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Pääkirjoitus
Ärsykkeen tekeminen on muuttunut vuosien myötä paljon, jo ihan lähihistoriassakin. Pari vuotta sitten Ärsykkeestä
tehtiin vain nettiblogi-versio ja sitä aiemmin Ärsykettä ei pariin vuoteen ilmestynyt. Lehteä kootessani juttelin vanhojen
Stimppalaisten kanssa Ärsykkeestä. 1980-luvulla Ärsyke ilmestyi monesti vuoden aikana ja tekeminenkin oli erilaisempaa.
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Ärsyke on Stimulus
ry:n jäsenlehti, joka
ilmestyy 0-2 kertaa
vuodessa. Lehti ottaa
vastaan sen aihepiiriin kuuluvia kirjoituksia ja kuvia. Lehden
sisältö ei välttämättä
edusta Stimulus ry:n
virallista kantaa. Lehti
ei vastaa artikkeleissa
esiintyvistä mahdollisista virheistä.
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Tänä päivänä Ärsykkeen tai minkä tahansa tekeminen on
paljon virtuaalisempaa. Esimerkiksi tämänkin lehden tekstit
ovat sähköisesti tuotettuja ja jokainen kirjoittaja on saanut lukuisia sähköposteja minulta varsinkin deadlinen lähestyessä.
Joitakin kirjoittajia en edes ole tavannut kasvotusten Ärsykkeeseen liittyen. Mutta 30 vuotta aiemmin ei ollut Internetiä
tai sähköpostia. Tekstit kirjoitettiin kirjoituskoneella ja jos tuli
virhe, niin kirjoitettiin uudelleen. Lehteä koottiin ”leikkaa ja
liitä”-menetelmällä, tosin verrattuna nykypäivään apuvälineenä ei ollut CTRL + C ja CTRL+ V vaan sakset ja liima.

Stimuluksen historian muistelu tulee ajankohdaksi ajankohtaiseksi ensi vuonna, kun rakas ainejärjestömme
täyttää 50 vuotta. Itselleni tärkeä motivaatio saada Ärsyke
tehdyksi ovat tulevat Stimuluslaiset. Nykyäänkin Stimuluksen
historiassa tuntuu olevan ”mustia aukkoja” ja olisi kiva kuulla, millaista Stimuluksen toiminta on ollut aiemmin. Tämänkin päivän Stimuluksesta voi tulla viiden kymmenen vuoden
päästä ”musta aukko” sen aikaisille Stimuluslaisille, ellei mitään konkreettista, kuten valokuvia tai ainejärjestölehteä, jää
muistoksi. Nykyäänhän kaikki tieto ja kuvat ovat tietokoneen
ihmeellisessä maailmassa. Kun nykyiset opiskelijat lähtevät
työelämään, niin kuvat jäävät heidän koneelleen. Tätä ”mustaa aukkoa” täyttämään on ainejärjestölehdellä tärkeä rooli.
Toivottavasti ensi vuonnakin mahdollisimman moni innostuisi
osallistumaan Ärsykkeen tekemiseen, vaikka sitten ärsytyksiä
jakamalla Ärsytys-palstalla.

Mutta ennen kun alamIhmettelenkin suuresti, miten Ärsykkeitä saatiin aiem- me viettämään juhlavuotta,

niin toivottavasti sitä ennen
nykyiset, tulevat tai entiset
Stimppalainen saisivat jotakin itselleen tämänkertaisesta Ärsykkeestä.
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min kokoon, ja vielä nopeammalla tahdilla kun nykyään. Ihan
vain jo sen takia, että miten se päätoimittaja sai patisteltua
kirjoittajia vai juoksikohan kulloinenkin päätoimittaja kirjoittajien perässä kampuksella. Ehkä lehdet koottiin silloin Ärsyketiimien voimin. Mitä enemmän ihmiset kokevat toiminnan
omakseen, sitä omistautuneita he asialle ovat. Nykyäänhän
Stimuluksella pyörii tapahtumatiimi, miksei tulevaisuudessa
sitten myös Ärsyke-tiimi.
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Hej. Ei minulla oikein ole sanoja tälle.
Toimiminen Stimuluksessa on ollut yksi
elämäni opettavaisimpia ja antoisimpia settejä. On ollut
siistiä pystyä oikeasti
luomaan jotain uutta tänne ja olemaan
mukana niin monessa, pystyä tekemään,
antamaan, vaikuttamaan ja aina tasaiseen
tahtiin myös itse saamaan jotain joko oivalluksena hetkessä, tilaisuutena sattuman
kautta tai konkreettisesti drinkkilippuina.
Se, mitä haluaisin enemmän ja enemmän
välittää eteenpäin, on melko yksinkertainen viesti: Tämän kultakaivoksen louhiminen on mahdollista jokaisessa pestissä.
Millään ei ole rajoja. Tietty elämänsisältöä
voi ja pitää tiputella tiskiin onnellisuuden
omenapuun muiltakin oksilta, mutta mistä muualta voisi saada samaa vaikutusta
ja yhtä palkitsevasti ja yhtä siistillä tavalla

ANNAKAISA VARJUS
Ärsykkeen päätoimittaja

omaan sosiaaliseen elämään, ammatilliseen identiteettiin, minäpystyvyysuskomuksiin ja tulevaisuuden näkymiin? Olen
nyt niin onnellinen siitä, että minut tuupattiin puheenjohtajaksi silloin fuksivuotenani 2010. Se kevät oli kyllä melko hajottava,
ja taisin sanoa useammankin kerran odottavani hallituksenvaihtokokousta, jonka
piti tuoda helpotus elämälleni ja ajanhallinnalleni. Syksyllä 2010 olin jo varovasti
toista mieltä. Olin opetellut hoitamaan
asioita, ja minusta tuntui vielä siltä, että annettavaa olisi uusien ideoiden muodossa.
Lisäksi halusin näyttää itselleni, että pystyn
sitoutumaan melko vaativiinkin tehtäviin
tässä pätkätöiden yhteiskunnassa. Nyt olen
valmis vaikka mihin. Rajoja ei ole.
Raaka faktahan kuitenkin on se, ettei
tästä olisi tullut yhtään mitään ilman hyviä
ihmisiä ympärilläni. Tämä muistuttaa nyt
jotain levynkansitekstiä, mutta iso kiitos
teille jotka ovat jaksaneet minua, delegointia, keskustelua, käskyttämistä, tiedonku-

lun katkoksia ja epäselviä maileja. Toivottavasti te, ja teidän kauttanne moni muu,
on saanut tästä kaikesta jotain irti. Jos se on
vaikka edes sadasosa siitä, mitä minulle on
lohjennut tästä kaivoksesta, niin olen hyvin
iloinen puolestasi.
Tässä kirjoittaessa hallituskauttani
on jäljellä enää 81 päivää ja lopun ajan taputtelua on ilmassa. Stimuluksella menee
kuulemma kovempaa kuin kuuteen vuoteen, oletettavasti pidempääkin aikaan.
Koska tunnen nykyisen laivan kapteenin,
niin tiedän että kovempaakin voisi mennä.
Stimulus tarjoaa jo nyt paljon hyvää, mutta
vielä on paljon missä voisi kehittyä. Hakekaa pesteihin, olkaa mukana ja uteliaita, ottakaa pestistä (elämästä) kaikki irti - ei voi
saada mitään, jos ei itse anna ensin. Anna
paljon, saat enemmän. Yllätyt (:
Ystävällisin terveisin,
Karri-Pekka Kauppinen
Stimuluksen puheenjohtaja
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”Miten opetus voi antaa riittävät
valmiudet selviytyä monissa erilaisissa tehtävissä ja erityisalueilla?”

Psykologikoulutus ja työelämävalmiudet

P

sykologia on laaja tieteen ja
sovellusten alue. Psykologeja
työskentelee hyvin monissa eri tehtävissä. Tämä on
tietysti opiskelijan näkökulmasta hyvä
asia. Psykologian peruskoulutus antaa
mahdollisuudet sijoittua myöhemmin
moniin erilaisiin työtehtäviin. Suurin
osa psykologeista työskentelee kliinisellä
sektorilla, mutta myös siellä työntehtävät vaihtelevat hyvin paljon. Laitoksen
näkökulmasta on tämä jossain määrin
ongelmallista. Miten opetus voi antaa
riittävät valmiudet selviytyä monissa erilaisissa tehtävissä ja erityisalueilla? On
myös haasteellista tarjota koulutuksessa
tilanteita, jotka vastaavat kaikkia niitä
käytännön olosuhteita, joissa psykologit
toimivat. Käytännössä on hyvin vaikeaa
tarjota opetuksessa kokemuksia kaikista
niistä tilanteista tai työtehtävistä, joihin
psykologit päätyvät.
Hyvän akateemisen koulutus, jossa
yhdistyvät sopivalla tavalla sekä kliiniset
tai työelämätaidot sekä tutkimus ja siihen liittyvät taidot antaa kohtuullisen hyvät valmiudet selviytyä hyvin monista sel-
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laisistakin tehtävistä, joita ei suoranaisesti
ole opetettu tai käsitelty opetusohjelman
aikana. Koulutuksessa opetetaan paljon
yleisiä taitoja ja valmiuksia, joita voidaan
soveltaa monilla erilaisilla alueilla. Näitä
taitoja ovat esimerkiksi taidot, jotka liittyvät tiedon hankkimiseen, loogiseen päättelyyn, ongelmien ratkaisemiseen, tutkimustulosten ymmärtämiseen, asioiden
tarkempaan määrittelyyn, sosiaaliseen
vuorovaikutukseen ja asioiden ilmaisemiseen kielellisesti. Alueesta tai asiasta
riippumatta kaikki nämä taidot auttavat
selviytymään tilanteissa, joita ei suoranaisesti ole opetettu koulutuksen aikana.
On selvää, että opiskelijan voi olla
välillä vaikeaa nähdä tai ymmärtää kaikkia koulutuksessa käsiteltävien asioiden
yhteyttä psykologin työhön. Eihän opiskelijalla ole kokemusta psykologin työstä. On samalla todettava, ettei varmaan
kaikilla opettajilla ja tutkijoillakaan ole
aina selvää näkemystä siitä, miten opetuksessa vaadittavat asiat tai taidot liittyvät psykologin työhön. Hehän toimivat
usein omien kiinnostuksen kohteiden ja
projektien ohjaamina. Olennaista tässä

on nähdäkseni se, että psykologian koulutus sisältää paljon sellaista, joka lisää
yleisiä valmiuksia selviytyä psykologin
työstä. Toisaalta on täysin selvää, että
meidän tulisi vielä enemmän kiinnittää
huomiota työelämävalmiuksien opettamiseen koulutuksen aikana. Niissä on
paljon kehittämisen mahdollisuuksia ja
tarvetta. On myönteistä, että Jyväskylän
yliopisto on linjannut, että näiden valmiuksien opettaminen ja lisääminen on
yksi yliopistomme strategisista linjauksista. Niihin tulee siis kiinnittää huomiota. Tehtävä ei ole helppo. Esteenä ovat
sekä vanhat perinteet, että rajalliset voimavarat opetuksen järjestämisessä. Pyrimme laitoksella myös jatkossa yhteistyössä opiskelijoiden kanssa kehittämään
ja lisäämään työelämävalmiuksia. Tämä
on tärkeää sekä opiskelijoiden että suomalaisen yhteiskunnan kannalta.
RAIMO LAPPALAINEN
Kliinisen psykologian ja
psykoterapian professori
Laitoksen johtaja

k

Anekdootti
Stimuluksen logosta

oskapa joissakin yhteyksissä, joissa henkilökunta on törmännyt opiskelijoihin muutoinkin kuin
opetuksen ja tutkimuksen merkeissä, on käynyt
ilmi, että Stimuluksen nykyisen (huom.) logon alkuperästä liikkuu erilaisia ja epämääräisiä huhuja, korjattokoon
tämä seikka seuraavalla pienellä anekdootillisella kuvauksella.
On kuitenkin huomoitava, että ihmisen pitkäkestoinen muisti
tunnetusti ei ole kovin tarkka kaikkien yksityiskohtien suhteen.
Niinpä seuraavassakin tarinan pätkässä on tarpeen mukaan seassa rekonstruktoitua ainesta.
Stimulusta on aina luonnehtinut idearikas aktiivisuus sekä opintoihin liittyvissä asioissa että vapaa-ajan harrastuksissa, jotka on
useinkin pyritty yhdistämään. Niin tuolloinkin helmikuussa
1991, jolloin aktiviinen opiskelijajoukko suunnisti Prahaan, jonne he olivat järjestäneet itselleen kutsun opintomatkalle. Heidän
lieväksi pettymyksekseen he havaitsivat (vai olikohan se tiedossa jo vähän ennen matkaa), että heidät vastaanottava opiskelijajoukko ei ollutkaan psykologian opiskelijoita vaan luonnontieteilijöitä, kaiketi biologian alalta. Tämä seikka ei kuitenkaan
mitenkään häirinnyt Prahan mielenkiintoisiin nähtävyyksiin ja
kuuluisaan yliopistoon tutustumista. Retkestä kehkeytyikin kaikille antoisa ja mielenpainuva reissu lukuisine kommelluksineen,
off-side teattereineen ja illanviettoineen sekä kaupungilla että
opiskelija-asuntolassa, jonne
meidät ystävällisesti maijoitettiin. Yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista
oli bussireissu lähellä
sijaitsevaan Karlovy Varyn kylpyläkaupunkiin
ja siellä uiminen luonnollisen kuumalähteen
lämmittämässä ulkoilma-altaassa lumihiutaleiden leijaillessa kasvoille ja auringon laskiessa
kukkuoloiden taa. Ehkäpä
huikeimpia kokemuksia “köyhille” psykologian opiskelijoille,
tuolloin halvan tsekkiläisen rahan
aikaan, oli mahdollisuus tarjota isäntä-

opiskelijoille koko menun gourmet-ateria liekitettyine konjakkeineen eräässä Prahan kalliista ravintoloista.
Koska tarkoitus ei ole laatia sen kummempaa matkakertomusta,
niin palataan itse aiheeseen. Eräänä reissuaamuna, kun muut
vielä nukkuivat tai nauttivat hitaasta aamusta prahalaisessa
opiskelija-asuntolassa, päätimme kämppäkaverini Petri Tiitan
kanssa lähteä vähän jaloittelemaan kaupungille. Aamu oli, kuten helmikuiset aamut Prahassa, raikkaan tuntuinen, vaikkakin
vähän sumuinen ja viileä. Kaikkialla oli hiljaista ja syrjäkaupungin katukuva harmaa korkeine betonitaloineen. Puhelimme niitä näitä joutavia, mitä nyt tuollaisena aamuna yleensä
puhutaankin. En ole varma, tuliko mieliimme tuossa vaiheessa
Stimuluksen silloinen logo - isopäinen ja lyhytjalkainen sätkää
öyhyyttelevä mies, jonka sätkä olisi nähtävissä kylläkin vain
kynänä kunnon freudilaisen tulkinnan mukaan - vai käänsikö
edessämme oleva juliste puhelinpylväässä ajatuksemme tähän.
Selvää on kuitenkin, että kummankin katse kohdistui prahalaisen päivälehden mainosjulisteeseen - niin sen tulkitsimme. Pysähdyimme tolpan viereen ja katsoimme julistetta ja toisiamme
- asia oli sillä selvä; tuon julisteen kummallisesta hahmosta tulisi
uusi Stimulus-logo. Ei sillä, että vanha logo olisi ollut mitenkään huono tai jo vanhanaikaiseksi
käynyt - Oli vain aika siirtyä uuteen aikakauteen, jättää koulukuntien väliset jännitteet omaan historiaansa
ja hyväksyä postmodernin
psykologian fragmentaarisuus. Jotain symboliikka
olimme tuosta julisteen
kuvasta löytävinämme.
Irroitimme huolellisesti
julisteen pylväästä varoen, ettemme repisi sitä
ja käärimme sen rullalle ja pistimme reppuun.
Kummankin suupielissä
karehti hetken pieni hymy
- “ever so hilarious”, kuten
meillä silloin tällöin oli tapana todeta.
Ex-stimuluslainen
PAAVO
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MUISTA MYÖS NÄMÄ
The annual EFPSA congress
22.-28.4.2012 Rødby Færgessa Tanskassa
teemalla ”Mind the Body”

EFPA- kongressi
Istanbulissa 4.-8. 7.

3.

heinäkuuta kokoontui
iloinen
psykalaisten
joukko Helsinki-Vantaalla,
tarkoituksena
viettää viikko EFPA:n (European Federation of Psychology Associations) kongressissa Istanbulissa. Merkit olivat hyvät alusta alkaen: lentokoneessa saimme
vieressä istuneelta turkkilaiselta lääkäriltä pienen romaanin verran matkavinkkejä. Nostimmekin maljaa reissulle melkoisen hyväntuulisina. Saapumispäivä meni
kaupunkia ihastellessa ja majapaikkaan
asettuessa. Hostellin nuhruisuus vain
herätti meissä pientä kauhistusta. Chill
Out- hostelli oli nimensä veroinen- ei
tehnyt mieli tsillata sisällä. No, eipä sinne mentykään hostellilla roikkumaan.
Ensimmäisen kongressipäivän ohjelmana oli avausseremonia upeassa
kongressikeskuksessa. Turkin psykologiliiton toivotettua vieraat tervetulleiksi
oli EFPA:n puheenjohtajan Robert Roen
vuoro pitää avauspuheensa otsikolla “tarvitseeko Eurooppa psykologeja”. Tätä
Roe toivoi paikallaolijoiden pohtivan
viikon aikana. Kenenkään ammatti-identiteetti ei tainnut ajautua vakavaan kriisiin, sen verran innostunutta puheensorinaa yleisöstä kuului ohjelmanumeroiden
välillä. Nautittuaan tanssiesityksestä
väki siirtyi komealle näköalaterassille
tapaamaan kollegoja ja siemailemaan
cocktaileja. Auringon laskiessa Bosporin salmelle tuumasimme siinä kansainvälisen psykologijoukon keskellä, että
olisi sitä voinut hullumpaankin paikkaan
tulla. Kongressikeskukselta jatkoimme
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EFPSA:n ESS –European Summer School
lisätieto tapahtumasta löytyy EFPSA:n
nettisivuilta ja tarkemmat tiedot ensi
kesästä päivittyvät myöhemmin

Istanbulin yöhön mukanamme pari unkarilaista jatko-opiskelijaa.
Esitelmiä kongressissa oli valtava määrä. Millä tahansa hetkellä kello
kahdeksan ja neljän välillä saattoi valita
mieleistään ohjelmaa useiden kymmenien luentojen ja posteriesitysten joukosta. Ohjelmavihkoa kannatti selata
tarkkaan, sillä esitysten taso oli myös
todella vaihteleva. Kaikki olivat varmasti panostaneet esityksiinsä, mutta
joskus ongelmaksi muodostui puhujan
heikko englannin kielen taito. Varmimpia valintoja ohjelmistossa olivat pääauditoriossa pidetyt keynote- luennot. Yksi
keynote- puhujista oli Salli Saari, jonka
esitys tsunamin jälkeisestä kriisihoidosta Suomessa keräsi mukavasti yleisöä.
Suomalainen osaaminen kriisityössä oli
vahvasti esillä, sillä ohjelmasta löytyi
myös Jokelan ja Kauhajoen kouluampumisten kriisihoitoa käsittelevä esitys.
Se taas, että kongressi pidettiin Turkissa,
toi tervetullutta vastapainoa psykologisen tutkimuksen länsikeskeisyydelle.
Kävimme kuuntelemassa mm. esityksiä
turkkilaisen maskuliinisuuden rakentamisesta ja skitsofreniasta turkkilaisessa
yhteiskunnassa.
Eräs kongressin huippukohtia oli
Philip Zimbardon esitelmä. Zimbardon
kuulusta vankilakokeesta tulee kuluneeksi 40 vuotta, minkä kunniaksi mies lupasi
olla puhumatta kokeesta enää koskaan.
Mukaansa tempaava esitys käsitteli lapsen itsesäätelyn kehittymistä. Salissa oli
kuitenkin sellainen henki, että sisältöä
tärkeämpää oli tämän elävän legendan

Kuvat: Katariina Ala-Karjanmaa ja Nina Lindgren
ja psykologian rokkitähden näkeminen
livenä. Zimbardo taisi olla tästä hyvin
tietoinen kutsuessaan ihmisiä luokseen
yhteiskuvaan tai lyhyelle juttutuokiolle.
Amerikansisilialaisen professorin silmä
naiskauneudelle oli tallella vielä 80 vuoden kypsässä iässä - kutsu oli tarkoitettu “especially to girls who wanna have
fun!” Pitihän meidän stimppalaistenkin
mennä kuvaan.
Kongressin päätöstilaisuudessa esitetyt tiedot kertoivat, että paikalla oli
ollut yli 3000 psykologia. Suurin osa
osallistujista oli eurooppalaisia, mutta
muualtakin, mm. USA:sta ja Japanista,
oli runsaasti väkeä. Kaikille jyväskyläläisille kyseessä oli ensimmäinen ulkomainen kongressi, useimmille ensimmäinen kongressi ylipäätään. Melkoinen
kokemus olikin! Suomalaiset olivat erinomaisesti edustettuna, meitä oli kaikkiaan yli 40. EFPSA:n (European Federation of Psychology Students´ Association)
mainioissa pippaloissa selvisi lisäksi,
että Turkin jälkeen eniten perustutkintoopiskelijoita kongressissa oli Suomesta!
Reissun tärkeintä antia oli luonnollisesti kongressi, mutta viikon aikana
ehdittiin toki katselemaan kaupunkia.
Hostellimme sijaitsi vilkkaan Istiklalkadun varrelle aivan kaupungin ydinkeskustassa, viihteelle ei siis ollut pitkä matka. Istiklal oli kävelykatua lähes kahden
kilometrin matkalta ja vaikutti olevan
jonkinlainen pääkatu. Eurooppalaisen
oloisen ja tyylikkään Istiklalin sivukadut
olivat varsin monimuotoisia, monet todella rähjäisiä. Kujat olivat täynnä pieniä

baareja ja kuppiloita. Joissakin meno oli
hurjempaa, toisissa taas istuttiin raukeina
polttelemassa vesipiippua ja pelaamassa
backgammonia.
Istanbulin historialliseen kierrokseen kuuluivat Hagia Sofia, Sininen
moskeija ja sulttaanin palatsi Topkapi.
Bosporin risteilyllä näimme lisäksi osia
Konstantinopolin muurista. Enimmäkseen historiaa ei tarvinnut varta vasten
etsiä, sitä oli kaikkialla. Kävimme mm.
turkkilaisessa kylpylässä, hamamissa,
joka oli ollut toiminnassa yli 400 vuotta. Lämpimillä marmorilevyillä makoilu
olikin rentouttavaa – ei hullumpi vastine
saunalle. Maksullista kylvetystä emme
vain uskaltaneet ottaa, se näytti ja kuulosti ennemmin rangaistukselta kuin palvelulta. Shoppailuun Istanbulissa riitti
luonnollisesti mahdollisuuksia ja ruoka
oli hyvää. Aivan hostellimme vieressä oli paikka, josta sai hyvän hotellitason aamiaisen n. viidellä eurolla. Sitä
mahdollisuutta käytimmekin lähes joka
aamu.
Loistoviikon jälkeen paluu arkeen
ja kesätöiden pariin teki hieman orvon
olon, mutta ainahan on mahdollisuus lähteä reissuun uudelleen. Seuraavan kerran
EFPA kongressi järjestetään heinäkuussa 2013 Tukholmassa. Kynnys lähteä ei
tule ainakaan kasvamaan! Suur´kiitokset
Nina Lindgrenille ja Ville Ritolalle matkajärjestelyistä, sekä Psylille, PYRYlle
ja Jyväskylän yliopiston psykan laitokselle matkan tukemisesta!
JAAKKO NUORVA
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Psykologiaa, Pohjoismaita ja Internettiä

N

PS-Nordic Psychology Students kokoaa
Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan, Viron ja
Islannin psykologian opiskelijat yhteen. NPS
sai alkunsa vuonna 2009 Oslossa ja tavoitteena on ollut, että NPS-seminaari järjestettäisiin joka vuosi.
Viime vuonna tapahtuma oli SPOL-seminaarin yhteydessä Turussa. Tänä vuonna tapahtumapaikkana oli Ruotsin
Uppsala ja aiheena Internet ja psykologia. Suomesta matkalle lähti opiskelijoita Jyväskylän ja Turun yliopistoista
sekä Åbo Akademiasta.
Suomalaisten matka alkoi jo torstaina 10.5., kun lähdimme laivalla kohti Tukholmaa. Ruotsin pääkaupungissa
hyppäsimme junaan ja matka kohti Uppsalaa alkoi. Uppsala sijaitsee noin 40 minuutin junamatkan päässä Tukholmasta. Perjantain ohjelmassa oli vasta iltapäivällä ilmoittautuminen, joten ehdimmekin hyvin tutustua Uppsalaan,
Pekka Töpöhännän kaupunkiin.
Majoittautuminen tapahtui Uppsalan yliopiston/ylioppilaskunnan mökkialueella, jota vuokraillaan opiskelijoille,
jos he haluavat opiskella rauhassa luonnon helmassa. Illalla
oli ohjelmassa teeman mukainen elokuvailta eli The Social
Network, joka kertoo Facebookin perustajasta.
Lauantai oli varattu luennoille. Ensiksi kuultiin pienet
esitelmät jokaisesta osallistujamaasta. Uutena tietona tuli

”Norjalaiset haaveilevat reseptinkirjoittamisen oikeudesta ja tienaavat
noin 4000€/kk.”

ainakin, että norjalaiset haaveilevat reseptinkirjoittamisen
oikeudesta ja tienaavat noin 4000€/kk. Ruotsalaisia ja tanskalaisia lähteekin joskus Norjaan rahan perässä. Tanskassa
vasta-valmistuneilla on vaikeuksia löytää työpaikkoja. Virossa psykologin ammatti ei ole kovinkaan arvostettu, välillä selvännäkijöitäkin uskotaan enemmän ja palkkakin on
noin 1500€/kk. Islantilaisia ei ollut seminaarissa.
Pääluentojen aiheena oli teeman mukaisesti Internet
ja psykologia. Jonas Mosskin näkökulmana oli sosiaalisen
median vaikutus yksilöihin. Toisena puhujana ollut Moa
Gisterå puhui BRIS:stä, joka järjestää lapsille ja nuorille
auttavia chatteja. Emilia Bergen Åbo Akademiasta kertoi
nettipedofiliasta. Hoa Lynin aiheena olivat erilaiset Internet- ja matkapuhelinsovellukset, joita psykologi voisi työssään käyttää. Hän itse oli kehitellyt Viary:n, josta lisätietoa
voi löytää www.viary.se . Luentojen jälkeen oli vielä vapaata
keskustelua pienryhmissä.
Illalla osa seminaariporukasta valmisti yhdessä kolmen
ruokalajin illallisen ja lahjojakin seminaarin järjestäjille annettiin. Eri maiden laulukulttuuria päästiin kokeilemaan
ja saunakin oli lämpimänä. Sunnuntaina seminaari päättyi
NPS-kokoukseen, jossa valittiin seuraavaksi seminaarimaaksi Viro. Seuraavan kerran pohjoismaisiin opiskelijatovereihin pääseekin tutustumaan jossakin päin Viroa ensi
vuoden aikana. Erityiskiitokset tästä reissusta SPOL:lle ja
Psylille tuista ja Anninalla Åbo Akademiaan käytännönasioiden järjestämisestä.
ANNAKAISA VARJUS

Mattilanniemen B- ja C-rakennukset purettanee. Seuraavassa katkelmia Ärsykkeestä 3/1980, jolloin
Mattilanniemeen oltiin vasta siirtymässä sekä uutinen lokakuun Jylkkäristä (12/2011). Opiskelijan
ongelmat ovat samankaltaiset vuosikymmenestä riippuen. Nyt vain joudutaan menemään jo
Ylistönmäelle ja ainejärjestötilaa vastaa kaappi. Tämä sivu on omistettu MaC:lle ja MaB:lle.

Good Bye MaB ja MaC!
Niinpäniin, maailma on paikka, jossa elämme. Kaiken
lisäksi se ainakin välillä tuntuu ihan seidettävältä
paikalta. Mutta eikö mitä, aina joku pässinpää löytää
jostakin aiheen valittaa. Tässä tapauksessa pässinpää
olen minä ja risut saa se arkkitehtipoloinen, joka laati
tiilikasasta Mattilanniemen identtiset kaksoset. Minä
nimittäin luulin, että kyseisellä tyylillä rakentaminen
on jo mennyttä aikaa. Molemmat rakennukset sopisivat
ehkä paremmin byrokraattisiksi virastoiksi (Ai, eikö
ne olekaan sellaisia?) kuin yliopiston rakennuksiksi.
Ehkä pitkät käytävät luovat asioihin syvyyttä ja valkeat
seinät rauhoittavat meitä ohjelmoidun opetuksen valtavaan
taakan alla ryömiviä opiskelijaparkoja. Eri asia on taas
se kuinka kauan pelkät valkeat seinät riittävät. Ainakin
siihen asti kun ne alkavat lähetä toisiaan. Siihen
saakka voimme toivoa (me laiskurit), että rakennukset ja
pyörätelineet lähtentyisivät toisiaan. Ei silti, eihän
lisäliikunta pahaa kai tekisi kenellekään keskivertoopiskelijalle. Niitähän me emme toki itse ole. Hyvä
tutkimusaihe liikunnan opiskelijoile olisikin miten
Mattilanniemeen päivittäin raahautuvien kunto eroaa
Humanisteista tai kasvatustietelijöistä, jotka eivät
koskaan ole kuulletkaan ko. paikasta.
Stimulus on saanut parjaamastani paikasta toimitilaa
(MaC 333) (korruptiotako). Ja koska tila on, sille
saatava käyttöä. Tosin pienuutensa vuoksi sitä on vaikea
kuvitella lukusaliksi mikä Mattilanniemestä puuttuu
tyystin. Mutta esim taukohuoneeksi se on ihan sopiva.
Eli siinäpä oli kaikuja kanakopista. Turhaahan se oli,
mikään ei muutu, kun kaikki kerran on näin pitkällä.
”Täytyy oppia alistumaan.” (Leppänen, A., 1980) Siitä
kuitenkin enemmän motiiviteoriani esittelyn yhteydessä,
jolle toivon saavani tilaa tästä lehdestä. Onhan tämä
”alan” lehti.
			Aarno Laitila

Kuva: Annakaisa Varjus
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Työniloa II
Punaista pinta
neliömetreittäin.
Kaikuvaa pintaa,
yhtä paljon.
Ja se kaikuu.
On paljon ääniä.
Silti niin vähän elämää.
Harmaata.
Kenkien kopinaa.
Se on MaC
MaC
MaC
.
.
Ärsyke (4/83)
:

”Ja kun Mattilanniemi
alkaa käydä
ahtaaksi, siirrytään
Jyväsjärven taakse,
Ylistönmäelle.”
Vaikka Mattilaniemeen
sivuitse rakennetaankin
jo vilkasliikenteiseksi
muodostuvaa ohitustietä,
on myös odotettavissa
”luonnonrauhaa”. Mattilanniemi
tulee nimittäin kuulumaan
osana viheraluepuutarhaa.
Yliopiston biologian laitoksen
kanssa tehtävä puutarha tulee
palvelemaan virkistyksen
ohella kasvitieteellistä
opiskelua. Kaupungin toimesta
on jo ehostettu aikoinaan
kaatopaikkajätteillä täytetty
Lutakko toimivaksi satama- ja
venerannaksi. Tulevaisuudessa
kaupungin tarkoitus on tehdä
kevyen liikenteen väylä
ympäri Jyväsjärven puu- ja
kukkaistutuksineen. Edelleen
on tarkoitus tehdä uimaranta
Korkeakoskenlahden rantaan
lähelle laitosrakennuksia.

Jylkkäri (12/2011)

Kasvien kohtalo kysymysmerkki

Mattilanniemen purettavia B- ja C-rakennuksia ympäröivien kasvienkohtalo puhuttaa. Alueella kasvaaesimerkiksi nauhuksia, kuunliljoja ja kotipihlajatutkimuksen puita (...) Sisäpihalla ja B:n ja C:n ulkopuolisilla seinustoilla kasvaa yli 50 erilaista puuvartista ja 60
erilaista perennaa. B- ja C-talojen tilalle rakennetaan
noin 20 miljoonaa euroa maksava uudisrakennus.
Ärsyke 2/2011 9

Fuksiksi kutsutaan korkeakoulujen ensimmäisen vuosikurssin ylioppilaita.
Nimitys on lainattu saksasta, jossa Fuchs tarkoittaa kettua
Lähde: Wikipedia

Tosifuksin tunnustukset

T

Kuvat
:

Noora

Mäke

lä

ätä kirjoittaessani psykologian opintojani on takana reilu
kuukausi. Muiden fuksien
tavoin saavuin nimenhuutoon 1. syyskuuta täynnä tarmoa – ja
täysin pihalla kaikesta. Yliopistoelämä
käynnistyi pikkuhiljaa tutoreiden ohjauksessa, vaikka aluksi ohjaajien opit
tuntuivat painottuvan kaikkeen muuhun
kuin opiskeluun. Ensimmäiset päivät kuluivatkin infotilaisuudesta ja illanvietosta toiseen säntäillessä. Opinnot alkoivat
pehmeästi tilastotieteiden johdatuskurssilla.
Hidas aloitus oli hyvää vastapainoa
sille vauhdille, jolla järjestin muuttoni
Jyväskylään. Hain keväällä useampaan
paikkaan, enkä vielä tiennyt mihin tahtoisin. Tampere vai Jyväskylä? Journalisti
vai psykologi? Täkäläisen psykologian
valintakokeessa arpaonni suosi, ja pääsin jatkoon soveltuvuuskokeeseen. Kun
iloitsin välietapistani Facebookissa, myös
paikallinen kaveri onnitteli ja teki samalla jatkoehdotuksen: jos muutan kaupunkiin, niin hänelle kelpaisi kämppis.
Seuraavina viikkoina Jyväskylän
psykologian laitos alkoi vaikuttaa yhä
mieluisammalta vaihtoehdolta, siitä
valinta- ja soveltuvuskokeen uudet tuttavuudet ja hienot kokemukset pitivät
huolen. Kun eräänä kauniina heinäkuun
päivänä postilaatikkoon tupsahti tieto opiskelupaikasta paksussa paketissa,
soitin välittömästi jyväskyläläiselle kaverilleni kyselläkseni kämpän etsinnästä.
Yllättynyt tuttavani totesi, että hänellä on
asuntoesittely edessä jo samana päivänä.
Iltakahdeksalta oli minun vuoroni hämmästyä puhelimessa: saimme asunnon,
ja edessä olisi muutto Mäki-Mattiin.
Muutin uuteen kotiini elokuussa,
pari viikkoa ennen opintojen alkua. Luppopäivät vietin rennosti elellen. Kaupungissa asusteli muutamia kavereita, joiden
kanssa pystyi pyörimään kantamatta
huolta huomisesta. Laiskottelun lomassa
rupesin kuitenkin miettimään elantoa-

10 Ärsyke 2/2011

ni. Rahalla kun on se paha tapa, että jos
sitä ei ole muualla, niin ainakin se pysyy
mielessä. ”Voisinpa tehdä jotain avustajanhommia johonkin lehteen opintojen
ohessa”, tuumin kämppäkaverilleni perjantai-iltana. ”Jyväskylän ylioppilaslehdellä on maanantaina avustajapalaveri.
Voin antaa päätoimittajan sähköpostiosoitteen jos haluat”, kuului vastaus. Ja
niin oli taskurahat turvattu.
Yliopisto-opinnot alkoivat lopulta
syyskuussa. Alussa minulla riitti pähkäiltävää niin suurissa kuin pienissäkin
asioissa. Miten käytän Korppia? Mitä
voin ottaa sivuaineeksi? Entä mistä löydän ruokalassa aterimet? Tosifuksina
opintopisteetkin olivat melko hämärä
termi, mutta tilanne selkeni pikkuhiljaa. Onneksi en ollut ongelmien kanssa
yksin, vaan muut uudet opiskelijat olivat
samassa tilanteessa. Fukseilla on loistava
ryhmähenki, ja porukasta on löytynyt
runsaasti uusia hienoja tuttavuuksia.
Elämään yliopistolla on mahtunut jo
nyt runsaasti yllätyksiä. Jos kalenterissa
on tyhjää, niin aukot täyttyvät nopeasti.
Asunnon etsinnästä tuttu vauhti on jatkunut myös psykologian laitoksella. Viivytin Stimulukseen liittymistä pitkään.
Kun lopulta maksoin jäsenmaksuni, päädyin toimintaan nopeasti mukaan. Tulin
valituksi ainejärjestön hallitukseen – päivä liittymiseni jälkeen. Ehdin suunnitella tiedotusvastaavaksi ryhtymistä lähes
useita minuutteja, ennen kuin asetuin
ehdoille. Ainakaan vielä en ole pestiin
tarttumista katunut.
Jos äkkikäänteitä on muuten riittänyt, niin opiskelussa olen ottanut rauhallisemmin. Opintopisteitä kertyy pikkuhiljaa, mutta valmistuminen tuntuu vielä
kaukaiselta ajatukselta. Miksi hosuisin?
Vietän Jyväskylässä vielä monta vuotta,
joten voin yhtä hyvin nauttia näistä ajoista. Täältä ei ole mikään kiire pois.

Kuvat: Millamaari

Maailman eläimet ovat olemassa omista syistään. Niitä ei ole tehty ihmisiä varten
sen enempää kuin tummaihoiset on tehty valkoihoisille tai naiset miehille.
-Alice Walker-

Mitä tänään syötäisiin?

T

ämänkin tuotokseni olen kirjoittanut yömyöhällä silmät
ristissä, voimaannuttavan
musan ja deadlinen kipakan
paukkeen säestämänä. Onneksi olen
sentään ehtinyt syömään hyvin. Aamiaiseksi perinteistä puuroa, päivälliseksi
perinteitä kunnioittamatonta karjatonta
paistia perunamuussilla ja myöhäiseksi
iltapalaksi rouheata sämpylää välissänsä
tomaattia ja kylmäsavu-tofua. Om nom.
Niin, juustoja ja makkaroita ei minun
jääkaapistani löydy. Olen vegaani. Vältän siis kaikkea eläinperäistä ruokaa ja
roinaa. Valintaani on lukuisia syitä, joista tärkein on haluttomuuteni aiheuttaa
kärsimystä.

ARIMO KERKELÄ
Bristol Animal Rights Collective

Kun osa eläimistä on päässyt nukkumaan sohviemme nurkkiin, on toiset
alistettu tuotteen rooliin. Näin on, vaikka tiedämme, että kaikki eläimet kyke-

nevät iloitsemaan, muistamaan ja pelkäämään.
En usko syrjintään tai arvotukseen syntyperän perusteella. Tämä periaate pätee
myös yli ihmislajin. Vaikka valtakulttuurimme monissa piirteissään perustuukin
vähemmän onnekkaiden riistoon, ei se
estä henkilökohtaisten, poikkeavien valintojen tekemistä.
Mielestäni spesismille, lajisorrolle, on
yhtä hatarat perusteet kuin rasismille.
Moraalisesti kestävä yhteiskunta ei voi
rakentua riiston varaan. Rakenteellista
epäoikeudenmukaisuutta ei kuitenkaan
tarvitse niellä. Niinpä en minäkään niele
lihaa, kuljen silmät auki ja syön hyvällä
omatunnolla jatkossakin. Valintani ei
köyhdytä omaa elämääni, mutta pelastaa monien muiden.
VILLE NISKANEN
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RUOKAA!

Vegaaninen kokkaaminen
on helppo tofunakki.
Tässä pari herkullista
perusmurkinaa ja absurdi
jälkiruoka.

LINSSIKEITTO

1 prk maapähkinätahnaa
1 dl siirappia
0,5 dl sokeria
5 dl cornflakeseja
0,5 tl vaniljasokeria
100-150 g tummaa suklaata *
reilu desi suolapähkinöitä

5 dl pikamakaroneja
3 rkl öljyä
1 sipuli
½ tl sokeria
3 tl paprikajauhetta
1½ dl tummaa soijarouhetta
reilu turautus sinappia
ripaus suolaa
3 ½ dl vettä
1 rkl soijakastiketta
2 tl kuivattua persiljaa
1 tl kuivattua oreganoa
mustapippuria
2½ dl soija- tai kauramaitoa
½ dl soija- tai kaurakermaa

1 suuri sipuli
2 valkosipulinkynttä
2 rkl öljyä
2 tl paprikajauhetta
3 dl punaisia linssejä
1,25 l vettä
1 kasvisliemikuutio
2 perunaa
2 rkl tomaattipyreetä / 2 dl -murskaa
mustapippuria
currya
(suolaa)
(korianteria)

1. Keitä ½ purkkia maapähkinätahnaa siirapin ja
sokerin kanssa, kunnes sekoittuvat hyvin.

1. Voitele n. 2,5 litraa vetävä uunivuoka. Laita uuni
lämpenemään 200 asteeseen.

2. Huuhdo linssit.

2. Sekoita cornflakesit, vaniljasokeri, loput ½
purkkia maapähkinätahnaa ja suolapähkinät
kulhossa.

2. Kuori ja pilko sipuli pieneksi. Kuumenna öljy
paistinpannulla ja kuullota sipulia, sokeria ja
paprikajauhetta. Lisää pannulle soijarouhe ja muut
ainekset, paitsi kasvimaito ja -kerma. Sammuta
levy ja anna soijarouheen maustua muutama
minsa. Maista ja mausta tarvittaessa suolalla.

3. Yhdistä tökötti ja kuivat aineet sekoittamalla.
4. Levitä setti pyöreään piirakkavuokaan. Sulata
suklaa kattilassa ja valuta ja levitä “taikinan”
päälle.
5. Anna kovettua jääkaapissa.
6. Räjäytä tajuntasi tuotoksesi överiydellä.
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lähde: animalia.fi

MAKARONILOOTA

“SNICKERS”-KAKKU

Kuvat: Millamaari

}

Osittainen vegetaristi ei syö ns. punaista lihaa, mutta syö kanaa ja kalaa.
Lakto-ovovegetaristi ei syö mitään lihaa, mutta käyttää maitotuotteita ja kanamunia.
Laktovegetaristi käyttää maitotuotteita
Vegetaristi ei käytä eläinkunnan tuotteita ruokavaliossaan
Vegaani ei käytä mitään eläinkunnan tuotteita vaatetuksessaankaan
Fennovegaani vegaani joka suosii lähialueella tuotettuja raaka-aineita

*Vegaanisia suklaita ovat esim. Pirkka Luomu
Tumma suklaa ja Panda Tumma suklaa.

3. Kaada keittämättömät makaronit vuokaan ja
sekoita soijarouhehässäkkä joukkoon.
4. Sekoita kasvimaito ja -kerma keskenään ja
kaada seos makaronien päälle. Kypsennä uunin
keskitasolla 50 min, sammuta horna ja jatka
kypsentämistä vielä kymmenisen minuuttia.
A’vot!

1. Hienonna sipulit. Kuori ja pilko perunat pieniksi
paloiksi.
3. Kuullota pilkottua sipulia, valkosipulia ja
paprikajauhetta hetki öljyssä.
4. Lisää loput ainekset ja anna kiehua hiljalleen n.
puoli tuntia, kunnes potut ja linssit ovat kypsiä.
Lisää tarvittaessa vettä. Mausta messeväksi ja
nauti.
Soppareseptiin on helppo nakata mukaan esim.
kukkakaalia tai korvata osa vedestä loppuvaiheessa
lisättävällä kookosmaidolla.
Reseptit: Vegaaniliitto, Animalia,
Eläinoikeusfoorumi, kirjoittajan
kyökkikokemukset
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Tulevaisuus rakennetaan yhdessä

S

timuluksen
Ärsyke-lehti
saatettiin ensimmäisen kerran käteeni viime keväällä. Tuore ainejärjestölehti
herätti silloin innostusta, sillä Helsingin
Kompleksi-lehti on ollut hyvin pitkään
ainoa tasaisin väliajoin ilmestyvä lehti.
Taipaleen alussa on ilmeisen viisaasti pidetty mielessä, että liian kova tahti tappaa
tahdon ja luovuuden alkutekijöihinsä.
Resursseja opiskelijoilla toki on, mutta
parhaat ainekset kypsyvät hitaasti, ja uusien perinteiden pystyttämisessä menee
aikansa.
Stimulus ja sen toimijat ovat olleet
itselleni innoituksena jo jonkin aikaa.
Ainakin ulkopuolelle suuren ainejärjestön toiminta näyttää erittäin aktiiviselta.
Stimuluksesta on myös tullut aktiivisia
ja innoittavia toimijoita ihan SPOL:n tasolle hyödyttämään koko Suomen psykokuntaa. Tapaamissani stimppalaisissa
on jotain sellaista energiaa, jota näkee
vallan harvoin. Ehkäpä modernisti tätä
voisi kutsua tahtotilaksi. Toivon hartaasti, että kokemukseni resonoivat myös itse
stimppalaisten kanssa, eikä niille naureta
harhaluuloina.
Minua pyydettiin kirjoittamaan Ärsyke-lehteen opiskelijasihteerin kolumnia, mistä olen hyvin kiitollinen. Teen
vielä tämän vuoden loppuun asti töitä
aikaisemman opiskelijasihteerin, Teemu
Pauhan, kanssa. Teemun vielä kirjoittaessa Psykologi-lehden kolumniaan, arvosta
suuresti tätä tilaisuutta päästä kirjoittamaan omaa kolumniani, ennen kuin loputkin velvollisuudet rojahtavat niskaan.
Opiskelijasihteerin työ on minulle
unelmatyö. Pääsen jatkamaan aktiivista
osallistumista opiskelijoiden toimintaan,
opiskelijoiden hyväksi. Esittelyksi kertoisin mielelläni pienen tarinan omasta
opiskelija-aktiiviurani alusta. Kun aloitin
opintoni Helsingin Yliopistossa, ei mielessäni ollut aavistustakan siitä, mitä olisi
tulossa. Tutorit ja vanhemmat opiskelijat
kuitenkin saivat meidät tuntemaan olomme tervetulleiksi, joten kynnys lähteä
mukaan toimintaan ei ollut suuri. Totuus
kuitenkin kerrottakoon, myös luvattu il14 Ärsyke 2/2011

mainen kakku oli syynä siihen, että osallistuin ensimmäiseen kokoukseeni.
Ensimmäinen opiskelijapestini oli
puoliksi pakotettu nakki Uudenmaan
psykologiyhdistyksen
opiskelijaedustajaksi. Ihminen kuitenkin sopeutuu
useimmiten ympäristöönsä, ja niin aluksi pakotetulta tuntunut nakki alkoikin
tuntua kumman kiehtovalta. Mahdollisuus järjestää opiskelijoille työelämän
tapahtumia oli hyvin antoisaa. Samaan
aikaa osallistuin SPOL:n tapahtumiin, ja
jostain kypsyi myös ajatus lähteä EFPSAkongressiin. Kolmantena opiskeluvuonna päätin hakea sinä vuonna saksalaisessa linnassa järjestettävään kongressiin.
Jälleen kerran joudun kuitenkin myöntämään, että suurin syy, miksi kongressiin
lähdin, oli mahdollisuus päästä saksalaiseen linnaan, eivät uudet kulttuurit, ystävät tai mikään moderni verkostoitumisen
ideaali. Monet asiat kuitenkin alkavat, ja
jatkuvat eri syistä. Kongressi teki minuun
kuitenkin vaikutuksen, ja onkin suurena
syynä siihen, että olen nyt kirjoittamassa
teille tätä kolumnia.
On vaikea tietää etukäteen mitkä
asiat sykähdyttävät, ellei niitä ole jo löytänyt. Ainejärjestötoiminnassa on paljon
ns. luontaisia aktiiveja, jotka vain lähtevät
mukaan toimintaan, tai jos sitä ei ole, niin
he luovat sitä. Sitten on kaltaisiani ihmisiä, jotka ehkäpä opintojensa alussa eivät
vielä tienneet mihin heistä on. Sopivien
haasteiden ja henkilökohtaisen kehityksen kautta jokaisesta voi kypsyä aktiivinen opiskelijatoimija. Tulee tietysti kysyä,
että miksi ihmeessä käyttää tuohonkin aikaa. Jokaisella on varmasti syynsä, mutta
itselläni on aina ollut pohjalla olettamus,
että kun antaa, niin saa. Toistaiseksi en
ole joutunut pettymään.
Toivotan jokaiselle Ärsykkeen lukijalle
antoisaa ja aktiivista syksyä!
VILLE RITOLA
Psykologiliiton opiskelijasihteeri

The New XENY002: 3 or 6 Credits

S

o by now I’m sure many of
you have heard about the evil
American psychologist/lecturer who teaches XENY002,
the required combined academic skills
course delivered by kielikeskus. Some of
you reading this have even survived the
experience and hopefully didn’t need
too much therapy afterwards. From
my sarcastic tone, perhaps those of you
who haven’t yet heard about the course
will guess that it is, well, rather intense.
I thought it might be useful to share my
perspective on the development of the
course and to explain the official new option of taking either a 3 or 6 credit version
of XENY002.
I first have to mention that before
coming to Finland I taught for 4 years
at an American university. Let me tell
you this, on average, I think those students regularly completed 2-3 times the
amount of work that Finnish students are
expected to complete for their courses.
That doesn’t mean that the American way
is better, only that this culture of learning
is what I am most used to and what I’ve
come to expect.
With that disclaimer in mind, I
can tell you that I approached my first
XENY002 course in the fall of 2010 with
high expectations and perhaps a nontraditional idea of what “academic communication” actually means. Although
students were (mostly) kind in their endof-course reflective letters to me, it was
clear that my expectations and students’
expectations were drastically different.

“See, I am a “pusher”. I believe in pushing/challenging
students to work outside their comfort zones, beyond
their expectations and to find ways to connect their
personal and professional interests in the classroom.”
Students who were used to lectures, book
exams and flexible deadlines were basically shocked by my syllabus and teaching
methods. You see, I asked students to undertake original research projects, develop
an online learning identity in the form of a
Wordpress blog, deliver two presentations
based on their research and complete an
English-language, academic journal-style
research manuscript. Along the way, attendance was required and there were numerous small and large group discussions
and activities in the classroom. In short,
XENY002 is quite a busy course.
One brave student spoke up after
that first course on behalf of numerous
classmates and suggested to the Language
Centre administrators that the workload
more closely resembled a 6 credit course
considering the time needed to complete
required tasks. The administrators agreed,
awarded all students who passed the
course 6 credits and more importantly,
XENY002 was suddenly re-imagined as
not just a speaking and reading course,
but a writing and research course as well.
The power of one voice can be an amazing thing and I am so happy that student
spoke up!
Personally, I find it difficult to divorce
academic skills from each other and generally like project-based, hands-on approaches to learning. Despite the struggle
that many students faced, the successes
were enormous. I was offered an opportunity to repeat the course with additional psychology students in the spring
of 2011 and to give them the option of
taking either 1) a more traditional 3 credit
version that required only a short manuscript with no original research or data
collection/analysis; a traditional reading
and speaking course or 2) the full-on,
research-based course that emphasized
writing, research and data analysis. To my

surprise, of the three groups offered this
option, about 80% chose the 6 credit version (ok…I admit that I really encouraged
the 6 credit option)! Since then I have
continued to revise the course in light of
student feedback, finding ways to make
the 3 credit version feel more…3 creditish and to extend the entire course over
a longer period of time to reduce weekly
workloads. Yes, teaching is a job where
work is both constantly-changing and
constantly-challenging!
Since that time, numerous students
from these courses have enjoyed opportunities to present their work at international conferences, have received university
recognition for their academic successes
and some have even experienced publication in international, peer-reviewed
academic journals. See, I am a “pusher”.
I believe in pushing/challenging students
to work outside their comfort zones, beyond their expectations and to find ways
to connect their personal and professional
interests in the classroom. When we finally meet in XENY002, you can expect to
have choices as to how many credits you’ll
want to work for considering your schedules and academic interests. Just know
that I’ll likely give you a gentle “push” to
try things you hadn’t known you could
do as an undergraduate at JYU. More importantly, I hope that all of my students
can look back at my courses and despite
the stress of a challenging learning environment, find that their learning offered
meaningful and successful experiences
that helped them grow as social scientists,
researchers and multilinguals. See you
soon!
You can find the XENY002 syllabus/
course schedule at Dr. Harrison’s website:
http://marlenharrison.com.
DR. MARLEN HARRISON
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Gradumörkö

L
’’Writing can seriously damage your sadness
Writing can seriously damage your nightmares
You are in danger of achieving your dreams - - - You are in serious danger of learning you’re alive
You are in serious danger of laughing out loud
You are in serious danger of loving yourself’’
- Gillie Bolton (2006)

Kirjallisuus ja kirjoittaminen terapiana

v

aikka lukemista ja kirjoittamista ei vielä sinällään voi kutsua terapiaksi, niiden terapeuttisista
vaikutuksista lienee lähes kaikilla omakohtaisia
kokemuksia. Vaikka laajimmillaan kirjallisuusterapiaan kuuluviksi luetaan päiväkirjan kirjoittaminen ja itsehoito-oppaiden lukeminen, kirjallisuusterapeuttisena aineistona käytetään yleensä kaunokirjallisia tekstejä.
Kirjallisuusterapia on yksi ekspressiivisistä eli ilmaisuterapioista, kuten musiikki-, kuvataide- ja tanssiterapiatkin.
Kirjallisuusterapiaa käytetään ennaltaehkäisyyn, hoitoon, kuntoutukseen sekä henkilökohtaisen kasvun edistämiseen. Se
on myös sovellettavissa hyvinkin eri-ikäisille ja sitä voidaan
käyttää melkoisen monenlaisten kohderyhmien tukemiseen.
Kirjallisuusterapiaohjaaja valitsee kohderyhmän tilanteeseen
sopivaa kaunokirjallista materiaalia (esimerkiksi runoja) tai
vaikkapa kuvakortteja, joiden pohjalta lähdetään kirjoittamaan
omaa tekstiä. Luetut ja kirjoitetut tekstit toimivan vuorovaikutuksen ja keskustelun pohjana. Jotkut psykoterapeutit käyttävät
kirjoittamista myös yksilöterapian tukena, mikäli asiakas kokee
kirjoittamisen itselleen luonnollisena ilmaisukanavana, mutta
varsinaisen kirjallisuusterapian käyttö yksilöterapiassa on harvinaisempaa Suomessa.
Suomessa kirjallisuusterapiatyön edistäjänä toimii Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry, jonka Jyväskylän alajaosto
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kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Syksyllä järjestettiin koulutus aiheesta Kirjoittaminen ja terapia, ja keväälle olisi suunnitteilla seminaari elämänkertakirjoittamisen terapeuttisista
vaikutuksista. Kaikki stimuluslaiset ovat lämpimästi tervetulleita pikkujouluihin, jotka järjestetään 3.12 kello 17. Seuraava
kokous järjestetään tammikuussa. Jos haluat tulla mukaan toimintaamme tai vain kysyä jotakin, niin kirjoittelepa sähköpostia osoitteeseen anna-leena.ryhanen@jyu.fi.
ANNA-LEENA RYHÄNEN
Lähteet:
Bolton, G., Field, V. & Thompson, G. (eds.) (2006) Writing works:
a resource handbook for therapeutic writing workshops and activities. London: Jessica Kingsley Publishers.

ja muita kummituksia

auantaina 15.10. Åbo Akademin tiloissa kävi puolen päivän aikaan iloinen
kuhina, kun Suomen psykan opiskelijat kokoontuivat ensimmäiseen Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton graduseminaariin, jota Psykologiliitto
suosiollisesti tuki. Tapahtumassa kaikki tieteellinen ohjelma tuli suoraan
opiskelijoilta opiskelijoille, ja päivän aikana kuultiin lämpötilan vaikutuksista työhyvinvointiin, ikääntymisen vaikutuksista aivojen toimintaan, kuollut äiti -syndroomasta rajatilapotilailla sekä työviikon aikaisista työhyvinvoinnin kokemuksista. Seminaari päättyi paneelikeskusteluun aiheesta ”Gradumörkö ja muita kummituksia”, ja sen
aikana puhujat keskustelivat gradun tekemiseen liittyvistä haasteista ja onnistumisen
hetkistä.
Seminaariohjelman jälkeen päivä jatkui kulttuuripainotteisesti Turun psykologian
opiskelijoiden näytelmällä Ettei naapuri kuule. Näytelmä oli todella onnistunut ja sen
aikana koettiin niin ilon ja naurun kuin jännityksen hetkiäkin eikä kenellekään varmasti jäänyt epäselväksi, että ryhmä oli tehnyt kovasti töitä projektin eteen. Projektin
tuotto menee kokonaan Psykologien Sosiaalisen Vastuun toiminnan tukemiseen eli
jokainen osallistuja antoi pääsylippunsa verran rahaa hyvään tarkoitukseen.
Näytelmätilasta smart and casual -tyyliin pukeutunut seminaariväki siirtyi Gado Gadon juhlatilaan viettämään iltaa SPOL-sitsien merkeissä. Sitsien aikana syötiin, juotiin ja laulettiin niin suomeksi kuin ruotsiksikin sekä sekoitettiin eri ainejärjestöjen
sitsauskäytäntöjä. Erityistä huvia aikaansaivat väliin mahtuneet toiminnalliset leikit
ja eri ryhmien omat esitykset. Stimulus edusti turkulaisen rakkauslaulukulttuurin
tuntemuksellaan ja oli vielä ihailtavan aktiivisesti mukana loppuillan siivoustalkoissakin. Sitsien jälkeen iltaa jatkettiin Dynamo-baarissa Turun yöelämän sykkeessä, ja
viimeistään tässä vaiheessa ainejärjestörajoja ylittäviä porukoita oli muodostunut jo
useampia. Yksi uusi yhdistyskin luotiin, nimittäin Focus niille valmistuneille, jotka
eivät osaa irrottautua ainejärjestötoiminnasta. Tunnustanssi löytyy jo mutta yhdistys
kaipaa kipeästi vielä ainakin yhtä jäsentä virallista perustamista varten..
Tapahtumarikkaan lauantain jälkeen sunnuntain SPOL:n kokouksessa olikin sitten
melkoisen väsynyttä mutta iloista väkeä, koska onnistuneen seminaarin jälkeen oli
helppo hymyillä, vaikka päätä olisi vähän särkenytkin. Vapautunut tunnelma sai ideat
virtaamaan ja ensi vuoden hallitukselle tuli melkoisesti ehdotuksia. SPOL:n hallitukseen aukeaa ensi vuonna paikka Jyväskylän edustajalle, joten nyt on hyvä aika alkaa
miettiä, haluaisiko olla mukana esimerkiksi seksimessujen järjestämisessä  Ja eipä
sitten muuta kuin ”Arikkitikkirikkitikkirikkimatikki!!”
SANNA KINNUNEN

Ihanus, J. (toim.) (2002) Koskettavat tarinat. Johdantoa kirjallisuusterapiaan. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.
Ihanus, J. (toim.) (2009) Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen
kirjoittaminen. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
Mäki, S. & Linnainmaa, T. (toim.) (2008) Hoivasanat. Opas kirjallisuusterapiaan. Porvoo: Kustannus Oy Duodecim.
Kuva: Karri-Pekka Kauppinen
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Kohti korkeuksia

P

erusopintojen kirjat, nuo perustiedon
ylipainoiset aarreaitat. Kuinka monta
vuotta nuo niteet ovatkaan kiertäneet
tiedonjanoisista käsistä toisiin, aina kuitenkin
palaten takaisin yliopiston kirjaston ensimmäisen
kerroksen valkoisille hyllyille. Takaisin,
odottamaan rauhallisesti seuraavaa fuksia ja
opintojaan venyttävää konkaria. Mutta mitä
tapahtuu silloin, kun kirjastotätien tarkkaavaiset
simmut ovat suuntautuneet muualle?
Saanko esitellä tarinamme sankarit, kokeneen
Psykiatrin, hormoneissaan kiehuvan Bio-Psykon,
aina yhtä asiallisen Metsämuurahaisen ja
innokkaan Motivaatio-Opus!
- Meidän on aika katsoa, mihin meistä on!, julisti
Psykiatri muille kirjoille.
- Liian kauan olemme notkuneet täällä
pölyisessä pohjakerroksessa. On aika suunnata
korkeammalle elämässä. Kohti huippua. Kohti
kirjaston ylintä kerrosta!

Romantiikasta takaisin kovaan maailmaan. Motivaatio-Opuksen
pep-talk ei osunut omaan nilkkaan, vaan kirja-paran puhti loppui
karusti kolmanteen kerrokseen. Motivatzuunin kohtaloksi koitui
keräyspaperiastiaan joutuminen. Kohtalo, jota kirja ei toivoisi edes
pahimmalle vihamiehelleen.
Jäljellä ovat siis enää Psykiatri ja Metsämuurahainen. Viime voimillaan
nämä konkarit lähestyivät kolmannen kerroksen perimmäistä nurkkausta,
jossa vanhan yliopisto-legendan mukaan on sijaitsee ”Kaiken tiedon
loppumaton keidas”, Shangri-La, jonka kirjaystävämme ovat päättäneet
vihdoin nähdä omin kansin.
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Lopulta perillä! Kaiken kipuamisen ja matkanteon jälkeen
Psykiatri on vihdoin päässyt matkansa päähän. Nyt tämä
Seminaarinmäen Tuomivuori kohoaa valkoisen pöytätason
päällä Psykiatrin edessä. Kirja kapuaa ylös pöydälle
tarkastelemaan, mikä oikein on tuo jumalolento, jonka
sanotaan pitävän sisällään kaikki se tieto, mihin on aiemmin
tarvittu kirjoja hyllykilometreittäin.

Näin on rauha palannut kirjastoon, ja perusopintojen
peruskirjan takaisin omille paikoilleen ykköskerroksen
hyllyille. Niitä lohduttaa tieto siitä, että aina tulee uusia
fukseja, joille Google Scholar ja PsycInfo ovat vieraita
käsitteitä ja aina joku tarvitsee jotain paksua kahvipöytänsä
keikkuvan jalan alle. Elämässä on tarkoitus, kirjoillekin.

Matka ei tulisi olemaan helppo. Opus-jengiä
tulisivat uhkaamaan niin siivousintoiset
työntekijät kuin epätoivoiset viime-illan
lukijatkin. Erityisesti Motivaatio-Opuksella tuntui
olevan huomattavia vaikeuksia jo ensimmäisessä
portaikoissa.
- Muistakaa säilytti sisäinen palo tekemiseen!, se
huuteli tovereilleen portaikoin alapäästä.

Niinpä niin. Kirjainyhdistelmä gee, oo, oo, gee, äl, ee on tuo
kolmannen kerroksen suuri ja mahtava. Psykiatri näpyttelee
ihmeissään tekstiä hakukoneeseen.
- Jumanklavit, tää kyllä tietää kaiken kaikesta, kirja-konkari
joutuu myöntämään itselleen. Ja tiedonhakukin kestää
vähemmän aikaakuin oman sisällysluetteloni läpilukeminen.

Mitä, mitä! Kakkoskerroksen pehmeillä sohvilla
uusi houkutin iskee urhean seurueemme
kimppuun! Bio-Psyko ei voi vastustaa
kiiltäväkantisen aikakausilehden sivujen
viehkeää räpsytystä. FHM, tuo seireeni, pistää
Bion välittäjäaineet pahemman kerran sekaisin.
Damn you, ladies!

VERTAILUSSA: Harjun portaat ja Ylistönmäki

[Tämän jutun teossa ei vahingoitettu oikeita kirjoja]

Suurimmalle osalle Ärsykkeen
lukijoista on tullut jo tutuksi sekä
Harjun portaat että Ylistönrinteen
ja –mäen portaat. Seuraavassa eräitä
faktoja siihen, että kummat nyt
oikeasti ovat pahemmat. Tiedot saatiin
Jyväskylän tekniseltä toimelta sekä
kävelemällä vapaaehtoisesti portaat
että Sportstracker-ohjelmalla. Pienenä
lisäfaktana kerrottakoon, että
Ylistönrinteen porrasaskeleet ovat
11 askeleen ryhmissä ja 9 kertaa.

Teksti ja kuvat: Mikko-Juhani Korpela

Harju
(=Neron
portaat)

Ylistönmäki
(=Ylistön sillalta
Y33:n ovelle)

Korkein kohta
merenpinnasta

144,57 m

146,1 m

Porrasaskeleitten määrä

142

139

Matkan pituus

160 m

480 m

Matkan kesto

3min 32s

8min 16 s

Pyörälle sopiva vaihtoehto

230 m

960m
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Tutoriksi
Tutorin
paikalle?
Perus-tutoreitten haku on alkukeväästä ja päätöksen tutoreista tekee laitos yhteistyössä ainejärjestön kanssa. Psykologialta on valittu parina viime vuonna viisi tutoria sekä yksi
tutor maisterivaiheen opiskelijoille. Tutoreitten työt alkavat jo
toukokuussa, jolloin on tutor-leiri. Leirillä käydään läpi syksyn
asioita, opitaan JYYstä tietoa, leikitään ja syödään hyvin. Tärkeintä on, että tässä vaiheessa viimeistään tutustutaan muihin
oman aineen tutoreihin. Ennen kesäkuuta tutorit ovat jo ahkeroineet vopaksen eli varjo-opinto-oppaan, joka lähtee kaikille valituille. Kesäloman viimeisinä päivinä järjestetään vielä
info-koulutus, että tutorit varmasti tietäisivät, mitä fukseille
pitää kertoa. Koulutuksen jälkeen on illanvietto. Syyskuu on
kiireellistä aikaa, kun uudet fuksit tulevat kampukselle. Syyskuu menee enemmän tai vähemmän fuksien kanssa. Marraskuussa on aika koota tutor-kokemukset kirjalliseksi raportiksi

Fuksilauluja
ja täyttää kululomake, sillä tutoroinnista saa pari opintopistettä ja pientä rahallista korvausta.

KV-tutoreita valitaan kahdesti vuodessa. Keväällä haetaan
syksyksi tutoreita ja jos on ollut jo kertaalleen kv-tutorina, niin
voi hakea syksyllä kevään kv-tutoriksi. Verrattuna perus-tutoreitten työhön, kuuluu kv-tutorointiin lisäksi käytännöllisiä asioita. KV-tutor käy tarkistamassa ja ehkä peräti kalustamassa kvopiskelijansa asunnon. Hän menee vastaan matkakeskukselle
ja on apuna pankissa, poliisilaitoksella, kaupassa… KV-tutor tutustuttaa kampukseen, laitokseen ja opastaa lukujärjestyksen
tekemisessä. KV-tutoreilta vaaditaan hyvää englannin ja suomen kielen taitoa. Tutoreille järjestetään myös päivän kestävä
koulutus ennen tutoroinnin alkamista. Kuten perustutorinnista, saavat kv-tutorit pientä rahallista korvausta.
lähde: www.jyu.fi

Kumihanskoissa kuljemme
rottakokeeseen
ja mun emootiot sekoaa.
Tämä lordoosis taannuttaa mut
anaalivaiheeseen,
Stimppalandia mut pelastaa.
Kumihanskoissa kuljemme
rottakokeeseen.
Ja mun emootiot sekoaa.
Tämä lordoosis taannuttaa mut
anaalivaiheeseen,
Stimppalandia mut pelastaa-aa.
(Autiotalo)

JouluPulkkinen, JouluPulkkinen
Stimppalandian suuri naikkonen
Eikö tentit paina selkää
rottakokeita emme pelkää.
On hermoverkko meille tuttu
mut spatula on uusi juttu.
Tääl on myöskin kiltit fuksit
Raimo Lappalaisen lapset.
(Joulupukki, joulupukki)

Stimppalandiaan kun masentuu,
niin haluu Raimoon turvautuu
hermoverkko tukkeutuu Mattilanniemes.
Hallusinaatiot koetaan ja interventiot
hoidetaan
rottakokeet koetaan, Mattilanniemes.
Mattilanniemes, Mattilanniemes,
erektiohäiriöt hoidetaan
Mattilanniemes.
(Varrella virran)

Stimppa ole viisain,
jos Raimo Lappalaisen kohtais
ihana Raimoo
maapähkinävoinkitalakeenjuuttumisenpelko
jos siihen intervention
ihana Raimo
se auttaa erektiohäiriöön.

On sulla emootio synkkämielinen
(daadirlandirlandaa)
ja anaalivaihe nautinnollinen
(daadirlandirlandaa)
Ja Raimo Lappalainen tietää sen
(daadirlandirlandaa)
toivottavasti erektiohäiriönsä kuvitteellinen
(daadirlandirlandaa)
Vois koittaa feminististä radikaaliterapiaa
(daadirlandirlandaa)
se auttaa joka ongelmaan
(daadirlandirlandaa)
(Dirlandaa)

(Taina- Semmarit)
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Kuva: Terhi Ala-Keturi
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VITSIT

} }
Pitkän ja kylmän talven jälkeen Suomeen
palannut kurki tapasi kaksi joutsenta.
Miksi se rakastui niihin? -Ne näytti niin
kurjilta.

ÄRSYTTÄÄ-PALSTA

Miksi Kirka pelkää pulsuja? Koska ne
aikovat tehdä Kirkasta viinaa.

”Gluteenittomasta ruoasta olisi kiva saada useampia vaihtoehtoja, myös kasvisversioita!”

Mitä nolla sano kasille? -Kiva vyö!

”Ärsyttää tuo jatkuva stimppalistan spämmääminen ärsykkeestä!”

Kvantin opinnot tiivistettynä:

RUNOT

Voiko limbisen järjestelmän
sammuttaa?
HALUAN LOBOTOMIAN
Vaikka tunnenkin jo haamusärkyä
Rakastamalla sinua vieläkin
Terencia

-------------------

Päivä päivältä
Livut pois luotani
Vaikka jätit minut yksin
Jo aikoja sitten
Annan sinun mennä
Enkä enää tiedä edes
Haittaako se

http://davidmlane.com/hyperstat/outlier.jpg

Terencia

ONGELMAT

Miten saan uusia kavereita psykalta tai
muualta yliopistosta?
Vastaus: Oraakkeli vastasi kysymykseen: Maailma tulee juhlimaan kanssasi. Oraakkelin vastausta kun voi tulkita
monella tapaa. Tuskin kukaan tulee
sinua kotoasi hakemaan juhliin tai muihin tilaisuuksiin. Juhlissa, tapahtumissa
ja muissa vastaavissa tutustuu uusiin
ihmisiin, joista voi tulla uusia kavereita.
Yliopiston piirissä toimii vaikka millaisia
kerhoja ja harrastuksia, joista varmasti
jokaiselle löytyy jotakin. Nyytti ry & JYY
järjestävät myös hengailuiltoja.

Viime fuksiaisissa meni megafoni rikki
ja huppari hukkui, tämän vuoden fuksiaisissa megafoni savusi ja.. Onko joku
nähnyt mun kotiavaimia ja autoa?
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Vastaus: Oraakkeli tunnusti ja totesi
”Tuskallista se on tunnustaa, mutta kyllä on”. Oraakkeli vastasi tarkennuskysymykseen, että ne nähtiin luennolla. Eli
ellei avaimet ja auto ole vielä löytyneet
niin suosittelen kysymään Oraakkelilta
lisää. Hukkaamiseen auttaa se, ettei
omista mitään, mitä voisi hukata.
Miksi Jyväskylästä on niin vaikeaa saada harjoittelupaikkaa???!!!
Vastaus: Oraakkeli oli ilkeällä päällä ja
totesi: Katso peiliin ja kysy sama kysymys itseltäsi. Jyväskylästä valmistuu tai
opiskelee liian monta opiskelijaa, jotka
haluavat jäädä Jyväskylään kuin mitä
Jyväskylässä on psykologin paikkoja
vapaana. Yksinkertaista, mutta karua.

Ei. Onko itelläs?
Vastaus: Oraakkelin mielestä vastaus
riippuu siitä, että kenen näkökulmasta
asiaa tarkastelee. Ja siinä hän on aivan
oikeassa. Jonkun mielestä jollakin ei ole
ongelmaa, kun toisen mielestä se on
itsestään selvää, että sillä toisella on
oikeasti ongelma tai voi olla että tämä
toinen onkin vain itse se ongelma. Itselläni oli suuri ongelma kirjoittaa edellistä
lausetta ja voi olla, että lause sisältääkin vielä monta ongelmakohtaa.

Vastaaja on Ärsykkeen päätoimittaja,
joka vastaa kysymyksiin ihan oman
mielensä mukaisesti ja käyttää apunaan
City-lehden Oraakkelia

”Ärsyttää, kun jos haluaa kirjoittaa useamman kerran tähän Ärsyttää-palstalle,
niin pitää käyttää eri selainta/konetta!”
”Mua vituttaa ehkä eniten se, että porukka voi ostaa itselleen loputtomat
määrät kenkiä, farkkuja, biletoppeja,
mekkoja, bissejä, fisuja, leffalippuja, ihan
mitä vaan, mutta ajattelevat silti, ettei heillä ole varaa ostaa reilun kaupan
tuotteita tai tukea kympillä kuussa jotain
järjestöä tai laittaa apua menemään kun
jossain rysähtää. Eli itsekkyys tai mikälie kyvyttömyys tuntea myötätuntoa ja
vastuuntuntoa yli maiden ja maanosien.
Kieltämättä myös se vähän ärsyttää, että
tällaisen sanominen ääneen tulkitaan
helposti jeesusteluksi.”
”Ärsyttää se, että tutkintoanomuslomakkeen täyttäminen on niin ylivoimaisen
vaikeaa, etten osaa valmistua!”

”Ärsyttää laitoksen siirtyminen Jyväsjärven väärälle puolelle ja vieläpä kiipeilyurakan taakse. Hyötyurheilu on lemmikeille.”
”Se ärsyttää, että uuteen opintosuunnitelmaan siirtyminen, on tehty joillekin
liian vaikeaksi.”

”Ärsyttää, että psykologian opintoihin
kuuluu niin vähän läsnäolo-opetusta,
ammatti-identiteetin pohdintaa ja keskustelua. Työssä vuorovaikutus on tärkeää ellei tärkeintä, opinnoissa sitä komponenttia ei kuitenkaan pahemmin näy.
Miksi?? Mielestäni erittäin ristiriitaista.”

”Ärsyttää kevään ja syksyn kurssitarjontaerot. Haluaisin tehdä keväällä kursseja,
joita voi tehdä vain syksyllä.”

”Sapettaa. Laitoksen henkilökunta puhuu opiskelijoista rahana.. ja rahareikänä... eikä tavalla, jota voisi toivoa _psykologian_ ammattilaisilta.”

”räkä, gradu, työt, tukka!!!!!!!!!!!!!!”

”kirjoitusvirheet ärrsyttää!”

”Ärsyttää kun on niin paljon tekemistä.
Ärsyttää myös se, että sonaatti ei osaa
korjata niitten nettisivuja. Lisäksi sekin
vähän kiukuttaa, että koko ajan sataa.
Ja ei voi käyttää kivoja vaatteita vaan on
aina pakko pukea sadevaatteet.”
”Ärrrrsyttäää ylipitkät facebook-statukset jotka käsittelee esim. tenttejä, painoa, yksityisiä asioita, omia
kotieläimiä(marsuja!), omia vauvoja ja
sitä kuinka paljon urheilee! Ketään ei kiinnosta.”

”FB-keskustelua keskiviikkoisena syysiltana koskien
opintojen organisointia, eli ammattiin valmentavassa stressitestissä tuskailua laitoksen piilo-opintosuunnitelman mukaan:
Henkilö A: ”Tässä on kyllä niin paljon kaikenlaista säätämistä että ei usko kukaan, kursseille pitää tapella
ittensä sisään jne. En sit tiiä pitäiskö antaa mennä suosiolla ens syksyyn”
Hlö B: ”Siis mä yksinkertaisesti luovutin, mua v.tuttaa
kun joka kurssilla lukee ’et ole näiden 16 joukossa, olet
varasijalla 27.’ Milloin v.ssa niille kursseille pitää ilmoittautua oikein?! Ja se loppukoe on kans. Niistäkin paikoista pitää tapella, lopputentaattoreiden kiintiö sama
koko vuoden.”

”Ja minua ärsyttää se, että kaaduin pyörällä ja pilasin lempifarkkuni siinä samalla. Ärsyttää, että onnistuin hajottamaan
pyörän lampun ja ostamaan sitten uuden”
”Yliopistolla on selvästi jokin opiskeljoiden lihottamistavoite: kauppaavat
VANILJATOFFEEMUNKKEJA ja take awayssa on VOIPULLIA”
”Käykää ainejärjestöaktiivit pitämässä
kurssi laitoksen henkilökunnalle siitä,
että negatiivisen palautteen puute ei ole
sama asia kuin positiivinen palaute. ”

Hlö A: ” Ja voi v.ttu noita korvaavuus-siirtymähelvettejä. En sitten valmistu ikinä! Meen sijaiseks ja teen sitä
sata vuotta ja meen valepsykona vankilaan ennemmin
kun valvon keskiyöllä Korpissa kilpaa joidenkin fuksien
kanssa että ilmottautuminen alkaa 00:00! Oon ihan
rajalla ja syksy vasta alkaa.”
Hlö B: ” Yritän pitää paketin selkeänä. Mä aina otan
liikaa ja hukun sitten siihen duunimäärään.”
Hlö A: ”Oiskohan haettava siideri ja rauhotuttava ennen kun leviän oikeesti. Tai sit tallennan nää jutut ja
lähetän anonyymina kolumnina Ärsykkeeseen!!!!!!!!!!!
Tai ehkä teenkin ne molemmat!”
Henkilö B: ”Mä avasin jo kun v.tuttaa niin kaikki!””
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Liity
psykologien
verkostoon!
Tiesitkö, että psykologian opiskelijana voit liittyä Psykologiliiton
jäseneksi jo opiskeluaikanasi? Opiskelijajäsenyys maksaa vain 12
euroa vuodessa.
Jäsenmaksullasi saat muun muassa Psykologi-lehden, tietoa alan
työpaikoista ja tapahtumista sekä työsuhdeneuvontaa. Sinulla on
myös pääsy Psykologiliiton kotisivujen jäsenalueelle.
Liiton jäsenenä luot myös yhteyksiä tuleviin kollegoihisi paikallisessa psykologiyhdistyksessä. Se on tärkeä asia kun haet työpaikkaa!
Psykologiliiton jäsenenä voit liittyä myös työttömyyskassaan jo
opiskeluaikanasi.
Lisätietoa jäsenyydestä saat Psykologiliiton kotisivuilta
www.psyli.fi tai soittamalla Psykologiliittoon.

Tervetuloa mukaan!

Suomen Psykologiliitto • Puhelin 09-6122 9122 • www.psyli.fi
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