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Välillä tuntuu siltä, että teknologinen kehitys on liian no-
peaa. Teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä. Huomaan 
olevani puhelimen orja, kun sen jatkuviin kutsuihin on aina 
vain vastattava. Sähköpostejakaan ei kehtaisi jättää roikku-
maan. Perinteiset kirjeet ovat ironisesti pahimpia. Ainoastaan 
vakavimmat aiheet ansaitsevat kirjekäsittelyn, pappi tulee sit-
ten perästä kahville.

Viestintä on niin nopeaa. Jokainen päähänpisto on nyt 
mahdollista lähettää toisen ihmisen ällisteltäväksi ja jokainen 
kuva pällisteltäväksi. Klassinen vaahtokarkkikoe voitaisiin uu-
distaa; koeta olla tägäämättä kaveriasi samaistuttavaan mee-
miin Facebookin loputtomassa ärsykevirrassa. 

Itse hankituksi tarkkaavaisuushäiriöksi tituleerattu ADT, 
eli Attention Deficit Trait, lienee osasyyllinen ahdistukseeni. 
Nykyajan työelämän vitsaus, joka ei päästä otteestaan edes va-
paa-ajalla. Vajaa 40 välilehteä nettiselaimessa kamppailee tark-
kaavaisuudestani. Seitsemän niistä on kuukausi sitten avattuja 
uutisia. Tusinan verran tieteellisiä tutkimuksia. Vielä joskus 
perehdyn niihin, ihan varmasti.

Tämä onkin oiva hetki testata omaa keskittymiskykyä itse 
kullakin. Pääsetkö tämän lehden kannesta kanteen ilman, että 
puhelinta on pitänyt vilkaista tai laittaa musiikkia taustalle är-
syttämään? Toivottavasti Ärsyke voi nimensä mukaisesti ärsyt-
tää aivosolujasi riittävästi kilpaillakseen muiden häiriötekijöi-
den kanssa.

Olennaisen ja rehellisen tiedon tavoittaminen on yhä vai-
keampaa. Valheellinen uutinen leviää kulovalkean tavoin, eikä 
mahdollinen oikaisu näy läheskään yhtä monelle. Harhaluulot 
jäävät elämään, mikäli niitä edes haastetaan. Totuudenjälkei-
nen aika lienee monille tuttu käsite nykyajasta. Kenen totuus 
tämä väittämä sitten mahtaa olla? Kaikki pitäisi kuulemma 
kyseenalaistaa, mutta miksi? Informaatiokuplaan vangitun 
yksilön mahdollisuudet tähän ovat melko hatarat, kun kuoro 
laulaa ympärillä yhteen ääneen. Illuusio vapaasta viestinnästä 
vie meidät vain kauemmas totuudesta.

Maailma on pienempi kuin koskaan.

Antti Päivinen
Päätoimittaja

PÄÄKIRJOITUS

Uljas uusi maailma
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Onko Stimulus mielestäsi ehdoton ykkö-
nen ainejärjestönä ja opiskelijoiden yh-
teisönä? Tahtoisitko pysyä menossa mu-
kana, vaikka opintosi olisivat jo valmiit? 
Liity Stimuluksen kannatusjäseneksi! 
Kannatusjäseneksi voivat ryhtyä yksilöt 
ja yheisöt, jotka eivät vielä ainejärjes-
töömme kuulu.

Kannatusjäsenenä tuet Stimuluksen toi-
mintaa, etkä itsekään jää puille paljaille. 
Kannatusjäsenet kutsutaan Stimuluksen 
vuosijuhliin ja heille suunnattuihin tapah-
tumiin. Lisäksi heille lähetetään ainejär-
jestölehtemme Ärsyke.

Kannatusjäsenyyden hinta on 30 euroa 
kolmelta vuodelta tai 100 euroa ikijäse-
nyydestä. Maksun voi maksaa Stimulus 
ry:n tilille FI31 5290 0240 1429 09 viite-
numerolla 1232 (kolmen vuoden jäse-
nyys) tai 1203 (ikijäsenyys). Liittyessäsi ja 
maksettuasi lähetä yhteystietosi (osoite 
ja sähköposti) sihteerillemme (sihteeri@
stimulus.fi).

Liity 
kannatus-
jäseneksi!
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Syksy on jo kohta ohi ja talvi kolkuttelee, kun tämä juttu 
ilmestyy. Syksy on yleensä kiireistä psykologian laitoksen hen-
kilökunnan näkökulmasta. On opetuksen suunnittelua ja myös 
paljon opetusta. On myös paljon työtehtäviä, jotka eivät näy 
opiskelijoille. Tutkimuksen tekeminen ja tutkimusrahoituk-
sen hakeminen ovat vähintään yhtä paljon aikaa vieviä tehtä-
viä kuin opetus. Syksyisin on mm. Suomen Akatemia haku ja 
toivotaan, että laitos saa jälleen rahoitusta hankkeilleen kuten 
edellisinäkin vuosina. Tämä niin sanottu ulkoinen rahoitus 
on puolet laitoksen määrärahoista. Loput rahoituksesta koos-
tuu tutkinnoista ja tieteellisistä julkaisuista. Opiskelijoiden 
ahkeruudesta laitosta palkitaan siten että 55 opintopistettä lu-
kuvuodessa suorittavat opiskelijat ovat rahallisesti tärkeä asia 
tiedekunnalle.  

Opiskelijoiden näkökulmasta kuitenkin opetus ja koulutus 
psykologiksi on se miksi olette hakeutuneet yliopistoon opiske-
lemaan psykologiaa. Opetuksen kehittämisessä opiskelijoiden 
panos on ollut tärkeä ja toivon tämän yhteistyön jatkuvan niin 
kurssipalautteen keräämisenä kuin rakentavina parannusehdo-
tuksina. Psykologian laitoksen henkilökunnan ja psykologian 
opiskelijoiden kanssakäymistä pyritään lisäämään joka kuu-
kauden ensimmäisenä tiistaina Kärjen kolmannen kerroksen 
tiloissa järjestettävillä laitoskahveilla. 

Hyvää alkanutta lukuvuotta ja oppimisen iloa
Juha Holma

Laitoksen johtajan 
terveiset syksylle

LAITOKSEN JOHTAJAN TERVEHDYS
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Facebook ilmoittaa: sinulla on tulevalla viikolla 11 tapah-
tumaa ystäviesi X, Y ja Z kanssa. Kalenterin mukaan luentoja 
on neljänä päivänä, ja tulossa ovat myös kahden esseen deadli-
net sekä e-tentti. Tyhjältä näyttävät iltapäivät on varattu kandin 
tai gradun tekemiselle. Kalenteriin on lisäksi merkitty kahvi-
hetki ystävän kanssa, kaveriporukan leffailta, ryhmäliikunta-
tunnit sekä viikonlopun työvuorot. Puhelimen muistioon on 
tallennettu huomiot kiinnostavista podcasteista ja äänikirjois-
ta sopivissa väleissä kuunneltaviksi. Sieltä löytyvät myös am-
matillisen kehittymisen kannalta tärkeät tutkimusartikkelit 
luettavaksi illalla ennen nukkumaanmenoa. Kuulostaako edes 
joiltain osin tutulta?

 Fear of Missing Out, tuttavallisemmin FOMO, tar-
koittaa nimensä mukaisesti paitsi jäämisen pelkoa. Tuo pelko 
aiheuttaa painetta täyttää kalenterin pienetkin kolot opiskele-
malla ahkerasti, osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tarttu-
malla kaikkiin tarjottuihin tilaisuuksiin ollen samalla tauotta 
tavoitettavissa ja valmiudessa solmimaan uusia ihmiskontak-
teja. Jos koloja jää, FOMO täyttää ne tehokkaasti eri somesyöt-
teiden selaamisella ja muiden tehokkaan elämän kadehtimisel-
la. FOMO hokee meille, että jokainen uusi tuttavuus voi olla 
tiemme maailmanmaineeseen tai vuosisadan rakkaustarinaan, 
ja että jokainen väliin jätetty tapahtuma on hukattu mahdolli-
suus uusiin saavutuksiin.

 Kuten usein vallitseville ilmiöille käy, myös FOMO:l-
le on herännyt vastavoima, JOMO. JOMO eli Joy of Missing 
Out on hiljattain esiin noussut ilmiö, josta on kirjoitettu niin 
New York Timesissa, Forbesissa kuin Psychology Todayssakin. 
JOMO:lla tarkoitetaan vapaaehtoista asioiden ja tapahtumien 
väliin jättämistä, oman tavoitettavuuden tietoista rajaamista, 
sosiaalisen median vaikutusvallan vähentämistä sekä itses-
tä huolehtimisen priorisointia jatkuvan suorittamisen sijaan. 
JOMO auttaa meidät kauemmas täydellisyyden tavoittelusta ja 
ohjaa meitä keskittymään olennaiseen: siihen, mitä itse arvos-
tamme ja pidämme omassa elämässämme tärkeänä. Rajaamal-
la aikamme tarkoituksenmukaisesti meille jää tilaa kehittyä ja 
kukoistaa niissä asioissa, jotka elämäämme valitsemme. “Ei” 
on taikasana, joka vapauttaa meidät FOMO:n kahleista.

 Kuinka siis kehittyä JOMOttamisessa? Psychology to-
day -julkaisu listaa siihen kuusi tapaa, jotka yksinkertaistettuna 

ovat: 1) Valitse elämääsi asioita, jotka koet itse tärkeiksi, 2) Salli 
itsesi elää hetkessä, 3) Vähennä teknologian parissa käytettyä 
aikaa 4) Harjoittele kieltäytymistä, 5) Elä elämää somen ulko-
puolella 6) Hidasta tahtia. JOMOn haltuunotto ottaa aikansa, 
mutta on varmasti sen arvoista. Harva harmittelee kuolin-
vuoteellaan, ettei ehtinyt osallistua tarpeeksi moniin bileisiin, 
kuunnella riittävästi podcasteja tai tehdä nousujohteisempaa 
uraa. Todennäköisemmin kaipaamaan jäädään hitaita aamuja 
peiton alla, kiireettömiä tuokioita läheisten kanssa tai huoletto-
mia hetkiä rakkaan harrastuksen parissa. Valitse siis viisaasti: 
mihin todella haluat aikasi käyttää?

Kiia Kilponen
Stimulus ry:n varapuheenjohtaja

Autuas JOMOtus

VARAPUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
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Japanilainen kokemus

Vaihtovuoteni aikana Japanissa koin useita asioita, joita en 
Suomessa varmasti kokisi ikinä. Tässä niistä yksi.

Olin eräänä päivänä pyöräilemässä takaisin kämpälleni. 
Olin kuullut, että Japanissa liikennekulttuuri on hieman erilais-
ta Suomeen verrattuna, että autoilijat ajavat ylinopeutta, ovat 
röyhkeitä ja eivätkä välitä kevyen liikenteen käyttäjistä pätkän 
vertaa. Toki hyväuskoisena ajattelin, että eiväthän varmasti 
kaikki tee näin, tämä nyt on tällainen stereotypia eikä varmasti 
pidä paikkaansa. 

Olin siis ylittämässä tietä pyörälläni. Kyseessä oli iso riste-
ys, ja lähdin ylittämään tietä suojatietä pitkin valon ollessa vih-
reä. Autoja meni edestakaisin, eikä kukaan tuntunut välittävän, 
että suojatiellä kulkijoille oli vihreä valo. Aloin hitaasti polkea 
yli pitkän suojatien. Noin tien keskivaiheilla takavasemmal-
ta kääntyi auto ylittämälleni tielle, eikä tuntunut jarruttavan, 
vaikka olin vihreällä valolla ylittämässä tietä. En ehtinyt juuri 
reagoida, kun auto olikin jo kyljessäni ja minä fillarin kanssa 
asfaltilla vaakatasossa. Onneksi törmäys oli aika heppoinen 
ja pääsin nopeasti ylös ja talutin pyöräni tien yli. Autossa ol-
lut pariskunta tuli luokseni ja pahoitteli tietysti tapahtunutta 

paljon, samalla kun minä pahoittelin, että olin ajanut heidän 
alleen pyörälläni. Kuitenkin yhtä aikaa epäuskoisena mietin, 
että mikä tuota ukkoa vaivaa, minullahan oli vihreä valo. Kun 
molemminpuolisista, japanilaisille varsin tyypillisistä pahoit-
teluista ja anteeksipyytelyistä oli päästy, poliisi saatiin paikalle 
selvittelemään tapahtunutta. Asiat selvisivät, pyörä vietiin kor-
jaukseen, vaihdoimme pariskunnan kanssa yhteystietoja ja pa-
hoittelujen siivittämänä tiemme siltä kertaa erosivat. 

Pian sain puhelua pariskunnalta, että he voisivat pistäytyä 
käymään kämpässäni jaw tuoda mukanaan joitain tuliaisia. 
Hyväksyin tämän, mutta samalla mietin, että mitähän he ai-
kovat tuoda. Sain vastauksen, kun he ojensivat minulle kassin 
täynnä lihaa ja hedelmiä. Otin ne hämmentyneenä vastaan ja 
vakuuttelin heille, että voin oikein hyvin enkä loukkaantunut 
mitenkään aiemmassa kolarissa. Pahoittelimme ties mitä vie-
lä toisillemme hetken ja jatkoimme omille teillemme. Viikko 
pari tämän jälkeen sain taas viestin, jossa tarjottiin lisää lihaa ja 
hedelmiä. Taas niitä tuotiin, vaikka koitin vakuutella, että kyllä 
tämä voi puolestani olla jo pikkuhiljaa tässä. Vaihdoimme no-
peasti kuulumisia, asiaankuuluvat anteeksipyytelyt molemmil-
ta osapuolilta, ja tiemme erosivat viimeistä kertaa.

Olen pohtinut tätä tapahtunutta aina silloin tällöin jäl-
keenpäin. Tapahtuneesta on jäänyt lopulta mieleeni ihan hyvä 

Kansainvälisiä kokemuksia
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muisto. Stereotypiani japanilaisten järkyttävästä liikennekäyt-
täytymisestä vahvistui, ja tuon tapahtuman jälkeen olinkin TO-
DELLA varovainen aina kun liikuin autojen seassa. Myös ste-
reotypia japanilaisten kohteliaisuudesta ja huomaavaisuudesta 
vahvistui, ja tämä tapahtuma oli vain osasyy siihen. Tuonker-
tainen ele itsessään voi olla hieman hämmentävä tai jopa jär-
kyttävä joillekin länsimaalaisille. Itse kuitenkin ajattelen asian 
niin, että ajatus on tärkein. Tyypillinen japanilainen haluaa, 
että ihmisille, jotka Japanissa käyvät jäisi mahdollisimman po-
sitiivinen kuva maasta ja sen asukkaista, ja jotta tämä tapah-
tuisi, ollaan valmiita menemään hyvin paljon pidemmälle kuin 
Suomessa oltaisiin saman asian eteen. Se on yksi niistä asioista, 
joista olin eniten vaikuttunut japanilaisessa kulttuurissa. 

よろしくお願いします

Heikki Mannila

Yksinäisyyden terävin kärki

Sheffieldin vilkkaimman kadun varrella, pienen soluhuonee-
ni tummansinisellä, tahraisella kokolattiamatolla makoil-

lessani koin syvää yksinäisyyttä. Sen terävin kärki jäi kuitenkin 
vielä kokematta. Onneksi.

Vaihtovuotta kuvaillaan usein jopa elämän parhaaksi vuo-
deksi. Jatkuva juhlien ja seikkailujen pyörre on mielikuvien 
vaihtoaikaa. Se on kuitenkin vain pintaraapaisu siitä mitä vuosi 
ulkomailla lähtijälleen tarjoaa.

Itselleni vaihtovuosi oli ennen kaikkea hyvä kokemus. En 
voi väittää, että se olisi ollut se nautittavin vuosi, mutta oppi-
miskokemuksena se oli korvaamaton. Lähes vuoden ajalta olisi 
toki montakin tarinaa, sekä hyviä, että huonoja. Nostan kuiten-
kin esille tämän yhden.

Huolimatta siitä, että sain vaihdossa ystäviä, koin usein 
myös yksinäisyyttä ja muukalaisuutta. Kulttuurien, ja erityi-
sesti kielien välinen muuri erotti meidät toisistamme. Samalla, 

”Tehdäänkö jotain” -tuttuja 
oli vain kourallinen, joten 
kun olisin halunnut seuraa, 
oli sen pyytämiseen isompi 
kynnys, tai sitten kaverit oli 
soiteltu nopeasti läpi. 

Erityisesti muistan yh-
den illan, kun olin saanut 
ikäviä uutisia koti-Suomes-
ta ja olisin halunnut muuta 
ajateltavaa. Soitin läpi kaikki 
mahdolliset ja vähän mah-
dottomatkin kaverit, mutta 
kenellekään ei käynyt nä-
keminen. Yksin olemisessa 
ei ole mitään pahaa, mutta 
pakotettuna se kylmää. Soit-
to Suomeen toki helpotti, 
mutta toisaalta se sai vain 
tajuamaan, kuinka oma elä-
mä on ehkä kuitenkin jossain 
muualla.

Siinä matolla maatessani 
ymmärsin kuitenkin yksi-
näisyydestä jotain oleellista. 
Minä tiesin, että aika täällä 
tulee loppumaan aikanaan. 
Kaikki eivät sitä tiedä, ja se 
on se yksinäisyyden terävin 
kärki.

Lasse Karjalainen
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Mielenterveys Intiassa

Olin viime elokuussa Intiassa tutustumassa paikalliseen 
mielenterveyden hoitoon. Matkan järjestäjänä toimi 

SLV Global -järjestö, joka tarjoaa psykologian alan vapaa-
ehtoistyötä opiskelijoille ja jo valmistuneille psykologeille. 
SLV Global järjestää vapaaehtoistyötä Sri Lankassa, Balilla 
ja Intiassa. Intian ohjelma sisältää erilaisia koulutuksia ja 
matkustamista ympäri Intiaa, joten varsinaista vapaaehtois-
työtä pääsee tekemään vain Sri Lankan ja Balin ohjelmissa. 
Osallistujat ovat pääosin Iso-Britanniasta ja Yhdysvallois-
ta, joten sainkin olla ensimmäinen (mutta toivottavasti en 
viimeinen) suomalainen, joka pääsi kuulemaan, kuinka 
Intiassa hoidetaan mielenterveyden ongelmia ja minkälai-
nen asema mielenterveydellä ylipäätään on terveydenhuol-
lossa. Matkustaminen on aina ollut lähellä sydäntäni, joten 
matalan kynnyksen kansainvälinen psykologian kokemus 
tuntui itselleni suurelta mahdollisuudelta.  

Intian ohjelmamme kesti kaksi viikkoa, joista ensim-
mäinen koostui erilaisista koulutuksista ja toisen viikon 
ajan matkustimme Etelä- ja Länsi-Intiassa. Ensimmäiset 
viisi päivää majoituimme koululla, jossa järjestetään mm. 
mielenterveyttä tukevia ohjelmia ja luentoja paikallisille. 
Mielenterveystyö Intiassa ja ylipäätään Aasiassa pohjau

tuu paljolti mindfulnessiin ja joogaan, joten päivämme 
starttasivat aamujoogan parissa, jonka jälkeen siirryimme 

erilaisten koulutusten pariin. Koulutuksia pitivät paikalliset 
psykologit ja psykiatrit, jotka kertoivat maan tavoista hoitaa 
mielenterveyttä yhdistellen uusia menetelmiä ja muinaisia itä-
maisia tekniikoita. Ensimmäisen viikon loppupuolella pääsim-
me tutustumaan paikalliseen neuropsykologian laitokseen ja 
vierailimme mm. lasten psykiatrisella osastolla ja päihdepolik-
linikalla. Koulutukset antoivat kattavaa tietoa mielenterveyden 
ongelmien hoitamisesta, kliinisestä psykologiasta ja erilaisista 
kulttuuri- ja ympäristötekijöistä, jotka vaikuttavat olennaises-
ti mielenterveyden ymmärtämiseen ja hoitoon Intiassa. Intian 
kulttuuri on Suomen kulttuuriin verrattuna hyvin erilainen, 
jolloin myös mielenterveyden hoidossa tulee painottaa erilaisia 
asioita, vaikka päälinjaukset ovatkin samankaltaisia. Erilainen 
perhe-elämä, kastijärjestelmä, järjestetyt avioliitot ja mahdol-
linen häpeä mielenterveyden sairauksiin ovat vahvasti läsnä 
paikallisen psykologin työssä. 

Toisella viikolla keskityimme matkustamiseen ja paikalli-
seen kulttuuriin, jolloin oli aika tottua vilkkaaseen liikentee-
seen ja monsuunikauden tulviin. Vierailimme yhteensä vii-
dessä eri kaupungissa, söimme uskomaton intialaista ruokaa 
ja nautimme yhdessäolosta tässä upeassa maassa. Kaiken kaik-
kiaan kansainvälinen kokemukseni Intiassa oli silmiä avaava, 
innostava ja ainutlaatuinen. Kokemukseen pätee loistavasti sa-
nonta ’’mene kauas nähdäksesi lähelle’’, sillä Suomen mielenter-
veyspalveluja ja omaa kulttuuria oli helpompi tarkastella täysin 
erilaisessa ympäristössä

Mira Siiriä
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All the lonely people
where do they all come from? 
All the lonely people
where do they all belong?

-The Beatles -Eleanor Rigby

Nykyihminen tahtoo nähdä kauneutta kaikkialla. Ros-
kasta ja jätteestä tehdään taidetta, hauraan syöpäpo-

tilaan kamppailut ikuistetaan mustavalkoisiksi, herkiksi 
valokuviksi ja entisaikojen retrohirvitykset ovat catwalkien 
kovinta huutoa. Rumasta on tullut uusi kaunis, siitä ei ole 
epäilystäkään. 

En tiedä, liittyykö ilmiöön tämänhetkisen yhteiskun-
tamme ja erityisesti terveytieteellisen tutkimuksen tarve 
korostaa myös vanhuuden kauneutta. Akateemiset yhtei-
sömme ovat kuitenkin kuluvan vuosikymmenen aikana 
entistä enemmän pyrkineet tuomaan esiin usein niin vas-
tenmielisenä, surullisena ja kenties jopa pelottavana näh-
dyn ikääntymisen hienoja puolia. Voidaan puhua positii-
visesta vanhuuskäsityksestä, jonka mukaan vanheneminen 
ei ole vain fyysistä rappeutumista, vaan se on koko elämän-
mittaisen oppimisen kerryttämää viisautta, persoonalli-
suuden kypsyyttä sekä kokemusten tuomaa rikkautta. Eri-
tyisesti länsimaisen kulttuurin pinttynyt käsitys heikoista, 
harmaista vanhuksista pyritään muuttamaan positiivisem-
maksi ja ikäihmisiä arvostavammaksi, jollaisena se yhtei-
söllisemmissä kulttuureissa on jo vuosisatoja näyttäytynyt.

Omasta mielestäni puhe vanhuuden kauneudesta on kär-
jistettyä totuuden vääristelyä ja todellisuuden kaunistelua. En 
suoraan sanottuna ymmärrä, mitä kaunista siinä on, että ih-
minen sairastuu, menettää värinsä, elämänilonsa, sosiaalisen 
elämänsä, ruokahalunsa… Onko siinä todella jotakin hienoa, 
että peilistä itseään katsoessaan ei enää tunnista kuvajaistaan, 
tuota harmaata möykkyä, jonka silmät ovat miltei muurautu-
neet umpeen ja jonka ryhti muistuttaa Disney-elokuvien kel-
lonsoittajaa? Onko se positiivista, etteivät jalat enää kanna, ettei 
pääse sohvalta omin voimin ylös, ettei muista syödä, että laskee 
alleen? Onko se sitä elämänkokemuksen tuomaa viisautta, että 
ihminen tunkee sormen omaan ulosteeseensa? Muodostuuko 
ikääntymisen kauneus yksinäisistä illoista, jotka vietät istuen 
saman pöydän ääressä, odottaen kuolemaa? Kivusta, jonka 
tunnet polvissasi, selässäsi, jokaisessa nivelessäsi? Kourallises-
sa pillereitä, jonka nielaiset kolme kertaa päivässä (mikäli vielä 
muistat, kuinka niellä)? 

Kotihoitajana työskennellessäni katsoin monesti asiakkai-
deni valokuvia heidän lipastojensa päällä. Usein mustavalkoi-
sia, vanhoja valokuvia, joissa on ihmisiä kauniisti puettuina. 
Hääkuvia. Kuvia lapsista. Perhepotretteja. Katson kuvaa, jossa 
nainen ja mies hymyilevät vienosti. Naisella on yllään valkoi-
nen, koristeellinen mekko. Mies on pukeutunut tummaan pu-
kuun. Kuva on kaunis. Siinä on rakkautta. Se pulppuaa elämää 
– unelmia, toiveita, tulevaisuutta yhdessä. Arvaan, että kuva 
on asiakkaan hääkuva. Hänen miehensä on kuollut edellisyö-
nä, ja olen aloittanut ensimmäisen työaamuni saamalla haukut 
niskaan hänen tyttäreltään, joka arvatenkin purki dementoi-
tuneesta äidistään sekä vasta muutamia tunteja sitten ikuiseen 
uneen kadonneesta isästään johtunutta huolta kotihoidon 
työntekijään – sehän on helpointa ja täysin tahatonta. Katson 
asiakastani. Hän vaikuttaa surulliselta, mutta tuskin ymmär-
tää, miksi. Myöhemmin samana päivänä tarjoillessani hänelle 
lounasta nainen on jo unohtanut, että hänellä on koskaan edes 
ollut miestä. 

Sonja Palmo 

Kaunis vanhuus

KOLUMNI

Erityisesti länsimaisen kult-
tuurin pinttynyt käsitys 

heikoista, harmaista vanhuk-
sista pyritään muuttamaan 

positiivisemmaksi ja ikäihmisiä 
arvostavammaksi
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Tauno

Maailma pyörii
minä en
Aikaa vastaan
taistelen

Aika kuluu,
sohva samoin
Vaikka monesti kelloa
pysähtymään anoin

En elä elämää
Enkä ole kuollut
Kuin vesi kalliota
on aika minua nuollut

Kerran tuntui hyvältä
 nuo kosteat suudelmat
Vaan nyt kun yksin istun, 
kuivaa huulia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dementiae

Rakseja almanakassa
Sormenpäät kakassa
Ei pala liekki takassa
Eikä muuallakaan 

Rystyset sinisinä
Mietin, kuka on tuo minä
Peilikuva, tunnetko sitä? 
Toivon, ettet tuntisikaan

Puhelin seisoo hiljaa
Ei hengitetä samaa ilmaa
Huomenna kasvat jo viljaa
Olisitpa luonani taas

Mitä kuuluu – mistä minä tiedän? 
Keskinkertaisesti itseäni siedän
Joku tuntuu kaiken pois vievän
Kuin eilistä ei olisikaan
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Unet ovat aina kiinnostaneet ja puhututtaneet meitä 
ihmisiä läpi lajimme historian. Kukapa ei edes joskus 

olisi pohtinut omien uniensa merkityksiä sen jälkeen, kun 
on herännyt mitä oudoimmasta ja mystisemmästä unesta. 
Ja mikä erikoisinta, yleensä myös muut ovat nähneet sa-
mankaltaisia unia kuin mekin. 

Se, mikä unissa onkin mielenkiintoisinta, on niiden 
yleistettävyys – meillä ihmisillä on taipumus nähdä unia 
samoista teemoista. Tutut symbolit toistuvat unikuvissam-
me uneksijasta riippumatta. Tuskin kukaan voi kieltää edes 
joskus unessaan ajaneensa alasti yksipyöräisellä läpi Kaup-
pakadun soittaen samalla pasuunalla Porilaisten marssia 
tai syöneensä viisi kiloa suolakurkkuja ja muuttuneensa 
sen seurauksena valtavaksi avaruudessa lentäväksi vaalean-
punaiseksi krokotiiliksi. Miten voimme selittää tätä unien 
universaalisuutta? Mitä unemme todellisuudessa kertovat 
meistä? Onko unilla jokin oleellinen funktio? 

Artikkelin kirjoittaja pyrkii tarjoamaan vastauksia 
juuri näihin kysymyksiin sukeltamalla syvälle alitajunnan 
syövereihin ja esittelemällä yksiselitteisiä, tieteellisesti vali-
deja selityksiä uneksijoille yleisesti hyväksyttyihin teorioi-
hin ja näkemyksiin nojaten. Kuten tiedämme, unissamme 
esiintyvät symbolit voidaan tulkita tarkasti ja ne ovat yleis-
tettävissä meihin kaikkiin elämänkokemuksistamme riip-
pumatta. Alla olevien psykologian opiskelijoilta kerättyjen 
unitarinoiden avulla käymme läpi keskeisiä unien symbo-
leja ja niiden tulkintaa.

UNI 1: Raskaus ja vanhemmuus
”Olin raskaana ja äitini huomasi sen ennen minua.”
Raskaus symboloi perinteisessä unien tulkinnassa 

uudelleensyntymistä kovan ryyppyputken, esimerkiksi 
opiskelijavapun jälkeen. Tämä kohdussa kannettu lapsi 
on uneksijan lupaus itselle siitä, että hän alkaa taas syödä 
terveellisesti, harrastaa liikuntaa ja tehdä järkeviä elämän-
valintoja. Äiti tässä kontekstissa kuitenkin symboloi oman 
itsetuntemuksen heräämistä ja luovuttamista näiden suun-
nitelmien suhteen.

UNI 2: Koneet, rautatieasema, perhe
”Olin perheeni kanssa jossain kaupungissa, ehkä New 

Yorkissa, ja sinne tuli isoja ihmisten kimppuun hyökkääviä 
koneita. Rautatieasemalla iski kauhea kaaos tämän takia. Mi-
nun ja perheeni piti mennä seuraavalla junalla Porvooseen, 
mutta perhe menikin edeltä ja minä jäin asemalle yksin, 
koska olinkin uhka yhteiskunnalle ja koneet alkoivat jahdata 
minua takaa, ajoivat minut luolaan ja ampuivat hengiltä.”

Tämä uni kuvastaa jokaisen opiskelijan graduvuotta ja sii-
hen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Rautatieasema tässä unessa 
kuvastaa itse gradua ja perhe gradun kirjoittamiseen liittyvää 
motivaatiota, Porvoo puolestaan gradun valmistumista. Ko-
neet taas viittaavat graduohjaajaan. Unta voidaan tulkita suo-
raan sijoittamalla nämä merkitykset symbolien tilalle tarinaan. 
Yksinkertaisimmillaan uni siis kertoo siitä, kun gradun tekijä 
kadottaa kaiken motivaationsa graduun. Tämä on hyvin ylei-
nen uniteema.

UNI 3: Käärmeet, esteet
”Näin unta, että minun piti ylittää pelto, joka oli täynnä 

käärmeitä. En päässyt eteenpäin, koska käärmeitä oli niin pal-
jon.”

Myös käärme nähdään perinteisessä unien tulkinnassa fal-
lisena hahmona. Koska käärme on yleensä myrkyllinen eläin, 
voidaan sen fallinen muoto ja myrkyllisyys tulkita kuvastavan 
toksista maskuliinisuutta. Käärmepelto ja siihen jumiin jäämi-
nen (siis esteet) puolestaan viittaa vahvasti toksiseen maskulii-
niseen miehen rooliin jumiutumiseen ja siitä syntyvään ahdis-
tukseen ja yhteiskunnalliseen kritiikkiin. Toisaalta taas käärme 
voi symboloida unessa keppiä, mikä puolestaan yhdistetään 
hyvin yksiselitteisesti appelsiiniin, joka puolestaan yhdistetään 
rintoihin, yleensä äidin. Käärmeen esiintyminen unessa viittaa 
siis monesti oidipaaliseen vaiheeseen jumiutumiseen (Fraud, 
2017).

UNI 4: Lapset, sota
”Olin lastenvahtina ja ne kaikki muksut tapettiin vahtivuo-

rollani. Samassa unessa olimme jossain kotinaapuruston rau-
nioilla ja oli sota — kyttäsimme pommikoneita jostain sovel-
luksesta GPS:n avulla ja menimme aina järveen niitä pakoon. 
Harjoittelimme myös jousiammuntaa vihollisten varalta, koska 
niitä seikkaili raunioissa väijymässä.”

Toisin kuin yleensä ensimmäisenä kuvitellaan, unissa 
esiintyvät sotatilanteet eivät ole uutisvirrasta uniin siirtyneitä 
ärsykkeitä, joiden avulla mieli koittaa käsitellä näitä stressaa-
via ja ahdistavia tapahtumia. Tämä uni kuvastaa elämän to-
dellisia ja suurimpia ongelmia ja ahdistuksen lähteitä; sitä, että 
ketsuppipurkin viimeiset ketsupit ovat jääneet pullon pohjalle 
eikä niitä saa pursutettua sieltä enää pois. Tutkimusten mukaan 
tämä on myös yleisin syy sille mikä ihmisiä eniten valvottaa 
öisin (Autio, 2018).

Erittäin tieteellistä unien 
tulkintaa
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UNI 5: Enneunet
”Kaveri näki unta, että olin ostanut Prismasta ostos-

kärryllisen kissoja.” 
Modernin unien tulkinnan neurotieteellisen viiteke-

hyksen mukaan voimme lähteä tarkastelemaan tätä unta 
niiden aivoalueiden mukaan, jotka vastaavat näiden unis-
sa esiintyvien symbolien synnystä. Ostoskärryt, Prisma ja 
kasa kissoja (huom; ei yksittäinen kissa) muodostuvat unen 
aikana posterioris-parietaalisilla ja dorsaalisis-frontaalisil-
la aivoalueilla, jotka vastaavat ihmisen minäkäsityksestä, 
toiveista ja skeemoista (Meizi, 2018). Näillä aivoalueilla 
syntyvät unikuvat ja –symbolit viittaavat siis asioihin, jotka 
tulevat tapahtumaan, eli siis toisin sanoen enneuniin. 

 
 UNI 6: Kehonosien henkiin herääminen

”Näin unta että kaikki sormeni olivat itsenäisiä yksilöi-
tä. Siinä unessa kaksi näistä sormista kävi treffeillä keske-
nään ja lopulta toinen niistä tuli raskaaksi ja se paisui sen 
seurauksena ja synnytti vauvasormen.”

Hyvä luoja, tässä on hyvä esimerkki erittäin vääris-
tyneestä unesta ja kompleksisesta alitajunnasta. Mikään 
uniteoria ei kykene tarjoamaan minkäänlaista selitystä 
vastaavanlaiselle unelle. Kirjoittaja suositteleekin uneksijaa 
hakeutumaan mahdollisimman pitkään ja intensiiviseen 
psykoterapiaan vähintäänkin kuudeksi vuodeksi ellei pi-
dempään, jotta hän pystyisi selvittämään tämän unen mer-
kityksen.

KAIKKI LOPUT SYMBOLIT
Freudilaisen unien tulkinnan mukaan kaikki muut 

unissa esiintyvät tapahtumat, hahmot, esineet ja paikat viit-
taavat seksuaalisuuteen ja genitaaleihin. 

 

Tiina Autio 
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Mielensäpahoittamisesta on pikaisesti syntynyt muodikas 
ja kuvaava käsite, jolla viitataan yleiseen pöyristymiseen 

ja loukkaantumiseen. Mielenkiintoista on, että mielensäpahoi-
tuksesta on kehkeytynyt tapa vaikuttaa niin somessa kuin jul-
kisessa keskustelussa. Viime Ärsykkeessä käsittelin mielensä-
pahoittamisen kulttuuria vaikuttamisen keinona, joka ei edistä 
laadukasta julkista keskustelua. Tämän tekstin tarkoitus on 
puolestaan valaista minkälainen rooli mielensäpahoittamisella 
on yhteiskunnallisen yhteisymmärryksen luomisessa. Ehkäpä 
mielen pahoittaminen vaikuttamisen muotona onkin katalyytti 
yhteiskunnallisen pelisääntöjen selkiytymiseen?

  Viime Ärsykkeessä väitin, että mielen pahoittaminen 
on tunnepitoinen tapa vaikuttaa julkiseen keskusteluun, joka 
muuntaa järkevän julkisen keskustelun uhrin ja väärintekijän 
väliseksi syytösten mittelöksi. Tällöin mielenpahoitus helposti 
polarisoi keskustelua lisäämättä kuitenkaan yhteiskunnallista 
yhteisymmärrystä. Ellei mielenpahoituksen päätarkoituksena 
ole keskustelun tahallinen polarisoiminen tai syyttelyn lisää-
minen, voidaan katsoa, että mielensäpahoittaminen usein epä-
onnistuu tavoitteessaan saavuttaa yhteisymmärrys osapuolten 
välille. Vaikuttamisen tapana se on siis taitamaton - vai onko? 
Tässä tekstissä argumentoin omaa aikaisempaa kantaani vas-
taan väittämällä, että mielenpahoituksella on tarpeellinen rooli 
yhteiskunnallisen yhteisymmärryksen ylläpitämisessä ja luo-
misessa.

Mielenpahoitus lienee kaikille tuttu termi, mutta se voi 
merkitä hyvin eri asioita eri ihmisille. Paneudutaan pikaises-
ti erääseen tapaukseen, joka mielestäni kuvaa mielenpahoi-
tus-ilmiötä. Viime keväällä eräillä pahamaineisilla sitseillä 
Testamentti-laulussa ilmestyi eräs melko vanha lisäsäkeistö, 
joka menee kutakuinkin näin: ”Kun mä kuolen natsilippuni 
sä saat, sillä olen Halla-Aho enkä n……ä taho, kun mä kuo-
len natsilippuni sä saat.” Kyseinen lisäsäkeistö kohtasi vahvan 
tyrmistyneen ja kenties vihaisen reaktion muutamilta sitsaajil-
ta. Myöhemmin heräsi vahvaa yleistä keskustelua siitä, voiko 
opiskelijatapahtumissa laulaa kyseisen tyyppisiä säkeistöjä ja 
jatkaako opiskelijakulttuuri haluamattaan rasistista ja törkeää 
ajatusmaailmaa. 

Tarkoitukseni ei ole varsinaisesti kommentoida tätä kohua 
tai kritisoida asianomaisia, vaan tutkia, kuinka mielen pahoit-
taminen voi toimia julkisen keskustelun vaikuttajana. Mieles-
täni on merkillepantavaa, että loukkaantuminen ja tyrmistymi-
nen vaikuttavat toimivan perusteluina julkisessa keskustelussa. 
Kuten tässä sitsitapauksessa loukatut tunteet ja henkilökohtai-

nen tyrmistys olivat niinkin pätevä peruste, että edellä mainit-
tua lisäsäkeistöä tuskin enää ikinä kuullaan, ja JYY alkoi laatia 
sitseille uusia sääntöjä. Muutamien henkilöiden tunnepitoinen 
suhtautuminen rajasi keskustelua niinkin vahvasti, että koko 
sitsitapauksesta käytävä keskustelu oli verrattain yksipuolista.

Olkoon mielenpahoitus sitten positiivinen tai negatiivi-
nen asia, sillä näyttää olevan pitkä historia ja yhteiskunnalli-
nen funktio. Esimerkiksi Emile Durkheim on kommentoinut, 
kuinka sosiaalista koheesiota osaltaan ylläpitää toisten kansa-
laisten paheksunta. Durkheimin mukaan esiteollisessa yhteis-
kunnassa yhteisymmärrys ja solidaarisuus perustuvat siihen, 
että yhteiskunnassa kansalaiset jakavat vahvan homogeeniset 
käsitykset mikä on sallittua ja mikä ei (mekaaninen solidaari-
suus). Kun yksittäinen henkilö rikkoo näitä yleisiä normeja, ei 
hän pelkästään loukkaa yhteiskuntaa, vaan myös kollektiivises-
ti muita ihmisiä. Normeja vastaan toimimisen rangaistus ei tul-
lut yhteiskunnallisista instituutioista, vaan yksinomaan toisten 
ihmisten tyrmistyneestä paheksunnasta ja kenties jopa vihasta 
(Calhoun, Gerteis, Moody, Plaff, Kirk, 2012).

Tyrmistyksellä, mielenpahoituksella tai loukkaantumisella 
on siis ollut tärkeä rooli siinä, että se on ankkuroinut ja säädel-
lyt sosiaalista elämää esiteollisissa yhteiskunnissa. Durkheimin 
mukaan, nyky-yhteiskunnan solidaarisuus perustuu vähem-
män kollektiivisiin normeihin noudattamiseen ja enemmän la-
kiin sekä oikeudellisten instituutioiden toimintaan. Kuitenkin, 

Mielenpahoitus 
yhteiskunnallisena 
ankkurina
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vaikka oikeudelliset instituutiot nykyään ylläpitävät yhteiskun-
nallista järjestystä, on toisten kansalaisten tyrmistys, loukkaan-
tuminen ja paheksunta myös keskeistä sosiaalisen koheesion 
ylläpitämisessä. Käsitänkin nykyisen mielenpahoituskulttuurin 
ilmiönä, joka pyrkii vartioimaan sosiaalisen normiston nou-
dattamista, kuten paheksuminen, tyrmistyminen ja loukkaan-
tuminen ovat tehneet yhteiskunnissa läpi historian. 

Säännöt ja normit ovat mielenkiintoisia asioita: melkein 
missä tahansa kontekstissa ne vaalivat aina turvallisuutta tai 
jotakin mittaamattoman arvokasta. Toinen mielenkiintoinen 
seikka säännöistä on se, että ne toimivat vain, jos kaikki nou-
dattavat niitä. Vietnamissa asuessani liikuin töihin moottori-
pyörällä ja kuten arvata saattaa, kaakkoisaasialainen liikenne-
kulttuuri oli tyystin villiä Suomeen verrattuna. Vaikka suurin 
osa vietnamilaisesta liikenne-etiketistä tuntui miltei hullulta, 
se toimi, sillä kaikki noudattivat samoja sääntöjä, mikä teki 
liikkumisesta ennakoitavaa. Vähän samaan tapaan yleiset sosi-
aaliset normit tekevät toisten toiminnasta ennakoitavaa, mah-
dollistavat yhteistoiminnan ja ylläpitävät keskeisiä yhteiskun-
nallisia arvoja.

Punnitessa nykypäivän julkista keskustelua ja yhteiskun-
nallista arvomaailmaa on huomattavaa, kuinka eri lähtökoh-
dista ihmiset lähestyvät yhteiskuntaa. Ikään kuin olisi monia 
eri liikennesääntöjä. Ehkäpä postmodernia yhteiskuntaamme 
määrittää se, että ei ole selvää, mitkä ovat aikamme sosiaali-
set liikennesäännöt. Esiteollisissa yhteiskunnissa ihmisten 
elämä ja arvomaailma ovat suhteessa homogeenisempiä kun 
nykyään. Aikamme taas on näyttämö, jossa yhteiskunta yrittää 
neuvotella itselleen yhteistä narratiivia ja hakea askelmerkkejä 
tulevaisuuteen. Luulenkin, että mielenpahoitus on pohjimmil-
taan yritys ankkuroida julkinen keskustelu yhteisiin sääntöihin 
ja normeihin. 

Omalla tavallaan toisten ihmisten närkästys, paheksunta 
ja epäluottamus ovat vahvin sosiaalisen normiston ankkuri. 
Tässä valossa on selkeää, että mielenpahoitus pyrkii rajaamaan 
ja ankkuroimaan mikä on sallittua ja mikä ei. Tästä helpoin 
esimerkki lienee natsismia ihannoivat kommentit tai kannan-
otot. Laukomalla kyseisiä kommentteja saa melko varmasti 
osakseen toisten paheksunnan, ehkä epämiellyttävän henkilön 
maineen ja kenties jopa lähtöpassit työpaikalta. Huomattavaa 
on, että sosiaalista todellisuutta ylläpitää jaettu implisiittinen 
yhteisymmärrys, jonka rikkominen johtaa loukkaantumiseen 
ja paheksuntaan.

Mielenpahoitus pyrkii rajaa-
maan ja ankkuroimaan, mikä on 

sallittua ja mikä ei.

Vielä sata vuotta sitten Suomessa 80 prosenttia asui maa-
seudulla, kun nykyään noin 80 prosenttia väestöstä asuu kau-
pungissa. Tilastokeskuksen mukaan 1920-luvun suomessa 70 
prosenttia koko kansakunnasta sai elantonsa maataloudesta, 
kun taas nykyään vain 4,2 prosenttia. On kiistatonta, että yh-
teiskunta on muuttunut ennennäkemättömällä tavalla ja edellä 
mainitut tilastot kielivät vain osin tästä muutoksesta. 1900-lu-
vun Suomessa uskonto, traditionaaliset sukupuoliroolit ja na-
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tionalismi jäsensivät sekä normittivat ihmisten 
sosiaalista maailmaa hyvinkin vahvasti. Kenties 
elämme tyhjiössä, jota täyttämään nousee jäsen-
tämään uudet merkitykset ja uudet sosiaaliset 
normistot.

Mielenpahoituksen vahvistuminen reaktiona 
julkiseen keskusteluun varmaankin heijasteleekin 
yhteiskunnallisten suuntaviivojen puutetta. Mie-
lenpahoituksen aiheet koskevatkin usein rasismia, 
sukupuolta ja ilmastoa. Kaikki ovat relevantteja ai-
heita orastavalle tasa-arvoiselle ja kestävälle yhteis-
kunnalle. Kuinka sukupuoli on vaikuttanut, ja mi-
ten sen tulisi vaikuttaa tulevaisuudessa? Mitä saa ja 
mitä ei saisi sanoa sukupuoleen liittyen? Olennai-
sia kysymyksiä nykyisessä yhteiskunnassa, jossa 
makustellaan uusia sääntöjä, uusia askelmerkkejä 
tulevaisuudelle.

Nykyinen mielenpahoitus voidaankin nähdä 
hyvin luonnollisena reaktiona julkisessa keskus-
telussa ja yhteiskunnassa. Se rajaa täysin kelpaa-
mattomat näkökannat pois ja pyrkii vartioimaan 
yhteiskuntamme liberaalia arvopohjaa. Miltei 
poikkeuksetta mielenpahoituksella on rajoitettu 
pois rasistisia ja seksistisiä kommentteja. Nämä epäsuhtai-
suudet ovatkin nyt ensimmäistä kertaa toden teolla julkisen 
keskustelun keskiössä. 

Kuinka sitten tulisi suhtautua ilmiöön mielensäpahoitus? 
Näyttäisi siltä, että mielenpahoitus operoi jossakin muodossa 
miltei missä tahansa yhteiskunnassa. Tässä mielessä kysees-
sä näyttäisi olevan perustavanlaatuinen mekaniikka, jolla 
on oma roolinsa yhteiskunnallisen koheesion ylläpidossa. 
Kenties ilmiön yleistyminen kielii siitä, että aikamme onkin 
jonkinlainen taitekohta jossa haetaan suunta tulevaisuudelle.

Kannattaako mielen pahoitus ja onko se legitiimi vai-
kuttamisen keino? Tämän tekstin lähestymistapa on ollut 
selkeästi sosiologisen viitekehyksen tuotetta ja siksi luonteel-
taan deskriptiivinen eikä normatiivinen. Yritän siis kertoa 
minkälainen rooli tai funktio mielenpahoituksella voisi olla 
yhteiskunnallisessa keskustelussa. En väittele sen puolesta, 
että tulisiko mielenpahoitusta tietoisesti käyttää tai olla käyt-
tämättä julkisen keskustelun välineenä. Ehkä halusin vain 
osoittaa, että mielenpahoituksen lisääntyminen kertoo jotain 
tämän hetkisestä tilanteesta, joka vallitsee yhteiskunnassa 
ylipäänsä.

Loppupeleissä kaikkia yhteiskunnallisen keskustelun 
osapuolia yhdistää huoli siitä mihin, maailma on menossa. 
Tästä huolesta kumpuaa niin rajoittamisen kuin suvaitse-
misen ääripäät, jotka kumpikin nähdään milloin missäkin 
ratkaisuna yhteiskunnan ja maailman tilaan. Mielenpahoitus 
kumpuaa tästä huolesta ja pyrkii rajoittamalla ankkuroimaan 
yhteiskuntaa johonkin arvokkaaseen. For better or worse. 

Henry-Petteri King

Lähteet:

Calhoun, C., Gerteis, J., Moody, J., Plaff, S., & Kirk, I. 
(2012). Classical sociological theory(3rd ed.). Wiley-Blackwell.

Kenties ilmiön yleistyminen 
kielii siitä, että aikamme 
onkin jonkinlainen taite-

kohta jossa haetaan suunta 
tulevaisuudelle.
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Otin tänä syksynä tiedotusvastaavan tehtävieni sivuprojektiksi Stimuluksen historian perinpohjaisen selvityksen. 
Tämän lehden julkaisuhetkellä vuosijuhlapirskeet on jo pidetty, ja siellä olenkin julkistanut ainejärjestömme his-

torian aikajanan. Stimuluksen historia on hyvin värikäs: siihen sisältyy poliittista radikalisaatiota, kovia bileitä, aine-
järjestötilakonflikteja ja vaikka mitä muuta. Kuitenkin valtaosa näistä asioista tuntui ennen edellä mainitun historiikin 
koostamista tyystin unohtuneen kollektiivisesta muististamme.

Yliopistoelämälle ominaista on syklisyys. Koska keskimääräinen opiskelija viettää tutkintonsa parissa noin viisi 
vuotta, järjestöjen toiminta ja aktiivisuus muuttuvat hyvinkin lyhyessä ajassa merkittävästi. Harva Stimuluksen nykyistä 
toimintaa katsova uskoisi, että vain kymmenen vuotta sitten ainejärjestöömme ei kuulunut edes puolia psykologian 
opiskelijoista ja että rahatilanteemme salli vain muutaman tapahtuman järjestämisen koko kalenterivuonna. 

Keskeisenä ja ennen kaikkea jatkuvana lähteenä historiikille on toiminut tämä julkaisu. Jalkarätti, Stimulus-tiedote, 
Ärsyke - ainejärjestömme lehti on kulkenut monella nimellä, mutta sisältö on vuosikymmenestä toiseen ollut samanlais-
ta: aikalaiskuvauksia psykologian opiskelun arjesta. Ennen digitaalista vallankumousta ainejärjestöjen lehdet ja Jylkkäri 
olivat keskeisimpiä kommunikaatiovälineitä. Niissä tiedotettiin tulevista tapahtumista, kerrottiin kuulumisia jo järjes-
tetyistä tapahtumista ja otettiin kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin. Riippuvuus lehdistä näkyi aikajanaa koostaessa: jos 
joltain vuodelta ei ollut tallessa Ärsyke-lehteä, tuo vuosi jäi sisällöltään huomattavasti suppeammaksi. Toki kymmenien 
vuosien takaisia ainejärjestöaktiiveja haastattelemalla sai kerättyä tietoa, mutta ihmismuisti on aina painettua sanaa 
horjuvampi.

Lehden sisällön puolesta minusta on hienoa, miten paljon Ärsyke kannustaa kaunokirjallisuuteen ja taiteeseen. 
Viime vuosien Ärsykkeistä löytyy paljon upeasti kirjoitettuja kuvauksia erilaisista elämänkokemuksista. 80-luvun alussa 
jopa julkaistiin “Kulttuuriärsyke”, psykologian opiskelijoiden oma runokokoelma. Siitä huolimatta on pakko myöntää, 
ettei kaunokirjallisuus tarjoa samalla tavalla merkitsevää historiallista tietoa aikansa elämästä. Stimuluksen historiaa 
dokumentoidessa synkkä ja pessimistinen runo saattaa kertoa yleisestä elämänasenteesta, mutta kuvaus koulutuspoliit-
tisesta kapinaliikkeestä (Ärsyke 4/80; Ärsyke 2/82) kertoo konkreettisesta toiminnasta ja elämästä psykologian opiske-
lijan arjessa. 

Toki nykyisenä lähes rajattoman kiintolevytilan aikakautena Stimuluksen ja sen opiskelijoiden toiminnan ja ajatus-
ten fyysiselle taltioinnille ei ole samalla tavalla tarvetta kuin menneinä vuosina. Siitä huolimatta haluaisin hetkellisesti 
palata ajassa taaksepäin aikaan, jolloin emme voineet selata Stimppalaisten Facebook-ryhmää tai lukea Whatsapp-kes-
kusteluja. Haluan vangita lehtemme sivuille tämän hetken ajassa ja kertoa, mitä psykologian ainejärjestön elämään 
kuuluu vuonna 2018:

Psykologian laitos sijaitsee Kärki-rakennuksessa Agoran vieressä. Stimuluksen ainejärjestötila sijaitsee Agoran 
D121.2 -tilassa. Opiskelijalounas maksaa 2,60€. Koulutuspolitiikassa puhuttaa pääsykoeuudistus, jonka myötä soveltu-
vuuskokeet poistuvat Jyväskylästä ja suuri osa hakijoista valitaan ylioppilasarvosanojen perusteella. Stimuluksen mer-
kittävin yhteistyöainejärjestö on Dumppi ry. Vuoden odotetuimpia tapahtumia ovat mm. Himos-excursio Cortex ry:n 
kanssa, Vappubussi, syysristeily sekä pikkujoulut. Stimuluksen jäsenmäärä on 404. Stimuluksen liikuntavuoroista on 
luovuttu vähäisen kysynnän vuoksi. Valtaosa Stimuluksen biletapahtumista järjestetään yökerho Club Escapessa. Luon-
toretkiä pyritään järjestämään lukukausittain. Pukeudumme keltaisiin haalareihin ja ainejärjestömme logo herättää yhä 
säännöllisesti hämmennystä.

Ehkä joskus tulevaisuudessa, ellei ilmastonmuutos meitä hävitä, Stimulus ry valmistautuu juhlimaan 100-vuoti-
sjuhliaan. Voin vain toivoa, että joku silloin löytää tämän lehden ja kykenee sen avulla kurkistamaan vuoden 2018 
Stimuluksen arkeen. 

Joonas Sahramäki,
Stimulus ry:n tiedotusvastaava

Ärsyke - aikakapseli



18   ÄRSYKE 2/2018

Kuka on Jutta Aalto? 
Vaikea kysymys. Kysyin tätä ensin lapsiltani ja vas-

taus oli: Äiti, vaimo, tytär. Rakastava. Hauska ja huumorin-
tajuinen. Sosiaalinen ja kaikkien kaveri. Luotettava, auttava, 
puhelias, mutta teen liikaa töitä. (Huom! Osaan olla myös 
rageeva mutsi ja nalkuttava vaimo. 

Googlen luotettavien testien mukaan olen opastaja ja 
promoottori, sosiaalinen, ystävällinen ja spontaani palvelija. 
Minulle sopivia ammatteja olisi testin mukaan opinto-ohjaa-
ja tai suunnittelija, kas kummaa. Henkinen ikäni on Googlen 
testien mukaan 21 v. ja hyvä ihminen olen 74 %. 

Työkavereiden mukaan olen psykologian laitoksen sy-
dän, sielu ja äiti. Laitoksen tietovarasto ja muisti. Yksi pit-
käaikaisemmista työntekijöistä, jolle on kertynyt vuosi-
kymmenien kokemus ja tieto opintoasioista. Aurinkoinen, 
auttavainen ja helposti lähestyttävä, hyvä kaveri.

Milloin aloitit työt laitoksella?
Tulin kolmen viikon ajaksi sijaiseksi syyskuussa 

1996, tarkalleen ottaen 25.9.1996. Professori Lea Pulkkinen 
nappasi minut sitten heti siitä jatkoksi kaksostutkimuspro-
jektiinsa sihteeriksi. Marraskuussa 1996 laitos tarvitsi pikai-

sesti osastosihteeriä silloiseen opintokansliaan ja minä hyp-
päsin siihen pestiin 18.11.1996. Tuo kyseinen virka tuli sitten 
auki, ja jostain ihmeellisestä syystä professorit Jarl Wahlström 
ja Jari-Erik Nurmi valitsivat minut siihen 137 hakijan joukosta 
kesäkuussa 1997. Pitkään tein työtäni tuolla nimikkeellä, mutta 
sitten minusta tuli amanuenssi ja nykyään olen nimikkeeltäni 
koulutussuunnittelija. Aika monta aamupuuroa on siis tul-
lut täällä nautittua ja opiskelijoiden asioita hoidettua reilut 22 
vuotta. Olenkin saanut seurata reilun 1500 stimppalaisen opin-
toja ja olla ohjaamassa heitä opintojen aikana.

Mitä työnkuvaasi kuuluu?
Työnkuvaani kuuluu vastata psykologian koulu-

tusalan opetuksen koordinoinnista ja opinto-ohjauksesta. Pe-
riaatteessa olen siis mukana kaikissa vaiheissa siitä asti, kun 
opiskelija hakee opiskelemaan siihen asti, että hän saa maiste-
ritutkinnon. Kukaan ei liene päässyt opintojaan läpi niin, etten 
minä ole jossain välissä ollut mukana.

Olen siis mukana opiskelijavalinnoissa, sitten koordinoin 
opetussuunnitelmat ja opetusohjelman, luon ne KOVS:iin, 
Korppiin ja Sisuun sekä varaan opetustilat, valmistelen opin-
to-ohjaukset ja eHopsit, niin uusien kuin vanhempienkin 

Haastattelussa Jutta Aalto
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opiskelijoiden osalta, sekä ohjaan ne. Hoidan korvaavuudet, 
tarkistan maisteritutkintojen opinnot ja usein myös hyväksyn 
ja kirjoitan ne. Päivitän laitoksen opetussivuja, pidän yhteyttä 
Stimulukseen, osallistun kehittämispäivien sekä opiskelijata-
paamisten suunnitteluun, toimin opetuksen kehittämisryhmän 
sihteerinä, sektorikokousten jäsenenä sekä muutamassa muus-
sa yliopiston yhteisessä työryhmässä. Minulle kuuluu myös 
koko laitoksen henkilökunnan työsuunnitelmien koordinointi, 
eli käyn läpi jokaisen henkilökunnan jäsenen (noin 90) kanssa 
heidän lukuvuoden opetukset ja muut työsuunnitelmaan kuu-
luvat asiat henkilökohtaisesti. 

Normaali päivä alkaa yleensä 7.30-9 välillä, kun kurvaan 
laitokselle. Toki yleensä aamulla kotona olen jo tarkastanut 
kännykällä sähköpostini, ja osaan jo ehkä pikaisesti vastannut-
kin. Töihin tultua tsekkaan loput sähköposteista sekä kalen-
terin sen päivän osalta. Sen jälkeen päivään kuuluu vaihtele-
vasti kokouksia, opinto-ohjauksia ja -neuvontaa sekä tulevan 
suunnittelua henkilökunnan kanssa. Me elämme laitoksella 
opetuksen suhteen aina noin puoli vuotta - vuoden opiskelijoi-
den edellä ja opetussuunnitelmien osalta parikin vuotta edellä. 
Alamme siis piakkoin jo suunnittelemaan ja valmistelemaan 
lukuvuoden 2019-2020 opetusta. Kotiin yleensä lähden siinä 
16-18 aikoihin. Toki illalla usein vielä tsekkaan muutaman ker-
ran s-postini ja vastailen akuutteihin viesteihin. 

Työ on välillä todella hektistä. Kiireisimmät ajat ovat touko-ke-
säkuu sekä syys-lokakuu. Loppukeväästä kiireisenä pitää se, kun 
tehdään seuraavan vuoden opetusohjelmaa sekä työsuunnitelmia, 
tehdään opiskelijavalintoja sekä samalla valmistuu noin 50 maiste-
ria, joiden opinnot ja tutkinnot käyn läpi. Syksyllä on taas vuoros-
sa uusien opiskelijoiden vastaanotto ja heidän opintojensa alkuun 
saattaminen sekä korvaavuuksien hyväksyminen. Muu aika vuo-
desta on sopivan kiireistä, silloin jopa välillä ennättää istua rau-
hassa alas ja miettiä seuraavaa vuotta ja kehittää asioita eteenpäin. 
Esimerkiksi syyskuussa minulla oli 70 henkilökohtaista tapaamista 
opiskelijoiden kanssa + erilaiset ryhmätapaamisen päälle sekä olin 
vastannut yhteensä 655 sähköpostiin. Laitoksemme siis panostaa 
hyvin paljon opiskelijoiden ohjaukseen ja neuvontaan.

Meillä on parhaillaan alkamassa esimerkiksi vuosien 2020-
2023 opetussuunnitelmien valmistelu. Nämä ovatkin jo kymme-
nennet opetussuunnitelmat, joiden koordinoinnissa olen mukana. 
Ensi vuosi tulee olemaan muutenkin mullistava, sillä siirrymme 
Korpista kokonaan uuden Sisu-opintotietojärjestelmän käyttöön 
ja se tuo mukanaan varmaan monen monta uutta haastetta, mutta 
myös hankalaa tilannetta. 

Mikä on parasta työssäsi? 
Parasta työssä on vaihtelevat päivät ja ihanat opiske-

lijat sekä työkaverit eli henkilökunta.  Työssäni pääsen seuraa-
maan koulutuksen toteutumista ja opiskelijoiden elämää. Saan 
koordinoida isoja asiakokonaisuuksia ja työllä on merkitystä. 
Se, että pienillä teoilla voi auttaa toista. 

Koskettavia ja myös liikuttavia ovat olleet myös ne hetket 
ja viestit, joita opiskelija on sanonut tai lähettänyt kiitoksena 
avusta opintojen aikana ja tietenkin esim. se kortti joka pitkän 
sairausloman jälkeen oli opiskelijoilta ilmestynyt kukkien kera 
huoneeseeni ”Meinaa tulla ihan ikävä…”. Jopa näin puhelias ja 

sanavalmis ihminen menee sanattomaksi. 
Sanattomaksi menin myös silloin, kun minut ni-

mettiin Stimuluksen kunniajäseneksi. Tuo valinta tuli 
aivan yllättäen ja ns. puskista. Ja se onkin varmaan ollut 
urani suurin huippuhetki. Suurin kiitos siitä työstä mitä 
teen.

Mikä on ollut mieleenpainuvin hetki opiskelijoi-
den kanssa työskennellessä?

Yhtä sellaista ei voi mitenkään nimetä, niitä on usei-
ta. Tässä muutama mieleenpainuvin.

Eräänä keväänä olin puhunut useamman kerran 
yhden nuoren hakijan kanssa, hän kyseli hakemisesta, 
opiskelusta yms. Lopulta päädyin lähettämään hänelle 
Etelä-Suomeen meidän Hakijan oppaan, johon liimasin 
post it -lapun, mihin kirjoitin ”Tsemppiä!” ja lisäsin hy-
miön  :)Tuo nuori poika oli päättänyt kirjeen saatuaan, 
että hän todellakin panostaa nyt lukemiseen ja haluaa 
tulla tapaamaan minua syksyllä. Lukiessaan pääsykokei-
siin hän kuulemma vilkaisi välillä kirjoittamaani lappua, 
ja tsemppasi sillä itseään. Niin me syyskuun ensimmäi-
sellä viikolla tapasimme uusien opiskelijoiden infossa 
tuon pojan kanssa. Se, että tuo pienen pieni teko sai ehkä 
jotain aikaan toisessa ihmisessä, oli se sitten tsemppiä tai 
sitkeyttä, on mielestäni oman työni suurinta antia. 

Tietenkin aina, kun joku opiskelija jonka kanssa on 
välillä taivallettu kivisiäkin polkuja ja uitu syvissä vesissä 
saa tutkintonsa valmiiksi niin se palkitsee takuulla. Tai se 
hetki, kun opiskelija tulee luokseni pää pyörryksissä opin-
tojensa suhteen ja lähtee hymyssä suin, kun opintoja on-
kin saatu suunniteltua eteenpäin ja mieltä painaneet asiat 
purettua.

Tietenkin hauska tapaus oli myös viime elokuussa. 
Olin juuri päässyt taas teho-osastolta kahden päivän ulko-
maailman eristyksestä ja saanut puhelimet takaisin päälle, 
kun työpuhelin soi. Soittaja oli opiskelija, joka iloissaan il-
moitti, että hän on vihdoin saanut viimeisenkin opintosuo-
rituksen rekisteriin. Niinpä siinä pyörätuolissa siirtyessäni 
teholta tavalliselle osastolle hyväksyin toisella kännykällä tälle 
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opiskelijalle maisterin tutkinnon ja sain onnitella tuoretta mais-
teria. Siinä puhelun aikana kännykkääni ilmestyi myös Facebook 
kaveripyyntö tältä opiskelijalta, ja pääsin hyväksymään sen heti. 
Valmistuneet pääsevät nimittäin kaverilistalleni.

Onko kukaan opiskelija suorittanut opintojaan täysin 
eHopsin mukaisesti?

Valitettavasti olen jo vuosia joutunut illallistamaan yksin 
lupaamani palkintoillallisen. Kukaan ei ole siis saanut ensim-
mäisellä kerralla eHopsia osumaan ihan nappiin. Elämä on 
yllätyksiä täynnä, eikä kukaan meistä voi ennustaa tulevaa 
ihan tarkalleen.

Keitä perheeseesi kuuluu?
Perheeseeni kuuluu aviomies, 17-vuotiaat kaksoset 

Noora ja Niklas sekä cottonpojat Masi ja Urho. Mieheni kans-
sa on kuljettu yhtä matkaa jo yli 25 vuotta, sieltä abikeväästä 
asti. Työlle lojaalina ja omistautuneena sain sitten tietenkin 
kaksoset, olihan sitä tuotettava laitoksen kaksostutkimukseen 
tutkimusmateriaalia sekä hoidettava äitiyslomat ja vanhem-
painvapaat kerralla pois.

Mitä harrastat?
Pelaan sulista siinä kuuluisassa laitoksen sulisjen-

gissä, siinä samassa mistä Suutaman Timo viime syksyn leh-
dessä kertoi. Sulista käyn pelaamassa myös perheeni kanssa. 
Sen lisäksi harrastan koirien kanssa lenkkeilyä. Intohimoni ja 
myös ruoanlaitto, perhe ja ystävät saavatkin usein nauttia vii-
konloppuisin valmistamastani kolmen ruokalajin illallisesta. 
Minusta on mukavaa kokeilla eri makuja ja ruokia sekä hem-
motella ja yllättää perhettä ja ystäviä. Viikonloppuisin minut 
tietenkin löytää usein myös jäähallilta, koska #lätkämutsi. Toi-
minkin useamman vuoden aikoinani poikani jääkiekkojouk-
kueen jojona eli joukkueenjohtajana.  

Mikä on lempikirjasi?
Yhtä sellaista ei ole, sillä pidän usean eri tyylilajin kir-

joista. Erityisesti suosikkejani ovat dekkarit ja lempisarjani ovat 
varmasti Seppo Jokisen Komisario Koskinen ja Leena Lehtolaisen 
Maria Kallio -sarjan kirjat. Erityisen koskettavia ja ajatuksia herät-
täviä kirjoja ovat olleet myös erityisopettaja Torey Haydenin kirjat.

Mikä on lempielokuvasi?
Kyllä yksi parhaista elokuvista koskaan on Forrest 

Gump, siihen ei vaan voi kyllästyä ja joka katsomiskerta siitä löytyy 
jotain uutta. Pidän myös suomalaisista elokuvista, ja niistä suosik-
keja ovat ehdottomasti vanhat Komisario Palmut sekä Suomisen 
Ollit. Myös kotimaiset kerronnalliset sarjat vievät minut muka-
naan, esim. maalaiskomediat, Taivaan Tulet, Karjalan kunnailla.

Mistä unelmoit?
Unelmoin terveestä elämästä, sekä oman että perhee-

ni. Sairastuessani vakavasti ja eläessäni monesti veitsen terällä, niin 
unelmoin usein ihan arkisten asioiden ja tapahtumien sujumisesta. 
Jokainen päivä on oman eletyn päivän ja sen unelman toteutumista. 
Tietenkin unelmoin myös pitkästä lomasta Thaimaan lämmössä, 
mutta myöskin pitkästä työurasta laitoksella. Perhe ja hyvinvointi 
ovat tärkeitä asioita elämässäni. 

Älä mene sieltä missä aita 
on matalin, vaan käytä hyvä 

ihminen sitä porttia!
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Muistan sen päivän hämärästi. Oli kevät vuonna 
2014 ja luin Tapani Korhosen kirjoittamaa ar-

tikkelia oppimisen neurobiologisista mekanismeista. 
Olin saanut tietooni, että oppiminen ja muisti perus-
tuvat muutoksiin yksittäisen hermosolun rakenteessa 
ja toiminnassa sekä toisaalta hermoverkon toiminnan 
muuttumiseen. Kaikki neuropsykologiaan liittyvä oli 
minulle uutta ja ihmeellistä enkä aluksi ymmärtänyt 
siitä paljoakaan. Muistan sen päivän. Se oli taianomai-
nen… koska silloin piirsin ensimmäistä kertaa neuro-
nin.

Uljaan tieteellistaiteellisen teokseni raapustin 
pääsykoeartikkelin marginaalin. Sopiva nimitys piir-
rokselle olisi ehkä neuronin pallogrillimalli. Minulle 
oli nimittäin valjennut, että hermosolun keskeinen 
toiminnallinen komponentti on synapsirako. Ehkäpä 
juuri sen vuoksi piirsin synapsin arvoiselleen paikalle 
– keskelle hermosolun soomaosaa. Synapsirako halkai-
si neuronin solurungon kahtia! Tuojahaarakkeita oli, 
aivan oikein, mallissani useita. Ne olivat pallogrillin 
jalat, paitsi että niitä oli paljon enemmän kuin kolme. 
Hahmottelin kuvaan myös yhden aksonin: sähköjohto, 
joka kiemurteli neuronista ulos. Näin jälkikäteen voisi 
kysyä, miten sellainen keskeltä halki oleva neuroni oi-
kein pysyy koossa. Se on hyvä asia pohdittavaksi, mutta 
en mene siihen nyt. Parempi on vain todeta, että luonto 
on totta vie ihmeellinen: pysymmehän mekin jotenkin 
koossa, vaikka atomien välissä on pelkkää tyhjää.

Hetken ehdin jo ihastella piirtämääni neuronin 
pallogrillimallia, kunnes aloin käydä epäileväksi. Het-
kinen, onko jotain sittenkin pielessä? Googletin sanan 
”neuron” ja siinä samassa silmieni eteen lävähti kokoel-
ma kuvia, joissa näkyivät dendriitit, aksoni, neuronin 
soomaosa ja synapsirako, aksonin päässä kuten kuu-
luukin, vaan ei suinkaan hermosolun keskellä. Mitä 
ihmettä? Häpesin hiukan tietämättömyyttäni ja sen to-
distetta, pallogrillimallia, en liikaa, mutta hiukan kum-
minkin. Sitten purskahdin nauruun. Olin melko kujalla 
tästä psykologiahommasta! Entinen fysiikan opiskelija, 
matemaattisten aineiden sijaisopettaja, psykoterapian 
mahdollisuuden saanut ja sen käyttänyt, paljon oppi-
nut ja kasvanut. Halusin auttaa ihmisiä ja sen vuoksi 
toivoin kovasti pääseväni opiskelemaan psykologiaa, 
mutta ongelmana oli, etten tiennyt juurikaan mitään 
siitä. Lukioaikoinani ei ollut pakollisia psykan kursseja. 
Opittavaa siis oli.

Psykalle pääseminen vaatii minusta ennen kaikkea 
kärsivällisyyttä ja paljon rohkeutta. On uskallettava 
laittaa kaikki peliin ja siedettävä se epävarmuus, ettei 

välttämättä pääse sisään. Silloin kun on tehnyt kaiken niin hyvin 
kuin osaa, ei ole mitään suojana siltä, että voi myös epäonnistua 
ja tavoite jäädä saavuttamatta. Ei voi mennä sen taakse, että 
olisin ehkä päässyt, mutta valmistauduin huonosti. Opintojen 
alkuvaiheessa tuli paljon fiilisteltyä niitä polkuja, joita pitkin 
kukin meistä on kulkenut kohti psykologiutta. Kertomusten 
perusteella Jyväskylän psykalla opiskelee paljon tyyppejä, jotka 
laittoivat kaikki merkit peliin pääsykokeissa.

Kirjallisten kokeiden jälkeen lähdin vaeltamaan Paistun-
tureiden erämaahan. Kiertelin viikon tuntureilla, ylitin kahlaa-
malla jokia, kalastin rautua pienillä järvillä ja kävin katsomassa 
Kevon luonnonpuistoa. Nukuin puuttomalla ylängöllä valtavien 
tuntureiden välissä, kuuntelin rakeiden rummutusta telttakan-
kaaseen. En miettinyt pääsykokeita paljoakaan ennen kuin sinä 
iltana, jolloin saavuin pitkän bussi- ja junamatkan jälkeen Ke-
miin. Mitä lähemmäs kotitaloani pääsin, sitä suuremmaksi kas-
voi jännitys. Onko minulle tullut kutsu soveltuvuuskokeisiin?

Soveltuvuuskoe oli yksi elämäni stressaavimmista koke-
muksista. Panokset olivat niin korkeat: olin nimittäin päättänyt, 
että jos en kerran ole soveltuva, en hae enää uudelleen. Nyt näen, 
että asiasta voisi ajatella toisinkin, mutta ymmärrän sen aikaiset 
tunteeni. Nukuin soveltuvuuskokeita edeltävänä yönä vain muu-
taman tunnin. Huonojen unien ja raskaan päivän jälkeen olin 
todella väsynyt sekä melko varma, etten päässyt opiskelemaan. 
Vanhempani lohduttivat minua ja sanoivat, että ”nuohan ovat 
oikein hyviä ja ennen kaikkea sinun näköisiä vastauksia”. Heitä 
ei ollut helppo uskoa. Pääsin kumminkin sisään ja syksyllä 2014 
aloitin psykologian opinnot Jyväskylässä. Edesmennyt psykolo-
gian laitoksen entinen johtaja Jari-Erik Nurmi piti puheen meille 
uusille opiskelijoille. Muistan, kuinka hienolta se tuntui.

Pallogrillimallista psykologian maisteriksi. Näin se käy. 
Muutin vastikään pois Jyväskylästä ja olen jo harjoittelussa, mutta 
muistan entistä kotikaupunkiani suurella lämmöllä. Keski-Suo-
men upeat järvet ja mahtavat mäet, uimarannat ja pyöräretket. 
Vielä suuremmalla lämmöllä muistan kaikkia teitä opiskelijoita, 
jotka olen kohdannut opintojen aikana. Sanoin soveltuvuusko-
keissa, että ihmisiä parempia kirjoja en ole koskaan löytänyt. Se 
on edelleen totta. Erityiskiitoksen haluan antaa kandi- ja gradu-
pareilleni Anna-Sofialle ja Jannelle. Kanssanne oli kaunista jakaa 
opinnäytetyön ylä- ja alamäet. 

Muistelen nyt teitä, joiden kanssa olen opiskellut. Olette 
usein mielessäni täällä Raahessa. Ehkä joidenkin kanssa vielä 
pidetään yhteyttä, toivon niin. Sen olen ainakin oppinut, että 
koskaan ei voi tietää varmasti, mitä tulee tapahtumaan. Ja se on 
hyvä. Ihmeellinen on elämä.

 Mikko Heikkinen

 

Pallogrillimallista
psykologian maisteriksi

VALMISTUVAN OPISKELIJAN KIRJOITUS
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Generation Z on nimitys henkilöille, jotka ovat syntyneet 
noin 90-luvun puolivälin jälkeen. Tätä sukupolvea yhdis-

tää erityisesti sosiaalisen median käyttöön kehittyminen. (Wi-
kipedia, 2018.) Muistan hyvin yläasteelta, millainen hypetys 
alkoi Facebookin rantautuessa meillekin. Suomeen tullessaan 
Facebook oli paljon köyhempi sisällöltään kuin nykyisin, mutta 
sen syötteen seuraaminen aktiivisesti oli in. Sitä käyttämällä sai 
toisinaan helposti kuvan siitä, että muilla oli hauskempaa kuin 
minulla sillä hetkellä. Tähän kaikkeen riitti postaus seurasta, 
jossa on. Edelleen samankaltaiset postaukset sosiaalisessa me-
diassa silloin tällöin aiheuttavat kateuden tunnetta: miksi en 
ole mukana, hukkasinko hyvän tilaisuuden, miksei minullakin 
voisi olla nyt noin hauskaa? Tavallaan voidaan sanoa, että pel-
kään mistä jään paitsi.

FoMO eli fear of missing out on ilmiö, jossa henkilö pelkää 
jäävänsä paitsi jostain palkitsevasta kokemuksesta tai muus-
ta nautintoa tuottavasta asiasta tai tapahtumasta. FoMOa on 
kuvailtu myös erääksi sosiaalisen ahdistuksen muodoksi, jos-
sa henkilö haluaa olla jatkuvassa yhteydessä toisten ihmisten 
tekemisiin. Vaikka ilmiö on havaittu ensimmäisen kerran jo 
2000-luvun taitteessa (ks. Dr. Dan Herman, The Journal of 
Brand Marketing), FoMO on saanut ihmisten huomion pitkälti 
sosiaalisen median yleistyttyä. (Wikipedia, 2018.) Sen onkin 
ehdotettu kasvattaneen sosiaalisen median käyttöä (Wikipedia, 
2018), koska ihmiset haluavat olla kaikessa tekemisessä muka-
na sen vuoksi, ettei varmasti jäisi mistään paitsi. Kiitos sosiaa-
lisen median voimme olla yhteydessä toisiin ihmisiin nopeasti 
hyödyntäen erilaisia visuaalisia muotoja: kuvia, videopätkiä, 
tekstejä. Oman elämän huippuhetkien jakaminen somessa on 
nykyään erittäin tavallista. Koska sosiaalisten suhteiden saata-
vuus ja seuraaminen on helpottunut huomattavasti viime vuo-
sina, ei ihmekään, että kavereiden seuraaminen somessa on jat-
kuvaa ja heidän tekemisistään ollaan kiinnostuneita. Ei kukaan 
tekisi Instagramiin käyttäjätiliä, ellei haluaisi tietää, mitä muut 
ihmiset ovat tekemässä. 

FoMOn on ainakin yhdessä tutkimuksessa (Nottingham 
Trent University, 2018) havaittu olevan merkittävin media-ad-
diktion aiheuttajista. Tykkäysten ja seuraajien määrän kas-
vattaminen sometileillä on addiktoivaa, dopamiinia erittävää, 
puuhaa, ja jokaisesta huomionosoituksesta oma ego saa mie-
lihyvää (Telma, 2016). On ehdotettu, että FoMO voi juontua 
yleisesti psykologisesta tarpeesta olla sosiaalisessa yhteydessä 
muihin. Tässä vaiheessa on siis hyvä muistaa Deci & Ryanin 
itsemääräämisteoria, jossa yhteisöllisyys on yksi kolmesta pe-
rustarpeesta psykologisessa hyvinvoinnissa. (Wikipedia, 2018.) 
Mikäs sen helpompi tapa olla yhteydessä muihin kuin sosiaali-
sen median kautta, jossa saadaan jatkuvalla syötöllä tietoa siitä, 
mitä muut ovat tekemässä. Yhteisöllisyyden sijaan pelko tilai-

suudesta paitsi jäämisestä ei edistä psykologista hyvinvointia 
ollenkaan, vaan sen voisi olettaa tekevän tapahtumissa käymi-
sestä ahdistavan suorittavaa puuhaa. 

Jokainen meistä, joka on koskaan postannut mitään sosi-
aaliseen mediaan, haluaa tulla nähdyiksi postauksellaan. Eihän 
kukaan ikinä postaisi mitään someen, mikäli tavoitteena olisi 
saada mahdollisimman vähän palautetta omasta tuotoksesta 
virtuaalisessa muodossa. Peloksi yltyessään somen käyttämi-
nen voi muuttua masentavaksi ja ahdistavaksi asiaksi, eikä sitä 
välttämättä havaitse itse. Tämän julkaisun sisältämän varapu-
heenjohtajan tervehdyksen mainitsemien vinkkien lisäksi on 
hyvä pohtia muutamaa asiaa, kun havaitsee kokevansa FoMOa 
(PsychCentral, 2018):

Ihmiset voivat käydä läpi jotain, josta et tiedä. Meillä jo-
kaisella on omat taistelumme ja ongelmamme elämässä ei-
vätkä nämä asiat yleensä pääse somepostaustemme keskiöön 
milloinkaan. Somessa näemme vain sen, minkä muut haluavat 
meille näyttää, joten on hyvä tiedostaa ne mahdolliset asiat, jot-
ka jäävät piiloon.

Logiikka, logiikka, logiikka. Syitä siihen, miksi et ole pääs-
syt osaksi kaverisi hehkuttamaa huvitusta, voi olla useita. Sa-
noitko hukkuvasi työmäärään? Olitko kenties toisessa kaupun-
gissa? Vai olitko ehtinyt sopia jo jotain muuta, minkä vuoksi 
sinua ei kutsuttu? Ehkä tapahtumasta pois jättäminen ei siis 
lopulta ollutkaan niin henkilökohtaista.

Arvioi suhteesi uudelleen. Suhteesi toiseen ei välttämättä 
olekaan niin syvällinen kuin luulit, ja välillänne saattaa olla jo-

Mistä jäät paitsi, jos et lue 
tätä juttua?
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tain toistaiseksi sanomatonta eripuraa, minkä vuoksi ette ole 
paljoa yhteyksissä. 

Suhteenne nykyhetki. Edelliseen viitaten pohdi, kuinka 
läheinen olet henkilön kanssa nykyisin. On normaalia, että yh-
dessä vietetty aika ystävän kanssa vaihtelee ajankohdasta toi-
seen. Ensimmäisen siirron yhdessäoloon voi tehdä myös itse.

Omien suunnitelmien tekeminen. Miksi kenenkään pitäisi 
kopioida toisen elämää ja toimintaa? Suunnittele itse itsellesi 
mielekästä tekemistä ja kutsu mukaasi juuri ne, joiden toivot 
jakavan kokemuksen kanssasi. Sosiaalisen median ei myöskään 
ole pakko tietää, mitä olet tehnyt; mistä sitten keskustelisit 
muiden kanssa, jos he jo tietävät, mitä olet kokenut?

Katja Mankinen
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Tänä vuonna me viimeiset autenttiset, perinteisen pääsyko-
eprosessin läpikäyneet psykan fuksit aloitimme opintom-

me. Vaan se, minkälaisia opintoja opiskeluun on pääasiassa 
sisältynyt, on aivan eri asia. En ole täysin varma siitä, kuinka 
suuri painoarvo esimerkiksi approbatur-tutkinnolla tai fuksi-
passin opintopisteillä on tulevan ammattini kannalta, mutta 
olihan se kieltämättä avartava kokemus vetää shotteja pitkin Jy-
väskylän menomestoja ja loppuhuipennukseksi päätyä pulah-
tamaan hyiseen Jyväsjärveen vain, koska soveltavien opintojen 
kohta 20 siihen velvoitti.

Ei jää minun überfuksiuteni kiinni siitäkään, löytyykö hal-
lustani yhteiskuva laitoksen johtajan kanssa saatika siitä, kidu-
tinko Helmin kuulijakuntaa hoilaamalla Keltaista toukokuuta 
karaokelavalla kovaan ääneen. Lisäksi on tullut osallistuttua 
jos jonkinlaisiin laitossumppeihin ja -hengailuihin sekä pitkiin 
kokouksiin ja koulutuksiin. Joka tapauksessa kaikki yhdessä 
koettu ja jaettu on ollut vain suureksi iloksi. Sitä en kuitenkaan 
myönnä, ettäkö passin ’’kirjoita Ärsykkeeseen juttu’’ -kohta oli-
si vaikuttanut toimintaani millään tavalla!

Oli fuksipassiin panostanut tai ei, on kaikille meille fuk-
seille varmasti valjennut, kuinka hektistä ja hulvatonta täällä 
psykalla opiskelu voi olla. Muun muassa Stimpan ja Dumpin 
yhteisellä lemmenristeilyllä tuli pohdittua sitä, kuinka moni si-
vustakatsoja todennäköisesti menetti toivonsa suomalaisiin tu-
leviin psykologeihin ammattikuntana nähdessään melskeisen 
menomme. Toisaalta voi olla, että dumppareillakin oli osansa 
siihen, millaiseen hassutteluun meidätkin saa parhaimmillaan 
yllytettyä. Rakkaudesta se stimppakin hullaantuu!

Päällimmäisenä mieleeni kaikista tapahtumista ovat jää-

neet erityisesti fuksisitsit ja fuksiaiset. Fuksisitseillä pääsimme 
leikkimään tosi-tv-tähtiä ja laulamaan ensimmäiset railakkaat 
sitsilaulumme. Samalla saimme kuitenkin nöyrtyä sitsisään-
nöstölle ja pelätä sitä, mitä kauheita rangaistuksia sen rikko-
misesta voisi koitua. Fuksiaisissa taasen pääsimme kohtaamaan 
pahimmat pelkomme ihan toden teolla: sukkahousut päässä 
kiertelimme pitkin kyliä pesulappuja keräillen ja tuntematto-
mille elämänohjeita ladellen sekä oopperaa esittäen. Mieleen-
painuvin rasti oli kenties Harjun portaille sijoitettu ’’temppeli’’, 
jossa palvoimme Juttaa ja anelimme tältä apua opintosuunni-
telman väsäämiseen.

Kaiken kaikkiaan on kulunut fuksisyksy ollut erittäin an-
toisa ja vaikka aika onkin kulunut turhankin vinhaan ja kohta 
olemme mekin jo vanhoja stimppoja, odotamme innolla tu-
levien vuosien rientoja ja haasteita. Ehkä pikkuhiljaa opim-
me myös tasapainottamaan varsinaisen opiskelun osaksi tätä 
tapahtumarikasta elämänvaihetta. Ja kuten varapuheenjohta-
jakin tervehdyksessään otti esille, rajaamaan aikamme tarkoi-
tuksenmukaisesti ja oppia myös sietämään mahdollista paitsi 
jäämisen pelkoa.

Olemme kiitollisia tapahtumanjärjestäjille ja erityisesti 
omille rakkaille tutoreillemme siitä, kuinka mahtavan fuksi-
syksyn olemme saaneet vuoden 2018 fuksien kanssa viettää. 
Kiitos kuuluu koko keltaiselle kansalle; on ollut ilo laskeutua 
osaksi tätä suurta yhteisöllistä joukkoa!

Ohessa vielä tutor-Olgan keksimä säkeistö Pikku Kakko-
sen postin melodiaan fuksisitseillä 2018:

’’Fuksiviikkojen hämmennys Flunssa, tequilaa, Oonko mä 
nyt psykalla? Mikä vitun sivuaine? Tutorit auttakaa! 8:30 Agora’’ 

Sanni Heinonen, fuksi -18

Takana vauhdikas ja 
vallaton fuksisyksy
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Kop Kop  
-Kuka siellä?

-Minä täällä, eksistentiaalinen ahdistus
-Hei, sinua ei olekaan näkynyt vähään aikaan. On katsos 

ollut kaikenlaisia kiireitä, aloitin juuri psykan opinnot. Hir-
veästi on ollut kaikenlaista tekemistä, muutto ensinnäkin, opis-
kelua, bileitä, sitsejä ja nytkin on tenttejä puskemassa päälle.

-Tiedän tiedän. Minähän sinua painoin eteenpäin pitkin 
pääsykoeurakkaa. Kun elämäsi tuntui kerta kaikkiaan sisällöt-
tömältä haahuilulta ilman opintoja. No millainen olo on nyt?

- Kertakaikkiaan hyvä! Nyt minulla on päämääriä ja pää-
sen toteuttamaan urahaaveita. Olen todistanut, että onnistun 
tekemisissäni!

- Jaajaa. Sinulla on aina ollut kunnianhimoisia tavoitteita. 
On pitänyt saada hyviä arvosanoja koulusta, tavoitella arvos-
tusta muiden silmissä, opiskelupaikka AMK:ssa ei vain riitä si-
nulle. Vaan onkohan maisterin paperitkin liian löysä tutkinto? 
Kuka tahansa pääsisi tämän tutkinnon läpi.

- Äläpä nyt! Koulutus kestää kuitenkin monta vuotta, mi-
nusta tulee psykologian ammattilainen.  Lisäksi ollaan puhut-
tu, että yliopistossa arvosanoilla ei ole merkitystä.

-Silti sinun itsekunnioituksesi ja elämän merkityksellisyys 
riippuu siitä, että saat hyviä arvosanoja ja arvostusta älykkäänä 
ihmisenä.

-Nojoo… totta. 
- Etkä siitä irti pääse. Ja onkohan psykologian alasta sitten-

kään vastaamaan sinun haaveita?
-Tottakait on. Psykologin työ on todella merkityksellistä 

työtä. Voin auttaa muita ihmisiä. Ja psykologit ovat sairaala-
maailmassa ainoita, joilla on todella syvällistä ymmärrystä ih-
misen mielestä.

-Sympaattista. Vaan mitä erityistä tuossa on? Työelämässä 
olet vain yksi tuhansista psykologeista, jotka puurtavat har-
maassa arjessaan vailla ammatillista gloriaa ja hohtoa. Ei sinus-
ta tule mitään neurokirurgia täällä. Hyvä jos sukulaisesi tajua-
vat, mitä psykologi tekee työkseen.

-Eikä… Mihin minä päädyn sitten kun valmistun?
-Luultavasti pienen Itä-Suomalaisen kunnan koulupsyko-

logiksi. Muun työyhteisön ulkopuolelta käsin yrität vaikuttaa 
koulumaailmaan ja auttaa hukassa olevia oppilaita. Vaan mitä-
pä se oikeasti vaikuttaa? Ei siitä taida mitään tulla.

- M-miten niin ei ole vaikutusta...? Minä olisin todella hyvä 
psykologi, sellainen joka saa asioita tapahtumaan. Sellainen, 
jolla on erityistä tietämystä ihmismielestä.

-Miksi juuri sinä olisit muita parempi psykologi? Tälläkin 
hetkellä joukoittain nuoria syrjäytyy, vaikka jo valmiit psyko-

logit uurastavat kentällä hiki hatussa. Turhaa työtä. Jäät unoh-
duksiin pikkukoulullesi. Lopulta, kun aika sinusta jättää, saat 
yksinäisen hautapaikan, jolta seurakunnan kesätyöntekijä käy 
kerran kesässä haravoimassa edellisenä syksynä tippuneet leh-
det pois. Täyttääkö tämä muka elämän tarkoituksesi?

- Ei, ei täytä. Apua, elämäni on edelleen yhtä tarkoitukse-
tonta, mitä se on aina ollut. Mitä minä voin elämälläni tehdä? 
Mitä minä voin enää tehdä?

-Viettää loppuyö yksin pimeässä huoneessa sikiöasennossa 
unetonta unta hakien. Nähdään taas huomenillalla.

Laura

Fuksin iltahetki

PAKINA
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ÄRSYTTÄÄ!

Ihmiset, jotka eivät seuraa 
sähköisiä medioita (edes säh-
köpostiaan) tarpeeksi sään-
nöllisen kärsivällisesti ja sitten 
yllättyvät tapahtumista ym-
pärillään. Tervetuloa sähköi-
sen tiedotuksen aikakauteen, 
2010-luvulle!

Ei mikään :)

Ei!

Raimon hyväksyminen

Viidettä päivää korvamatona 
soiva Kuusi kuuta ja saturnuk-
sen renkaat.

Kun buffetissa syö itsensä ihan 
ähkyyn kun siitä on kerran 
maksettu, vaikka tietää että 
huono olohan siitä vaan tulee.

Harmaa maisema ikkunastani

Tiskaaminen, arvosanakeskei-
syys, aikainen herääminen

Kun tarvitset kipeästi jotain kaupas-
ta mutta toiset ihmiset ovat ostaneet 
sen tuotteen jo loppuun joten käyntisi 
muuttui täysin turhaksi.

Syyslukukauden pituus. Aivan liian ly-
hyt vaikka tekemistä olisi niin hurjasti.

Itsekkyys, välinpitämättömyys
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STIMPPAUKON SEIKKAILUT

Elina Pursiainen & Katja Thitz




