon” tietää kertoa kirjan kirjoittajasta,
Frode Sadolinista, että hän oli vuonna 1866 Tanskan Vallbyssä sy!
tynyt lääkäri ja voimietelunopettaja, joka aikanaan vaikutti eri
tyisesti liikuntakasvatuksen tuntijana. Kirjailia!ta Sadolin on
subjektiivineti suurinien, kun “Hermojen terveyttä” lueskelee kesäl
puutarhakeinussa, ullakkohuoneensa sateella peltikaton alla.
Alkuteosta tuntematta ja tanskaskieltä taitamatta käännöstä on
vaikea arvioida. Ilmeisesti Eino Kaila on suomentajana kuitenkin
onnistunut säilyttämään alkuperäistekstin purevat, viisaai ja
vie
näin satelliittien ja digitaalikielen ajasta käsin nähtynä
hättävän vanhahtavat sanankäänteet. Tanskasea “Nerve—Helse” ilmes
—

—

ensimmäisen kerran vuonna 1908. Suomennos on peräisin vuodelta 19
on melko kattava kokonaisuus elämäntaidollisia
pohdintoja ja ohjeita. Seuraavaksi vain muutama poiminta opiksi j*
ojennukseksi niille, jotka haluavat sopeutua optimaalisesti nyky

Kirjanen

(

107s.

)

opiskelijalle tarjoiltavaan elämännialliin.

“Nykyaikainen elämä kiilaoittaa. Tuskin on herännyt aamulla, kun
jo päivälehtien torvet pauhaavat korvissa, ja missä liikkuneekjn
päivän kuluessa, on alttiiria tungettelulle; puhutaan, huudetaan
ja toitotetaan ihmisen paremmalle minälle ja hänen huonoille tai—
puinuksilleen: hänen tulee raataa kuin yankee. olla tyytyväinen
kuin kiinalainen, hienostunut kuin pariisilainen, suurpiirtanen
kuin norjalainen, tulee olla sosialisti ja antisosialiati ja kris
tillinen sosialisti, tulee käydä villasaa ja ramie—puvuasa, tu
lee pukeutua purppuraan ja säkkiin ja tuhkaan, tulee käyttää ai
kansa ruuan pureksimiseen, ja tulee käyttää se kaikkeen mahdol
liseen muuhun, tulee istua kotona lieden ääressä päivätyön jälkeen
ja tulee olla ulkona kokouksissa seitsemän kertaa viikossa,tulee
olla rauhanystävä ja vegetariaani ja spiritisti ja esperantisti
ja polkupyöräilijä ja oikeistolainen ja vasemmistolainen jaana—
tisörivalokuvaaja ja esitelniäinpitäjä ja yksi maan hiljaisisia”
‘Ix

“Hermostuneella on olennossaan aina jotain itsensä tuhoamisen
taipumusta. Mitä hän huonommin sietää, sitä hän tekee. Juuii kun
hermovoima on loppumaisillaan, houkuttelee häntä hänen sisäinen
levottomuutensa puuttumaan maailman menoon oikealla ja vasemmalla:
kirjoittamaan vastalauseita lehtiin, ottamaan jonkun toisessa
maanosassa vääryyttä kärsineen kansan asian ajettavakseen, rat
kaisemaan yhteiskunnallista tai aiveellisyyskysymystä —neuras—
teenikosta pitää paikkansa mitä laulussa sanotaan: sirriiinen
tahtoo vartioida koko tiezioota ja huutaa äänekkäästi yli nummen,
mutta ei voi puolustaa sitä pikku mätäatä, jonne se on laittanut
esänaä.”
xxx
‘Maan päällä on aurkeutta kylliksi, jotta voi joka aamu upottaa
siihen ajatuksensa ja pysyttää sen siinä, kunnes illalla vaipuu
uneen, Mutta tässä ihmiskurjuuden pohjattomaasa kuilussa, johonka
voimakas turhaan kuluttaa ajatuakykynsä, ei heikkohermoisella
ole mitään tekemistä. . .Hänen täytyy enemmän kuin kenenkään kart
taa sitä “maailmantuskaa”, joka pysyy toimettomana ja josta lopuk—
i tulee vain nauttimiata omasta itsestään.”
xxx
“Täytyy oppia tuntemaan hermonsa, oppia tulkitsemaan niiden 11—
menemiatapojen merkit. Kuri toimihalu tulee rauhattomasti lekotta—
vaksi ja kun sitä seuraa erikoinen vaivantunne, joka ei mene ohi,
vaan työn kuluessa päinvastoin lisääntyy, kun haluttaa kolmea
asiaa yht’aikaa eikä kuitenkaan ole halua mihinkään, silloin on
meneteltävä näinä paneuduttava pitkäkseen ja jäätävä makuulle,
kunnes tuo väärä tarmo on laskeutunut lepoon ja taas voi rauhassa
lähteä eteenpäin ja tyytyä siihen, mikä edessä on.”
xx’
“Tietoisuus kiiruhtamiaen tarpeellisuudesta se väsyttää hermoja,
eikä itse työn vauhti. . .Hyvin tavallista on, että tyu,joka hyvin
voitaisiin tehdä kiirehtimättä, otetaan sillä tavalla, että se
tekee miehensä herinostuneeksi. Tässä niinkuin niin usein on herino—
jen hoidon pohjaksi pantava joku määrä elämänviisautta. On pantava
wuitiin, että kaikki saavutettavissa oleva voidaan aaavuttan
nykyhetkeä rauhallisesti ja viisaasti käyttämällä.”

xxx
“Heikkoherisoisella saattaa olla työkykyä kylliksi toiminta—alaansa
varten, mutta häneltä voi puuttua se voimantunne, joka levittää
ikäänkuin valonkimallusta yli kaiken mihin ryhtyy,niin että se näyt
täil joltakin omissa silmissä. Hän on taipuvainen väheksymään työ—
tänsä, näkemään vain sen, mikä on tekemättä, Siksi on hyvä luoda
yleissiinLiys menneeseen aikaan, asettaa asiat järjestykseensä ja
oanna merkille edistys.”

\JL)

xxx
“Herätynkello on aivojen terveydenhoidon kannalta turmiollinen,
Ihmisen tulee herätä eikä tulla herätetyksi. Voi kernaasii no
makuulta, jos aivot omasta aloitteestaan ovat lopettaneet unen
aikaisin, mutta tuo tarinokas menettelytapa: herätyttää itsensä
turvalliseota unestaan, hypätä reippaasti sängystä ja ottaa ky
suihku, ei ole kenellekään hyvä ja kaikkein vähimmin hermoetun
le ihmisille.”
xxx
“Niinpä sattuu, etti ahkeriin lapsiin tarttuu erikoinen koulu-.
tauti, he innostuvat kokoamaan kirjoja, he käyttävät taskuraha
ostaakseen kaikenlaista halpaa törkyä vanhojen kirjojen kauppi
ts ja seisovat kotona tuijottaen tylsästi täyteen kirjahyllyyn
on jotain liikuttavaa tässä ennenaikaieeesa ihastunsieeeea kirj
nidoksiin, se on viimeinen horjuva yritys pitää kiinni jostain
kouraantuntuvasta siinä abetraktioden meressä, johon he ovat
hukkurnaisillaan.”
Rauno Pekkarin
LÄHTEET:
Kianto,

(1970) Talitut eokset Ryynyrannan Joosppi. Wtkit
Otava
Sadolin, F. (1917) Heninojen terveys. ll:ki: Otava
1.
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Intiaanit ajattelevat
eri aivolohkolla
New York, (S1T:n kIrj.valhl,)
amerikkaliinea sinittitkija
Alle,’ Cbuck Ross uskoo liyli
neensi seiltyken sille, miksi
Amerikan sallsoiholset uudiaral
iit tulleet toimeen ii,Ii
aanlen kanssa, lie ijatteilnat eri
alvolohkoilla, eivitki alkoi ym
mirtinret toislaon.
Coioradon yliopistossa lyis
kenttievi Rosn esItteli oletta
muksinan iskettiis julkaistussa
metikkeflssa.
Ilinen mukaansa useimmat
intiaanIt ajattelevat lihinni ol
kealla aleolohkeila, salkolhoist
puolestaan vasemmalla.
Useimmille ovat tuttuja (ari
nat intIaanien hy’isli huomio
kyvysti Ja heidin 1,idolst*an
metsislilini ja jilkien ittijl
ni, kirjoitti Ro,,. Nimi omlnai
osudel ovat iunnteesomslsla oi
kenile aivolehkolle, jossa sij,ll
tee myös luovan ojstlelas, mieli
ku,ltuksen, Inisitisa ja naiselli
aina pidettyjen omlnais,uksien
keskus.
‘asen siisiohko puoIev(.an
ohjaa yksislsiteista ajstteisa,
Iosglab ja rlllele,ii kykyi
seki k)kyi havaita yksllyiskoh
tia Ja tosiasIoita. Vasr,,ta alvo—
loiskoa pidetiin yleenvi ahojen
miehisempini puolivlcesa.

Nimi valkolsienja Inliaanlea
ajatustoiminna,’ erot olival ty
ni yhteenotsille. 1011, kiyli
valkoisten uudisasukkalde,’ tul
tu, Amerikkaa,,. lahaksi(a
seuranneet suuret lalisasisodat
olivat flo,la mukaan aikoi siis—
timiliömii.
intiaani aasat yhi iciruii
niisti ajiitelutasan ersls1, joi
tuesvaan elimiin yhleiskunnan
sa,Jossa enemmIstö ajattelee va
semmalla mivoiohkoiiaan, km
johti Roos.
Timi on hivalttavissa erityi
sesti koslusa, jossa intiaasllap—
set meneslyvil hlkohknutl.
Amerikkalaisen keulujirjeotel
mi on selvisti onplmaton intiaa
alinpslfle, uskoo Rons ja vaatii
ulirtimlsti perinteiseen istua—
sies opetukseen.
Opetus perutil paijolil Pia
valntoihln ja eslmerkkeihin seki
oppimiseen hunmiolden, hlstoei
aliislen kertomuslea ja natujen
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Abatraot:
Tämä on satu inrintä idistil ja
lapsesta. Isällä ja iiidilli4 on
v1.iaautta,he myös puhuvat vii
saita. Lapsi ei puhu mitään;ei—
hän heille todellisuudessakaan
anneta puheenvuoroa.

-ISÄi —“ Sen nanottuaan susi söi pikku Punahilkan niin että
luut vain rutisivat ja yön oikein pflraktthti
0 prruits kato
näin. Oli
ÄiTI; —“Kaapro’.” Taasko sinä yrität pilata meidän lapaemme?”
ISÄi —“Mutta Einilia.,.”
ÄITI; —“Eikä mitään muttia. Leena Tietäväisen “Jokaäidin
P.ykologia” on tällä kohden ehdoton; Lapsen kuullen ei
saa riidellä”.
ISÄt —“Mutta sinähän se..,”
ÄITI; Tuki jo suusi jätkä, ettei tarte käydä voimatoimiin.
Mitäs ipieltä sinä lapsi kulta, olet, eikös isäni oliutkin
aika tuhma,’ kun kävi noin riitelemään?”

-

avulla.

Nykyinen koulujirjeoteimi
nyrjii mys valkoisia vasemmal
la aivoiohkolla ajntteievia, Ivon
ka nimi clvii saa oirlkkelli oi
kealle ahoiohkileen eisitki ol
len vol kehiitit alli,’ tyypiliisii
omlenisuuksia, arvioi amerikka
laistutklja.

Äiti siis konfrontoi isää mainiosti,, On huomattava, että
pitkittäistutkimuksen mukaan isä on lapsena polttanut tu
pakkaa ja huvitellessaan jopa käyttänyt silloin tällöin viu—
naa. Kriittisen seikan muodostaa sekin, ettei isän nerheel—
lä ole ollut kesämökkiä,
LAPSI;
m... “
000
ÄITI; —“Lapseni. J0 3 vuotta 7 kuukautta sitten moinen
pnimitiivinen, enisensorisen puheen olisi pitänyt loppua”
ISÄ: •“Yh, älä taas ala. Tiedätkö, tinään Vilhelmiina ky
syi, miksi Salvadorin kansaa tapetaan ja että voisiko hän
kuriataa sen paska diktaattorin”.
ÄITI; —“Herra Jwna1a Mitä sinä sanoit?”
••

ISÄ: —No minä aloitin siitä kun Yhdysvaltain rahavix-rat mene
vät tyrannille, koska strateginen tilanne vWLi—Ainerikassa..
ÄITI; —“Voi voi, Eihän tuoljadnen lapii vielä edes ymmärrä
valtion kisitettä,,,”
ISÄ; —“Ei niin. Se iuuli. että Salvado ja USA ovat samaa
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Suomea ja ihmiset siell7 rakastavat meit,”
ITI —“l höpötH.. Kerro
1 menikö sinulla muuten ilta
hyvin sill’I aikaa, kun olin kansalaisopistossa psykolo
gian tunnilla?”

isÄ —“Tieni, juu, pal,tsi ett’ nyt tTinii pikku peto tahtoo
uuden polkupyörn.”
ITI: —“Polkupyörn, sep4 somaa pikku nassuni (suutelee).
Mutta kalpa kerroit Vilhelmiinalle totuuden?”
TSÄ —“Kerroin. Joo. Me &stetttPn; pommisuoja—osakkee—
sen, joka on hakattu 40 metrin syvyiseen kallioon ja kun
pommi tulee se halkeaa kuin..
Kyllips on törppö isä. Se ei tiedä, ett. YYA—sopimus
velvoi±taa kaivanman pommisuojia, ett voimme torjua

selleen. Tyttönen kulki reippaana ja iloisena, sillä hän
tiesi, ettei maailmassa ole pahaa.
Ennen olisi vastaan voinut tulla vaikka susi, mutta on
neksi ne oli kaikki joko tapettu pois tai ne olivat huk—
kuneet tekojiirvien alle.
Niinpä lapsonen söi muinmon antamaa piirakkaa. Paikalle
sattui u1yös puunhakkaaja (lapseni, hän on tyhmä ja köy
hä setä, jolle Herra ei ole antanut kykyjä opiskella,
joten hänestä tuli työmies. Htin on siis vähän niinkuin
yksinkertainen, no, siis, juntti. Sinusta ei toki koskasn
tule moista, etkä edes mene naimisiin sellaisten kanssa,
ethlln). Isotiti oli sosiaalisesti ekstravertti, joten
hän jutteli miehen kanssa joistakin yksinkertaisista
asioista (“onpas läsunintä”) ja antoipa haniarmosta mies—

ydinsodan jHlkeen tulevan hurjan (neuvosto) hyökkäyksen.
Huomatkaa, miten rauhallisesti KYI’SX (rakentava, vastuun—
alainen, yrittelV
s, vahvasti itse hallitseva,, idih ko
1

polollekin piirakkaa.

ti olik4n kaunis. Se oli Väiänteen rannalla, sii se ke—
sinökki) blti hoitelee hommat...

LAPSI;

ITI Ei ei ei’. Sin siis kerroit pikkuiselle, että palk—
kaunme ei nyt riitK. Ja toki Vilhelmiina jo tietiä, että
omassa suojassa ei meitä mikfllln uhkaa.., noin, anna pusu
‘idille..
LAPSI (pissii alleen)
ITI; —“Ja sota’. Lanseni, sotaa ei ole, kuten Marja—Leena
L aukkanen vakuuttavasti todistaa. Rakkaani, mikään ei saa
sinua uhata.. “
ISX: —“Perkele, minä kylin...”
—“ Kaapro’.
Lasten seurassa ei kiroillat”
ISÄ’
—“Otan kaljaa.”
711’i:

ITI:—Ja nyt MINX luen sinulle sasun, Vflhelmiina rakas.”
Seuraava komiatea on l!pinsyt standardoimiskomitean suosituk—
set ja. Lasten Paliuudelta Varjelevan Komitean tarkastuksen.
Huomatkaa muuten edellisestä ptkfstä, että lapsi nimen—
omaan pissif ALLEEN, ei esim. heitä kusipottaa äidin sil
mille. Tniä olisi aggr’ssiivista ja hälyttävää, sillä
hyökkäävä köytt”ytyminen 8— vuotiaille on hyvä rikollisuut
ta ennustava faktori.
Asuipa kerran taikametsiissä ununimo. Muinmon tyttiiren tytär
lähti kerran tuomaan omenapiirakkaa liidin äidin armahai—

Sen pituinen se. Nuku hyvin rakas.
(Kuolee hirvittävristi koristen),

Muuten, kaikki viittaukset todellisiin henkilöihin voi
vat tottavie olla projektiota ties kenesta. Mutta koskapa
en polta tupakkaa, en siis ole huvittelija— luonnetta
end noin ollen haukunnasstani huolimatta pu±e.
Lopuksi valehtelen, että rsykkeen sensuurijengi on tar—
kaatanut jutun ja todennut, että lievistä vittukiaisista
aineksista huolimatta se on sangen kehittävää luettavaa.
sama
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PIENEN HETKEN
Tuhu rasa
Pienen hetken

Vuodenaikojen shtaiata v1eisth
tirkuu oransainpunainen eliim”,

sylissi, suukotellen
koko pienen ihmisen luottamus

Se sykkii kuin suunnaton sydn.
Viireiss vaellan, virt,tan.

jörvess, keinussa, ratsailla.
Pienen hetken
sain kurkistaa maailmaasi
sain rakkautesi, suuttumuksesi

opistoelim’fi

kun etsit omaa tahtoasi
Ja pienen hetke&i

Tiiliteinppelin y1viit papit
ja papitaret ovat kokoontuneet

15yskn ihmisen arvon

kahvi bauolle.

rehellisyyden, aitouden, rakkauden
1
Uiysin ihmisen ilman möritelmi

Kisoilla on tiysi vatsa ja ne
ovat tyytyvit1ai.
Ne on tyy—
dyletty

—

s’hköll,

Puhutaan tieteestii
kahvi on hyvi ja kissat ovat
tyy yvitisiI

TINASOTAMIES
Tinasotamies, pnrtakoneen vieress,

Periinetaien tiedov”liysti

kerro minulle lnpsuudesta
joka ei lopu,

Suarijrvelllt susi söi hirven.

kerro itkusta
kun et osannut, et tiennyt

Jyvskylis& Lovn söi lounaan.
Jtnis söi ruohoa metshss.

miksi tuijotettiin, naurettiin.

Muuramessa on nMhty karhu

Kerro, tinasotamies

kauppakadul.la on nöhty auto
Helainki eity—maratonilla on

oudosta kaipuusta

nllhty joulupukki.
Elökcjc5n sanomalehdistö.

tuntemattomassa ruumiissa.
Eiki kukaan vilit,
selitö, miksi ei saa
olla mies ja lapsi

I.asse M”kelh
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