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PÄÄKIRJOITUS

Uusia tuulia uusin Ärsykkein
Ihanan ja ikiaikaisen Ärsykkeen päätoimittaja on kokenut jälleen
regeneraation, ja se olen tällä kertaa, yllätys yllätys, minä. Nimeni on
Lauri Löfberg ja olen toisen vuoden opiskelija täällä Jyväskylässä. Ärsyke itsessään ei ole, kuten ulkoasusta huomaa, kokenut sen kummempaa muodonmuutosta, joskin uuden ja keltanokkaisen päätoimittajan
unohdukset, mokailut ja hullut ideat siinä saattavat paikoin näkyä. Toivon, että saatte kuitenkin jotain uuttakin irti tämän syksyn lehdestä.
Edeltäjäni, kunnioitettu emerituspäätoimittaja Arimo Kerkelä, korosti puoli vuotta taaksepäin silloisessa pääkirjoituksessaan
sitä, että lehden lukijakuntaan kuuluvat aina myös tulevaisuuden
opiskelijat. Pestin vastaanotettuani tästä ajatuksesta inspiroituneena suoritin aikamatkan ja pyhiinvaelluksen Ylistönmäelle rakkaalle kaapillemme, josta kaivoin esiin jok’ikisen sieltä löytyvän
Ärsykkeen ja aloitin tutkailuni. Erityisesti minua kiinnosti se, mitä
kunkin vuosikerran päätoimittaja on alussa pääkirjoituksessaan
halunnut sanoa. 30 vuotta sitten pääkirjoituksissa päätoimittaja
käytti tilaa sangen laveasti omana pohdiskelualustanaan. Jos haluatte kohdata todellisen ja samastuttavan psykologian opiskelijan eksistentiaalisen kriisin, suosittelen paluuta 1980-luvulle ja sen
ajan Ärsykkeiden ensilehtisille. Meno oli ylipäätään silloin paljon
anarkistisempaa ja kantaaottavampaa, mutta myös tietynlaista
viattomuutta voi nähdä silloisen lehden uusien opiskelijoiden esittäytymisissä: ”Moi, olen vuonna 1960 syntynyt tyttö Mikkelistä…”

Mutta palataanpa nykypäivään. Mikä Ärsykkeessä on sitten muuttunut, mikä pysynyt ennallaan? Taittosuunnitelma on pysynyt lähes
samana, ja onnellista kyllä myös kuvittaja Anniina Kuusela on jatkanut
mukana, minkä ansiosta Ärsykkeen värikäs ja tunnelmallinen visuaalinen ilme on pysynyt ennallaan. Ärsyttää-palstan suosiosta innostuneena varovaisena kokeiluna mukana on tällä kertaa Niksi-Stimppa,
jossa jaetaan muutama yleishyödyllinen vihje opiskelijoille. Kansien
välistä löytyy kuvailuja gradun teosta Sambian kuumuudessa, kurkistus vuoden fuksiaisiin, superharvinaisen nilviäislajin etsintäreportaasi sekä kollaasi mitä merkillisimmistä tavoista pukea haalari päälle.
Pidemmittä

puheitta

toivotan mukavia hetkiä Ärsykkeen parissa. Toivottavasti se stimuloi kutakin teistä
miellyttävästi opiskelijaelämän puurtamisen keskellä.

LAURI LÖFBERG
Ärsykkeen päätoimittaja

Stimulus, voi stimulus!
Hallitusvuotta on jäljellä enää muutama hassu viikko, ja samalla päätän oman kauteni hallitusaktiivina. Näiden kolmen hallitusvuoteni aikana olen päässyt näkemään, kokemaan ja oppimaan
asioita, joita tuskin ilman Stimpan rattaisiin mukaan lähtemistä olisin
päässyt näkemään. Antoisa, arvaamaton, työntäyteinen, motivoiva ja
silmiä avaava, siinäpä muutama sana, joilla polkua Stimuluksen hyppysissä kuvaisin. Toivon, että jokainen hallituksessa toimiva pääsee
kokemaan yhtä hienoja hetkiä ja oppimista. Niitä tullaan muistelemaan lämmöllä vuosienkin päästä.
Paljon on tapahtunut niistä ajoista, kun itse aloitin opiskeluni.
Stimulus on nostanut profiiliaan uudistetulla logolla, nettisivut laitettiin uuteen uskoon ja meidät on löytänyt parin vuoden ajan myös
Facebookista ajankohtaisilla kujeilla maustettuna. Yritysyhteistyön
merkitys toiminnassamme tuo monia lisäulottuvuuksia meininkeihin kasvavaa tahtia. Uusia jäseniä liittyy yhdistykseen laumoittain ja
meillä on heille koko ajan enemmän tarjottavaa. Haalareita ei enää
tarvitse odotella keväälle, eikä haalarimerkeistäkään ole puutetta.
Saamme tunnustusta aktiivisuudestamme.

Stimuluksen vahvistuessa määrällisesti ja laadullisesti, on
huikea seurata, miten psykologian opiskelijat puhaltavat yhteen hii-
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leen ja rakentavat uutta energisesti. Asiaansa vihkiytyneiden kanssaopiskelijoiden kohtaaminen, myös yli ainejärjestörajojen, motivoi
entisestään. Meillä toimii suuri joukko innokkaita toimihenkilöitä, ja
esimerkiksi hallituspaikat ovat haluttua kauraa. Stimulus saavuttaa
vääjäämättä näkyvämpää asemaa Jyväskylän yliopiston ainejärjestökartalla. On ollut hurjan palkitsevaa päästä olemaan mukana järjestömme kehityksessä.

On aika antaa uusien innokkaiden hallituslaisten ja pestinhaltijoiden ottaa homma haltuunsa keltahaalarisen kansan ytimessä. Tässä vaiheessa en voi siis kuin kiittää
edeltäjiäni ja kumartaen ojentaa kapteeninlakkini seuraajalleni Kimmolle
toivoen, että toiminta jatkaa edelleen kipuamista ainejärjestötikkaita
ylöspäin. Ja tiedättekös, uskon näin
käyvän.

Koko hallituksen 2013 puolesta
mieletöntä vuoden loppua toivottaen,
Puheenjohtajanne Johanna
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KYSELY

Sisältyykö opintoihisi mielestäsi
tarpeeksi käytännön harjoitusta?
Kyllä 21,4%

Ei 78,6
22

6

Kyllä
”Kyllä, mutta aina voisi olla enempi tarjontaa
ja mahdollisuuksia! Olen itse haalinut lähes
kaikki mahdolliset käytännönläheiset kurssit.
Gradun parissa pääsimme myös aloittamaan
kokonaisen tutkimusprojektin alusta sekä tekemään asikastyötä. Kaikilla ei tätä mahdollisuutta ole, joten käytännönharjoituskursseja
pitäisi olla enemmän tarjolla kaikille tasapuolisesti. HOT-projekteissa on saanut myös
asiakaskontakteja ja ne ovat olleet mahtavia

Ääniä yhteensä 28

mahdollisuuksia. Hyvä niksi on hajoittaa
orientoiva harjoittelu osiin, jolloin saa hankittua pientä käytännön piristystä siellä täällä
kurssien lomassa. :)”

tenkin opiskelijan omatoimisuuden varassa.”

”Syventävissä opinnoissa käytännön harjoitusta saa sekä teoria- että käytäntövuonna.
Kandivaiheessakin voisi olla jotain pakollista
käytännön harjoitusta, vaikka siinä voikin
valita orientoivan harjoittelun. Tämä on kui-

”Käytäntöä on tarpeeksi jos sitä osaa hakea
esim. vapaaehtoisten suoritusten muodossa.
Sitä tuntuu tulevan piilevänä eri kurssien sisällöissä”

”Jos miettii, kuinka moni meistä tulee toimimaan esimerkiksi kliinisinä psykologeina, käytännön harjoittelua on todella vähän.
Aika monesti kuulee sanottavan, että ’kyllä
työelämässä sitten oppii.’ ”

”Muutama simuloitu harjoitus ja loppuvaiheessa yksi vapaaehtoinen havainnointi ei
yksinään mihinkään valmista. Orientoiva
harjoittelu ihan must ja oma aktiivisuus osallistumalla laitoksen projekteihin”

”Eiköhän tämä ole päivänselvä! Pitäisi olla lisää, mutta miten, mistä rahat ja mitä kaikkea
meidän voidaan antaa tehdä. Parempaan ollaan kai menty... tai ainakin menossa!”

”Pitkä harjoittelu lopussa on aivan liian lopussa. Tarvitaan jo sitä ennen kokeilupaloja
erilaisista paikoista.”

”Kaikenlaista on tarjolla, on vain lähdettävä
mukaan.”

Ei
”Lisää harjoitusta ja ammattikäytännöistä
puhumista ihan alusta asti, kiitos!”
”Kursseilla pitäisi olla paljon enemmän mahdollisuuksia soveltaa opittua käytäntöön,
esim. olemalla terapeuttien/psykologien työpareina tms. Ammattiin valmentavien opintojen tulisi kestää tuplasti eli koko lukuvuoden, jotta ehtisi tutustua kunnolla useampiin
menetelmiin.”
”Toivoisin, että opinnoissa olisi enemmän
käytännön harjoitusta ennen viimeistä vuotta,( ts. ennen harjoitteluun valmentavia kursseja ja itse harjoittelua). Haastattelukurssilla
pääsee harjoittelemaan hieman, mutta jos haluaa käytäntöä enemmän, tulee itse hakeutua
vapaaehtoisille kursseille (esim. psykologien
vuorovaikutustaidot) tai opiskelijaterapeutiksi, joihin ei välttämättä pääse helposti. Mielestäni voisi olla enemmän pakollisia käytännön harjoittelu kursseja.”
”Jos ei saada harjoitusta, niin edes vähän käytännöllisempää teoriaa kiitos. Luennoitsijat
eivät jaksa panostaa yleishyödylliseen opetukseen vaan puhuvat vain omista projekteistaan.”
”Tutustumiskäyntejä saisi olla lisää ja enemmän mahdollisimman todenmukaista harjoitusta koskien ammattikäytäntöjä. Haastattelumenetelmäkurssit ja muut oman
työskentelyn kuvaamiset eivät luo oikeaa tilannetta, lähellekkään. Tutustumiskäynneille
ei meinaa koskaan päästä.”
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”Ei ei, kyllä alkupään opinnoissakin pitäis
olla jo käytännönläheisempiä juttuja. Orientoivan harjoittelun muuttaminen pakolliseksi
ei musta ollenkaan huono ajatus, tulispahan
se sit itelläki käytyä :p”
”Mielestäni on kummallista, että valmistutaan hyvin käytännönläheiseen ja ihmisläheiseen ammattiin ja silti käytännössä ainoa
harjoittelu on opintojen lopussa ja sekin vain
yhdessä paikassa! Toivottavasti tähän asiaan
tulisi kehitystä vuosien varrella. Esimerkiksi
lisää (pakollista) harjoittelua aineopintovaiheeseen. Olisi mahtavaa päästä jo opintojen
aikana tutustumaan useampaan erilaiseen
työpaikkaan, koska vaihtoehtoja on niin paljon. Ei luennoilla saa tarpeeksi hyvää kuvaa
siitä mitä psykologin työ oikeasti on. Pitäisi
päästä enemmän itse näkemään.”
”Tarvittaisiin paljon enemmän! Opinnot jäväät teoreettiselle tasolle näin kandivaiheessa
ja motivaatio kasvaisi kummasti käytönnönläheisemmästä opetuksesta.”

”Mielestäni ei. Pakollinen harjoittelu ei yksin
riitä ”valmennukseksi” työelämää varten. Se,
mitä viiden kuukauden harjoittelusta jää käteen, riippuu hyvin paljon harjoittelupaikasta
ja ohjaajastasi. Orientoiva harjoittelu antaa
hieman lisätietoa tulevasta ammattikentästä,
mutta sekään ei ole kurssina pakollinen. Joten
kaipaisin ehdottomasti lisää käytännön harjoitusta osaksi psykologian opintoja!”
”Käytäntö tulee lahinnä viimeisenä vuonna
sekä orientoivan harjoittelun ja extraprojektien kautta. Puolustuksena täytyy sanoa, että
tietysti psykologien on akateemisina asiantuntijoina oleellista omata laaja teoreettinen
tietämys. Orientoivasta harjoittelusta on
myös suunnitteilla tehdä 5-10 op laajuinen.”
”Klinikkakursseja voisi olla jo kandivaiheessa. Kursseja ja moniammatillisuutta voisi olla
muutenkin.”

KOLUMNI

Laitoksen johtajan terveiset
vaa? Olen monesti miettinyt, miten opettaminen tai luentojen pitäminen kehittää niin
opettajan kuin opiskelijoidenkin ajattelua ja
toimintaa. Olen itse pannut merkille miten,
kuullessani itseni selostavan jotain asiaa luennolla, olen huomannut asiassa jonkin uuden
näkökulman. Samoin on todella mielenkiintoista lukea opiskelijoiden omaa pohdintaa
siitä, mitä minä itse olen pohtinut luennolla.
Erittäin opettavaista. Ehkä se on opetuksen
kehittämistä yhdessä. Ehkä se on uuden näkökulman ottamista.
Tutkimusprojekteissa samoin kuin
opetuksessa on palkitsevaa jakaa sitä
kokemusta ja tietoa,
mitä vuosien mittaan
on kertynyt. Vuosien mittaan se on alkanut
tuntua entistä tärkeämmältä. Miksi? Ehkä
siihen liittyy se, että tieteellinen tieto on yhteistä. Se mitä itse olen oppinut, pohjautuu
omien opettajieni työhön, muiden tutkijoiden
hankkimaan tietoon ja heidän kirjoittamiinsa
artikkeleihin ja kirjoihin. Mielenkiintoinen
ketju. Samalla jään miettimään, miten paljon
opiskelijat muistavat saamastaan opetuksesta
ja miten opetus pitäisi tehdä tai järjestää. Luulen, että siinä olisi vielä paljon mahdollisuuksia uusille vaihtoehdoille.
On hienoa nähdä, miten opiskelijat ottavat
vastuuta projekteista ja tekevät paljon töitä,

Kuva: Jyväskylän yliopisto

“

L

aitoksen johtaminen on järjestetty siten, että vuorollaan joku laitoksen henkilökunnasta – tavallisesti joku professoreista – toimii laitoksen johtajana. Samoin
laitoksen varajohtajat (2) vaihtuvat muutaman
vuoden välein. Ensi vuoden alusta laitoksen
johtajan tehtävät siirtyvät minulta professori
Jari-Erik Nurmelle. Nämä vuodet laitoksen
johtajana ovat olleet työntäyteiset – toivonkin,
että ymmärrätte, jos jokunen sähköposti on
jäänyt huomioimatta…
Näin oman johtajakauteni lopussa haluaisin kiittää opiskelijoita
erittäin hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä.
Mitä rakentava yhteistyö tarkoittaa käytännössä? Minusta siihen
sisältyy sellaisia asioita kuten keskustelu, jossa
pelkän kritiikin sijasta pohditaan, etsitään ja
esitetään mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja tai
niitä tuodaan yhteiseen avoimeen pohdintaan. Rakentavaan yhteistyöhön liittyy myös
yksilöllisyyden hyväksymistä. Niin opettajissa, tutkijoissa kuin opiskelijoissakin on paljon
yksilöllisiä eroja. Juuri siitä hyvä kokonaisuus
syntyykin. Se vaatii kuitenkin joustavuutta ja
hyväksyntää.
Mietin, mikä tekee työskentelyn opiskelijoiden kanssa mielenkiintoiseksi ja mukavaksi? Miksi työskentely opiskelijoiden kanssa
ja opettaminen (ainakin useimmiten) on ki-

Nämä vuodet
laitoksen johtajana ovat
olleet työntäyteiset

vaikka tehtävät voivat olla ajoittain varsin vaativia. Välillä itsellä voi olla huono omatunto,
ettei ole ehtinyt lukea riittävän perusteellisesti opintoihin liittyviä töitä tai on ohjeistanut
jonkin tehtävän puutteellisesti. Ihan mukava,
kun saa joskus ymmärrystä myös siihen.
Ja lopuksi suosittelen, että käytte vilkaisemassa Student Life –sivuilta mitä ajatuksia
Opiskelijan kompassi -verkkosovellus voisi
antaa niin tulevaan työelämään kuin opintoihinkin.
RAIMO LAPPALAINEN

Ärsyke-muistoja vuosien takaa

O

lin Ärsykettä tekemässä ehkä vuosina 1976-80 tai lyhyemmän aikaa
tuolla välillä. Mieleen on jäänyt kova
tekninen sähellys, kun jutut kirjoitettiin kirjoituskoneella palstoille ja sitten niitä leikattiin ja liimattiin ja lisättiin kuvia ym. väliin.
Siinä taisi mennä talkoilla ilta tahi pari, mutta
hauskaa se oli. Myyminen oli muistaakseni
tosi helppoa, kun kaikki oman aineryhmän
opiskelijat yleensä halusivat lehden.

Olen tehnyt pitkän uran perheneuvolapsykologina, missä hommissa toimin tätä
nykyä Helsingin Malmilla. Joitakin vuosia
sitten aloin kaivata parempaa tasapainoa työn
ja vapaa ajan välille. Vanhana järjestöihmisenä olin hankkinut vastuuta ja velvoitteita yli
oman sietorajani. Silloin tein perustavanlaatuisen elämän uudelleen arvioinnin ja jätin
hallinnollisen työni.

Vuorotteluvapaan kautta palasin perustyöhön, mistä pidän todella paljon. Nyt tässä
istuu ja kirjoittaa hyvin voiva ja elämäniloinen ihminen. Niin se vain on, että psykologin
tulee muistaa tarkistaa oma vointinsa ja toimia kuin lentokoneessa kehotetaan: asettakaa
happinaamari ensin itsellenne ja sitten vasta
autettavalle!
LIISA ANTTONEN
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OPISKELIJAELÄMÄÄ

PAIKALLISTA MENOA JA MEININKIÄ

YLISTÖNMÄKI

Hiipivä stimppalainen,
piilotettu hienouurresulkukotilo
Gesundheit. Liikaa yrittävä psykologian opiskelija lähti metsään ja koetti löytää
mitä harvinaisimman ja erikoisimman nilviäislajin ottaakseen paikkansa Ärsykkeen
päätoimittajien pitkässä rivissä.
Teksti Lauri Löfberg / Piirrokset Anniina Kuusela

S

yksyllä pantiin Stimuluksen hallituksessa toimeen vihdoin se
päätös, jota olin uumoillut jo vähän aikaa: minusta tuli ainejärjestölehtemme Ärsykkeen päätoimittaja. Tämä ei johtanut sen
omituisempiin toimenpiteisiin lehden ulkomuodon suhteen. Mutta
kunnianhimon ja vallanhalun alkaessa kasautua alkoi mieleeni tulvia
mitä kaistapäisempiä ideoita, joista ensimmäisen saatte te lukijat tuta
nyt. Syyskuussa minusta tuli päätoimittaja, ja samalla hienouurresulkukotilonmetsästäjä.
Että mikä uurre? No hienouurresulkukotilo. Ette ehkä tienneet,
että joka päivä talsiessanne Ylistönrinteen läpi Ylistönmäelle luennoille kuljette läpi lehdon, joka kätkee sisäänsä erittäin harvinaisen
eliölajin. Hienouurresulkukotilo (Clausilia dubia) on nilviäislaji, joka
on sangen yleinen Keski- ja Itä-Euroopassa, mutta lähes tyystin kadonnut laji Suomessa. Ainoa tunnettu asuinpaikka on Jyväskylän Ylistönrinne. Niille kelpaavat asuinpaikaksi vain ikihaavat, joiden kaarnaan muokkautuu iän myötä mukavan uurteisia koloja möyrittäväksi.
Legenda kertoo, että ne löysivät tiensä Euroopasta tänne pohjolaan
paikallisen tulitikkutehtaan haapojen myötä.
Tässä vaiheessa syyllisyyden piston sydämessään tuntevat voivat
huokaista helpotuksesta: ei, hienouurresulkukotilot eivät ole niitä pyörän alla kuoliaaksi poksahtelevia möllyköitä, joita kokoontuu
huolestuttavan suuri määrä aina syksyisin Rantaraitille. Ne möllykät
ovat ihan vain tavallisia tarhakotiloita. Jalo nilviäisemme on vähän yli
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sentin pituinen, kauniin kuparinhohtoinen ja pitkän spiraalimaisen
kuoren sisään kätkeytyvä maakotilo, jota varmaan pysähtyisi ihmettelemään, jos sattuisi vaeltamaan Ylistönrinteen lehtoihin ja tuijottelemaan tunnin verran maan ja puiden koloihin.
Ja juuri niin minä tein. Puolenpäivän jälkeen karistin viimeisenkin
mahdollisen mukaan lähtijän (”Onpa hauska idea, toivottavasti löytyy
kotiloita, mutta oho nyt pitää lähteä hei hei!” ja sinne meni) luotani ja
otin suunnakseni ikihaapojen lehdot. Sää oli mainio; pilvinen mutta
kuitenkin kirkas, lämmin mutta ei kuitenkaan kostea. Kiipesin portaat
ylös Ylistönmäkeä kohti kohoavalle polulle ja kohtasin ensimmäisen
obstaakkelini. Ylistönrinne on aika summittainen alue, ainakin minun
päässäni. Koin olevani onnekkaalla päällä ja lähdin vain kävelemään
johonkin suuntaan polulta näyttävällä reitillä.
Vasta tässä vaiheessa tulin pohtineeksi, että koetin lähestyä luonnonsuojelualuetta. Saikohan siellä edes liikkua tällainen tavallinen
pulliainen, joka sai äkillisen päähänpiston metsäretkestä? Villin googlettamisen jälkeen tulin siihen tulokseen, että kyllä metsän poluilla
saa aina kulkea, jos ei raahaa mukanaan pyörää, roskia, koiraa tai telttavarustusta. En myöskään missään vaiheessa törmännyt edes luonnonsuojelualueesta kertoviin merkkeihin – mikä ehkä kertoo siitäkin,
että taisin valita alun perinkin hieman väärän reitin kotilontutkailuja
ajatellen. Tässä vaiheessa siis jyväskyläläisestä biodiversiteetistä huolestuneet voivat huokaista jo toistamiseen helpotuksesta.

Autoteiden kohinasta ja yliopiston elonmerkeistä erkaannuttuani
huomasin retkeni ihan terveelliseksi ajatukseksi. Ylistönrinteen metsät ovat viehättävä näky tiheine sekalaisine puineen mäkien kohotessaan ylemmäs ja ylemmäs. Kohtasin matkallani upeita kalliomuodostelmia, upottavia suolammikkoja ja jyrkkiä mäenrinteitä. Väliin
pysähdyin tutkiskelemaan sammalmättäisiä kantoja. Erään tavallista
lupaavamman puun juurelle pysähdyin pidemmäksi toviksi haravoimaan katseellani merkkejä punahohtoisesta kotilosta. Hetken tuijoteltuani tarkkana tajusin katsoa ylös todetakseni, että ikihaavassani on
näemmä neulaset.
Suunnilleen niillä tienoin aloitin laskuni alaspäin ja heitin kotilomietteet hiljalleen päästäni nauttiakseni maisemista. Matkan varrella
kohtasin esimerkiksi merkillisen, osittain ruostuneen kaivon ja vielä merkillisemmän ja ruostuneemman luukun, jonka sisukset jäivät
mysteeriksi. Matkani lopetin Rantaraitin poluille, joissa ihailin sinne
ilmestyneitä taideteoksia: hautakiveltä näyttäviä murikoita, joita koristaa toinen toistaan imelämpi kitschihtävä lause: ”elä unelmasi”, säilyisi tulevallekin mahdollisuus”, ”tasapaino”, ”vapauta mielesi”…
Nämä siirappimaiset mietelauseet jääköön muinaisen, lähes olemattomiin kutistuneen hienouurresulkukotilosukupolven viestiksi
haudan takaa sinulle, stimuluslainen. Ota ne sydämeesi ja vapauta
mielesi.
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HAALARIAUKEAMA

SCORPION

PERUSHAALARIT

+ ”Get over here!” iskurepliikkinä
+ Helppo cosplay, pistä päälle vaikka Dumpin ninjabileisiin
- Sub-Zero
- Epäkuolleet soturit tulevat haastamaan sinut kaksintaisteluun Jyväskylän yössä

+ Sulaudut massaan
+ Klassinen
- Sulaudut massaan
- Tylsä

Vaihtoehtoiset pukutavat
Haalarit, nuo opiskelijoiden kollektiiviset yleisasuna toimivat bilepyjamat. Melkein jokainen joutui painimaan niiden
upouusien haalariensa kanssa nyhvätäkseen taakse kunnolla näkyviin PSYKOLOGIA-tekstipätkän ja saadakseen ne
muutenkin istumaan. Ärsykkeessä muodostimme erikoistyöryhmän kokoamaan kahden perustyylin lisäksi neljä
uutta tapaa pukea haalarit päälle.
Johanna Heinonen, Lauri Löfberg, Meri Simunaniemi

IKUINEN OPISKELIJA
+ Voit koettaa välttää narikkamaksun helpolla asuvalinnalla
+ Ei tuu kylymä pulkkaillessa/kotiin hoiperrellessa
+ Kaikki haalarimerkkisi näkyvät maailmalle
- Näytät ojasta ryyppäämään nousseelta 14.
vuoden haalarimerkkilepraan sairastuneelta
ikikandilta
- Sinua luullaan lakaisukoneenkuljettajaksi

EAU DE VÉSSA
+ Kuulosti elegantilta ideatasolla
+ Voit kuvitella olevasi ranskatar
- Ei pysy oikeasti päällä jos yrittää hengittää
- Kauneuden takia täytyy kärsiä
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ÄITIYSASU
+ Ota lapsi mukaan rientoihin helposti!
+ Vauvakamat kätevästi etuosan taskuihin
+ Sympaattinen rusetti niskassa
- Ei lapsettomille
- Baarielämä ei ole sovelias paikka lapselle

Ompele vetoketju
haalarien taskuihin!
Tarvikkeet:
•
Lankaa ja neula
•
15 cm vetoketju (löytyy sateenkaaren väreissä! Jokin makia väri, valikoimaa löytyy)
•
Nuppineuloja (voit yrittää ilmankin)
1. Aseta vetoketju taskun suuaukolle. Kiinnitä ketjun toinen puoli nuppineuloilla taskun
toisen reunan alle ja ompele kiinni. Ketjun ”hampaat” saavat olla aivan kiinni taskun
reunassa. Osa ketjun alaosasta saa taipua taskun sisäpuolelle. Ompele.
2. Avaa vetoketju ja aseta sen toinen puoli sopivaan kohtaan nuppineuloilla. Ompele.
3. Halutessasi voit siistiä kaikenlaiset kangaslörpöt ompelemalla ne taskun sisäpuolelle kiinni.
Nyt voit ihastella lopputulostasi ja rämpätä sitä auki ja kiinni kikseissäsi.
Meri Simunaniemi

Fun facts

KULTTIASU
+ Cthulhu syö sinut vasta viimeisenä
+ Viitta hulmuaa takanasi kirmatessasi
- Sinua saatetaan jostain syystä vältellä
- Löydät kaltaisesi okkultistit silmänräpäyksessä

l Saat kestävämpää jälkeä käyttämällä kaksinkertaista lankaa. Laita vain
lanka neulaan ja solmi langan päät yhteen. Voit sujauttaa toisen tekemäsi
pistoksen tämän syntyneen lenkin läpi ja varmistaa lankasi pitävyyden.
Kaksinkertainen lanka soveltuu myös haalarimerkkien ompelemiseen!
l Onko taskusi täynnä kaikkea pientä tavaraa? Etkö löydä sieltä enää mitään?
Inceptionize it! Käännä haalari nurin ja ompele halutut osat taskun puolista
kiinni toisiinsa. Näin saat erilaisia kätköjä, vaikkapa pikkurahalle.

ÄRSYKE 2/2013 9

FUKSIAISET
Fuksi Toni “Rambo-Toni” Hartikainen kuvasi
oheisessa teoksessaan yksityiskohtia säästelemättä kaiken olennaisen fuksiaisista.

Maailmanloppu tuli vihdoinkin
Ja fuksikunta laavavirtaan suli. 26. päivä syyskuuta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppipolku päättyi
lyhyeen, kun fuksiaisten teemaksi valittiin maailmanloppu. Kaikeksi onneksi fuksivalan saattelemana
valtaosa selviytyi postapokalyptiseen opiskelijaelämään kahta vahvempina.
Piirros Toni Hartikainen / Valokuvat Annakaisa Varjus

PJ sekä Tapsa & Tapsatar ohjeistivat fuksikansaa tuomiopäivän
kulusta.
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Ennen lähtöä fuksikansa luuli voivansa välttää maailmanlopun happosateet.

Tutorit lähettivät fuksit liukastelemaan tourusoudun merkeissä.

Aliasrastilla nyhjäistiin sanoja tyhjästä.

”AND I’LL KILL YOU NOW!” Kommandorastin pääpahis.

”Stimulus motorus juventutem…” Kulttirastilla palvottiin pyhää
Stimppaukkoa.

Vanhojen rastilla fuksit terapoivat itseään kovaan ääneen pyrotekniikkaa unohtamatta.

Lea Pulkkisen nimeen fukseista valettiin tosi stimuluslaisia.
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KERHOTOIMINTA

Stimuluksen kirjoituspiiri –
salaseura vai kahvittelukerho?

Stimuluksen kirjoituspiiristä tietää moni, mutta useimmille se tuntuu jääneen
vähän etäiseksi. Millaisia salaisuuksia kätkeekään sisäänsä tämä arvoituksellinen,
kuukausittain kokoontuva salaseura – jos mistään näin mystisestä on edes kyse?
Teksti ja valokuva Lauri Löfberg

J

okaisella meistä jyväskyläläisistä psykologian opiskelijoista on ainakin jossain
määrin kukkiva runosuoni. Tämä on selviö siksi, että olemme kukin osanneet tekaista soveltuvuuskokeissa minä-esseen tai sen
tapaisen tekeleen, jolla vakuutimme laitoksen
piilevistä kyvyistämme. Välillä Mattilanniemen käytäviä kulkiessa ja kanssastimppalaisten kanssa jutellessa tulee ilmi jopa sellaista,
että juttutovereilta on pöytälaatikkoon jäänyt
marraskuun kansallisen romaaninkirjoituskuukauden jäljiltä monisatasivuinen opus tai
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vain omille silmille kirjoitettu runoantologia.
Tällaisille vapaa-ajan raapustelijoille olisi
tarjolle Stimuluksessa oma luovan kirjoittamisen piirinsä, joka tapaa noin kuukauden
välein. Kaikki alkoi kirjoituspiirin perustajan,
Minna Roinisen, ollessa innokas fuksi, jolla
oli haave koota yhteen Stimuluksen kirjoittajasielut. Piiri saatiin kasaan, ja se on siitä
lähtien saanut joka vuosi mukaansa neljästä
seitsemään jäsentä. Ainoastaan yhtenä vuotena piiriä ei saatu jäsenkadon takia pidettyä,
kun mukana olisi ollut Minnan lisäksi vain

toinen piirin vetäjistä, Antti Eronen.
Mitä siellä kirjoituspiirissä oikeastaan
tehdään? Valistuneina arvauksina tämän jutun kirjoittaja on esimerkiksi kuullut, että
kirjoituspiiri lienee valenimi anime- ja pelinörttien klubille. Samoin eräiden muiden
nimeltä mainitsemattomien jyväskyläläisten
kirjoituspiirien elitististä menoa säikähtäneiltä olen kuullut sellaisen pelon, että Stimuluksessakin keskityttäisiin lähinnä ylistämään
vuolain sanoin sen kirjoituspiirin perustajajäsenten saavutuksia ja julkaisuja.

Mistään tällaisesta ei ole kyse, vakuuttelevat kirjoituspiirin aktiivijäsenet. ”Mitä tulee
kirjoituspiirin luonteeseen ja maineeseen,
niin sehän muotoutuu tasan sellaiseksi kuin
sen kävijätkin”, kommentoi väitteitä kirjoituspiirin jäsen Iina Julkunen, joka tunnustautuu animen inhoajaksi. ”Itse paikalle tulemallahan voi tilanteeseen vaikuttaa.” Monella
piirin jäsenistä onkin omat erikoiset kiinnostuksen kohteensa, joista ammennetaan inspiraatio kirjoittamiseen, ja luonnollisesti nämä
tulevat esille tavalla tai toisella kirjoituspiirissä. Valtaosa kirjoituspiirin kahvipöytäkeskusteluista keskittyy kuitenkin pääosin kaikenlaiseen opiskelijaelämän ongelmista ja iloista
piiriläisten kuulumisiin ja, totta kai, kirjoittamiseen itseensä.
Kahvittelu, tai tarkemmin sanottuna teen
juonti, kuuluukin olennaisena osana kirjoituspiirin tapaamisten rutiiniin, mutta se ei
ole piirin päätarkoitus. Tyypillisen tapaamisen alussa laitetaan tarjoilut pöytään ja jutellaan kuulumisista, minkä jälkeen päästään
olennaisimpaan, eli tekemään monenlaisia
luovan kirjoittamisen harjoituksia. Toisinaan
joku innostuu tuomaan näytille omia kirjoituksiaan, joita sitten käsitellään yhdessä tapaamisen aikana. Nämä kirjoitukset ovat olleet piirin historian aikana kaikenlaisia: moni
tuo näytille kirjoitelmia, joita ei ole koskaan
ennen näyttänyt kenellekään muulle, mutta
toisinaan on päästy antamaan palautetta esimerkiksi saman vuoden aikana julkaistavasta
romaanista.
Millaisen ihmisen kannattaa siis pelmahtaa tapaamiseen paikalle? ”Jos voisi kuvitella
nauttivansa luovasta kirjoittamisesta hyvässä
seurassa, kannattaa tulla ainakin käymään”,
täsmentää kirjoituspiiriläinen Ville Puonti. Mukaan kannattaa tulla, vaikka se luova
kirjoittaminen olisi jäänyt lähinnä ajatuksen
tasolle. Oman antinsa saavat myös ne, jotka
haluavat valmiisiin tekeleihinsä palautetta.
Palautteensa laadun saa määrätä itse, eli piiriläisiä voi pyytää keskittymään lähinnä dialogiin tai vaikkapa kerronnan sujuvuuteen.
Mitään jäsenyyskirjoja ei myöskään allekirjoiteta missään vaiheessa, vaan tapaamisiin
voi ihan vain tulla käväisemään ja katsomaan,
että mistä on kyse. Voit tarkistaa seuraavan
tapaamisajankohdan Stimuluksen nettisivuilta kohdasta kirjoituspiiri tai lähettämällä sähköpostia kirjoituspiirin vetäjille.

Käy katsomassa Minnan
Nainen vai hiiri? –pelaajablogi:
http://nainenvaihiiri.blogspot.fi/

Runoja
Vuosikymmeniä sitten Ärsyke sisälsi huomattavasti enemmän
kaunokirjallisuutta. Tätä perinnettä elävöittääksemme poimin
yhden runon 1980-luvun Ärsykkeestä, jonka vertailukohteena
on nykyisen kirjoituspiiriläisen runo.
NÄYTÖS
Sinun tulenkaltainen
hypnoottinen elämäsi
palava metsä
kaikki kääntyvät nähdessään syttyvät liekit
hehku silmissään kun sinä lennät
kylmässä aurinkotuulessa ikkunaan syöksyvä lintu
aamu ja iltapäivä
rantautuvat aallot
me vain katselemme ja katselemme
kuin odotellen kuoleman koputusta
vasempaan olkapäähän
J (Ärsykkeen numerosta 1/80)

HYSTERIA
Sinä tunsitko
kun mieleni taittui
hohtavaan arc-en-cieliin
sinä aistitko
kun sieluni ratkesi
rivouksiin, kuolemankieliin
tässä rimpuilevassa lihassa
katson kun kello iskee 1:11
ja vapina lyö kouristuksina ihoni läpi
miten riittämättömän, mitättömän pieni
minä olenkaan tälle kaikelle
Miten helposti värjyvä sanakin minut silpoo
miten nopeasti syöksyn Elysiumista helvettiin
minut nielee galaksien kokoinen kita
eikä se sylje koskaan pois
vaikka näen tähdet täältä lähempää kuin kukaan muu
rusentuvat luuni silti iäti yksin
I (kirjoituspiiriläisen runo)

Mukaan kirjoituspiirin?
Tule itse toteamaan Stimuluksen kirjoituspiirin meno paikan päälle
seuraavaan tapaamiseen vuoden 2014 alussa. Tarkista seuraava tapaamisaika
Stimuluksen nettisivuilta (http://www.stimulus.fi) tai lähetä sähköpostia piirin
vetäjille Minna Roiniselle (minna.e.roininen@student.jyu.fi) tai Antti Eroselle
(antti.m.eronen@student.jyu.fi).
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SEIKKAILUT

EUROOPPASSA, SAMBIASSA JA KORTEPOHJASSA

UNELMIA

Kuka rohkenee seistä
Unelmien tiellä?
Kaksi miestä, 20 päivää, 1000 unelmaa. Ärsyke nappasi toisen näistä miehistä
vuodattamaan viisautensa, jota karttui unelmien tiellä halki Euroopan.
Teksti Lauri Löfberg / Logo Markku Mujunen / Valokuva Olli Lukkari

E

lettiin aivan tavallista syyskuuta vuonna 2012. Toista vuottaan psykologian
opiskelijana Jyväskylässä aloitteleva
Arimo Kerkelä oli saapunut nauttimaan
avajaispiknikistä ja hyvästä seurasta aavistamatta vielä silloin, millaisille poluille tuon
päivän tapahtumien jäljiltä vielä päätyisi.
Väen alkaessa jo lähteä omille teilleen piknikiltä Arimo ajautui keskusteluun erään Olli
Lukkarin kanssa. Kyseinen opettajaopiskelija oli nimittänyt itsensä unelmienkerääjäksi.
Hänen tavoitteensa oli yksinkertainen: kerätä
ihmisten haaveita ja unelmia korteille nimettöminä. Toimittajapersoonana ja tulevana
journalistiikan opiskelijana Arimo intoutui
venähtäneeseen keskustelutuokioon unelmien poimijan kanssa, mikä lopulta johti haastatteluun Teleportaasi-verkkojulkaisuun.
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Olli Lukkarin oma unelma sai otteen
myös Arimosta. Unelmia oli tähän asti kertynyt Suomesta Lukkarin Post Our Dreams
–blogiin, mutta haaveena oli päästä toteuttamaan unelmanmetsästys suuremmalla mittakaavalla Euroopan kiertueen muodossa.
Niin alkoi kahden miehen yhteinen vimmattu suunnitteluprosessi, johon kuului myös
projektin brändääminen. Pohdinnan ja mainostamisen lopputuloksena syntyi Unelmien
tiellä –matkaprojekti.
Matkalleen miehet lähtivät vuoden 2013
kesäkuussa lähtöpisteenä Turku, tuo Suomen gluteus maximus. Siitä matka jatkui
laivalla Tukholmaan. Ensimmäiset unelmat
tarttuivat kortteihin jo laivalla. Siitä VR:n
kustantamilla 1. luokan InterRail-lipuilla
edettiin Kööpenhaminaan, joka olikin mies-

ten ensimmäinen parin päivän pysähdys
matkalla. Siellä alkoi todellinen työ projektin takana. 1000 unelmaa 20 päivässä tarkoittaa noin 50 unelmaa yhtä päivää kohti.
50 ensimmäisenä vastaan tulevan ihmisen
pysäyttäminen ei kuitenkaan riitä unelmien
keruussa. Miehillä ei ollut taloudellisia intressejä omien unelmiensa joukossa, mutta
se ei selvinnyt niille, jotka kylmästi ohittivat
korttipinkka kädessä lähestyvät suomalaiset kuvitellen heitä feissareiksi tai miksi lie
kultin käännynnäisiksi. Jopa unelmistaan
avautumaan halukkaille piti toisinaan vakuutella, että ei, ei tässä kaivata teidän rahojanne.
Toinen suuri este silkan varautuneisuuden lisäksi oli kielimuuri. Projektin kielenä
toimi englanti, ja pitkin matkaa saivat unel-

Unelmien tiellä -matka vei
Arimo Kerkelän myös Berliiniin.

“

Jopa unelmistaan avautumaan halukkaille piti toisinaan
vakuutella, että ei, ei tässä kaivata teidän rahojanne.

mienkerääjät kokea kirjaimellisesti kunkin
maan taitotason Lontoon kielen suhteen.
Näillä eväillä paremmaksi arvioksi Arimo
heitti noin 100 tai useamman ihmisen lähentelemisen päivän aikana. Kööpenhaminassa
tärkeimpänä keruupaikkana toimi paikallinen kirjasto, josta siitäkin saivat miehet häädön viimeisenä päivänä. Perustelu oli se, että
viattomat kirjastoa käyttävät veronmaksajat
voivat luulla kahden salaperäisen suomalaisen projektia kirjaston omaksi. Takaiskuista
huolimatta kaiken kaikkiaan yleinen reaktio
unelmaprojektiin oli yllättyneen positiivinen
ja ilahtunut.
Unelmamiesten matka johti Tanskasta
Saksaan, jossa pysähdyspaikoiksi jäivät Hampuri, Berliini ja München.
Tässä vaiheessa matkaa alkoi unelmoijiksi ilmoittautuvien vastaantulijoiden seasta
ilmaantua jo sangen mielenkiintoisia persoonia. Münchenissä tavattiin eläköitynyt
laulaja, joka oli nuoruudessaan Välimeren
seudulla toteuttanut omaa pientä tutkimusmatkaansa samalla periaatteella kuin Arimo
ja Olli nyt, tarkoituksenaan selvittää mitä
värejä kukin vastaantulija assosioi mihinkin
äänteeseen. Budapestissa eräs tyttö tarjosi
oman unelmansa kylkiäiseksi itsensä useammaksi tunniksi auttamaan unelmien poimimisessa.
Matka jatkui Saksasta Unkarin Budapes-

tin kautta kohti Kroatian Zagrebia – tai niin
miehet kuvittelivat. Projektilla oli jo suuri
yleisösuosio varsinaisen matkan aikana, joten matkaa netissä seuraavat saivat päättää
seuraavasta kaupungista, jonka unelmia matkattaisiin kartoittamaan. Valitettavasti aikatauluissa ja junissa tapahtui pieni sekaannus,
jonka lopputuloksena miehet löysivät itsensä
17 tunnin junamatkalta kohti Bukarestia, Romanian pääkaupunkia. Paluumatkalla suunnattiin takaisin Bukarestin kautta Zürichiin,
jossa unelmien tie koki päätöksensä. Tämän
jälkeen miesten tiet erkanivat ja Arimo jatkoi matkaansa Nepaliin, jossa vuorten keskellä Maailmanlopun hotellissa hän työsti
esikoisromaaniaan ennen paluutaan Suomen
arkeen.
Mitä unelmista opittiin? Ainakin se, että
unelmat ovat sangen universaali asia. ”Mistä
unelmoit?” on kysymys, jonka voisi ymmärtää
monella tavalla – onko kyse konkreettisista
suunnitelmista, toteutumattomaksi jääneistä
fantasioista vai epämääräisistä, muodottomista haaveista? Kaiken kaikkiaan ihmiset
ymmärsivät ajatuksen, jota unelmankerääjät
hakivat takaa, eikä ollut mielekästäkään lähteä sen kummemmin rajaamaan tai täsmentämään termistöä – etenkin kun kerrankin
oltiin vapautuneena yliopistomaailman empirian kahleista.
Unelmissa ei ollut merkittäviä kansallisia

eroja, suurimmat erot olivat yksilöiden välillä. Vanhemmat perheelliset ihmiset kertoivat unelmikseen usein toiveen jälkeläistensä
hyvinvoinnista. Brandenburgin torilla Berliinissä vieraillut buddhalaismunkki kohdisti unelmansa maailmalle, muille ihmisille.
Sveitsiläinen tyttölauma kertoi samaan hengenvetoon tavoitteikseen sekä pitää unelmansa mahdollisimman realistisina että päästä
lentämään yksisarvisilla sateenkaarten yllä.
Jotkut ottivat unelmansa tosissaan, jotkut eivät. Jotkut kaivoivat ne syvältä sisimmästään,
jotkut kertoivat kirjaimellisen ja yksinkertaisen tavoitteen.
1000 unelmaa jäi kerääjille käteen todistetusti, mutta mitä muuta antia matkalla oli
Arimolle?
”En yhtään liioittele kun sanon, että Unelmien tiellä -projekti ja Nepalissa vietetyt kuukaudet muuttivat elämäni. Uskomattomat
kohtaamiset ja tuntikausien syvälliset keskustelut auttoivat myös itseäni ymmärtämään,
millaista elämää haluan todella elää. Suomeen palattuani olen esimerkiksi pystynyt
vapautuneemmin puhumaan epävarmuudestani ja ujoudestani. On sekä haastavaa että
virkistävää oppia olemaan oma itsensä.”
Matkasta lisää osoitteissa:
www.unelmientiella.fi
FB.com/unelmientiella
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GRADUILUA

Gradu Sambiasta
Olen aina halunnut parantaa maailmaa. Se halu jalostui puhelinsoitoksi nykyiselle
graduohjaajalleni kesällä 2012. Siitä soitosta on nyt kuljettu aika melkoinen matka.
Teksti Karri-Pekka Kauppinen / Kuva Juho Takkunen

E

nsitapaaminen oli tunnissa ohi. Ohjaajani kertoi, että ota oppimispeli Graphogame ja aiempi, lähes olematon tutkimus
haltuun, sillä syksyllä olisi lähtö Sambiaan tekemään yksinkertaisesti maailman parasta tutkimusta. Tehtävänä olisi vertailla interventio- ja kontrolliryhmän eroja isossa mittakaavassa Lusakassa, ja
otin haasteen ilolla vastaan.

Graphogame (GG) on Angry Birdsin tyyppinen hauska kirjain-

äänneoivallusten kautta lukemaan opettava monikenttäpeli. Siinä
muksu kuulee kuulokkeilta äänteitä, joiden vastineet (kirjaimet, tavut, sanat) muksun pitää löytää näytöltä distraktoreiden seasta. Tämä
uusi versio on cinyanjaksi, yhdellä yleisimmistä Sambian 72:sta kielestä. Peli pyrkii pitämään yllä 80 % onnistumisprosenttia, jotta lapsen
mielenkiinto pysyy yllä ja meininki vygotskilaisena. Se osaa tarjota
kirjaimia adaptiivisesti lapsen osaamisen mukaan. Pelin suomenkie-
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lisen version tulokset ovat huikeita, ja koska cinyanja on fonologisesti
yhtä läpinäkyvää kuin suomen kieli, on tälle JYU:n ja Niilo Mäki Instituutin ihmeelle selvää vientipotentiaalia. Tavoitteena oli saada hyviä
tuloksia, minkä jälkeen Sambia ja muu Saharan eteläpuolinen Afrikka
voisivat kiinnostua edullisesta ja tehokkaasta GG:stä.

Talvi kului hitaasti. Yliopistolla oli suoraan sanottuna paljon ohjaajavetoista kohinaa. Suunnitelmat muuttuivat koko ajan, ja mietin
jossain kohtaa vakavasti jo graduaiheen vaihtoa, koska jatkuva epäselvyys vaikutti jo harjoittelupaikkani hankintaan ja valmistumiseeni.
En kuitenkaan halunnut vaihtaa aihetta, joten vähensin kohteliaasti
ohjaajani kuuntelua ja aloin nostaa kissoja pöydille itse. Löysin oikeita ihmisiä ja asiat alkoivat edistyä vauhdilla. Sain esimerkiksi melko
viime metreillä kämpän Lusakassa olleelta GG- tohtoriopiskelijalta.
Hän sai burnoutin paikallisten käytännön vaikeuksien vuoksi ja palasi

“

Tunsin lähteväni suoraan tyhjyyteen. Perillä olivat vastassa Sambian kuivan
kauden kuumuus, kuivuus ja pöly, uudet ja onneksi mukavat ihmiset.

Suomeen. Edeltäjäni oli koettanut tehdä pienemmässä mittakaavassa
periaatteessa samaa kuin mitä minä tulisin tekemään. Hän olisi ollut
tukena paikan päällä, mutta nyt olin lähdössä yksin matkaan. Uskoin
silti, että pärjäisin, kunhan vain tekisin parhaani.

Lähtö oli todella, todella raskas. Ei vain siksi, että matkalauk-

kuni (yht. 55 kg) olivat täynnä GG-tabletteja, vaan siksi, että hajotti
jättää tärkeät ihmiset taakse. Itkin pitkin matkaa. Tunsin lähteväni
suoraan tyhjyyteen. Perillä olivat vastassa Sambian kuivan kauden
kuumuus, kuivuus ja pöly, uudet ja onneksi mukavat ihmiset. Koticompoundillani oli pari muuta suomalaista, jännittävä vartiointi sekä
vanha katumaasturi, josta tuli alkuvaikeuksien jälkeen hyvä ystäväni.
Kämppäni oli karu, mutta pian tajusin asuvani rikkaiden alueella.
Sieltä oli n. 30 min ajomatka paljaasta betonista tehdylle yliopistolle, josta sain oman ikkunattoman työkuution ja jossa tutustuin taas
moniin uusiin ihmisiin. Hommat sujuivat hyvin, edeltäjäni oli luonut jo paljon hyviä kontakteja ja minut otettiin yllättävän vakavasti.

Aloitin siis hommat heti. Asetelmassa oli viidentoista koulun

kaikkien ykkösluokkalaisten populaatio, joista kahdeksan oli interventiokouluja ja loput kontrolleja, yhteensä noin 50 luokkaa. Muksujen todellista määrää ei oikein voinut saada selville, mutta pelitilejä
kertyi yhteensä 3092 ja loppumittauksen haaviin jäi 1630 palleroa.
Koulutin neljätoista assistenttia, joista oli täysin korvaamaton apu
mittakaavan kannalta. He sopivat tahoillaan koulujen kanssa tulostamme alku- ja loppumittauksiin ja opettivat opettajille GG:n käyttöä. Siinä oli tekemistä, sillä moni ei ollut edes nähnyt moisia laitteita.
Opettajille jäi kaksi tablettia käyttöön luonnollisiin olosuhteisiin, ja
assistentit kävivät kerran viikossa keräämässä dataa minulle. Kiersin
itse autolla assistenttien kanssa motivoimassa kouluja, rehtoreita ja
opettajia aina heidän kotejaan myöten. Ajoin lähes kolme tuhatta kilometriä kolmessa kuukaudessa. Halpoja kiinalaisia tabletteja hajosi
surullisen paljon vaihtelevista syistä ja dataa meni hukkaan. Opettajat ja rehtorit ottivat minut todella hyvin vastaan, ja homma oli
lähes aina sujuvaa eikä katkoksia päässyt syntymään kuin nimeksi.
Siirtomaaperintö näkyi kyllä useasti näillä keikoilla, mikä oli vähän
vaivaannuttavaa. Assistentit sanoivat useasti, että hommat hoituvat
hyvin koska siellä otettiin vastaan kaveri joka oli ihonväriltään musungu. Väristäni oli myös monenlaista riesaa varsinkin niissä asioissa, joihin voi liittyä raha. En tiedä vieläkään, miten pelkkänä Karrina
suhtaudun asiaan.

Koeasetelma petti kuitenkin pahasti. Exposurea ei ehtinyt

kertymään tarpeeksi mahdollisten ryhmäerojen paljastamiseksi, kos-

ka koulupäivät ovat lyhyitä ja tehottomia, tabletteja ei ollut tarpeeksi ja
poissaoloja oli paljon. Tajusin sen vasta noin kokeen puolivälissä, jolloin aloin suunnitella kokeelle jatkoa. Rekrysin paikallisen opiskelijan
ja nykyisen ystäväni Mapenzi Choopan seuraajakseni. Järjestin projektille rahoituksen ja tutkimussuunnitelman. Jatko kaatui sittemmin
paikallisessa hallinnossa, ja nyt tabletit taitavat kerätä vain pölyä vanhassa työhuoneessani. Näin jälkikäteen en ymmärrä sitä, että miksi
minut päästettiin tällaisella suunnitelmalla kentälle; pilotinhan oli arvioinut vaikka kuinka moni taho. Kuulostaa karulta, mutta näin kävi.

Tarina ei kuitenkaan ole ohitse. Sain paljon dataa, josta tulen
tutkimaan eri kirjainten oppimisnopeuksien eroja. Olen pyöritellyt
dataa tänä syksynä työharjoitteluni lomassa ja koettanut etsiä sieltä
parasta laskukelpoista materiaalia, mikä on osoittautunut yllättävän
haastavaksi. Kokonaisuutena tein työt suht hyvin ja vedin kuvion aika
lailla putkeen, mikä ei ole kuulemma itsestäänselvyys. Siksi yliopisto
kai palkkasi minut jatkoon jo reissuni aikana. Tulen jatkamaan duunia
aallonharjalla, työtä joka tulee muuttamaan kehitysmaiden opetussuunnitelmia. Onneksi Mapenzin ja minun tiet kohtasivat: pidämme
yhteyttä usein ja uskon, että hänen kanssaan saamme Sambian nousemaan yhdessä. Vaikka pidän matkustelusta ja leopardi jäi kuvaamatta, niin aion tehdä tätä työtä enempi Suomesta käsin ja osa-aikaisena,
normaalien töiden ohella. Jos jotain olen oppinut, niin sen, etten enää
ikinä lähde pitkäksi aikaa ulkomaille, koska arvostan hyviä ihmisiä
niin paljon. Otan maailmanparannuksen jatkossa pienemmissä erissä
niiden vuoksi. Lienee kliseistä sanoa, että arvostan nyt perusasioita
eri tavalla ja että uskon löytäneeni itseäni. Kotini on edelleen korvieni
välissä, mutta silti tiedän mitä muuta koti tarkoittaa. Nämä asiat ovat
totta, enkä usko että olisin muuten niitä voinut löytää.
Joku voisi sanoa, että olen joutunut vähän erikoiselle tielle, mutta
en silti kadu mitään. Jos nyt lähtisin tekemään gradua, niin valitsisin
todennäköisesti tämän saman polun, vaikka tässä on mennyt jo yli
puolitoista vuotta eikä minulla ole kuin 15 sivua hapuilevaa tekstiä
ilman otsikkoa. Jos aiheeni ei olisi niin inspiroiva ja motivoiva, niin
olisin jo aikaa sitten etsinyt aluksi hyvän ohjaajan, lähtenyt vääntämään gradua parityönä ehkäpä valmiista aineistosta ja olisin valmistunut aikataulussa oravanpyörään. Nyt tuo ajatus tuntuu vähän vieraalta,
vaikka siinäkään ei ole mitään vikaa. Mielestäni gradun ei pitäisi olla
vain opinnäytetyö, koska se on loistava tilaisuus toteuttaa itseään ja
optimoida samalla tulevaa oravanpyörää. Elämä on liian lyhyt ja aivan liian arvokas asia ajelehtimiseen. Siksi kehotan jokaista etsimään
aktiivisesti omaa Afrikkaansa, mitä se ikinä onkaan ja alkaen tästä
päivästä.
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PYÖRÄVARKAUS

Stimppaukot

pyörävarkaan jäljillä
Mitä tapahtuu, kun Stimuluksen miehet kohtaavat Jyväskylän alamaailman?
Polkupyöräni katoamisesta alkoi jännitysnäytelmä, josta ei yllättäviä käänteitä
puuttunut.
Teksti ja valokuva Arimo Kerkelä / Piirrokset Anniina Kuusela

T

iistaina 18. syyskuuta 2013 kävelin
erään vuosikurssilaiseni kanssa Seminaarinmäen kampuksella. Päärakennuksen edessä oli juuri ollut pyöräilytapahtuma, jossa pistäydyn hankkimassa pyöräni
pohjaan turvakaiverruksen. Talutin tummanviolettia Jopoani, jonka ruostahrat ja muut
tuntomerkit olivat tulleet vuosien aikana todella tutuiksi. Olin saanut pyörän peruskoulun viidennellä luokalla, reilut kymmenen
vuotta sitten.
– Sitten harmittaa, jos tämä pyörä joskus
pöllitään. Tämä on kuitenkin ainoa tavara johon miulla on oikeasti tunnearvoa. Ja samalla
ainoa jota säilytän pitkiä aikoja ulkona valvomatta, pohdiskelin kaverilleni.
En silloin vielä tiennyt, että pyöräni varastettaisiin vain reilua vuorokautta myöhemmin. Enkä tiennyt sitäkään, että polkupyöräni katoamisesta alkaisi tapahtumasarja,
joka johtaisi dramaattisten vaiheiden kautta
kolmeen poliisin suorittamaan kiinniottoon,
kahden varastetun Jopon löytymiseen ja yhden etsintäkuulutetun kiinnijäämiseen. Nyt
tiedän.
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Tarinasta todeksi
Torstaiaamu 19. syyskuuta. Kävelen kotoani
luennolle Seminaarinmäelle. Edellisenä iltana olivat olleet toisen pääaineeni journalistiikan fuksiaiset, joiden alkaessa olin jättänyt
polkupyöräni yliopiston päärakennuksen
eteen. Jatkojen jälkeen en jaksanut koukata
kampuksen kautta, vaan kävelin suoraan kotiini. Voisin seuraavana aamuna hakea ajokkini ennen luentoni alkua. Eiköhän se yhden
yön pysy tallessa, ajattelin.
Vaan eipäs pysynytkään. Ennen Uutistyön
luentoa huomaan Joponi kadonneen. Vielä
luennon jälkeen kiertelen turhaan katsomassa, olisiko kulkupeli vain nakattu lähistölle.
Ei ole. Kävelen kotiin ja kirjoitan Facebookpäivityksen, jossa kertaan polkupyöräni keskeiset tuntomerkit ja pyydän kavereita soittamaan numerooni, jos pyörää näkyy jossakin.
Ajokin erottuvin yksityiskohta on mustaan
jesariin käärimäni satula. Ja vaikka istuin olisi
vaihdettu, on metallinhohtoinen tummanlila
varsin harvinainen ja erottuva Jopon väritys.
Illalla isännöin psykan jätkäporukan

lautapeli-iltaa penthousellani. Risk: Legacyn
pelaajiin kuuluvat allekirjoittaneen lisäksi
Stimuluksen tiedotusvastaava Tino Karolaakso, tapahtumavastaava Kimmo Haapanen sekä rivijäsenet Antti Lahtinen ja
Janne Rajaniemi. Ensimmäinen vieras Tino
esittää jo eteisessä pahoittelut pyöräni katoamisesta. Sitten hän kertoo kaveristaan, joka
oli löytänyt oman varastetun polkupyöränsä
nettihuutokaupasta. Tinon kaveri oli sopinut
tapaamisen myyjän kanssa. Kohtauspaikalla
kaveri oli pyytänyt, että voisi tehdä polkupyörällään pienen koeajokierroksen. Saatuaan
pyörän alleen oli hän vain polkenut pakoon
niin kovaan kuin pääsi, taakseen katsomatta.
Koska lautapeliporukkamme muut jäsenet
ovat tapansa mukaan myöhässä, ehdin kaivaa tarinasta inspiroituneena läppärini esiin.
Huuto.net auki, hakusanaksi Jopo ja hakutulokset näkyviin uusimmat ensin. Listan toisena on tummanvioletti Jopo Jyväskylässä.

Ollako vai eikö olla?
Myynti-ilmoituksen kuva on rajattu niin, että

“

nykkääni Nikon nimellä ja jatkan rikosilmoituksen täyttämistä.
Illan mittaan ja lautapelailun lomassa lähetän Nikon kanssa tekstareita kaupoista.
Hän haluaisin myydä Jopon mieluiten jo samana iltana. Väitän ettei se käy.
Selvä,eli tänään ei millään kerkeis?Kun
mulla huomenna ehkä
lähtöä toiseen kaupunkiin..mutta pyörä on nyt
sinulle sitten varattu :) ja
voin tuoda pyörän ovellesikin jos tänään haluat
pyörän niin kummallekin helpompaa
Lautapelailujen päätyttyä siirrymme jatkamaan iltaa Tinon kämpälle ja myös Stimuluksen taloudenhoitaja Iiro Korhonen liittyy
seuraamme. Loppuillasta viestitän Nikolle
palaavani asiaan seuraavani päivänä. Sovimme, että Niko tai hänen avopuolisonsa voisi
tuoda polkupyörän Savelan Nesteelle lähellä
Kortepohjaa. Niko mainitsee asuvansa Kortepohjassa, vaikka Huuto.netissä näkyvä osoite
sijaitseekin Pupuhuhdassa.
Perjantain aikana saisin toivottavasti
sumplittua poliisin paikalle. Ongelma tosin
on, että tapaamisen ajankohta jää edelleen
epäselväksi. Stimppa-aktiivit Tino ja Kimmo
lupautuvat joka tapauksessa turvakseni, vaikkei virkavalta saapuisikaan.

Pelko ja tilanteen
epävarmuus kalvavat
mieltä.

Peli käyntiin
Lautapeliporukkamme loputkin jäsenet saapuvat lopulta kämpälleni. Pohdimme yhdessä että olisi parasta, jos kauppapaikalle saisi
mukaan poliisipartion selvittämään tilannetta. Muiden asetellessa pelilautaa paikoilleen
istun huoneessani täyttämässä sähköistä rikosilmoitusta. Muutakaan en voi illalla enää
tehdä, sillä poliisiin päivystysnumero on jo
kiinni.
Silloin puhelimeni soi. Vieras numero,
en vastaa. Hetken päästä soittaa toinenkin
numero. Nyt numero on sama, jonka Huuto.
netin myyjä Niko (nimi muutettu) on ilmoittanut tiedoissaan. Annan puhelimen soida
loppuun. Tallennan molemmat numerot kän-

Terve vaan ja onnea
Torstain ja perjantain välisenä yönä nukun
todella huonosti. Pelko ja tilanteen epävarmuus kalvavat mieltä. Koska nukahtaminen ei luonnistu, päätän googletella hieman
pyörää myyvän Nikon taustoja. Silloin onni
potkaisee:
Facebookprofiilia ei löydy, mutta
mustiin pukeutunut ja
kaulasta tatuoitu nuori
mies näyttäytyy Naurunappulaan ladatussa
YouTube-videossa. Linkkaan klipin kaveriporukkamme FB-ryhmässä. Tiedämmepähän
minkä näköisen ja oloisen veijarin kanssa
olemme tekemisissä.
Aamulla herään aikaisin soittamaan poliisin puhelinpäivystykseen. Selitän tilanteen
naispäivystäjälle ja kysyn, voisiko poliisipartion saada avuksi kauppapaikalle. Vastaus ei
ole aivan sellainen, jota olen odottanut.
”Ei, ei me tällaiseen voida lähteä mukaan.
Se olisi rikokseen yllyttämistä.”
Siis hetkinen? En ole ihan varma kuka olisi yllyttämässä ketä ja mihin rikokseen, enkä
älyä sitä kysyäkään. Päivystäjä kehottaa mi-

nua tekemään rikosilmoituksen. Sanon, että
olen jo tehnyt sen. Hyvä, älä sitten tee muuta.
Mutta kun kaupat ovat jo alustavasti sovittu
tälle päivälle, selittelen.
”Siis oletko sä jo sopinut kaupat sen kanssa?” päivystäjä kauhistelee.
No joo, alustavasti kyllä. Aikaa ei ole vielä
lyöty lukkoon, mutta tässä kohtaa on vähän
hankala perääntyä. Lopulta päivystäjä antaa
periksi ja sanoo, että voisin tehdä mitä itse
haluan.
”No tee vaikka sillain, ihan miten parhaaksi näet. Soitat sitten meille jos saat pyöräsi takaisin.”
Lopetan puhelun hieman järkyttyneenä.
Jos pyörä edes on minun, olisi sen neuvotteleminen takaisin ilman poliisia paljon vaikeampaa. Soitan Kimmolle ja kerron uusimmat
käänteet. Päätämme jatkaa suunnitelmaamme, vaikka poliisista ei olisikaan apua. Sovimme, että tapaisimme Kimmon ja Tinon
kanssa pian yliopistolla ja miettisimme seuraavaa siirtoamme.
”Tämähän on tosi cowboy-meininkiä
mitä me nyt aiotaan tehdä”, Kimmo toteaa
puhelun lopuksi.

Käänne parempaan
Onneksi puhelimeni soi hetken päästä uudestaan. Soittaja on poliisi Ilkka, joka on juuri
lukenut rikosilmoitukseni jossa kerroin myös
Huuto.netissä myytävästä Joposta. Ilmoituksessani lukevat myös Jopon myyjän nimi,
osoite ja puhelinnumero. Ilkka haluaa tietää,
olenko aivan varma että myytävä pyörä minun. En ole, mutta sanon että tummanvioletin Jopon myyminen puoli päivää omani
varastamisen
jälkeen
tuntuisi minusta melko
suurelta sattumalta. Poliisi toteaa, että tapauksessa on ainakin syytä
epäillä rikosta.
Virkavallan ei ole
mahdollista käydä pyöräkauppias Nikon kotona, sillä Huuto.netin
tiedoista löytynyt osoite Pupuhuhdassa on
väärä. Nuorukaisen postit ohjautuvat Poste
restanteen, eivätkä poliisitkaan tiedä tämän
olinpaikkaa. Ainoa vaihtoehto siis on, että
saisin sovittua tapaamisen Nikon kanssa ja
ilmoittaisin siitä poliisille. Jos jokin poliisipartio olisi vapaana, voisi se saapua paikalle. Voin soittaa suoraan Ilkalle, mutta hänen
työpäivänsä loppuisi jo neljältä. Sen jälkeen
voisin vain soittaa hätänumeroon, selittää tilanteen ja toivoa parasta.
Suunnitelmassa on vain yksi mutta: en

“

tunnistettavat osat jäävät otoksen ulkopuolelle. Runkolukkoa, tarakkaa ja mustalla jesarilla päällystettyä satulaani ei näy. Suttuisesta
sisäkuvasta en voi mitenkään tietää, onko
myytävä pyörä minun vai jonkun muun.
Varastetulta se joka tapauksessa vaikuttaa.
Polkupyörä on laitettu myyntiin vain paria
tuntia aiemmin polkuhinnalla. Huutaminen
alkaisi 110 eurosta tai
pyörän saisi suoraan
itselleen 160 eurolla.
Huutokauppa päättyisi
jo parin päivän päästä. Myyntitavan lisäksi
myös myyjä itse herättää epäilyksiä. Näin nimimerkki Scorpion91 esittelee sivulla itsensä:
Unelma auto tarkoitus vielä jonain päivänä ostaa.Teemme töitä ja etsimme kaikenlaista
mitä myydä,minun harrastukseni on korjailla pyöriä ja myydä eräälle liikkeelle niitä.Ja
Jopot itse myyn reilulla voitolla.
Katson myös myyjän muita myytäviä ja
myytyjä kohteita. Profiili on vain muutaman
viikon vanha, mutta myydyistä tuotteista löytyy jo pari vanhempaa Jopoa ja yksi Nokia
Lumia. Luen vanhoja tuotekuvauksia kiinnostuneena.
Kuvassa oleva Jopo Mobil myynnissä.Meillä on perheessä ollut Jopoja aina,mutta nyt
myymme molemmat vanhat pois.Kunto on
hyvä,loistava ajaa ja keskellä on taitto kohtakin kuten kuvasta näette.Pyörän voi tulla noutaa tai lähetän matkahuollon paketissa.
En voi varmuudella tietää onko löytämäni tummanvioletti Jopo sama, joka minulta
varastettiin edellisenä yönä. Se on kuitenkin
ainoa johtolankani. Kirjaudun Huuto.netin
käyttäjätunnukselleni ja valitsen Osta heti
-vaihtoehdon. Kun olen ilmoittautunut ostajaksi, pläjähtävät ruudulle myyjän nimi, osoite ja puhelinnumero.

Päätämme jatkaa
suunnitelmaamme,
vaikka poliisista ei
olisikaan apua.
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Tähän voi vaikka kirjoittaa
jotain eikä kukaan huomaa

saa Nikon puhelimeen yhteyttä. Yritän soittaa useampaan kertaan ja lähetän tekstareita.
Turhaan. Onko pyörämyyjä alkanut epäillä
jotakin?

Jäsenistön aktivointia

Tapaaminen pyöräkauppiaan kanssa sovittiin Savelan Nesteelle.
keskustelun sisällön. Ilkka sanoo soittavansa
takaisin kun varmistuu, pääsisikö kenttätutkintapartio siviiliautossa paikalle.
Sitten – lisää odottelua. Ensin vierähtää
vartti ilman uutta puhelua. Sitten toinen.
Kahtakymmentä vaille neljä Kimmo ja Joona lähtevät polkupyörillään Savelan Nesteelle
odottamaan. Jään pälyilemään kelloa, hermoilemaan itsekseni ja pelaamaan Joonan
tietotekniikka-aikoinaan koodaamaa autopeliä. Kymmentä vaille neljä puhelimeeni soitetaan salatusta numerosta.
”Arimo Kerkelä”, vastaan.
”XVBRZ KHHH BRTZZ”, vastataan
toisesta päästä.
”Anteeksi, nyt ei kuulu kuin pelkkää
rätinää.”
”BRZHHH TSRP KHH”, soittaja jatkaa
kertomustaan.
Yhteysongelmiinko koko homma nyt
kaatuu? Kävelen kerrostaloasunnon parvekkeelle, mutta puhelu
ei muutu yhtään sen
selvemmäksi. Kuulen
edelleen vain vaimeaa sirinää ja kohinaa,
jonka rytmi muistuttaa puhetta.
”Ei saa edelleenkään mitään selvää. Soitatteko uudestaan, jos sitten alkaisi toimia?”
”Soitetaan uudestaan, soittaja sanoo selvällä
äänellä ja lopettaa puhelun.”

Kymmentä vaille neljä
puhelimeeni soitetaan
salatusta numerosta.

Kuohuntaa ja kohinaa
Kolmelta alkaa tapahtua. Niko soittaa toisesta
numerosta ja kertoo sammuttaneensa oman
puhelimensa, koska se kuulemma on hajalla.
Kävisikö kaupat Savelan Nesteellä kello 16?
Kyllähän ne käyvät. Niko väittää ettei tiedä, toisiko hän itse vai hänen tyttöystävänsä
polkupyörän lopulta paikalle. Kun puhelu
päättyy, soitan välittömästi rikosilmoitukseni
lukeneelle poliisille Ilkalle ja kertaan äskeisen
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Tapaan ystäviäni Kimmoa ja Tinoa epävarmoissa tunnelmissa. Voimme vain toivoa,
että pyörämyyjä Niko ottaisi yhteyttä. Sen
jälkeen olisi vielä epäselvää, saisimmeko poliisin paikalle ja mitä sitten tapahtuisi.
Tulevan puheenjohtajan viisaudella Kimmo painottaa, että tärkeintä olisi oma turvallisuus. Jos pyörä olisi minun mutta myyjä
kävisi uhkaavaksi, olisi parempi vain juosta
pakoon kuin leikkiä sankaria. Sovimme, että
Kimmo ja Tino menisivät kauppapaikalle
etukäteen tarkkailemaan tilannetta. Tulisin
itse paikalle yksin vasta heidän jälkeensä. Jos
poliisipartio ei pääse paikalle, on meidän pärjättävä kolmestaan.
Tekstiviesteissään Niko oli sanonut asuvansa Kortepohjassa puolisonsa kanssa. Lähdemme haahuilemaan ympäri Kortepohjaa
katsoen, josko pyöräni löytyisi jonkin kerrostalon pihasta. Itse olen liikkeellä kävellen,
kun hallituslaiset taluttavat pyöriään.
Kiertelemme pitkään, mutta tuttua tummanviolettia Jopoa ei arvatenkaan näy. Iltapäivällä Tinon on poistuttava pakkaamaan,
sillä hänellä lähtisi pian juna kotipaikkakunnalle. Ennen Tinon lähtöä päätämme soittaa
varoittamatta Kortepohjan ylioppilaskylän
R-talossa asuvan kandiparini, Stimuluksen
rivijäsenen Joona Heimosen ovikelloa.
Hieman hämmentyneenä ja päivän tapahtumista autuaan tietämättömänä Joona päästää saattueemme sisään kimppakämppäänsä.
Kerromme tilanteen ja Tinon lähdettyä näytämme Joonallekin
Naurunappulan videon, jolla pyöräkauppiaamme Niko esiintyy.
Yritän vielä kerran
soittaa Nikon numeroon. Ei edelleenkään yhteyttä.

Voi juku mikä perjantai
Uusi puhelu kenttätutkintopartion kanssa
onnistuu paremmin. Poliisi kertoo toimintasuunnitelmansa sekä autonsa värin ja merkin.
He kysyvät myös omat tuntomerkkini, jotta
tunnistaisivat minut huoltoasemalla. Partio

ajaisi paikalle tasan kello 16, eikä minunkaan
pitäisi saapua yhtään etuajassa.
”Oli siellä pyörää myymässä sitten tyttö tai
poika, niin me otetaan se kiinni, poliisi toteaa.”
Kun puhelu päättyy, alan kiskoa takkia
päälleni. Ei ole ainakaan vaaraa että olisin
liian aikaisin asemalla, sillä olen edelleen
Kortepohjassa ja kello on pian viittä vaille
neljä. Vajaan kilometrin etappia ei käveltäisi
viidessä minuutissa. Matkalla naputan Kimmolle lyhyen tekstarin, jossa kerron poliisin
hoitavan ja mainitsen poliisin käyttämän siviiliauton tuntomerkit.
Loppumatkan hölkkäämisestä huolimatta olen Nesteellä reilut viisi minuuttia myöhässä. Saavun bensa-aseman eteen ja näen
Kimmon ja Joonan istuskelemassa terassilla.
Hetken päästä poliisi viittoo minut nurkan
taakse. Siellä odottavat poliisin lisäksi nuori
pelästyneen oloinen nainen ja tummanvioletti Jopo.
Tilanteessa on vain yksi ongelma. Jopo ei
ole minun.

Katsaus ajassa taaksepäin
Saavuin sovitulle tapaamispaikalle reilut viisi
minuuttia myöhässä. Sitä ennen oli tapahtunut paljon.
Ensiksi Savelan Nesteelle polkivat ystäväni
Kimmo ja Joona. He jäivät istumaan ja odottamaan bensiksen edessä olevalle terassille.
Seuraavaksi paikalle saapui nuori nainen
tummanvioletin Jopon kanssa. Nainen istahti
kavereistani viereiseen pöytään. Tämän jälkeen naisen seuraksi ilmaantui maastotakkinen mies. Mies ei ollut Naurunappulan videolla näkemämme Niko, vaan joku aivan muu.
Kaksikosta seuraavaan pöytään käveli kolmas

“

Kortepohjaa. Jään kuuntelemaan, kun poliisi
ilmoittaa kenttäradioon kavereideni kanssa
sopimistaan järjestelyistä.

”Täällä sitä vaan istutaan”
Tämän jälkeen minulla ei ole enää paljoakaan
tehtävää huoltoasemalla. Aikani rupateltuani
toivotan poliisille hyvät viikonloput ja lähden kävelemään takaisin Joonan asunnolle.
Kandiparini kämppis
voisi päästää minut
sisään odottelemaan
Kimmon ja Joonan yhteydenottoa.
Olen juuri astumassa sisään kerrostalon
rappukäytävään, kun puhelimeni soi. Päätän
jäädä ulos puhumaan puhelua. Soittaja on
Ilkka, sama poliisi joka oli aamulla lukenut
rikosilmoitukseni ja ottanut minuun yhteyttä. Hän kysyy minulta onko poliisipartio vielä Nesteellä. Sanon etten tiedä, sillä olen jo
lähtenyt paikalta. Sitten Ilkka kysyy minulta
vielä satulastani ja juttelemme hetken.
”Minullakin loppui työvuoro neljältä,
mutta täällä sitä vaan istutaan”, mies naurahtaa.
Puhelun päätyttyä näen Kimmon ja Joonan polkevan paikalle. Luulen kavereideni
palaavan asunnolle takaa-ajon jo päätyttyä.
Olen väärässä.
”Se Niko on jossain
täälläpäin, Kimmo toteaa
ja pälyilee ympärilleen.”
Mitä olin tällä kertaa
missannut?

Toinen poliiseista ja
maastotakkimies ovat jo
poissa näkyvistä.

Kommandojoukot liikkeelle
Huomaan melko nopeasti, että Jopo on jonkun muun. Rungon ruostetäplät eivät ole
paikallaan, tarakka on eri, turvakaiverrus on
väärässä kohtaa. Menee silti hetki ennen kuin
sisäistän tosiasiat. Haen asemalta servettejä
joilla pyyhin puhtaaksi kohdan, jossa oman
turvakaiverrukseni kuuluisi olla. Ei mitään,
ei edes hiomajälkiä.
Sitten kiinnitän huomiota satulaan. Se on
peitetty irtonaisella lisäpehmusteella. Kurkistan pehmusteen alle: sieltä löytyy oma, mustalla jesarilla verhoiltu satulani. Hetkinen, siis
mitä? Varastettujen pyörien osia on vaihdettu
keskenään kenties tunnistamisen vaikeuttamiseksi. Väärä pyörä, oikeat varkaat.
Pyörää kaupannut teinityttö katsoo maahan vaitonaisena. Paikalle jääneen poliisin
mukaan tyttö on kertonut, ettei Huuto.netin
myyjä Niko päässyt itse paikalle. Nainen ja
maastotakkimies olivat kuulemma vain kaverinsa pyynnöstä tuoneet pyörän, eivätkä tiedä
tilanteesta mitään muuta.
Tässä kohtaa tapahtumavastaava Kimmo
saapuu luoksemme kertomaan uudesta ohjelmanumerosta: Niko olikin istunut yksin
terassin kolmannessa pöydässä. Kaverini
tunnistivat Naurunappulan videolta tutun
nuorukaisen, kun tämä oli poistunut rauhallisesti Kortepohjan suuntaan poliisin otettua
muut myyjät kiinni! Kimmo kertoo Nikon
pukeutumisen sekä kulkusuunnan ja ehdottaa poliisille, että hän ja Joona voisivat lähteä
polkemaan karkurin perään. Jos Nikoa vielä
näkyisi, kaverini soittaisivat poliisille tämän
liikkeistä.
Järjestely käy poliisille, joka kertoo Kimmolle että tämä voisi soittaa näköhavainnoista suoraan hätänumeroon. Sitten Kimmo ja Joona katoavat polkupyörillään kohti

Karkulaisen matka

tosi. Ainoa mahdollisuutemme on, että tämä
jostain ihmeen syystä päättäisi palata takaisin
Rentukan liepeille. Silloin tapahtuu jotakin.
”Onko toinen noista Niko?” Kimmo kysyy
ja osoittaa katseellaan kauempaa lähestyvää
kaksikkoa.
Joonan asunnon suunnalta saapuu kaksi
miestä polkupyöriä taluttaen. Kimmo ja Joona kääntävät selkänsä noin viidenkymmenen
metrin päähän pysähtyvälle parivaljakolle.
Niko ei ole voinut nähdä vielä minua, joten
voin vilkuilla saapujia hieman kavereitani
vapaammin. Kysyn Kimmolta Nikon tuntomerkkejä. Musta pipo? On. Hupparissa punainen logo? On. Vihertävät housut? On.
On se Niko. Kimmo soittaa uudestaan hätänumeroon ja ohjaa poliisit paikalle.

Jälkinäytös
Seikkailuun lopussa ei nähdä enää suurempaa loppuhuipennusta. Kotvan kuluttua poliisit kurvaavat Nikon ja tämän kaverin luokse. Miehet eivät yritä pakoon. Koko joukkion
on odotettava paikalla vielä yli vartti tilavampaa poliisiautoa, sillä kaikki kiinniotetut ja
pari polkupyörää eivät mahtuisi yhteen siviiliautoon. Illalla puran päivän kokemuksia
kotonani ja yritän sisäistää tapahtumasarjaa.
Vuorokauden vellonut stressitila on vihdoinkin ohi.
Sunnuntaina yksi poliisi kysyy puhelimessa, haluaisinko kaupatusta Joposta satulani
itselleni. Päätän kieltäytyä. Onpahan pyörän
oikealla omistajalla satula valmiina. Lisäksi
voisin jatkossa bongailla
jäljittämäämme pyörää kaupungilla satulan
perusteella.
Sen jälkeen polkupyörästä ei kuulu pitkään aikaan mitään. Viikkoja myöhemmin
käyn poliisiasemalla hakemassa rikosilmoituksen jäljennöksen vakuutusyhtiötä varten.
Jäljennökseen on liitetty myös poliisin selvitys esitutkinnasta ja sen tuloksista. Raportista
selviää, että sekä kaupattu että Nikon kerrostalolta hakema Jopo olivat varastettu aiemmin samalla viikolla. Lisäksi pyörää myynyt
teinityttö oli karannut nuorisokodista ja sen
takia etsintäkuulutettu.
Vaikken siis saanutkaan omaa Jopoani
takaisin, tulimme vahingossa selvittäneeksi
pari muuta rikosta. Ihan hyvä saldo sekin.

“

henkilö, johon Joona ja Kimmo eivät kiinnittäneet vielä erityistä huomiota.
Näihin aikoihin Kimmo sai tekstiviestini,
jossa kerroin poliisipartion käyttämän siviiliauton tuntomerkit. Kimmo näki poliisien
ajavan mutkan taakse ja sanoi Joonalle lähtevänsä sivummalle soittamaan puhelua. Sitten
Kimmo käveli poliisien luokse ja kertoi missä
pöydässä pyörämyyjät istuivat. Poliisit ottivat
kauppiaat kiinni.
Kun itse saavun
paikalle, ovat toinen
poliiseista ja maastotakkimies jo poissa
näkyvistä. Mutkan takana odottavat vain poliisi, teini-ikäinen tyttö
ja polkupyörä, joka ei olekaan minun.

Kimmo ja Joona
antoivat miehelle
etumatkaa ja jatkoivat
varjostamistaan.

Ilmeisesti Niko oli juossut alkumatkan huoltoasemalta päästyään, sillä mies käveli jo
melko kaukana Kimmon ja Joonan yhytettyä
hänet.
Kaksikko seurasi kauempaa, kuinka Niko
käveli sisään yhteen kerrostaloon. Kaverini
soittivat hätäkeskukseen ja ilmoittivat talon
osoitteen. Sitten Niko poistuikin pytingistä
polkupyörän (sekin tietysti Jopo) kanssa ja
lähti polkemaan kohti Kortepohjan opiskelija-asuntoja. Kimmo ja Joona antoivat miehelle etumatkaa ja jatkoivat varjostamistaan.
Anniskeluravintola Rentukan ja Joonan
kämpän lähettyvillä kaverini kadottivat pyörävarkaan. Nikon sijaan he löysivät minut
lähistöltä. Jäämme kolmestaan Rentukan
eteen jauhamaan joutavia ja tarkkailemaan
ympäristöä. Poistumisreittejä on liian monta,
jotta voisimme tietää minne kohteemme ka-

Tarina on julkaistu aiemmin hieman eri
versiona osoitteessa www. teleportaasi.fi
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KAIKENLAISTA PÄHKÄILTÄVÄÄ JA PÖHKÖILTÄVÄÄ
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Stimppabotti tiedottaa
What would I Say -verkkosivulla (http://what-would-i-say.com/) voi generoida
satunnaisia Facebook-päivityksiä käyttäjän aiempien julkaisujen perusteella.
Satunnaisesti tuotetut Stimuluksen viestit paljastivat Stimppaukon todellisen
luonteen.
Koonnut Arimo Kerkelä

”Moikka, Ahdistelen teitä varten!”
”Stimppa
va.”

on

ehdottoman

”SPOLilla on uusi
kumppani
nimeltä
KEBAB !”

sito-

yhteistyöJYVÄSKYLÄN

”Kaipaatko rentouttavaa perjantai-iltaa
kylpylässä?
Ei
hätää, sillä nyt voi saada.
Ottakaa huomioon, että ohjelma
alkaa ilmoittautuminen trainingiin, jonka aiheena on kommunikaatio ja”
”Vastaamalla
31.1
mennessä teet tästä vuodesta vielä
paremman kuin kaukosuhteissa
olijat saavat suklaamuffinin
tai kaksi. Lauri Löfberg, Ärsykkeen päätoimittaja”
”Jos drinkkien teon opetteleminen kiinnostaa, niin ei kipuu, ei pääse ajamaan bussilla
rakennustyömaan takia.
”Stimppa on valmistunut 20.7.”
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”Jokainen opiskelija voi hakea
vaikuttamaan yliopiston kirjaston kahvilaan!”
”Stimuluksella oli hyvä tilaisuus menee päällekkäin osan
luentojen kanssa, jipii!”
”Ensi
keskiviikosta
lähtien tarjolla Helmeä läppää eli
huippusuosittu psykanopiskelijoiden saunailta Turussa, lisäinfoa tulossa sähköpostiin!
psst! Jyväskylä on käynnissä.”
”Tulkaahan saunomaan, ei hätää! Ilmoita siinä tapauksessa
mahdollisesta auttavasta kädestäsi osoitteeseen”

”Kokous kello 16 alkaen. Iltaseiskalta on vielä tilaa!!”
”Tulevan lukuvuoden kursseille
ilmoittautuminen on huomisissa
pikkujouluissa.”
“Paritanssikurssi olisi tiedossa, eli nyt olisi ystävällistä jos niin nyt kaikki Passionin terdelle, tääl on jo”
”Hei!Tulehan pelaamaan tänään
sählyä naisten vuorolle, niin
saadaan hyvät falafelit!”
”Hoi
on!”

Stimppa,

missä

Stimppa

”Huomenna loppuu huomenna”
”Ilmoittautuminen
parisalsan
alkeiskurssille on käynnissä
Mattilanniemessä, nyt kaikki
te, jotka mahdollisesti voisivat olla hyödyllinen yhteisö”
”Fuksit Jyväskylän aikuispsykiatrian osastoille joulumieltä tuomaan! Jäsenille kaksi
1,5l limsaa mukaan. Tsekkaa
mailista lisätiedot. Ilmoittautuminen on aikaa”

”Järjestettävään seksuaalikoulutukseen. Olkaahan siis valmiina paikat menevät nopeasti, etenkin alle 21vuotiaille,
joita voidaan ottaa mukaan”
”Yo wazzup dawg?”
”Heissulivei, ilmoittatuminen
crossfittunnille jatkuu tämän
syksyn lehdessä.”

Arkistojen kätköistä: Ärsyke 1/1983

Lisää vanhoja

e

f
Liity kannatusjäseneksi!

Ärsykkeitä voi lukea
Stimuluksen kaapilla
Y33:n aulassa.

Uhkaako valmistuminen päättää hauskan ajanjakson ainejärjestössä?
Ei se mitään, sillä nyt voit liittyä Stimuluksen kannatusjäseneksi!
Kannatusjäseniksi voivat ryhtyä yksilöt ja yhteisöt, jotka eivät vielä
järjestöön muuten kuulu.
Stimuluksen kannatusjäsenenä tuet toimintaamme, etkä itsekään jää
puille paljaille. Kannatusjäsenet kutsutaan Stimuluksen vuosijuhliin
sekä joka vuosi yhteen juuri heille suunnattuun tapahtumaan.
Kannatusjäsenyyden hinta on 30 euroa kolmelta vuodelta tai 100
euroa ikijäsenyydestä. Maksun voit maksaa Stimulus ry:n tilille
529002-40142909 viitenumerolla on 1203 (ikijäsenyys) tai 1232
(kolme vuoden jäsenyys). Liittyessäsi ota yhteyttä sihteeriimme
Annukka Niemelään (sihteeri@stimulus.fi).

h

g
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Why can’t you hear a psychologist go to the bathroom?
-The ”P” is silent.

Kuka on Psykologian laitoksen ripatuin professori?
- Lea Bulkkinen.

Kuka taikuri tutki ihmisten sosiaalisia rooleja 1970-luvulla?
- Philip Zimzalabimbardo

Niksi-Stimppa
”Mee uimaan aamusin, kaikki lähtee
siitä. -M”
”Piä kirjasto opiskelupaikkana niin saat
olla kotona rauhassa nauttien!”
”Nappaamalla ruokailusta muutaman
ylimääräisen Sonaatti-paperin ei tarvitse
ostaa nenäliinoja tai talouspaperia.”

”1. Hanki seurustelukumppani. 2. Ehdollista se viemään roskat, tiskaamaan,
kokkaamaan, käymään kaupassa jne. 3.
Nauti!”
”Lataa OpenOfficen sivuilta valmis pohja oppimistehtäville ja muille toimeksiannoille. Sivunumerot alkavat oikealta
sivulta! -Elämäänsä turhaan tuhlannut”

”Niksi maailman parantamiseksi: Lakkaa tuijottamasta omaa napaasi.”
”Vanhasta pyörän sisäkumista ja nippusiteestä teet näppärästi ehkäisyvälineen.
-D”
”Dumppari päivässä pitää mielen virkeänä... :)”

Sarjakuva on julkaistu aiemmin syksyn 2013 fuksien varjo-opinto-oppaassa
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ÄRSYTTÄÄ-palsta
”Ei ole tarpeeksi ryhmäyttämistä heti alussa,
pitäis olla leikkimielisiä yhteisöllisyyttä huomaamattomasti parantavia ja rakentavia leikkejä, semmosta missä kaikilla olis lapsellisen
hauskaa. Semmosiin sais helposti mukkaan
uuet ja kiinnostuneet vanhat. Ei ihmisiin tutustuta menemällä pubiin istumaan yksille ja
puhumaan siitä, paljon sai pisteitä pääsykokkeista.”

”Pyörätiellä on aina joku edessäsi. Alaspäin
et pääse viilettämään, ylöspäin ähistessä lisähaastetta tuovat riveittäin liikkuvat ihmiset.
Oli suunta mikä tahansa, aina siellä on joku,
ja taatusti keskellä.”

”kaikkialla on kylmä ja luita kolottaa”

”Yksi asia mikä sekä ärsyttää että huolestuttaa, on psykologianopiskelijoiden taso. Luitte
oikein. Tuntuu, että useilla ihmisillä täällä on
hyvin alhainen erilaisuudensietokyky. Olen
kohdannut eri ihmisten kanssa käydyissä keskusteluissa rasismia, ennakkoluuloja esim. eri
uskontokuntiin kuuluvia henkilöitä kohtaan,
korkeakoulukiusaamiseksi luokiteltavaa katteetonta pahan puhumista opiskelutovereista,
ylemmyydentuntoa mielenterveysongelmaisia kohtaan, vaitiolovelvollisuuden laiminlyöntejä ja yleistä niheilyä kaikkea sitä kohtaan, mikä ei mene yksiin oman elämäntavan
kanssa.”

”Ärsyttää kun ei pysty urheilemaan täysillä.”
”Kurssit menee päällekkäin perkele.”
”Lumi tuli, lumi suli.”
”Tyhjään luentosaliin tulevat ihmiset, jotka
pakkautuvat reunoille istumaan ja antavat vihaisia katseita, kun pyydät heitä väistämään,
jotta pääsisit keskelle istumaan, kun muualla
ei ole tilaa!!!!!”
”YlistönMÄELLE kipuaminen tekee hyvää lihaksille, mutta ärsyttää, kun todellinen kunto
paljastuu sitä ylös kiivetessä.”
”Ärsyttää, kun gradua ei ehdi kirjoittaa muilta
palautusta odottavilta tutkielmilta.”
”Mua ärsyttää se, miten paskat pohjatiedot
joillain stimppalaisilla on syventävillä kursseilla. Jossain vaiheessa kaikesta_mahdollisimman_helpolla_läpi-asenteesta pitäisi kuitenkin päästä eroon, jos ei halua olla työelämässä rasittava, katteettomalla ammatillisella
omanarvontunnolla varustettu puoskari.”
”Joo joo, vanha virsi, mutta miten ihmeessä
voi olla joka ikinen päivä näin harmaata ja
surkeeta, vähemmästäkin jo ahdistaa?! Mielestäni marraskuussa pitäisi voida jäädä kaikkina harmaina päivinä pötköttämään peiton
alle ja unohtaa kaikki velvollisuudet.”

”Pimeys ja kaamosmöksötys höhpöh!”
”kun on niin paska sää ja pimeää”

”Ärsyttää, kun tulee ahnehdittua aina liikaa
ruokaa Piatossa tai jossakin muussa ruokalassa. Maksan tästä 2,60e, joten otan siihen sitten varmasti ne kaikki 7 punajuuripyörykkää,
3 leipää ja ison kasan salaattia. Miksen tajua,
että saan vatsani pienemmälläkin täyteen!”
”Pimeys ärsyttääpi, kokoajan tekisi mieli vaa
maistella suklaata ja olla viltin alla piilossa.
Epistä kun karhut voi vaan nukkua ohi koko
talven.”
”Ärsyttää ku jengi on vaan päättäny, että nyt
loppu hauskanpito.”
”Se ärsyttää, että kurssisuoritusten tuleminen
korppiin kestää iiiiiiiiiikuisuuden.”
”Dumpin pojat!!”

”Ärsyttää ryhmätöiden ja projektien yhteistyön epäonnistuminen jos kyse on toisten
ihmisten itsekkyydestä ja välinpitämättömyydestä kantaa korkensa kekoon. Olemme aikuisia ihmisiä ja luulisi ettei ketään tarvitsisi
holhoten vaatia suorittamaan hommiaan!”
”Ärsyttää Koasin kämppien lämmityksen
puute ja se, että aamulla herää nenä täynnä
kohmeisia räkäkikkareita.”
”Ärsyttää kun diat tulevat vasta luentojen jälkeen Koppaan, jos edes silloinkaan. Murrurrurur!!!”
”rahattomuus”
”Ärsyttää ihmiset jotka kävelee hitaasti. Ja
sillee päämäärättömästi, ihan kun ne ois eksyksissä. Ja sitten mä törmään niihin ja on
kauheen kiusallista. Kävelkää normaalisti,
jooko.”
”Mua ärsyttää, että pitää olla aina niin aikuinen. Kaikille vois tehä ihan hyvää olla välillä lapsellinen ja välillä teini ja välillä vaikka
mummomainen tai pappamainen. Älkää kaverit jumahtako mihinkään, vaan hyväksykää
ja ruokkikaa kaikkia puolia itsessänne, jos ja
kun siltä tuntuu!”
”ÄRSYTTÄÄ EDELLEEN se kun ihmiset
ei osaa pysäköidä pyöriänsä! Käyttäkää sitä
keskushermostoa hallitsevaa elintänne, pahvit - miksiköhän ne telineet on olemassa? Ei
varmaankaan esimerkiksi siksi, että voisit
parkkeerata pyöräsi niiden eteen poikittain.
Tungen kohta sen telineen jonkun hanuriin
poikittain.”
”Ärsyttää ihmisten turhanpäiväinen ilkeily ja
välinpitämättömyys. Miksi ei voida olla mukavia toisille ihmisille? Onko se itseltä pois,
jos joskus sanoisi jotain mukavaa toisille?”

Lisäksi tämä yksi avautuminen on niin hieno, että se ansaitsee oman osionsa:

N

oniin! Työelämänopinnot: Luennoitsijat todella heikkotasoisia. Miten voidaan kuvitella kenenkään oppivan, jos näytellään
A4 paperia luokan edessä ja osoitellaan siitä kohtia? Slaidit
mustanaan tekstiä, joista puolet hypitään yli koska: ”näitä teidän ei
tarvi tehdä”. Sitten ne psykonetluennot. Joita muuten aivan liian moni
syventäväkin on. Perso kakkosen luennoilla oli käyty läpi, että luennot
on oppimisen kannalta heikoin toimintatapa. Miten sitten luennot,
joilla opetukseen osallistuminen on mahdotonta? Mitä helvetin pelleilyä tämä on? Noh tästä päästään sitten seuraavaan idiotismiin. Läsnäolopakko. Miksi meidän on käytävä joka luennon ensimmäisellä 15
minuutilla, VARSINKIN jos se on tallennen jopa viiden (5!!) vuoden
takaa, jonka voi katsoa myös kotona. Miksi pitää olla keinnotekoinen
läsnäolopakko, joka ei edes konkreettisesti pakota ketään olemaan luennoilla sen listan kiertämistä kauempaa. Hankkikaa vittu kunnollisia
luennoitsijoita ja luentojen sisältöä, että ihmiset sattuis myös HALUAMAAN sinne luennoille, koska siellä OPPIS jotain. Kaiken hyvän li-

säksi nämä läsnäolopakolliset kurakurssit menevät päällekkäin, jolloin
on pakko tehdä jotain korvaavia tehtäviä joistain kursseista. Ja nyt puhutaan opinnoista, joita suositellaan ja jotka on pakko tehdä samana
vuonna, ennen harjoitteluun menoa. Todella käsittämätöntä on myös
se, että käsitellään testikursseilla 1940 luvulla tehtyjä testejä, joihin ei
ole tehty muutoksia (TAT) tai joiden uusimpia versioita ei ole käytössä
suomessa (MMPI). Tämän lisäksi asian esilletuomisesta ja kyseenalaistamisesta seurauksena oli luennoitsijan defenssi ja omaan ammattitaitoon vetoaminen. Kaveri ymmärtää selvästi täydellisesti tieteellisen
yhteisön toimintatavan ja mentaliteetin. Vittuako sitä kyseenalaistamaan. Lisäks PK5:lle ja PRFlle löysin ilmaisia nettipohjaisia vaihtoehtoja googlettamalla. Ja ei, kyseessä ei oo haksun huumorisivujen versio
vaan ihan yliopistopohjanen 300 itemin testi, joka perustuu big fivelle.
Työelämään valmentavilla luennoilla puhutaan opiskelijan oikeuksista, little too late. Yleisöä olis kiinnostanu enemmän ne työelämään
liittyvät asiat, joita kyllä tuli, mutta valittaa piti. Valitkaa siitä saatana.

ÄRSYKE 2/2013 27

