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PÄÄKIRJOITUS

Pää, kirjoitus, peppu, polvet,
varpaat, polvet, varpaat…
M

itä tapahtuu, kun ajoneuvona toimii opiskelijalehti ja
rattiin on joutunut juuri ajokortin saanut opiskelija eli
fuksi? Siihen voin vastata vain yhdellä tavalla: Tervetuloa lukemaan Ärsykkeen uusinta numeroa! Olen Mäenpää Miki, Ärsykkeen uusin päätoimittaja.
Päätin jo ensimmäisten opintokurssien alettua, etten tulisi
sitoutumaan mihinkään pitkäaikaiseen rooliin opiskelijajärjestössämme, sillä opiskelu tuntui jo itsessään niin aikaavievältä.
Ylimääräinen toiminta ei varmasti jättäisi pienintäkään ylijäämää mun henkiseen kapasiteettiin, ajattelin ja tein pienen,
huomaamattoman nyökkäyksen itselleni.
Joulukuun aikoihin, iltojen pimetessä, joku erehtyi puhumaan vähän liian hyvällä retoriikalla päätoimittajan pestistä. Mutta tällainen ei taida olla kovin harvinaista keskuudessamme, eihän?
Siemen oli siis kuitenkin kylvetty, ja pian sain pari muutakin
stimppalaista ravitsemaan ja kastelemaan tätä ideaa. Asiaa ei
auttanut myöskään emerituspäätoimittajien saunailtoina mielenkiintoa herättäneet jutut. Oliko minulla siis alunperinkään
muuta vaihtoehtoa, kuin yrittää päätoimittajana? Luultavasti ei.
Kun tähystän oman navan ulkopuolelle, huomaan tämän
opiskeluvuoden olleen poikkeuksellisen fuksipainotteinen lähes kaikilla muillakin alueilla. Lukuisia toimaripestejä ja hallituspaikkoja edustavat rohkeat keltanokat, joiden haalarit ovat
nekin vielä kirkkaankeltaiset. Onneksi ne eivät ole kuitenkaan
ole pysyneet puhtaina merkeistä, joita on myyty edelleen ihan
mukavasti tekijänoikeusjupakasta huolimatta.
Ensimmäistä vuotta suorittavan näkökulmasta on vaikea
sanoa, mikä täällä on tällä tavoin muuttunut; tehnyt nyt ensimmäisen vuoden opiskelijat rohkeiksi ja innokkaiksi, aktiivisiksi
vaikuttajiksi! Pitäisikö syyttää hyvin toimineita tutoreita? Vai
provosoidummeko me vasta-alkajat enemmän kuin opiskeluissaan arkistuneet seniorit nykyhallituksen leikkauspäätöksistä?
Emmekö me fuksit ole oppineet vielä toteuttamaan opiskelijoiden alistuvaa roolia tässä yhteiskunnassa? No, ehkä jo toisena
vuotena opimme tyytymään makaroni-tonnikala-komboon ilman naiivia innokkuutta. Toisaalta, toivottavasti emme.
Lopuksi, vaikka olemmekin yliopistossa ja taidamme
tietää vähän keskivertojantteria enemmän, ainakin omasta
tieteenalastamme, niin silti meillä on edelleen hyvin yllättäviäkin virheitä tietämyksessämme. Esimerkiksi sanan psykologia ajatellaan lähtevän kreikankielen sanoista mieli ja oppi.
Tämä on tietysti vain jälkeenpäin päätetty totuus, sillä kaikki
Kreikasta tuleva kuulostaa sivistyneeltä. Todellisuudessa sana
psykologia tulee puolankielisestä lauseesta Psy koło oka, joka
on suomeksi käännettynä Koirat lähellä silmää. Luulemmeko tosiaan, että Pavlov olisi keksinyt katsoa koirien käyttäytymistä silmillänsä, jos tämä ei pitäisi paikkaansa? Tuskinpa!
Tämän, suorastaan hulvattomattoman, aasinsillan kautta päädynkin antamaan sinulle, lukijalle, vielä yhden metaforisen pu2 ÄRSYKE 1/2016

ruluun purtavaksi, ennen kuin saat hyödyntää silmänliikkeitäsi
seuraavissa teksteissä.
Opiskeltaessa voi tuntua, että on pakko tietää kaikki ja
tämän kaiken on pakko kiinnostaa. Yritä kuitenkin muistella
viimeisintä kertaa, kun tartuit uuteen tietoon kiinni pelkästään
siksi, että se kiinnosti sinua. Kun kukaan, tai mikään, ei pakottanut pitämään siitä kiinni kynsin ja hampain, vaan kouraisit
sen kevyesti omaksesi. Ehkä hetken päästä huomasit myös muhinan päässäsi. Se oli luovuutesi, joka alkoi kehitellä sovellettavia ideoita. Ehkä ne voisivat toteutuessaan vaikuttaa merkitsevällä tavalla omaan tai muiden elämään? Tai ehkä ideoissa ei
ollut mitään käytännön järkeä, mutta niistä löytyi teoreettista
viihdearvoa.
Oli miten oli. Ehdotan, että heität välillä ihan ranttaliksi ja keskityt tenttikirjassa eniten niihin asioihin, jotka innostavat sinua itseäsi eniten. Voin vakuuttaa, että tämä tuo
sellaista, uutta tuulta siipiesi alle, jolloin opiskelu tuntuu
opintopistekisan sijaan oikeasti hyödylliseltä aktiviteetilta.
Hetkinen, mitä minä puhun
opiskelusta, kun kesä on jo
kynnyksen kohdalla? Menkää
syömään jäätelöä!
Miki Mäenpää
Päätoimittaja

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Hyvin tuhlattua
aikaa

K

evät taas - ja toinen (fuksivuosi) lähenee loppuaan. Puolitoista hallituskautta on vierähtänyt ohi nopeampaa kuin sitä
on itse edes kunnolla ehtinyt tajuamaan. Minun matkani Stimppaan oli pitkä, mutta nyt pysähtyessäni katsomaan taakse päin,
olisin valmis kulkemaan jokaisen mutkan ja alamäen uudelleen
sen vuoksi, mitä minulla nyt on.
Kun pääsin vuonna 2014 väylän kautta opiskelemaan filosofian
maisterin tutkintoon psykologiaa pääaineenani, minun ja haaveenani loistavan psykologin ammattitutkinnon välillä oli vielä yhdet
pääsykokeet kahlattavana. Viime kevät kuluikin jälleen tiiviisti pääsykoeartikkeleiden armaassa seurassa. Olen erittäin kiitollinen siitä,
että minulla oli tuolloin tapahtumavastaavan pesti hoidettavanani.
En kiellä, etteikö aika olisi ollut tiukilla ja pesti tuonut lisää täytettä jo
ennestään rönsyilevään kalenteriini, mutta hallitustoiminnasta sain
ennen kaikkea energiaa ja mahtavaa vastapainoa lukemiseen. En voi
sanoin kuvailla, kuinka paljon voimaa kaikkien kanssaopiskelijoiden tsemppaukset minulle toivat. Stimuluksesta ja sen jäsenistöstä
tuli minulle ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana käsittämättömän
rakkaita. Minulla oli viime keväänä itselleni yksi lupaus, mikäli pääsisin sisään psykalle – hakea ainejärjestömme puheenjohtajaksi.
Kuluneen vuoden alku on ollut ajoittain melko hektistä sen jälkeen, kun sain puheenjohtajan viitan kantaakseni. Usein minulta kysytäänkin, kuinka jaksan pyörittää hallitusta opiskelun, töiden, muun
järjestötoiminnan ja harrastusten ohella. Ensimmäinen vastaukseni
on, ettei minun työni voi olla vaikeaa, kun ympärillä on paljon toinen
toistaan taitavampia ja ahkerampia tekijöitä. Stimuluksella on hallituslaisten ja toimihenkilöiden lisäksi ihailtavan paljon aktiivista jäsenistöä, jota ilman ei toiminta pyörisi nykyiseen malliinsa.
Toinen vastaukseni on, etten vain tiedä mitään parempaa. Se
on miltei sama, kuin kysyisi karkkilakon jälkeen lapselta, että kuinka tämä jaksaa syödä karkkia vielä ruoan päälle. Elämääni mahtuu
monia enemmän tai vähemmän mieluisia velvollisuuksia mutta Stimuluksessa toimimisen koen ennemminkin etuoikeutena.
Vaikka jälleen tänä keväänä ajan rajallisuus on tullut tutuksi,
puheenjohtajana toimiminen on kiireen sijasta tarjonnut minulle mahdollisuuden oppia kuuntelemaan jaksamistani aivan uudella tavalla. Hallitustoiminta vaatii äärimmäisen paljon joustavuutta, mutta viimekädessä se kuitenkin antaa sitäkin enemmän
mahtavia onnistumisen kokemuksia ja iloa elämään.
Ajankäyttöä pohtiessamme on hyvä muistaa, että kaikilla
meillä on saman verran tunteja
vuorokaudessa ja käytämme ne
kukin parhaaksi katsomallamme tavalla. Tämä on minun tapani tuhlata tuntejani enkä voisi
olla tyytyväisempi valintaani.
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Kaikkeen ei elämässä voi saati
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LAITOKSEN JOHTAJAN TERVEISET

Liity
kannatusjäseneksi!

Onko Stimulus mielestäsi ehdoton ykkönen ainejärjestönä ja opiskelijoiden yhteisönä? Tahtoisitko pysyä menossa mukana, vaikka opintosi olisivat jo valmiit?
Liity Stimuluksen kannatusjäseneksi!
Kannatusjäseneksi voivat ryhtyä yksilöt
ja yheisöt, jotka eivät vielä ainejärjestöömme kuulu.
Kannatusjäsenenä tuet Stimuluksen toimintaa, etkä itsekään jää puille paljaille.
Kannatusjäsenet kutsutaan Stimuluksen
vuosijuhliin ja heille suunnattuihin tapahtumiin. Lisäksi heille lähetetään ainejärjestölehtemme Ärsyke.
Kannatusjäsenyyden hinta on 30 euroa
kolmelta vuodelta tai 100 euroa ikijäsenyydestä. Maksun voi maksaa Stimulus
ry:n tilille FI31 5290 0240 1429 09 viitenumerolla 1232 (kolmen vuoden jäsenyys)
tai 1203 (ikijäsenyys). Liittyessäsi ja maksettuasi lähetä yhteystietosi (osoite ja
sähköposti) sihteerillemme Elina Yli-Nikkolalle(sihteeri@stimulus.fi).”

Hyvät opiskelijat

Psykologian laitoksella on tapahtunut paljon viimeisen puolen
vuoden aikana.
Ensinnäkin - kuten lienette huhuina kuulleet - Jyväskylän yliopiston
hallitus on päättänyt organisaatiouudistuksesta, jossa Yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta lopetetaan tämän vuoden lopulla ja tiedekunnan kaksi laitosta
sijoitetaan vuoden 2017 alusta kahteen eri tiedekuntaan: psykologian laitos
siirretään osaksi Kasvatustieteiden tiedekuntaa ja yhteiskuntatieteiden laitos
osaksi Humanistista tiedekuntaa. Päätöksen on tehnyt yliopiston hallitus eikä
laitoksilta ole asian valmisteluvaiheessa kysytty niiden kantaa muutokseen.
Vaikka nykyinen Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on toiminut viime
vuosina moitteettomasti, niin muutto Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan
lienee myös käypä ratkaisu. Psykologia pysyy omana laitoksenaan (olemme tällä hetkellä ainoa sen niminen laitos Suomessa vaikka psykologeja toki
koulutetaan muuallakin). Psykologin ammatilliseen tutkintoon ei myöskään
ole tulossa suuria muutoksia tiedekuntauudistuksen myötä. Opiskelijoiden
kannalta en usko tiedekuntarakenteella olevan tuon taivaallista merkitystä.
Tiedekuntarakenteen muutoksen myönteiset puolet liittyvät lähinnä tutkimukseen, jossa laitoksellamme on pitkät yhteistyöperinteet kasvatustieteilijöiden kanssa. Tuoreena esimerkkinä tästä on psykologien ja
kasvatustieteilijöiden yhteinen Oppimisen ja opettamisen tutkimuksen
profilointihanke (MultiLete), joka sai viime vuonna Suomen Akatemialta 2 miljoonan euron rahoituksen 4 vuodeksi. Yhdistyminen Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan voi ennakoida myös kasvatuspsykologian
ja ohjausalan vahvistumista psykologian laitoksella.
Toinen viimeaikainen myllerrys on psykologian laitoksen muutto Kärkikiinteistöön. Muutto on vielä pahasti kesken (kun kirjoitan tätä
maaliskuun alussa). Vaikka Kärjen tilat ovat sinänsä viihtyisät, niin yliopiston
tiloiksi niissä on selviä puutteita. Esimerkiksi avotiloja on suhteellisen paljon,
mikä vaatii sekä henkilökunnalta että opiskelijoilta pitäytymistä suhteellisen
hiljaiseen äänen volyymiin avotilojen läheisyydessä. Koska tiloja ei ole suunniteltu yliopiston tiloiksi, erilaisia pienryhmäopetukseen sopivia huoneita
on suhteellisen vähän. Luentosalit taas puuttuvat kokonaan, mikä tarkoittaa, että isommat luennot täytyy sijoittaa muualle kampusalueelle. Kärjen tiloissa on nykyisellään pääasiassa erilaisten yritysten tiloja, mikä näkyy erilaisena turvallisuuskulttuurina: lähes kaikki ovet ovat sähköisen lukon takana
ja vaativat sähköisen kortin. Opiskelijoiden kulku laitoksen tiloihin (ilman
sähköistä avainta) tullaan järjestämään portaiden kautta. Asian lopullinen
järjestäminen on vielä käytännössä vielä ns. vaiheessa.
Laitoksen tiloissa ei myöskään ole opiskelijoille tarkoitettuja oleskelutiloja, joita Ylistönmäeltä löytyi runsaasti. Tämän ikävänä puolena on, että
luontainen ja arkinen kanssakäyminen opettajien ja opiskelijoiden välillä
on vaikeammin järjestettävissä kuin entisissä tiloissa. Opiskelijajärjestölle ei myöskään ole ilmeisesti järjestettävissä omaa tilaa Kärkikiinteistöstä. Olen ymmärtänyt, että tällaiset tilat on Stimulukselle luvattu jostakin
muualta yliopistolta mutta siitä,
miten asia on edennyt, minulla ei
ole tietoa. Toivotaan toimivaa ja nopeaa ratkaisua asiaan.
Mutta. Tsemppiä loppukevääseen.
Jari-Erik Nurmi
Psykologian laitoksen johtaja
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Uskotko vapaaseen tahtoon?
V

iimeaikaiset uutiset terrori-iskuista, raiskauksista ja pahoinpitelyistä ovat saaneet minut pohtimaan ihmisen
motiiveja ja niiden taustaa. Mikä saa ihmisen vahingoittamaan
muita? Millaiset olosuhteet ajavat meidät hirmutekoihin? Onko
ihminen aina vastuussa teoistaan vai vaikuttavatko meihin tiedostamattomat motiivit?
Nämä kysymykset johtavat pakostikin kiisteltyyn käsitteeseen vapaasta tahdosta. Vapaa tahto uskomuksena nimittäin
jakaa ihmiset kahteen eri ryhmään – niihin, jotka uskovat,
että pystymme vaikuttamaan kaikkiin tekoihimme ja olemme
täysin tietoisia motiiveistamme, ja niihin, jotka kyseenalaistavat vapaan tahdon olemassaolon ja olettavat
tekojemme olevan seurausta jostain muusta
kuin omasta täysin itsenäisestä päätöksestämme. Itse kuulun jälkimmäiseen ryhmään.
Vapaa tahto on kysymys, josta filosofit ovat kiistelleet jo antiikin ajoista lähtien.
Vapaa tahto tarkoittaa ihmisen kykyä tehdä
harkittuja valintoja, jotka eivät ole seurausta esimerkiksi menneistä tapahtumista tai
muista ulkopuolisista tahoista. Determinismin eli lainalaisuusopin mukaan tämä ei silti
ole mahdollista, koska kaikille tapahtumille
on tämän näkökulman mukaan syynsä. Indeterminismin mukaan taas kaikki tapahtumat ovat sattuman
seurausta eivätkä tapahtumat välttämättä siis seuraa toisiaan.
Eksistentialismi puolestaan korostaa yksilön kokemuksen ainutlaatuisuutta ja sitä, ettei ihmisyyttä ole ennalta määritelty.
Vapaa tahto on siis laajaa keskustelua herättävä aihe.
Vaikka siis determinismin mukaan kaikelle on syynsä, ei
se kuitenkaan ole vakaa usko kohtalosta vaan lähinnä syy-seuraussuhteesta. Jos vapaata tahtoa tarkastellaan psykologisesta
ja deterministisestä näkökulmasta, huomataan, että meihin
vaikuttavat monet eri tahot. Esimerkiksi geenit määräävät
temperamenttimme, joka on tunnetusti luontainen tapam-

me reagoida asioihin. Pelkästään siis jo perintötekijät, joihin
emme voi vaikuttaa, ohjaavat käyttäytymistämme. Lisäksi tähän syy-seuraussuhteeseen sitoutuvat myös ympäristötekijät;
lapsen temperamentti vaikuttaa siihen, kuinka hänen vanhempansa suhtautuvat häneen ja nämä suhtautumistavat puolestaan heijastuvat lapsen käytökseen ja minäkuvan muodostumiseen. Näin ollen voitaisiin siis argumentoida, että tahtomme ei
ole alun alkaenkaan vapaa, koska perintötekijät ja ympäristön
ärsykkeet sekä vasteet vaikuttavat toimintaamme.
Argumentit vapaata tahtoa vastaan eivät vielä tähän lopu.
Neurologisesta näkökulmasta tarkasteltuna huomataan, että
aivoissamme voidaan havaita vasteita jostain tietystä toiminnasta ennen kuin olemme
edes tehneet tietoista päätöstä toiminnan toteuttamisesta. Freudin nimeen vannovat ihmiset taas sanoisivat, että tiedostamattomat
vietit ja halut ohjaavat meitä. Behavioristit
taas älähtäisivät, että ihmisen toiminta on
seurausta oppimisesta. Lisäksi jotkin sairaudet ja häiriöt vaikuttavat päätöksiimme ja
toimintaamme. Onko siis esimerkiksi prefrontaalikorteksin vauriosta kärsivä ihminen
syyllinen rikokseen, vaikka hänen moraalinen arvostelukykynsä on saattanut häiriintyä
aivovaurion seurauksena? Teemmekö aina tietoisen ja itsenäisen päätöksen toimia vai ohjaako meitä jokin muu?
Mietitäänpä esimerkiksi terrori-iskuja ja niiden suhdetta
vapaaseen tahtoon. Onko itsemurhaiskun tekevä ihminen todellisuudessa tehnyt täysin itsenäisen valinnan päättäessään
räjäyttää pommin julkisella paikalla vai mikä tämän teon taustalla vaikuttaa? Onko kyseessä syrjäytynyt ja radikalisoitunut
ihminen, joka ei ole integroitunut kantaväestöön? Onko hänellä mielenterveyden ongelmia vai onko hän kokenut lapsuudessaan jotain traumaattista? Täytyy aina muistaa, että teon voi
tuomita, mutta ei ihmistä, koska teon taustalla saattaa vaikut-

Pelkästään siis
jo perintötekijät, joihin emme
voi vaikuttaa,
ohjaavat käyttäytymistämme.
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taa useita eri tekijöitä. On esimerkiksi
todettu, että lapset, jotka ovat joutuneet
todistamaan perheväkivaltaa, saattavat
myöhemmissä ihmissuhteissaan käyttäytyä väkivaltaisesti. Psykoterapeutti Jussi
Nissisen mukaan puolestaan pedofilian
kehittymisen taustalla saattaa vaikuttaa
yksilön varhainen seksuaalisesti jännittynyt suhde huoltajaan tai seksuaalisen
hyväksikäytön uhriksi joutuminen lapsuudessa. Hirmuteot eivät siis ole hyväksyttäviä, mutta monissa tapauksissa ne
saattavat olla avunhuutoja.
Vapaaseen tahtoon on siis vaikeaa
uskoa, koska kokemuksemme muokkaavat meitä jatkuvasti ja vaikuttavat meihin
jopa enemmän kuin tiedostammekaan.
Amerikkalainen filosofi ja neurotieteilijä
Sam Harris esittääkin teoksessaan Free
Will, ettei vapaa tahto ole muuta kuin
harha, johon mielellämme uskomme.
Toimimme siis syy-seuraussuhteiden
pohjalta. Tämä näkemys kyseenalaistaa
kuitenkin moraalin merkityksen, koska
Harris esittää ihmisen olevan syyntakeeton toimintaansa. Onko rikollinen vain
yksilö, johon lukuisat epäsuotuisat tekijät ovat vaikuttaneet ja tehneet hänestä
lopulta todellisuudessa uhrin? Toisaalta
emme voi kuitenkaan kaikissa tapauksissa todeta ihmistä syyntakeettomaksi,
vaikka emme vapaaseen tahtoon uskoisikaan. Yhteiskuntamme on kuitenkin
määrittänyt lait, joita meidän tulisi noudattaa. Normaalisti kehittyneen toiminnanohjauksemme pitäisikin inhiboida
mahdolliset halumme ja viettimme aiheuttaa itsellemme tai muille vahinkoa.
Vaikka me ihmiset mielellämme
haluaisimmekin moneen asiaan tyhjentävän vastauksen, ei silti voida täydellä
varmuudella kaikkien näiden argumenttienkaan jälkeen todeta, ettei vapaata
tahtoa ole olemassa. Ei voida myöskään
sanoa, että se on olemassa. Näin abstraktia termiä käsiteltäessä on hyväksyttävä,
että sen olemassaolon todentaminen tai
kumoaminen on vaikeaa. Ne, jotka haluavat uskoa vapaaseen tahtoon, ovat
taatusti onnellisia ajatellessaan olevansa
täysin autonomisia toimijoita, kun taas
puolestaan vapaan tahdon tyrmäävät
voivat olla kuitenkin yhtä onnellisia, kos-
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Amerikkalainen filosofi ja neurotieteilijä
Sam Harris esittääkin teoksessaan Free
Will, ettei vapaa tahto ole muuta kuin
harha, johon mielellämme uskomme.

ka he hyväksyvä, etteivät voi vaikuttaa
kaikkeen. Tärkeintä keskusteltaessa vapaasta tahdosta ei olekaan se, että uskooko yksilö siihen vai ei, vaan se, että hän
ajattelee ja kyseenalaistaa sekä hyväksyy
mahdollisuuden erehtyä. Yhtenä viisauden kriteereistä onkin pidetty kykyä
sietää tiedon epävarmuutta. Mikään ei
ole täysin varmaa ja jokin uusi tutkimus
voi aina muuttaa näkemyksemme maailmasta. Joku päivä saatammekin joutua
toteamaan, että olimme väärässä vapaan
tahdon suhteen.
Vaikka en itse uskokaan vapaaseen
tahtoon enkä todellakaan kirjoita tätä
tekstiä omasta vapaasta tahdostani, suosittelen silti lämpimästi ylläpitämään sen
illuusiota. Kaikkeen ei elämässä voi saati
kannata yrittää vaikuttaa. Illuusio vapaasta tahdosta luo meille kuvan omasta
toimijuudestamme ja mahdollisuudestamme vaikuttaa asioihin. Usko siitä, että
voimme vaikuttaa asioihin, on saanut aikaan suuria asioita.
Tiina Autio

Terveisiä KosmoSPOLiitilta!

K

evään hypetetyin risteily koitti jälleen, kun Stimulus, Cortex, Fobia,
Kompleksi, Impuls ja Oidipus astelivat laivaan 18.3. Toki päivä sisälsi myös
Hogrefen suoman koulutuksen liittyen
testausmenetelmiin ja niiden kehittämiseen. Luentojen sisältö on hyvin mielenkiintoista ja henkilökohtaisesti pidin
erityisesti siitä, kun sai kuulla kuinka erilaisia uria luennoitsijoilla oli ollut ennen
siirtymistä Hogrefelle. Uutena ja mielenkiintoisena mahdollisuutena sain kuulla
esimerkiksi työskentelystä käyttöliittymätiimin johtajana elektroniikkayrityksellä, mikä ei usein tule esille puhuttaessa
psykologin työstä.
Testausmenetelmien kehittäminen
alusta alkaen on valtava projekti, eikä
edes tuodessa testejä ulkomailta säästytä
työltä, koska tällöinkin käännetään kysymyksiä huolellisesti ja kerätään standardiaineistoja. Myös olemassa olevia testejä päivitetään tutkimustiedon perusteella
ja uusia osia voidaan lisätä tai vanhoja
poistaa. Iltapäivän luentojen aikana oli
kuitenkin jo huomattavissa, että moni
opiskelijoista oli lähtenyt liikkeelle jo kukonlaulun aikaan sen lisäksi, että monien
ajatukset saattoivat olla jo laivalla odottavassa noutopöydässä.
Laivalle päästyämme saimmekin
jo kiirehtiä ruokailemaan ja niin ruoka kuin juomakin maistui risteilijöille.
SPOL ei päästänyt matkustajia helpolla

järjestäessään rastimuotoisen kilpailun
opiskelijoille sisältäen tehtävän, jossa tulitikkurasia tuli vaihtaa mahdollisimman
laadukkaaseen asiaan. Kanssamatkustajista harva säästyi tulitikkutarjouksilta,
mutta mukavimmat (lue: päihtyneimmät) näistä suostuivat kaupantekoon.
Rastitehtävät loivat myös erittäin hyvän
mahdollisuuden tutustua muiden paikkakuntien psykologian opiskelijoihin,
joista muutaman pääsimmekin tapaamaan uudestaan jo viikon sisään Himos-ekskursiolla. Kun rastikilpailun
voittajat oli palkittu, oli aikaa vapaalle
seurustelulle. Seurustelu jatkuikin yhtäjaksoisesti aamupalalle asti jo klassikoksi muodostuneen Roskisboolin siivittämänä, joka tunnetaan myös nimellä
KosmosBOOLIitti. Aamupalan jälkeen
oli aika suunnata ostoksille Tallinnaan,
mutta suureksi harmiksemme huomasimme, että alkoholin myynti alkaa vasta
kymmeneltä, joten päätimme reippailla
ja nauttia kauniista säästä Tallinnan upean arkkitehtuurin keskellä. Piristävän
happihyppelyn jälkeen pääsimmekin jo
pian taittamaan kotimatkaa, joka sujui
varsin mukavasti valittaessamme kollektiivista väsymystämme.
Joel Jormakka
Fuksi, KosmoSPOLiitin ensikertalainen

Stimppalaiset nauttivat
paluumatkalla aurinkoisesta säästä.
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Olin välitilassa. Päivät
kuluivat, mutta päiviä ei laskettu. Jonkun
aikaa punnittuani
päätin, että oli lopulta
aika kieltäytyä ihan
käytännön syistäkin.

Teksti: Miki Mäenpää

Kieltäytyminen
KOHTI KIELTÄYTYMISTÄ

Selitän ensin, kuinka askel askeleelta päädyin kohti lopullista kieltäytymistä. Varsinaiset syyt kerron myöhemmin.
Astuin
erässä
1/13
asepalvelukseen
Kainuun
prikaatissa.
P-kauden jälkeen minut koulutettiin lääkintämieheksi. Niissä hommissa en ollut
kauaa, sillä reilu kolme kuukautta palveltuani astelin komppaniamme vastaanottotiskille ja kerroin päivystävälle alikersantille
vaatimuksestani palvelun keskeyttämiseen
sekä toiveesta suorittaa siviilipalvelus.
Siviilipalveluksen aloitin vasta syksyllä
2014, sillä olin kyennyt lykkäämään aloittamista vetoamalla opiskeluun. Suoritin
Lapinjärvellä kuukauden kestävän koulutusjakson, minkä jälkeen jäin edelleen
etsimään kiven alla olevaa siviilipalveluspaikkaa.
8 ÄRSYKE 1/2016

Parin
kuukauden
jälkeen
16.12.2014
kieltäydyin
siviilipalveluksesta
lähettämällä
viestin:
”Arvoisa
siviilipalveluskeskus,
Olen päättänyt kieltäytyä jatkamasta siviilipalvelustani eli kieltäytyä osallistumasta millään muotoa asevelvollisuuden
toteuttamiseen.”
Luulin jostain syystä voivani suorittaa rangaistukseni heti, mutta tietysti
käsittelyaika oli odotettua pidempi; noin
6-12 kuukautta. Tämäkään arvio ei tosin
pitänyt lopulta paikkaansa, sillä vaikka
kieltäytyminen oli käsitelty 2015 elokuuhun mennessä, se ei alkanut vielä moneen
kuukauteen. Vielä puoli vuotta ehti vierähtää, ennen kuin panta olisi jalassani.

VANKEUDEN VAIHEET

2015-fuksipallerona odotin jatkuvasti
rangaistukseni alkua. Alkujaan luulin
tuomion alkavan heti oikeuskäsittelyn
jälkeen, jolloin se olisi ollut heti opiskelujen alussa. Onneksi näin ei kuitenkaan ollut. Olisi ollut harvinaisen kurjaa
jäädä kaiken fuksitoiminnan ulkopuolelle ja integroitua yliopistoelämään
oma-aloitteisesti vasta myöhemmin.
Koko syksyn ajan mietin siis jatkuvasti mahdollisuuttani osallistua tuleviin
tapahtumiin. Tiedustellessani rangaistuksen alkamisajankohtaa sain vastaukseksi ”piakkoin” tai ”joidenkin viikkojen
kuluttua”. Esimerkiksi fuksiristeilylle en
kehdannut yrittää, sillä ilmoittautuminen ja lipun maksaminen suoritettiin
niin paljon ennen itse tapahtumaa.
Tällainen rangaistuksen odottaminen,
pieni kytevä stressi jossain tuolla korvan takana, olikin yksi kuluttavimmista
elementeistä koko prosessissa. Toisaalta, eri elämäntilanteessa tällainen odottamisen tuska olisi ilmennyt varmasti
hyvin eri tavalla - jos ollenkaan.
Tässä välissä huomautan, että
olen selittänyt rangaistuksen periaatteet lukemattomia kertoja lukuisille ihmettelijöille. Näyttikin siltä, ettei kovin moni lähipiiristäni

ollut tuttu tällaisen rangaistumuodon
kanssa. Tosin, en ollut minäkään.
Ehdin usein unohtaa keille olin jo ehtinyt kertoa tilanteestani, joten aloitin
selittämisen lähes aina sanoin ”Ai, sulle
mä en ollu vielä kertonu tästä…” tai vastaavalla rutiinilla. Vain kerran eräs mies
arvasi minut totaaliksi yleisellä saunavuorolla nähdessään pantani. En ollut
kuulemma ensimmäinen kortepohjalainen kieltäytyjä.
Itse rangaistuksessa oli valvojan
kanssa etukäteen sumplitut kolmen
viikon aikataulut, joita tuli noudattaa
minuutilleen tai huoneeni nurkassa
mököttävä valvontalaite antaisi hälytyksen keskukselle. Laitteen yhteydessä
oli lisäksi puhelin, josta saatoin saada
milloin tahansa vastausvelvollisen puhelun.
Oliko minuuttiaikataulujen noudattaminen sitten rankkaa? Eipä juuri.
Siihen, että oli toimittava ajoissa,
tottui yllättävän nopeasti, ja jo viikon päästä aloittamisesta tuntui lähes luonnolliselta toimia valtion
suoman lukujärjestyksen mukaan.
Kaihertavaa oli sen sijaan tunne siitä,
että olen kaiken ulkopuolella. Todellisuudessa kukaan ei ollut minua tietenkään hyljännyt. Se vain sattui olemaan

negatiivis-emotionaalinen sivuvaikutus tästä luonnottomasta tavasta elää.
Edellisestä syystä odotin jatkuvasti
luentopäiviä, sillä tällöin näin varmasti
tuttuja; vietinhän kuitenkin leijonanosan ajastani yksin neljän seinän sisällä.
(Pahimmillaan rangaistuspäiväkirjan
mukaan vietin kolme vuorokautta ilman kontaktia.)
Tulin usein ajatelleekseni Myytinmurtajien jaksoa, jossa Adam vietti
aikaa ilman ihmiskontaktia mökissä
jossain päin Alaskaa. Ei kestänyt kauaakaan, kun eristymisen vaikutukset
alkoivat näkyä selvästi hänen käyttäytymisessään. Onneksi itselläni ei kuitenkaan ollut vastaava tilanne, sillä
nykyajan viestintävälineet toimivat jonkinlaisena korvikkeena kasvokkaiselle
ihmiskontaktille.

Totaalikieltäytyminen

• Päätös olla suorittamatta asevelvollisuuslain mukaista siviili- tai varusmiespalvelusta.
• Seurauksena enintään 173 vuorokautta vankeutta,
josta voidaan kuitenkin vähentää rangaistuspäiviä
mahdollisesti suoritettujen palveluspäivien mukaisesti.
• Suurin osa suorittaa rangaistuksen valvontarangaistuksena, jossa ko. henkilön toimintaa valvotaan jalkaan asennetulla pannalla sekä satunnaisin tarkastuskäynnein.
• Valvontaan kuuluu mm. laadittujen aikataulujen
täsmällistä noudattamista ja ehdotonta päihteettömyyttä.
• Yleisen käytännön mukaan kolme, joko aikataulujen
noudattamattomuudesta tai päihtyneisyydestä johtuvaa, vakavaa virhettä riittää jatkotoimenpiteisiin,
jolloin asianmukainen henkilö siirrettään jatkokäsittelyn kautta vankilaan.
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VOINTI

Vain kerran eräs
mies arvasi minut
totaaliksi yleisellä
saunavuorolla nähdessään pantani.
En ollut kuulemma ensimmäinen
kortepohjalainen
kieltäytyjä.

Viimeinen ilta jäljellä rangaistustani ja
luen Tiede-lehden artikkelia siitä, kuinka yksinäisyys sairastuttaa sydäntä (ja
on monella muullakin tapaa terveyden
riskitekijä). Voisin jotenkin hullusti jopa
päätellä, että sen sijaan, että kärsimäni
rangaistus olisi sopeuttanut minua ”takaisin” yhteiskunnan jäseneksi, se olisikin ollut ainoastaan ikävänä jarrupalana
elämänkaaressani.
Hieman ennen rangaistuksen alkua,
luulin naiivisti suorittavani enemmän
kouluhommia ollessani kykenemätön
osallistumaan ylimääräiseen toimintaan.
Todellisuus oli kuitenkin sisäisen motivaation jatkuva poukkoileminen. Tämän
lisäksi mieleni vaikutti enemmän turtuneelta kuin alkoholin rikastamana fuksisyksynä.
”Rauhaton yö. Tekisi mieleni itkun.
Sisälläni on ikään kuin käyttämättömiä
tunteita, eikä minulla ole kykyä johtaa
niitä ulos.”
Ote päiväkirjastani, 3. huhtikuuta.
Kirjoitin tämän yöllä kärsiessäni unettomuudesta. En kuitenkaan ollut melodramaattisessa hädässä; oli vain muutamia
kurjia öitä ilman näkyvää syytä. Kaiken
kaikkiaan kärsin unettomuudesta vain
silloin, kun kalenteri näytti suhteellisen
tyhjältä.

ETSIKÄÄMME HÄNET

Etsikäämme hänet, joka hyötyi tästä. Voin
vakuuttaa, ettei se ole helppo tehtävä.
Henkilökohtaisesti
tunsin
tämän
ainutlaatuisen
kokemuksen lähinnä elämää kuluttavana.
Viimeisellä
valvontatapaamisella,
joita oli kolmen viikon välein, pohti valvojani retorisesti: ”Niin, hyötyiköhän tästä oikeasti kukaan?”
”Luultavasti ei”, vastasin.
Tietysti ymmärrän, että rangaistus toimii lähinnä uhkana ehkäisemällä
asepalveluksesta jättäytymistä. Monet
taitavat kuitenkin ikävästi kiertää tämän ottamalla ne valheelliset C-papyrukset. Tosin, voihan C-miehen leima sekin olla hieman epämiellyttävä
kokemus joissain piireissä. Näen sen
kuitenkin helpompana vaihtoehtona, jota en kuitenkaan itse käyttäisi.
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MIKSI KIELTÄYTYÄ?

Pum pum! Armeijassa oli hauskaa.
Etenkin P-kausi, josta suoriuduin kiitettävästi, sisälsi paljon hyviä muistoja.
Koin suurta yhteisöllisyyttä etenkin
oman tuvan, mutta myös vierustupien
kanssa, ja me pystyimme jakamaan keskenämme hyvin luottamuksellisiakin
asioita. Tällöin ei tullut mieleenkään lopettaa. Olin iloinen vihreissä.
Lopulta P-kausi kuitenkin päättyi ja
minut määrättiin lääkintämieskoulutukseen. Siirryin hyvin kauas entisistä tovereistani muuttaessani lääkintämiestupaan, mikä aiheutti ensireaktiona ikävää
entiseen.
Lääkintämiesten kesken ei syntynyt
niin vahvaa yhteisöllisyyttä; ainoastaan
perustuttavallinen ilmapiiri. Lisäksi lämäreillä oli suhteessa helpompaa kuin
monissa muissa koulutuksissa, joten
henkilökohtainen aika lisääntyi jonkun
verran.
Tässä välissä täytyy mainita,
että keskustelu ruokapöydässä erään
stimppalaisen kanssa helmikuussa,
oli tilanne, jossa puin ensikertaa sanoiksi, miten ensimmäisen kauden
päättyminen oli ollut osaltaan ratkaisevassa asemassa päätöksessäni kieltäytyä.
Keskustelussamme totesin: ”Ensimmäinen tupa oli kuin tiivis kaveriporukka tai
perhe, jonka yhteisöllisyys sokaisi mut
siltä, mitä armeija oli”.
Aloinkin
nyt,
lääkintämiehenä,
kyseenalaistamaan
syytäni olla kyseisessä instituutiossa.
Lopulta ainoa syy, jonka keksin oli muiden miellyttäminen tai arvostus vanhempien/sukulaisten taholta. Nämä syyt
eivät kuitenkaan peitonneet niitä syitä,
joiden mukaan minun ei tulisi suorittaa
armeijaa loppuun.
Koin päivä päivältä lisääntyvää ahdistusta kokemastani arvoristiriidasta, jonka olin havainnut
puolivahingossa
mahdollistuneen
reflektion myötä. Mahdollisimman kornisti voisin tiivistää ajatukseni seuraavasti: ”Minua voi nimittää pelkuriksi,
maanpetturiksi, hintiksi, neidiksi, kommariksi tai vaikkapa ryssäksi. Mieluummin nämä kaikki kuin ylitettynä sotilaana - valmiina tappamaan kaltaisiaan.”

SIVARI VUOROSTAAN

Siviilipalvelus oli kuin vähän vanhempien poikien kesäleiri, jossa oli suuripiirteisiä, mutta silti ihan mielenkiintoisia
luentoja. Osallistujista ensimmäinen
desiili nukkui tai nuokkui, toinen desiili väitteli kiivaasti keskenään ja loput
kuuntelivat enemmän tai vähemmän
kiinnostuneina. Ainoana miinuksena
oli viikonloppumatkojen pituus; Lapinjärvelle pääsin vain matkaamalla junalla
Helsinkiin ja jatkamalla sieltä linja-autolla.
Kuten alussa mainitsin, oli jatkuva
siviilipalveluspaikkaan pyrkiminen turhauttavaa ponnistelua, jolle ei näyttänyt
tulevan loppua. Ensinnäkin, paikkaa oli
vaikea saada oman kotikunnan ulkopuolelta, sillä moni työnantaja ei mielellään haluaisi tarjota asuntoa, kuten lain
mukaan kuuluisi. Toiseksi, suorittamani
kuukaudet armeijassa laskivat siviilipalveluspäiviäni kahdella kolmasosalla, jolloin työnantajat ajattelivat helposti, että
olin ollut aiemmassa siviilipalveluspaikassa, mutta keskeyttänyt sen tuntemattomasta, todennäköisesti kyseenalaisesta
syystä. Lisäksi kaikista turhauttavin syy
oli välillä kuulla, ettei työhön tutustuttamista nähty lyhyen suoritusaikani arvoisena.
Olin välitilassa. Päivät kuluivat,
mutta päiviä ei laskettu. Jonkun aikaa
punnittuani päätin, että oli lopulta aika
kieltäytyä ihan käytännön syistäkin.
En olisi todennäköisesti kovasti katunut
siviilipalveluksen suorittamista, vaikka
se tukeekin epäsuorasti asevelvollisuusjärjestelmää, jolloin en olisi suoritustapojen erojen vuoksi kokenut osallistuvani samalla lailla asepalvelukseen kuin
armeijassa. Silti koen, että tämä nykyinen päätös oli enemmän arvojeni mukaista. Jos olisin nyt aloittamassa asepalvelustani erässä 1/13, tekisin totaalisen
kieltäytymisen välittömästi.

Voisin jotenkin hullusti jopa päätellä,
että sen sijaan, että
kärsimäni rangaistus olisi sopeuttanut
minua ”takaisin”
yhteiskunnan jäseneksi, se olisikin
ollut ainoastaan
ikävänä jarrupalana
elämänkaaressani.
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VUO
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TIMPPAUKON
UOSIKYMMENET
Teksti: Arimo Kerkelä

Ihmisen muisti on lyhyt, mutta ainejärjestön muisti vielä lyhyempi. Tämän kirjoituksen tarkoitus on siirtää perimätietoa

eteenpäin ja kertoa uusillekin opiskelijasukupolville kootusti
kaikki, mitä tiedetään Stimppaukon historiasta.

S

timppaukon ja Stimuluksen yhteinen tarina alkaa helmikuusta 1991,
jolloin stimppalaiset olivat järjestäneet
itsensä opintomatkalle silloisen Tšekkoslovakian pääkaupunkiin Prahaan.
Eräänä reissuaamuna Stimuluksen hallituksen tuolloinen puheenjohtaja Petri
Tiitta ja hallituksen jäsen Paavo Leppänen lähtivät kävelylle ja löysivät puhelinpylväästä julisteen, jossa Stimppaukko
esiintyi. Näystä vaikuttuneina miehet
päättivät repiä hahmon talteen ja korvata
sillä Stimuluksen vanhan logon.
En ole tuota Stimppaukkoa edeltävää logoa itse koskaan nähnyt, mutta
Lyytisen kertoman mukaan siinä esiintyi ”isopäinen ja pienijalkainen sätkää
öyhyttelevä mies”. Kuvaus on peräisin
nykyisin Jyväskylän yliopistossa psykologian professorina toimivan Lyytisen muistelosta, joka löytyy Ärsykkeen
2/2011 sivulta 5. Kyseisessä tekstissä on
kerrottu muutenkin tarkemmin Stimppaukon löytymisestä.
Prahan ekskursiosta ehti vierähtää parikymmentä vuotta, ennen kuin
Stimppaukon elämään tuli suuria muutoksia. Tuossa välissä Stimuluksen logo
muuttui muotoon, jossa keltaiselle taustalle läntättyä Stimppaukkoa kehysti sininen rengas, johon oli kirjattu ainejärjestön nimi ja yliopisto.
Nykyistä Stimulusta seuratessa voi
olla vaikea uskoa, että vielä vajaat kymmenen vuotta sitten ainejärjestö oli vain
varjo nykyisestä. Ärsyke oli pitkään
tauolla, kunnes elpyi ensin blogina ja

palasi sitten paperille. Stimuluksenkin
toiminta oli varsin pienimuotoista, kunnes vuoden 2009 puheenjohtaja Sanna
Kinnunen puhalsi uutta virtaa vanhaan
järjestöön. Sannan viitoittamalla nousujohteisella tiellä jatkoi myös seuraava
puheenjohtaja Karri-Pekka Kauppinen,
joka kaitsi opiskelijalaumaamme vuodet
2010-2011.
Oma osuuteni Stimuluksen ja
Stimppaukon kertomuksen alkaa Karrin
toisen kauden loppupuolelta, kun aloitin
opintoni syyskuun 2011 alussa ja reilua
viikkoa myöhemmin päädyin Stimuluksen tiedotusvastaavaksi vaihtoon lähteneen Iida Nordlingin tilalle.
Tuohon aikaan Stimuluksen Facebook-sivu oli aivan uunituore eikä Instagramiakaan ollut, joten tiedotusvastaavan työ painottui silloisten, nykyistä
suppeampien nettisivujen päivittämiseen ja sähköpostilistojen hallinnointiin.
Stimuluksen aktiivien sähköpostilistalta
löytyykin sähköpostiarkistoni ensimmäinen maininta Stimuluksen logosta.
4. marraskuuta 2011 päivätyssä viestissä
Ärsykkeen silloinen päätoimittaja Annakaisa Varjus kysyi aktiiveita, olisiko kenelläkään hyvälaatuista Stimpan logoa,
jota voisi käyttää Ärsykkeessä.
Stimpan hiljaiset vuodet voivat selittää sen, että Annakaisan tiedusteluun
tuli vastauksena vain heinäsirkkojen sirinää ja muutaman hallituslaisen pahoittelevaa verbaalista päänpuistelua.
”Samaa olen itsekin pohtinut lähiaikoina, mutten ole vielä etsintöjä aloittanut. Minulta ei siis valitettavasti löydy
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mutta kerro jos tärppää niin saadaan
parempi logo Stimpan sivuille kanssa :)”,
lukee näemmä omassa vastauksessani
Annakaisalle.
Niin, ainejärjestön logo oli tosiaan
Stimuluksen nettisivuilla, mutta tuon logon resoluutio oli vain noin 80 pikseliä
suuntaansa. Jos et ymmärrä pikseleistä
mitään, niin todettakoon, että uusimpien älypuhelimiin näytöille voi mahtua kapeammassakin suunnassa yli 700
pikseliä. Tuo vanha logo ei riittäisi siis
peittämään uuden iPhonen näytöltä edes
sormenkynnen kokoista nurkkausta.
Koska Stimuluksen oma logo oli
hukkunut, oli ainejärjestön käytettävä
Facebookissa ja muissa virallisemmissa
yhteyksissä logostaan tehtyä haalarimerkkiä. Aivan täysin ei Stimppaukkoa
oltu menetetty, sillä haalarimerkkimaakarit tehtailivat merkkejä vanhan mallin
mukaan ja haalarivalmistajaltakin löytyi suurikokoinen Stimppaukko uusien
opiskelijoiden haalareihin.
Selvää kuitenkin oli, ettei Stimulus
voinut jatkaa ilman omaa logoa. Asiasta
alettiin keskustella pienellä porukalla jo
vuoden 2011 puolella, mutta varsinai-

14 ÄRSYKE 1/2016

sesti logonpalautusprojektin käynnisti
Stimuluksen sihteerin paikalta vuoden
2012 puheenjohtajaksi valittu Johanna Pekkala. Tehokkuudestaan tunnettu
Johanna ehti olla puheenjohtajana alle
vuorokauden, kun hän laittoi minulle ja
Ärsykettä taittaneelle vuoden 2012 koulutuspoliittiselle vastaavalle Noora Mäkelälle sähköpostia.
”Stimulus on edelleen vailla logoa,
puhetta sellaisen luomisesta on kuitenkin ollut ainakin vähän teidän suunnilta,
joten siksipä kyselenkin tätä nyt teiltä.
Eli onko kummallakaan mitään hajua
ensinnäkään miten logon saisi tehtyä tai
intressejä lähteä sitä tekemään? Omissa mielikuvissani logo siis olisi se ihme
olio siinä haalarimerkissä, aika yksinkertainen ja näin. Voisi tehdä muutaman
version ja vertailla”, Johanna tiedusteli
uudenvuodenpäivän iltana.
Logosta oli tarkoitus tehdä uusi
versio vektorigrafiikalla. Selkokielellä
vektorimuoto tarkoittaa sitä, että logoa
pystyisi suurentamaan rajattomasti. Itselläni ei osaaminen olisi tähän riittänyt,

mutta kaksoistutkinnossa graafista alaa
opiskellut Noora osasi onneksi käyttää
tarvittavia ohjelmistoja.
Tammikuun 2012 lopussa Noora
sai valmiiksi pari uutta hahmotelmaa
Stimuluksen logosta. Toinen luonnos
säilytti vanhat tekstit ja värit, toisessa oli
pelkkä keltainen olio. Vanhan logon värimaailmaan ja teksteihin kyllästyneenä
päätin ehdottaa, että logoa voisi uudistaa
nyt sopivan tilaisuuden tullen enemmänkin. Muokkasin Nooran logopohjista uusia versioita, joissa tekstejä uudistettiin ja Stimppaukon ääriviivat vaihtuivat
sinisistä mustiksi.
Lopulta Stimuluksen kevätkokouksessa 20.2.2012 Stimuluksen logoksi
valittiin nykyinen malli, jossa olin poistanut taustavärin kokonaan ja asetellut
logon tekstit uusiksi. Ainejärjestön nimen perään lisättiin arvokkuutta henkivä ry-pääte, aineen nimi piteni psykosta
psykologiaksi ja juhlavuotta viettäneen
ainejärjestön tunnukseen saatiin myös
sen perustamisvuosi 1962. Vanha ympyrälogo jäi kuitenkin käyttöön Stimuluksen haalarimerkkeihin.
Kasvojenkohotuksessa
logon
otukselle pääsi käymään hieman

kuin ikääntymistä väistelevälle Hollywood-tähdelle, joka pakenee vuosia
Botox-ruiskeeseen. Otus muuttui prosessissa entistä androgyynimmäksi, ja
pienimmät yksityiskohtat hioutuivat pois
pyöreämpien ja tasapaksumpien muotojen tieltä. Syy muutokseen on siinä,
että Noora käytti piirroksensa mallina
varsin epätarkkaa haalarimerkkiä. Vielä omissa opiskelijahaalareissani hahmo
on nykyistä miehekkäämpi otus, jolla on
esimerkiksi nykyistä voimakkaammat
kulmakarvat, ja jonka etummaisella kyytiläisellä on selkeämmin sylissä ratti.
Ennen vuotta 2012 Stimppaukkoa ei kutsuttu Stimppaukoksi, vaan hahmoa kutsuttiin
milloin miksikin olioksi ja ukkeliksi. Mistä keltainen olento
sai sitten nimensä?
Minun olisi ehkä hyvä
tietää Stimppaukon nimen
syntytarina, sillä keksin nimen
itse. Valitettavasti tarkasta oivalluksen hetkestä ei ole jäänyt päähäni muistikuvia. Sen
kuitenkin tiedän, että hahmo
sai nimensä tuona samaisena
keväänä vain pari päivää sen
jälkeen, kun Noora oli lähettänyt ensimmäiset luonnoksensa Stimuluksen uudesta logosta.
Olimme puolivakavissamme vitsailleet puheenjohtaja-Johannan kanssa
siitä, kuinka Stimuluksen kummeksutun
”maskotin” brändiä olisi hyvä vahvistaa.
Aloitin vuoden 2012 Ärsykkeen päätoimittajana ja ryhdyin toimeen. Tein Nooran hahmomallia hyödyntäen lehteen
yksinkertaisen kuvasarjan, jossa otus
seikkaili muun muassa vuorikiipeilemässä ja merirosvoilemassa.
Stimppaotus, Stimppaukkeli, Stimppaukko… todennäköisesti nimipyörittelyni kulki joitakin tällaisia polkuja. Sain
kertaistumalta piirtämäni sarjakuvan
valmiiksi puoli viiden aikaan aamuyöllä. Sarjakuvan nimeksi tuli Stimppaukon
seikkailut.
Sittemmin olen piirtänyt Stimppaukon seikkailuille useita jatko-osia. Sarjan seitsemäs ja samalla viimeinen osa
löytyy tästä lehdestä, ja virallisten osien
lisäksi sarjaan kuuluu myös kaksi väli-

osaa, osat 2,5 ja 3,5. Näistä ensimmäisen
piirsin TIno Karolaaksolle tekemääni
tiedotusvastaavan
pestitestamenttiin,
jälkimmäinen taas on jo kolme vuotta
koristanut uusille opiskelijoille jaettavan
varjo-opinto-oppaan kantta.
Vielä vuoden 2012 alussa Stimppaukkoa saattoi kutsua Stimuluksen
maskotiksi vain lainausmerkeissä, mutta
nykyään nuo lainausmerkit voi jo unohtaa.

Erityisen iloinen olen siitä, että hahmo on päätynyt useamman stimppalaisen piirtäjän ja kuvankäsittelijän tuotoksiin. Vanhoista Ärsykkeistä suosittelen
katsomaan esimerkiksi lehteä 1/2013,
jonka sivuille on ripoteltu Ärsykkeen
pitkäaikaisen kuvittajan Anniina Kuuselan kuvasarja Stimppaukon evoluutiosta.
Yhtä mielikuvituksellisia tekeleitä löytyy myös saman vuoden toisesta numerosta, jonka seikkailupelin kuvitukseen
Meri Simunaniemi ja Tiia Vuojolainen
piirsivät hahmotelmia Stimppaukon ja
Dumppi-pingviinin yhteisistä lapsista.
Stimppaukko on loikannut Ärsykkeen sivuilta ja Stimpan logosta myös
lukuisille muille alustoille. Esimerkiksi
Stimuluksen entinen yritys- ja tapahtumavastaava Emma Kokkonen on loihtinut Stimppaukosta hienoja taideteoksia,
joita on nähty esimerkiksi Stimpparisteilyjen haalarimerkeissä ja stimppalaisten
Facebook-ryhmän kansikuvana.
Stimppaukon tulevaisuus ei ole on-

neksi pelkästään vanhojen hallitusliimojen käsissä, sillä nuorempikin polvi
näyttää löytäneen hahmon. Ainakin tämän vuosikurssin fuksi ja graafikkovelho Joonas Sahramäki näytti Stimuluksen
edellisten pikkujoulujen haalarimerkillä,
miten Stimppaukkoa voi käyttää kekseliäästi yhä uudenlaisissa asetelmissa.
Tässä historiikista on käsitelty lähes
kaikki oleellinen Stimppaukon matkasta
prahalaisesta puhelinpylväästä ainejärjestön lippuun ja huppareiden
selkämyksiin.
Suurin mysteeri on kuitenkin avaamatta. Mistä
Stimppaukko on alkujaan
peräisin, ja kuka sen on
piirtänyt?
Ilman Stimuluksen
vuoden 2014 puheenjohtajaa Kimmo Haapasta
nuo kysymykset olisivat
jääneet ilman vastausta.
Kimmon ansiosta tiedämme kuitenkin loputkin
Stimppaukon tarinasta.
Istuimme
maaliskuussa 2015 Kimmon
kanssa iltaa kämpälläni ja
työstimme Kimmon ohjelmointikurssilla aloittamaa tasohyppelypeliä, jossa Stimppaukko
seikkailee kaljoja väistellen ja opintopisteitä keräten. Koodailun ohessa Kimmo
alkoi pohtia hahmon alkuperää. Näytin
Kimmolle Paavon Ärsyke-kirjoituksen ja
kerroin, kuinka en aiemmin googlaillessani ollut onnistunut jäljittämään Stimppaukon alkuperää.
Kimmo päätti vielä yrittää. Hän laittoi viestiä ”internetin etusivuksi” itseään
kutsuvan Reddit-sivuston Tšekki- ja Praha-ryhmiin selvittääkseen, josko joku
sivuston käyttäjistä tietäisi hahmon alkuperäisen piirtäjän. Viestissä oli Stimppaukon kuva ja lyhyt kertomus vuoden 1991
Prahan matkasta.
”Kommentteja kertyikin parin päivän sisään kymmenkunta, joista yksi vihjasi Pavel Brázda -nimiseen taiteilijaan.
Omien kiireiden vuoksi nämä kommentit
jäivät kuitenkin huomioimatta kuukaudeksi”, Kimmo muisteli Suomen psykologian opiskelijain liiton SPOLin blogissa
viime kesänä.
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Stimppaukon piirtäjä Pavel Brázda ja Kimmo Haapanen Brádzan kotona
huhtikuussa 2015.

Julisteen vasemmalla puolella Stimppaukon löytänyt professori Paavo Leppänen ja tämän jutun kirjoittaja Psykologia 2012 -kongressissa Turussa.

Tarkempi selvitys viime vuoden
tapahtumista löytyy tuosta Kimmon
blogikirjoituksesta, joka löytyy ainakin
vielä tätä kirjoittaessa SPOLin sivuilta
nimellä Kafkalainen tarina. Kerron tässä samoista tapahtumista hieman lyhyemmin, jotta tiedot eivät huku bittiavaruuteen internetin (tai lähinnä SPOLin
sivujen) joskus räjähtäessä.
Stimppaukon etsintä siis jäi joksikin
aikaa. Pidemmän hiljaisuuden jälkeen
päätin kysellä taas Kimmolta Stimppaukon etsinnästä. Olin katsellut Pavel
Brázdan töitä ja pohtinut, että miehen
tyyli ilmiselvästi muistutti alkuperäistä
Stimppaukkoa.
”Onko Stimppaukon jäljitys muuten edennyt, ootko koittanut ottaa yhteyttä Pavel Brazdaan? Tässä sarjiksen
valmistuessa tuli taas mieleen”, viestitin
Kimmolle Facebookissa 12. huhtikuuta
2015.
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Stimppaukon seikkailujen lisäksi mielessäni oli toinenkin syy, mikä
sai Stimppaukon etsinnän tuntumaan
ajankohtaiselta. Kimmo oli nimittäin
lähdössä vajaata viikkoa myöhemmin
Euroopan psykologian opiskelijoiden
EFPSA-kongressiin. Kongressi järjestettiin Srnín kylässä Tšekissä – siis samassa maassa, josta Stimppaukko oli aikoinaan löydetty.
Viestini perään linkkasin netistä
löytämäni Pavel Brázdan näyttelystä,
jonka hahmot selvästi toivat mieleen
Stimppaukon. Tuo sattumalta googlesta
kaivettu linkki johti onnekkaaseen sattumaan, jonka kautta mysteeri lopulta
ratkesi.
Kävi nimittäin niin, että näyttelykuva oli Pavla Hroudova -nimisen taiteilijan sivuilla. En tiedä sekoittiko Kimmo
taiteilijoiden samankaltaiset nimet, vai
kuinka väärinkäsitys syntyi, mutta hie-

man ennen EFPSA-kongressiin lähtöä
Kimmo päätyi lähettämään Pavelin sijaan sähköpostia Pavlalle.
Kun Kimmo pääsi Tšekeissä taas nettiin, oli sähköpostiin tullut vastaus Pavla
Hroudovalta. Hroudova vahvisti, että
Stimppaukko oli hyvin varmasti peräisin
Pavel Brázdan kynästä. Hroudova antoi
Kimmolle Brázdan sähköpostiosoitteen,
johon Kimmo laittoi viestiä. Tuolloin jo
88-vuotiaalta taiteilijalta ei kuitenkaan
koskaan kuulunut vastausta.
Kimmo kuitenkin jatkoi viestittelyä Hroudovan kanssa. Hroudova jatkoi
pyyteetöntä auttamistaan ja kaivoi Kimmolle vielä Pavelin vaimon ja tyttären
yhteystiedot. Kimmo laittoi Katerina-tyttärelle viestiä. Hieman myöhemmin Katerinalta tuli vastaus: Stimppaukko oli
Pavelin kynästä.
Aluksi Katerina kutsui Kimmon
isänsä näyttelyyn, jossa Pavel itsekin olisi
paikalla. Kongressipaikalta oli kuitenkin
huonot kulkuyhteydet Prahaan, eivätkä
ehdotetut näyttelypäivät sopineet Kimmon aikatauluihin. Tapaaminen kuitenkin järjestyi, kun Kimmo sai kutsun
Brázdojen kotiin kongressin jälkeiselle
sunnuntaille.
Tuossa tapaamisessa selvisi myös
Stimppaukon alkuperäinen tarina. Alkuperäisessä kuvassa Stimppaukko, jonka
oikea nimi kääntyy englanniksi muotoon ”Nosewalk”, on juoksemassa kohti
mekaanista elefanttia. Vastustajansa tallova mekaaninen elefantti on kuulemma
alkujaan ollut huvipuistolaite, jota Salvador-niminen tyrannikuningas käyttää
teloitusvälineenä.

Myös Stimppaukon kyydissä olevalle kahdelle hahmolle löytyy taustatarinat.
Näistä toinen on Victor-niminen vapaustaistelija ja salaisen poliisin edustaja.
Toinen on puolestaan avustusjärjestön
työntekijä. Kuva on osa suurempaa kuvasarjaa, joka kertoo Victorin seikkailuista
Salvadorian kuningaskunnassa. Samalla
se symbolisoi rohkeutta käydä taistoon
suurempaa voimaan vastaan, vaikkei
lopputulos olekaan selvillä.
Ei, en vedä näitä hatusta, vaan näin
taustatarina kuulemma oikeasti menee.
Pavel Brázda on tšekkiläinen taiteilija, jonka oma elämä ei ole ollut pelkkää
ruusuilla tanssimista. Toisinajattelijoiden lapsena hänet oli potkaistu ulos yliopistosta ja hän oli päätynyt tekemään
kaikenlaisia hanttihommia, kuten hiilien
lapioimista sairaalan pannuhuoneessa.
Vasta Neuvostoliiton romahtaessa hän
alkoi saada taidettaan enemmän julki.
Stimppaukon päätyminen Stimuluksen logoksi huvitti ja lämmitti Pavelia.
Näin Kimmo kuvaa vastaanottoa blogipostauksessaan:
”Tarinan ehkä kaunein piirre on
kuitenkin siinä, että Pavel oli aina halunnut hänen töidensä leviävän maailmalle. Esimerkkinä hän mainitsi juurikin
opiskelijat, joiden keskuuteen hän toivoi
taiteensa tulevan. Stimppaukko oli siis
lähtenyt toteuttamaan miehen unelmaa
jo 24 vuotta sitten”
Syksyllä 2015 järjestettiin 53-vuotiaan Stimuluksen vuosijuhlat, joissa
logotaiteilija nimitettiin ainejärjestön
kunniajäseneksi. Stimppaukon käyttöön

on nykyisin Brázdan itsensä lupa, ja Stimuluksen arkistoista löytyy myös pari
tämän taidekirjaa taiteilijan signeerauksella.
Mutta hetkinen, saattaa joku tarkkaavaisempi lukija tässä vaiheessa huomauttaa. Mikäs on sen Stimppaukko-pelin laita, jonka yritin sivuuttaa hetki
sitten pelkällä nopealla sivumaininnalla?
Tuosta Kimmon, minun ja musiikeista
vastaavan Joona Heimosen projektista
ei kieltämättä ole kuulunut mitään aikoihin.
Myönnetään, projekti on seissyt pitkään paikoillaan. Itse pelistä ei ole valmiina vielä yhtäkään kenttää, mutta musiikki, grafiikka ja muut taustamateriaalit
ovat jo lähes kokonaan kasassa. Työtä
ei kuitenkaan ole täysin lopetettu, vaan
ohjelmoinnin pitäisi jatkua taas kesän aikana. Uskallan varovasti luvata, että peli
vielä jonakin päivänä näkee päivänvalon.

NE TOISET STIMPPAUKON
SEIKKAILUT
Stimppaukko on seikkaillut jo pidemmän aikaa Ärsykkeessä ja muissa Stimuluksen materiaaleissa. Voin tässä
kuitenkin paljastaa, että Stimppaukko on
salakavalasti hivuttautunut suurempiinkin ympyröihin. Hahmo on nimittäin jo
vajaan vuoden ajan vilahdellut Jylkkärin
eli Jyväskylän ylioppilaslehden sivuilla.
Ensin hieman pohjustusta. Aloitin
Jylkkärin toimittajana syksyllä 2014 ja
jatkan työssä tämän kevään loppuun.

Stimppaukko ilmestyi Jylkkäriin keväällä 2015, kun päätin kokeilla jotakin uutta
ja uskaltauduin piirtämään ensimmäiset
lehtikuvitukseni.
Kuten moni muukin ikätoverini,
olin lapsena kova Aku Ankka -piirtäjä
Don Rosan fani. Ankka-taiteilijana aivan
omaa luokkaansa ollut Rosa tunnetaan
sekä erinomaisista ja syvällisistä tarinoistaan että yksityiskohtaisista piirroksistaan, joihin on usein piilotettu pieniä
yksityiskohtia. Tunnetuin Rosan yksityiskohdista on D.U.C.K.-lyhenne, jonka
tämä piilotti lähes jokaisen sarjakuvansa
aloitusruutuun.
Vanhana Rosa-fanina halusin matkia esikuvaani, mutta kirjainlyhenteen
sijaan päätin piilottaa lehtiin itselleni
niin rakkaan Stimpaukon. Ensimmäisenä kätkin Stimppaukon lehteen 5/2015
piirtämääni Jyväskylän kaupunkikuvaan.
Kirjoitin hahmon nimen myös binäärikoodilla saman lehden tietotekniikkajutun kuvitukseen, mutta koodia näkyy
kuvan taustalla niin vähän, ettei nimestä
erotu kuin pari kirjainta.
Myös tänä lukuvuonna Stimppaukko on voinut löytää muutamasta lehdestä. Osa piiloista on melko selkeitä, toiset
todella huomaamattomia. Enempää en
sijainneista kuitenkaan paljasta. Jos haluat metsästää Stimppaukkoja, suosittelen kaivamaan vanhoja Jylkkäreitä paperilehtinä tai lehden nettiarkistosta (www.
jylkkari.fi) ja tutkimaan tarkasti seuraavia numeroita:
5/2015 (helpohko piilo)
10/2015 (helppo)
11/2015 (vaikeahko)
1/2016 (vaikeahko)
3/2016 (todella vaikea)
4/2016 (helppo)

Ratkaisut Stimppaukon löytymiseen
lukevat väärinpäin tämän jutun alapuolella.

muistilappua sivun 19 kuvassa. 5/2016: Puhelinnumero sivun kolme alanurkassa.
ylioppilaslehti 3/2016” tekstejä ja huomaa, kuinka joidenkin kirjaimien alla on pieniä pisteitä. Sana ”Stimppaukko” muodostuu lehden aikana näistä pisteistä. 4/2016: Katso
vun kuvan oikeassa alalaidassa. 1/2016: Stimppaukko lukee keskiaukeaman Suomi-sanapilven yläosassa Itä-Lapin tienoilla. 3/2016: Katso sivujen alanurkissa olevia ”Jyväskylän
5/2015: Katso sivun 27 maiseman etuosaa. 10/2015: Stimppaukon siluetti on läntätty karttasivun aurinkoon. 11/2015: Hahmo näkyy Stimpparisteilyn haalarimerkissä uutissi-

ÄRSYTTÄÄ
-palsta

Tiiättekö kun pyöräilee alas Seminaarinmäeltä Mattilanniemeen ja sitten siinä
on sen ison autotien ylittävä silta. No
kun sieltä ylhäältä laskee kovaa ja koettaa
päästä sen sillan päälle niin MELKEIN
pääsee huipulle. Mutta ei ihan. Pitää pyöräillä vähän. Alvar Aalto varmaan tähänkin syypää. Ähhhh.
1. Jatkuvat muutokset ärsyttää. Miksei
voi olla rentoa ja pysyvää. Just oon alkanut tottua uuteen kämppään ja sen
jälkeen puolisoon asuinkumppanina ja
kohta pitäis taas muuttaa, kun kämppä
käy pieneks. Sukulaiset vanhenee ja kuolee. Pysyispä asiat edes hetken ennallaan.
2. Tutkielmanteossa enemmän energiaa
vie ohjaus tai sen puute, kuin itse tutkielman tekeminen. Oon omasta aikataulusta jäljessä, ja se syö sielua. 3. Keväällä ei
tarvis olla harmaita päiviä. 4. Jatkuva sairastelu väsyttää. Olis hienoa päästä sairastelukierteestä yli ja päästä normaaliin
elämään kiinni kunnolla. 5. Tutkielmantekijänä ei meinaa nähdä muita ihmisiä
kuin vaivoin erillisiä kahvitteluja sopimalla, kun ei oo mitään yhteistä tapaamispaikkaa ja -aikaa. 6. Rahat on koko
ajan lopussa. Pääsispä jo työelämään. 7.
Itse noukitut pakastemarjat loppui aikoja
sitten, kaupassa niistä saa maksaa huimia summia. 8. Kerrostalossa ei voi pitää
maatilan eläimiä. Parveke ei korvaa omaa
metsää ja peltoja. Ei oo helppoa sopeutua
kupunkiin, vaikka täällä monta vuotta jo
oliskin asunut. 9. Koskaan ei oo aikaa
reissata, vaikka rahaa oliskin. Ja vaikka
olis rahaa ja aikaa, niin sit ei oo voimia.
10. Vapunvietto huolettaa. Mitään oikein
erityisen sopivaa vapunviettotapaa tai
-seuraa ei oo ilmaantunut. 11. Näitä riittäis, mut tutkielmanteko odottaa.
Joko on iltapäivällä lämpimien vaatteiden kanssa hiostavan kuuma ja yöllä mukavaa, tai sitten iltapäivällä on mukavaa
ja yöllä kotiin tullessa jäätyy hengiltä.
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KATUPÖLY. Ja et kaikki on niin paljon
fiksumpia, lahjakkaampia, menestyneempiä ja verkostoituneempia. Tuleeks
musta ikinä mitään?

Se kun en saa rauhas syödä jädee keskellä
talvea. Eikö edes tääl kaikken ymmärtävimmällä alalla riitä ymmärrys et sitä JÄDEE on kiva mussuttaa ympäri vuoden!!

Se, kun jopa valovoimaisimmat professorimme alentuvat opetustuokioissaan
seksistissävytteiseen vanhaan tylsään
huumoriin, jolle sitten salillinen tämän
yliopiston ”fiksuinta” opiskelijaa vaan
tyytyy hihittämään ja hohottamaan:
”juuh hih hih miehet ne ei vaan osaa puhua, pojat on poikia ” tai ”naiset vaan on
niin hysteerisiä heh heh, naisten logiikka”. Eijjuma... En kestä.

Tilastotiede ärsyttää niin paljon!!!!!!!!!! Ja
katupöly.
Talven jäljiltä paljastuvat koirankakat.
Niitä on kaikkialla.

M

usiikilla on tunnetusti lukuisia positiivisia
vaikutuksia
hyvinvointiin.
Tätä on tutkittu esimerkiksi tutkimusasetelmalla, jossa koehenkilöt satunnaistetaan kahteen ryhmään:
Ensimmäisen koeryhmän annetaan kuunnella oikeaa musiikkia ja sen vaikutukset mitataan standardoitujen mittarien
avulla. Toinen ryhmä joutuu
kuuntelemaan Placeboa.

K

enen jazzteokseen
Costan ja McCraen
persoonallisuusteorian
perustuu?
- Dave Brubeckin

M

iksi Wikgren kävi
sossussa?
- Eläinkaupasta ei
löytynyt enää rottia.

Miksi raskasteollisuusrobotti lähetettiin Freudin vastaanotolle?
- Hän ei kyennyt rakastamaan.

M

iksi laboratoriorotilla on aina punaiset silmät?
- Ehkä olisi oleellisempaa kysyä, mikseivät ne eivät
lakkaa kuuntelemasta Bob Marleyta.

Kuka on
kehityspsykologian
kovin basisti?
- Flea Pulkkinen

I

hmettelen suuresti, miten
psykologeilta
vaaditaan
hyvin
ennakkoluulotonta
asennetta, mutta sitten esimerkiksi neuropsykologiassa saa hyvin stereotyyppisen kuvan ihmisen näöstä.
-Huolestunut humanisti

M

iksi neuropsykologi
lähti pettyneenä K-rau-

dasta?
- Sieltä löytyi ainoastaan
vasaroita suurempia nauloja.

P

sykologia on alana hyvin hankala määrittää
toisistaan poikkeavista näkökulmista johtuen. Onko
yksi näkökulma ylitse muiden? Tähän kysymykseen on
koitettu vastata metaforalla,
jossa sokeat miehet pyrkivät määrittelemään norsua:
Ensimmäinen sokea mies tarttuu norsua korvasta ja julistaa,
että norsu on nahkaisen maton
tapainen otus. Seuraava sokea
on kuitenkin täysin eri mieltä
koskettaessaan norsun jalkaa;
hän väittää kivenkovaan norsun olevan sylinterinmuotoinen kappale. Lopulta kolmas
sokea mies irrottaa otteensa
norsusta ja menee pesemään
paskaiset kätensä.
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IHMISEN LUONTO – MINÄ,
MUUT JA MAAILMA
Tampereella 24.–26.8.2016
Psykologia 2016 -kongressi on Suomen suurin
psykologian alan tapahtuma, joka tarjoaa
osallistujilleen alamme huippunimien luentoja,
monipuolisia ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä
esityksiä, sekä tietysti huikean määrän sosiaalista
ohjelmaa ja verkostoitumista alamme
opiskelijoiden, tutkijoiden ja kenttäväen kesken.
Kongressin teema kattaa lähes
kokonaan alamme sovellusalueiden
laajan kirjon: luvassa on esityksiä
muun muassa kliinisestä ja
kokeellisesta neuropsykologiasta,
mielenterveyden ajankohtaisista
kysymyksistä, työ- ja
organisaatiopsykologiasta sekä
ympäristöpsykologiasta. Luvassa on siis takuulla kaikille omien
mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden mukaista ohjelmaa!
Opiskelijoille tämä kolmen päivän mittainen huipputapahtuma
kustantaa vain 60 euroa, mikäli ilmoittaudut 31.5. mennessä. Lisäksi
kaikille halukkaille järjestetään opiskelijamajoitus koko kongressin
ajaksi.
Ilmoittautumisohjeet, tietoa majoituksesta, alustavan ohjelman ja paljon
muuta löydät kongressin nettisivuilta osoitteesta www.psykologia2016.fi

NÄHDÄÄN TAMPEREELLA!

