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haluavat ylläpitää ja kehittää ammatti-identiteettiään tulevina 
psykologeina. Psykalle pääseminen on vaikeaa ja monille psy-
kologiksi opiskelemaan pääseminen merkitsee todella paljon. 
Kuvittelen kuitenkin ymmärtäväni sen tuntemuksen, että ei ole 
täysin osa yhteisöä. Vaikka kaikki psykologiaa opiskelevat ja-
kavat pitkän yhteisen opintopolun, muun muassa “itkukurssi”, 
ammattiin valmentavat opinnot sekä harjoittelu ovat ainoas-
taan psykologian maisterin tutkintoa suorittavia varten. Psyko-
logiset testit ovat pääsääntöisesti psykologien yksinoikeus, eikä 
testikursseilla väylän väkeä näy.

Väylä voi olla pysyvä vaihe opintojen alusta loppuun, mut-
ta yhtä lailla välitila, jossa psykologian opinnot levittävät mat-
toa kohti tulevaa psykologiutta, ja kevät on jälleen pyhitetty 
pääsykoevalmentautumiselle. Täysiveriseksi psykalaiseksihan 
pääsee väyläläinenkin samaa reittiä kuin muut - pääsykokei-
den kautta. Lopulta kova yritys palkitaan, ja kylliksi psykolo-
giksi halajava pääsee kyllä sellaiseksi opiskelemaan. Toisaalta 
jokainen väyläläinen ei välttämättä halua psykologiksi, jolloin 
perinteisemmistä pääsykokeista ei tarvitse välittää.  Olisiko 
väyläläisen siis turha valittaa Stimuluksen ylläpitämästä psyko-
logi-identiteetistä, kun sama 
hakumahdollisuus on avoinna 
kaikille? Vai pitäisikö aine-
järjestömme antaa enemmän 
huomiota kaikille jäsenopis-
kelijoille riippumatta heidän 
tutkintotavoitteistaan?

Antti Päivinen
Päätoimittaja

Stimppa on saapunut sitsaamaan! Yhteislaulut raikuvat, 
kurkkua ei kuivaa ja lasagne ei lopu - ei, vaikka sen joskus 

toivoisikin loppuvan. Kun kuolemme, WAIS-salkkumme jää-
vät hyvään hoivaan. Söpöjä konnareita kaipaillaan, mutta kel-
paa se psykologikin, psykologikin. Mikäpä sen parempaa, kuin 
katsella ympärilleen sitsipöydässä ja nähdä kaikki iloiset kolle-
gat seisomassa, kun psykologit on pyydetty på bordet. Mutta, 
men, aber, but… mitä jos joku ei nousekaan?

Avoimella yliopistolla on värikäs historia, jonka merkitystä 
ja hyödyllisyyttä on pohdittu paljon päättäjien parissa. Opetus-
ministeriö luonnehti avointa yliopistoa 90-luvulla “täydennys-
koulutukseksi” tai “väljätavoitteiseksi sivistysharrastukseksi”. 
Vasta vuodesta 1993 lähtien avoimeen yliopistoon pääsivät 
myös alle 25-vuotiaat. Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa 
mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoi-
messa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.

Avoin väylä ei ole ollut aina opiskelijoiden mieleen, aina-
kaan niiden, jotka ovat tulleet opiskelemaan perinteisiä väyliä 
pitkin. 90-luvulla väylää kutsuttiin ylioppilaslehtien kirjoitte-
luissa “automaattiväyläksi” tai maksulliseksi väyläksi yliopis-
toon. Valintakokeet ovat näyttäytyneet keskusteluissa karsin-
tamenetelmänä, jolla laadukas opiskelija-aineisto on turvattu. 
Valintakokeet ovat tälläkin hetkellä kiivasta keskustelua herät-
tävä aihe.

Myös psykologian opintoihin on mahdollista päästä väylän 
kautta. Jyväskylään valitaan vuosittain enintään viisi opiskelijaa 
opiskelemaan psykologiaa. Psykologian väylä on siitä poikkea-
va, että myös väylähakijoiden tulee läpäistä kaksiosainen pää-
sykoe, joka on kuitenkin eroaa muiden psykalaisten koeasetel-
masta. Hakuprosessiin sisältyy kirjallinen pääsykoe alennetulla 
pisterajalla, motivaatiokirje, riittävän hyvä aikaisempi opin-
tomenestys sekä haastattelu. Tätä reittiä pitkin tullut pääsee 
suorittamaan psykologian kandidaatin ja filosofian maisterin 
tutkintoja. Filosofian maisterin paperit eivät kuitenkaan tarjoa 
psykologin ammattipätevyyttä, joten tutkinnon suorittaneet 
eivät voi harjoittaa psykologin ammattia. Tutkinnon suoritta-
neet voivat toimia tutkijoina, opettajina tai muissa psykologista 
asiantuntemusta vaativissa tehtävissä, mutta eivät psykologei-
na.

Psykologit ovat olleet viime aikoina tiukkoja ammatti-
nimikkeestään, eikä sen käyttöä suvaita enkeliterapeuttien ja 
kristallihoitajien palveluiden yhteydessä. Se, jos mikä, on ym-
märrettävää. Filosofian maistereiden psykologista asiantunte-
musta voi kuitenkin olla vaikeaa tuoda esiin, jos psykologin 
titteli imee itseensä kaiken psykologisen tiedon ja asiantunte-
muksen. Sanoilla on valtaa, ja sanaan “psykologi” sitä pakkau-
tuu yllättävän paljon. Miten filosofian maisteri voisi tuoda psy-
kologisen asiantuntemuksensa esiin, jos psykologit ovat hyvin 
tarkkoja erityisasemastaan?

Stimulus on psykologian opiskelijoiden ainejärjestö, ei pel-
kästään psykologiksi opiskelevien. Kuitenkin selvä enemmis-
tö stimppalaisista valmistuu psykologeiksi. Luonnollisesti he 
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VARAPUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Miten minä oikeasti voin?
Taas tuli syksy ja että sitä onkin odotettu. Syksy on kaikista 

vuodenajoista ehdoton suosikkini, sillä se tuo aina mu-
kanaan ihania asioita. Syksy kokoaa meidät stimppalaiset taas 
yhteen ja samalla kun puiden lehdet muuttuvat keltaisiksi, niin 
tekevät myös housumme. Syksy tuo mukanaan myös uudet 
tuttavuudet, opiskelijatapahtumat, projektit ja mielenkiintoiset 
kurssit. Syksyllä pääsemme taas jatkamaan matkaamme kohti 
tulevaa mielenterveyden ammattilaisen titteliä.

Syksy tuo kuitenkin mukanaan jotain muutakin; tentit, 
oppimistehtävien deadlinet, kiireen ja velvollisuudet. Moni 
opiskelijaystäväni on valittanut opiskelustressiään ja kuormit-
tuneisuuttaan, jotkut jopa oikeaa loppuun palamista. Meillä 
psykologian opiskelijoilla onkin taipumusta eräänlaiseen am-
mattisairauteen – ylitunnollisuuden ja perfektionismin yhdis-
telmään. Vaadimme liian usein itseltämme huippuarvosanoja 
ja raadamme niska limassa niiden eteen. Jopa psykologian lai-
toksen työntekijät ovat nostaneet esiin huolensa meistä opiske-
lijoista ja siitä, että pyrimme ylisuoriutumaan opinnoissamme. 
Miksi vaadimme itseltämme niin paljon vaikka kukaan muu ei 
meiltä täydellisyyttä edes odota?

Kärsin itse fuksivuotenani tästä perfektionismi-syndroo-
masta ja opinnot aiheuttivat minulle paljon stressiä. Oppimi-
seni tähtäsi oikeastaan liikaa korkeaan keskiarvoon, ei niin-
kään oppimisen iloon. Aito kiinnostus johonkin aiheeseen voi 
kuolla, jos mielessä pyörii pelkkä tenttisuoritus eikä oppimisen 
kokemus itsessään. Havahduin tähän ongelmaan ensimmäisen 
vuoteni keväänä ja tajusin, ettei hyvinvointi ole itsestäänselvyys 
vaan sen eteen pitää tehdä myös töitä. 

Aloin hitaasti oppia olemaan itselleni armollinen ja an-
tamaan itselleni luvan välillä hengähtää ja keskittyä hetkeksi 
opiskelun sijaan omaan hyvinvointiini. Tietoisella työllä on-
nistuin pääsemään eroon syyllisyyden tunteesta, joka monesti 
vaivasi minua, jos vaikkapa pidinkin vapaapäivän ja kulutin 
sen Netflixin enkä tenttikirjan parissa. Keskityin nukkumaan 
tarpeeksi, harrastamaan liikuntaa, antamaan itselleni myös 
oikeaa vapaa-aikaa ja näkemään ystäviäni mahdollisimman 
paljon. Opin myös hiljalleen olemaan murehtimatta kurssiar-
vosanoista liikaa ja ymmärtämään sen, ettei aina voi eikä edes 
tarvitse antaa koko panostaan jonkin kurssin eteen. Tämä pie-
ni tauko ja uusi asennoitumistapa saivat minut voimaan niin 
psyykkisesti kuin fyysisestikin paremmin ja jaksoin taas uudel-
la innolla keskittyä opiskeluun. Kehitys tapahtuukin levossa, ei 
jatkuvan puurtamisen aikana.

En tietenkään kannusta ketään laiskottelemaan ja jättä-
mään opintojaan roikkumaan, mutta on silti hyvä muistaa, 
ettei joka päivä tarvitse opiskella tuntikausia. Opiskeluvuosis-
taan kannattaakin myös nauttia ja monet jo valmistuneet ovat-
kin sanoneet opiskeluaikojensa olleen elämänsä parasta aikaa. 
Harva hyvä tarina, jonka vielä muistat vuosien päästä, alkaa 
siitä, että istuit joka ilta opiskelemassa murehtien samalla sitä 
saatko jostain kurssista vitosen. 

Stressiä on tietysti melkeinpä mahdotonta täysin vält-
tää. Mutta niinä hetkinä, kun koet stressiä tulevista tenteistä 
ja kurssiarvosanoista, mieti asiaa tältä kantilta: olet päässyt jo 
sisään alalle, jonne vain marginaalinen prosentti kaikista haki-
joista pääsee. Pahin on jo takana eikä kukaan heitä sinua enää 
tässä vaiheessa ulos, vaikka et jokaisesta kurssista aina parhaita 
mahdollisia arvosanoja saisikaan. Omaa kehoaan ja jaksamis-
taan kannattaa kuunnella ja omaan hyvinvointiinsa on tärkeää 
panostaa. Jo pelkällä asennemuutoksella voi saada paljon ai-
kaan. Ole itsellesi armollinen, tuskin itsekään vaadit muilta 
niin paljon mitä vaadit itseltäsi. Mikään kurssi ei ole loppuun 
palamisen arvoinen. 

On suositeltavaa aina välillä pysähtyä kuulostelemaan 
omaa hyvinvointiaan ja kysyä miten minä oikeasti voin. Olenko 
haalinut itselleni liikaa tekemistä? Onko minun oikeasti pakko 
suorittaa tänä vuonna näin valtava määrä opintopisteitä? Olen-
ko laittanut oman hyvinvointini taka-alalle? Uupumustaan ei 
aina välttämättä edes huomaa ja se saattaa helposti muodostua 
opiskeluihin kuuluvaksi normiksi ikään kuin uupumus olisi 
automaattisesti osa opiskelua. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla. 

Psykologian opinnot tarjoavat meille paljon apuvälineitä, 
joilla voimme auttaa toista ihmistä käsittelemään esimerkiksi 
stressiä ja paineita. Näitä apuvälineitä voisimme hyödyntää 
myös itseemme – jos kerta tulevaisuudessa työelämässä sa-
nomme asiakkaallemme, ettei hänen tarvitse olla täydellinen, 
eikö ole kaksinaismoralistista vaatia itseltään jatkuvaa ylisuo-
riutumista? Eletään siis omien oppiemme mukaan, jotta niillä 
oikeasti olisi arvoa. 

Ja vielä lopuksi: sen lisäksi, että muistamme pysähtyä kuu-
lostelemaan omaa jaksamistamme, on aiheellista kysyä välillä 
myös ystäviltämme ja läheisiltämme miten sinä oikeasti voit? 
Tämä pieni ystävällinen ele voi merkitä toiselle ihmiselle to-
della paljon, enemmän kuin osaamme aavistaakaan. Yllättävän 
moni meistä voi kaivata kuuntelijaa, tsemppaajaa ja lohdutta-
jaa, vaikkei se aina ulospäin 
näkyisikään. Kuunnellaan siis 
itseämme ja toisiamme ja pi-
detään huoli siitä, ettemme 
me tulevat psyykkisen hyvin-
voinnin ammattilaiset itse vä-
sähdä opinnoissamme.

Tiina Autio
Varapuheenjohtaja



ÄRSYKE 1/2017   5

”Kun suuri puu kaatuu, 
metsässä on pitkään au-
tion näköistä.”

Psykologian laitoksen johtaja, pitkä-
aikainen professori Jari-Erik Nurmi 

menehtyi vaikean sairauden uuvuttama-
na kotonaan 9.10.2017.  Jari-Erik Nurmi 
ehti toimia Jyväskylän yliopiston psyko-
logian professorina vuodesta 1996 läh-
tien.  

Laitos muistaa Jari-Erik Nurmen 
suunnannäyttäjänä, korkeatasoisena, 
kansainvälisesti merkittävänä lasten ja 
nuorten oppimisen ja motivaation tutki-
jana sekä terävä-älyisenä metodikkona. 
Vuosina 2006-2011 hän johti Suomen 
Akatemian Oppimisen ja motivaation 
huippututkimusyksikköä ja oli tämän 
jälkeen keskeisellä tavalla vaikuttamassa 
osaamiskeskittymän Centre of Research 
on Learning and Teaching (CLT) syntyyn 
ja yliopistomme profiloitumisessa tämän 
alueen merkittäväksi osaajaksi.  

Laitosjohtajana Jari oli helposti lähes-
tyttävä, ihmisten huolet ja murheet vaka-
vasti ottava johtaja, joka kantoi vastuuta 
ja tarvittaessa osasi tehdä vaikeitakin 
ratkaisuja. Tohtorikoulutettaville Jari oli 
isähahmo, joka oli tukena ja auttoi paitsi 
tutkimuksen teon haasteissa myös muissa 
elämässä esiin tulevissa ongelmissa. 

Muistamme Jarin yliopistomme ja 
laitoksemme merkittävänä vaikuttaja-
na, ’suurena puuna’, sekä ihmisläheisenä 
ja viisaana kollegana, jonka puoleen oli 
helppo kääntyä asiassa kuin asiassa.  Kai-
paamaan jäämme myös Jarin tunnelmaa 
vapauttavaa, itseironista ja luottamusta 
herättävää huumoria.  Tyhjä aukko, jonka 
Jarin poismeno laitokselle jätti jälkeensä, 
ei täyty hetkessä.  

Kaisa Aunola ja Paavo Leppänen

From the link below you can find Professor Ja-
ri-Erik Nurmi’s obituary, written by his good 
friend and colleague Professor Brett Laursen.  
 
www.person-research.org/journal/articles/
volume3_1/filer/3.pdf

Jari-Erik Nurmi 
1956-2017

”Mutta tärkeintä on 
aina, että pitäkää huol-
ta toisistanne älkääkä 
koskaan jättäkö ketään 
yksin.”

Suomalaisessa psykologian akateemi-
sessa perinteessä on muodostunut 

jo selviöksi se, että psykologisen tiedon 
uranuurtajien odotetaan ja toivotaan jää-
vän merkittäviksi taustavaikuttajiksi elä-
mänkaarensa loppuun saakka. Olemme 
tottuneet ajattelemaan, että alati muuttu-
vassa yhteiskunnassa emeritukset ja eme-
ritat ovat aina tavoitettavissa jakamaan 
vuosikymmenien aikana karttunutta vii-
sauttaan ja tuomaan esille näkökulmia, 
jotka jäisivät muuten pimentoon. Lai-
toksemme johtajan, professori Jari-Erik 
Nurmen menehtyminen vie pois meiltä 
kaikilta tällaisen tiennäyttäjän, jonka toi-
voimme vielä pitkään voivan ohjata mei-
tä erityisellä asiantuntijuudellaan.

Tänä syksynä menetämme johtajan 
ja ystävän, jolla oli tahtoa ja valmiuksia 
kehittää laitostamme, tutkimusta sekä 
psykologian opetusta parhaaseen mah-
dolliseen suuntaan. Hän halusi nähdä 
laitoksemme nimenomaan yhteisönä, 
joka koostuu monenlaisista ihmisistä, 
ja ohjasi meitä olemaan ystävällisiä toi-
sillemme ja katsomaan tulevaisuuteen 
rauhallisin, odottavaisin mielin. Alun 
lainauksen lisäksi tahdon nostaa lopuksi 
esiin Jari-Erik Nurmen kirjoittamat ai-
nejärjestölehtemme laitoksen terveisten 
viisaat sanat:

”On pimeää, ilmat ovat kylmenneet 
ja lunta on tulossa. Muistakaa käyttää 
heijastimia, villahousuja ja pyörissäkin 
talvirenkaita. Kypärä ei myöskään ole 
turhake päällään työtä tulevaisuudessa 
tekeville. Älkää jääkö yksin älkääkä jät-
täkö ketään yksin.”

Lauri Löfberg
päätoimittaja emeritus
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Ensimmäinen vaellukseni sijoittui 
legendaariselle Karhunkierrokselle. 

Oulangan kansallispuistossa maisema 
muuttaa monipuolisesti muotoaan sa-
moajan silmien edessä. Sammalmät-
täiden peittämät juurakot kampittavat 
varomatonta kulkijaa metsän siimek-
sessä. Jylhien könkäiden hyökyvät vedet 
vaahtoavat riippusiltojen alla. Laakeat 
suot vikittelevät väsynyttä vaeltajaa poi-
mimaan hilloja, jotka kasvavat vaaksan 
verran liian etäällä kuivalta maalta. Sa-
teiden pehmentämä maa kääntyy jälleen 
kuivaksi, kun tunturit kohoavat matkan 
loppupuolella, nousten ja laskien, yhä 
uudelleen ja uudelleen. 

Jokainen henkilö - vaeltanut tai ei 
- voi varmasti kuvitella, miten vaelluk-
sella kilometrit tuntuvat jaloissa, retki-
keittimellä valmistettu ruoka maistuu 
tavallista maukkaammalta ja ympäröi-
vä luonto rauhoittaa mielen. Eräs asia 
minua kuitenkin kummastutti erityi-
sen paljon vaelluksella. Kivutessani 
näköalapaikalle könkäiden yläpuolelle 
tai tunturin korkeimmalle huipulle, 
katselin epäilemättä kaunista ja ainut-
kertaista maisemaa, mutta en tuntenut 
mitään. Tällöin koin surua. Surua siitä, 
miksi en tunne mitään. Sen sijaan kyllä 
ajattelin, ajattelin päämääräni, ajattelin 

käveltyjä ja vielä kävelemättömiä kilo-
metrejä. Ajattelin seuraavaa ruokailua. 
Nukkumista lämpimässä pedissä. Tari-
noissa väsyneet seikkailijat ihastelevat 
maailman yksinkertaista kauneutta, 
nähden sen alati vaihtuvassa tuulessa, 
joka tanssittaa puiden lehtiä myrskyisän 
tasapainoisessa rytmissä. Tässä tarinas-
sa ei ollut paikkaa ihastelulle. 

Iso Karhunkierros on 82 kilometriä 
pitkä vaellusreitti. Seurueemme suoritti 
tämän reitin kolmessa päivässä. Suo-
rittaminen on mielestäni sopiva termi 
kuvaamaan reissuamme. Jos määränpää 
on tärkeämpi kuin matka ja kokemuk-
sen päätökseen saaminen on tärkeäm-
pää kuin itse kokemus, niin kyse on 
suorittamisesta.

Ensimmäinen vaellukseni oli mo-
nin tavoin opettavainen. Opin nöyryyt-
tä luonnon edessä. Opin tuntemaan 
omat kykyni hieman paremmin. Opin 
siitä, mistä pidän ja mistä en, yksin-

Tulen ääressä istun 
ja mietin nyt

kertaisuudessaan. Ensimmäinen kerta 
harvoin menee nappiin, eikä tämä kerta 
ollut poikkeus. Silti kokemusta kertyi 
loputtomasti enemmän, kuin jos en oli-
si lähtenyt ollenkaan. Ensi kerralla olen 
varmempi siitä, mihin oikein ryhdyn ja 
millä ehdoilla sen aion toteuttaa. Kuten 
eräs ystäväni sanoi, vaellukselle valmis-
tautumisessa tärkeintä on se, että sinne 
ylipäätään lähtee.

Antti Päivinen
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Matkattuani kolmeksi viikoksi Ski-
botniin vaeltamaan olen kokenut 

kieleni kankeaksi kertoessani siitä tari-
naa. Kuinka saisin rakennettua tiiviin se-
pustuksen muutaman minuutin arkiseen 
keskusteluun tai lehteen ilman, että se 
kokisi merkityskatoa? Kysymys on hyvä 
ja kertoo jotain siitä, miten kokemuksen 
rakentaminen vuorovaikutuksessa liittyy 
voimakkaasti siihen, miten arvotamme 
jälkeenpäin kokemustamme. Voisi pu-
hua jopa tietynlaisesta integraatiosta, 
joka onnistuessaan antaa meille siunauk-
sen sanoa hymyissä suin: “Paska reissu, 
mutta tulipahan tehtyä.”

Palasin siis matkapäiväkirjani pariin 
hakemaan inspiraatiota tarinani tiivistä-
miseen. Mutta lukiessani tätä uudelleen 
läpi, valitsinkin sieltä harkinnanvaraises-
ti katkelmia, jotka kuvastivat mielestäni 
melko hyvin matkani tunnelmaa ja päi-
vittäistä, jatkuvaa introspektiota.

Kahdeksas päivä
“Silti en saanut unenpäästä kiinni. On 
käsittämätöntä, miten huonosti olen 
nukkunut koko viikon, mutta saatua-
ni itselleni seesteisen pedin, en kyke-
ne ummistamaan silmiäni rennosti 

Mihin mieli vaeltaa
uneen. Sain kuitenkin muutaman tii-
man(?) unta auringon noustua vuoren 
takaa.

Miksi pelkäänkään, että aika kului-
si (liian) hitaasti?

Enhän halua karkuun elämältäni?
Enkö luota tahtooni ja pitkäjäntei-

syyteeni?
Ehkä pelkään vain hukkaavani 

täällä aikaani, mutta uskon silti vakaas-
ti, että nämä 3 viikkoa täällä Skibotnis-
sa maksavat itsensä takaisin. Elän vain 
lapsellisessa luulossa, joka sanoo: ”Olet 
jo oppinut arvostuksen ja lähimmäisen 
rakkauden.”

Mutta tälle luulolle sanon: ”Ei voi 
ihminen liikaa milloinkaan itsestään 
löytää. Ei kullankaivaja tiedä onko kel-
tainen kimpale jo seuraavan hakunhei-
lautuksen takana.”

Tämä 3 viikkoa on siis riski, jossa 
todennäköisin häviöni on 3 viikkoa 
hukkaanheitettyä elämää. Mutta olen 
jo kokenut menneen viikon hyvin tär-
keäksi itselleni, joten vaa’assa on enää 2 
viikkoa. Ja missä tylsyyden ja mielen-
samennuksen laitumilla on mahdollis-
ta, että en kokisi enää mitään merkittä-
vää 2 viikossa? Mahdotonta!

Toinen riski on, että saavutan mie-
len tai kehon sairauden taikka ruumiin 
vahingon.

Vaikka uneni on ollut heikkoa ja olen 
kokenut juuri väsymystä, jota mieleni ei 
kykene voittamaan vaikka se olisi virkeä 
ja täynnä intoa, niin uskon vakaasti, että 
ellen koe satumaista lottovoittoa ja tule 
purruksi virustakantavan punkin toi-
mesta, tulen selviämään erinomaisesti. 
Koen pienen pilkahduksen jo tottumis-
ta tähän elämäntapaan, vaikka tulenkin 
taas luultavasti itkemään vielä monesti 
kiitollisuudesta ja ikävästä.

On siis (kaikkien puolueellisten ja it-
seään huijaavien) argumenttien johdosta 
pääteltävä, että seuraavat 2 viikkoa tule-
vat merkitsemään minulle jotakin.

Toivottavasti paljon.”

Ei voi ihminen
 liikaa milloinkaan 

itsestään löytää.
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Kolmastoista päivä
“Mun ongelma on, että välillä, etenkin 
kun on rankkoja päiviä, mä haluun kii-
reesti pois täältä. Silloin mä alan unel-
moimaan Jyväskylän hyvinvointielämäs-
tä ja ne unelmat katkee todellisuuteen, 
että täällä mä oon yksin vielä ikuisuuden 
kengät märkinä ja hyttysten pisteltävänä.

Ja mä aina uskon tuon ikuisuuden, 
sillä aina kun lasken kuluneita päiviä, 
olen pettynyt; jopa ahdistunut. Tuntuu 
kuin olisin joutunut aikapoikkeamaan, 
jossa aika alkaa venyä miten tahtoo, siir-
täen mua edestakaisin viikoissa ja päivis-
sä niin ovelasti, etten kykene huomaa-
maan, ettei aikani täällä kulu ollenkaan.

Mun sisäinen kalenteri voisi vaikka 
vannoa, että oon ollu täällä helposti yli 
kolme viikkoa, mutta todellisuus sanoo: 
ei. Luulen kuitenkin syyksi sen, ettei 
mulla oo mitään HC-eskapismia elämäs-
tä. Eräänä yönäkin tulen ääressä harmit-
telin etten röökaa, sillä olisin tupakoinu 
varmasti koko yön ihan vaan ajankuluk-
si.

Ainut kunnon pakoni on tarinaani 
keksimä mielikuvitushahmo, mutta se-
kään ei aina tule helposti; se mielikuvi-
tus. Toinen on tosin Zarathustra ja tämä 
matkapäiväkirja. Myös piirtäminen voisi 
olla, mutta en koe kykyä aloittaa piirtä-
mistä, kun on rankkoja päiviä.”

Kuudestoista päivä
”Sade jatkui. Lopulta teltan kangas, joka 
on kestänyt melkoisia sateita, alkoi pääs-
tää vettä lävitseen. Laitoin takin päälleni 
ja menin kyykkyyn keskelle telttaa niin, 
että sain tärkeimmät tavarat suojattua 
katosta valuvilta pisaroilta pitämällä 
avonaista takkia minun ja niiden päällä. 
Olin tässä asennossa kuin lintuemo suo-
jaamassa poikasiaan yli 3 tuntia

Mutustin ensin kuivaa soijaa mikä ei 
tuonut juurikaan tyydytystä. Sitten aloin 
stressata märkiä kamppeitani. Tulisinko 
selviämään seuraavan yön, jos kaikki oli 
märkää? Aloitin kuivatusoperaation lait-
tamalla yhden kerraston päälleni aina 
kerrallaan ja sitten tekemällä loputto-
masti pieniä jumppaliikkeitä ahtaassa 
teltassani varoen sen läpimärkiä seiniä.

Koska tuloksia ei tuntunut tulevan, 
kävin nyt sateen loputtua vielä juokse-
massakin yksi kerrasto kerrallaan paljain 
jaloin metsässä. Näytin vihdoin julkisesti 
hullulta.

Harmikseni puista pisaroi vettä, jo-
ten juosten kuivaus oli huono idea.

Lopulta palasin telttaani jumppaa-
maan ja heiluttelemaan osiani.

Tuntien jälkeen alkoivat tärkeimmät 
kuteet tuntumaan korkeintaan kosteilta. 
Mieleni, jota koko päivä oli raastanut, 

alkoi rauhoittumaan uupumuksesta ja 
nälästä huolimatta. Lisäksi sain vähän 
piirrettyä ajantapoksi.

Ihmeellistä, miten voin ajatella jos-
tain päivästä: No ainakin olen kokenut 
ja selvinnyt pahimmasta – Ja sitten tulee 
tällainen hyperrasauttava päivä, joka pis-
tää melkein luovuttamaan.

Sunnuntain surkuttelusta jäi kuiten-
kin mieleen parhaiten kohmeiset, niin 
kohmeiset kädet, etten kyennyt melkein 
napittamaan teltan ovea kiinni.”

Miki Mäenpää
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Tuuli piiskaa räntää telttaa 
vasten, kun ryömin ulos. 
Aškkasjohjávri on jäässä. 
Vain puro järven etelälai-

dalla on auki. Haen sieltä vettä ja laitan 
aamupalaa kaasutrangialla varovasti tel-
tan eteisessä. Näin jäisenä aamuna tun-
tuu uskomattomalta, että viime kesänä 
samoihin aikoihin kalastelin saman pu-
ron suulla taimenia shortseissa ja t-pai-
dassa. Nyt lunta on kaikkialla. Järveen 
laskeva puro on kasvanut joeksi ja uur-
tanut lumiseen notkoon syvän uoman, 
jonka pohjalla kohisee valtavasti sula-
misvettä. Se on ylittämätön este. Mutta 
pääseekö järven pohjoispäässä olevasta 
toisesta purosta yli? Pakkaan märän tel-
tan sekä muut varusteet rinkkaan ja läh-
den yrittämään. Kengät ja housut ovat 
märät. Kylmä tuntuu kipuna jalkaterissä 
ja varpaissa. Taittelen tuubihuivin pipok-
si ja kiristän takin huppua, kun pohjois-

Kaldoaivi 20.6.2017

tuuli painaa vetistä räntää kasvoille. Huh, 
tämä puro onkin helppo! Vaelluskengät 
jalasta, sandaalit tilalle, puron ylitys, irto-
vesi jaloista pyyhkeellä, vaelluskengät ta-
kaisin jalkaan ja matka jatkuu. Käännyn 
länteen. Edessä on kymmeniä metrejä 
korkea jyrkkä luminen rinne. Työnnän 
kävelysauvoilla itseäni ylöspäin ja pidän 
kovaa vauhtia, että lämpenisin. Jalat ovat 
edelleen kylmät, mutta takki pitää lumen 
ja veden ulkopuolella. Keskivartalo ja 
pää lämpenevät. Se on tärkeintä. Ei mi-
nulla hätää ole. Ruokaa riittää ja kaasua, 
teltta on hyvä ja makuupussi lämmin. 
Säännöstelemällä voisin odottaa vaikka 
viikon säiden parantumista, mikä ei to-
sin tunnu kovin houkuttelevalta ilman 
puhelinyhteyttä muuhun maailmaan.

Nousen itärinnettä kohti tunturi-
jonon lakea. Jossain siellä kulkee viime 
kesältä tuttu mönkijänura. Se on suorin 
ja helpoin tie Pulmankijärvelle, missä 

on asutusta. Löydänkö reitin vai jääkö se 
piiloon lumen alle? Löydän minä. Muis-
tan myös, että tunturijonon laella kuuluu 
puhelin. Voisin lähettää tiedon muuttu-
neista reittisuunnitelmista kotiväelle ja 
kysyä sääennustuksia. Löydän maasta 
poronsarvia ja otan muutaman mukaan. 
Yksi niistä on todella kaunis: täysin ehyt 
pikkuporon sarvi, virheetön, ihan vi-

Löydänkö reitin 
vai jääkö se pii-
loon lumen alle? 

Löydän minä. 
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tivalkoinen. Kun pääsen kotiin, annan 
yhden sarven kummipojalle, yhden hänen 
siskolleen ja yhden pidän itselläni muis-
tona. Nuorin saa valita ensin. Ottaako-
han kummipoikani sen hienoimman? 
Keminmaahan on matkaa 470 kilomet-
riä. Siellä syön hyvin, juttelen rakkaiden 
kanssa, lämmitän juhannussaunan ja nu-
kun pehmeässä sängyssä. Tai vain istun 
lämpimässä sisällä. Lämpimässä, sisällä.

Lumisade peittää näkyvyyden ja 
etäisyyksien arviointi on vaikeaa. Kom-
passisuunnassa ei voi kunnolla kulkea, 
koska joudun kiertelemään lumisia not-
koja, joiden pohjalla kulkee puroja. Niis-
tä ei pääse turvallisesti yli. Vaarallisimpia 
ovat sellaiset notkelmat, joissa puro kulkee 

lumikannen alla pohjalla. Kiertelen kiltis-
ti, mutta se vie pois oikeasta suunnas-
ta. Kuljen jääräpäisesti mutkitellen yhä 
edemmäs länteen, vaikka minusta tun-
tuu, että olen kävellyt reitin yli. Hetken 
päästä huomaan seisovani pohjois-ete-
läsuunnassa kulkevan tunturijonon länsi-
rinteellä. Yli mentiin, niin siinä kävi. Kään-
nyn koilliseen, kävelen uudelleen reitin yli, 
huomaan tilanteen, käännyn luoteeseen ja 
kävelen yli taas. Minun on kylmä, mutta ih-
mettelen silti lumista tunturiylänköä : se on 
todella kaunis, ehkä lohduttomalla tavalla, 
mutta kaunis silti. Näin korkealla vain ka-
nervalla on tarpeeksi voimaa kukkia vii-
pyilevän talven keskellä. Vaivaiskoivuissa ei 
näy edes pieniä lehden silmuja. Huomaan 

Näin korkealla 
vain kanerval-
la on tarpeeksi 
voimaa kukkia 
viipyilevän tal-

ven keskellä. 
Vaivaiskoivuis-
sa ei näy edes 

pieniä leh-
den silmuja.

kaipaavani hyttysiä. Juhannukseen on vain 
muutama päivä.

Kuljen siksakkia kohti pohjoista. 
Reittiä ja suuntia on vaikea hahmottaa, 
koska näkyvyys on todella huono. Tiedän 
suunnilleen missä olen ja minne suun-
taan olen menossa. Sen täytyy riittää nyt. 
Pidän tauon muutaman kiven takana. 
Ne antavat pientä suojaa riehuvaa tuulta 
vastaan. Hörppään haaleaksi jäähtynyttä 
kaakaota ja vilkaisen karttaa.  Päätän että 
kuljen vielä tuonne seuraavaan notkel-
maan asti ja katson, löytyykö reitti siel-
tä. Jos ei löydy, kaivan GPS:n rinkasta 
ja paikannan itseni sen avulla kartalle. 
Koordinaattien mittaaminen kartasta 
kompassin reunan asteikkoa käyttäen on 
kylmillä sormilla hidas ja ikävä homma, 
mutta tehtävissä. Nousen ylös, nostan 
rinkan selkään ja kävelen notkelmaan. 
Siinä se on! Ihmettelen maassa näkyvää 
mönkijänuraa. Noinko heikosti se tässä 
kohdassa näkyikin? Ei ihme, että kuljin 
monta kertaa yli. Jatkan uraa pitkin kohti 
pohjoista. Hukkaan reitin vielä kerran, 
mutta nyt löydän sen helposti uudelleen. 

Kävelyä, tuulta, lumisadetta, kävelyä, 
tuulta, vesisadetta, kävelyä, tuulta. Koko 
ajan reitti vie minua alemmas ja näky-
vyys paranee. Ensimmäinen puu pariin 
päivään. Kunnon iso tunturikoivu! Ilo 
tulvii mieleen, niin suuri, että annan koi-
vulle pusun. Lopulta olen Hávgajávrilla. 
Olen kulkenut noin viisitoista kilomet-
riä. Pystytän teltan pikaisesti, valmistan 
kuumavesipullon ja menen sen kanssa 
makuupussiin lämmittelemään. Laitan 
ruokaa, syön. Sade taukoaa hetkeksi, ja 
minun tekee mieli heittää muutaman 
kerran lippaa järveen. Olisiko siellä har-
rit syönnillä? Olen kuitenkin niin väsy-
nyt ja vaatteet märkänä, että päätän pysyä 
teltassa, lepään ja lämmittelen kunnolla. 
Illalla sade alkaa uudelleen. Katselen pi-
saroita, jotka valuvat sinisen telttakan-
kaan ulkopinnalla. Huomenna on edessä 
pusku Pulmankijärvelle ja ehkä leiriy-
tyminen järven etelärannalle. Jos kurja 
sää ei lopu, jatkan Skáidejávrin kodalle, 
4 km Nuorgamista. Lämmin kota, mä-
rät vaatteet pois päältä, syöminen ja uni. 
Sitten Nuorgamin herkut, bussi, Utsjoki, 
Inari, Ivalo, Sodankylä, Rovaniemi, juna, 
Kemi, isä hakee asemalta, Keminmaa, 
juhannus, rakkaat. Ja ne poronsarvet. 
Nukahdan.

Tämä on muistelma viime ke-
sältä, päivästä, jona vaelsin 

Kaldoaivissa. Saamenkielen sana ”gál-
du” tarkoittaa lähdettä, kun taas ”oaivi” 
kääntyy päälaeksi, joka viittaa pyöreä-
huippuiseen tunturiin. Loivapiirteisinä 
kaartuvia tuntureita, puutonta ylänköä, 
kalaisia järviä ja jokia, niitä on Kaldoai-
vi täynnä. Vaellusreittini kulki lounaasta 
koilliseen, vinosti erämaan halki Mie-
raslompolosta Nuorgamiin. Olin suun-
nitellut 7-8 päivän vaellusta erilaisella 
reitillä, mutta huonon sään vuoksi suun-
nitelmat menivät uusiksi jo kolmantena 
päivänä. Kun puolet vaelluksesta menee 
kylmää väistellessä, voisi ajatella, että 
olipa kurja reissu. Ei suinkaan. Luminen 
tunturiylänkö ja jääkantiset järvet olivat 
huikean kauniita enkä missään vaiheessa 
miettinyt, että olisinpa jo kotona. Välistä 
kurjuus kääntyi huumoriksi: mikähän se 
minut ajaa tällaisiin ”kesä”lomatekoihin? 
Muulloin mietin asioita käytännöllisem-
min: Mikä on järkevin reitti? Miten estän 
veden pääsyä vaatteisiin? Mistä löytyy 
suojaisin paikka teltalle tai kuinka löy-
dän tieni lumisateessa? Vaikeissa sääolo-
suhteissa kaikki päätökset täytyi tehdä 
järkevästi ja kulkea turvallisuus edellä. 
Vapauden tuntu oli voimakas ja suuri 
niin kuin Lapissa minulla aina on.

Mikko Heikkinen
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Olen matkustanut elämäni aikana pal-
jon, nähnyt monia eri maita ja kult-

tuureja ja päässyt ihailemaan uskomatonta 
luontoa. Lähdettyäni kuitenkin tänä syk-
synä ensimmäistä kertaa elämässäni Lap-
piin vaeltamaan koin paljon sellaisia tun-
teita, joista osaa on edes vaikea sanoittaa. 
Kivutessamme ensimmäisenä päivänä yli 
700 metriä korkean Pyhäkeron huipulle ja 
kääntyessäni ensimmäistä kertaa nousun 
aikana katsomaan tätä taakse avautuvaa 
maisemaa, ymmärsin miltä rakastuminen 
ensi-silmäyksellä tuntuu ja mitä henkeä-
salpaava kauneus voi parhaimmillaan 
tarkoittaa. Kyllä, minusta tuli vasten omia 
odotuksiani vaelluksen aikana se ihminen, 
joka palatessaan kertoo kornisti tuon mat-
kan muuttaneen häntä. Mutta näin siinä 
pääsi käymään.

Osasyy tähän oli se miten kaunista 
kaikkialla oli. Lapin kauneus oli oman-
laistaan karun vaatimatonta kauneutta. 
Tämä kauneus oli todella mystistä, hiljais-
ta. Ehkä ensimmäinen asia, johon kiinni-
tinkin huomiota, oli täydellinen hiljaisuus. 
Normaalisti kaupungissa asuva ihminen 
on tottunut siihen, että ympäristössä on 
aina jokin taustaääni, oli se sitten liiken-
ne, muut ihmiset tai vaikkapa pihapuun 
talitintti. Mutta tunturin rinnettä ylöspäin 
kiivetessä ei kuulunut mitään. Kuvittele 
seisovasi paikassa, jossa ei ole lähimailla-
kaan muita ihmisiä oman retkiseurueesi 
lisäksi ja jossa vallitsee tämä täydellinen 
rikkomaton hiljaisuus. Joka suuntaan 
avautuu vain aavaa täysin asuttamatonta 
erämaata. Sellaisessa paikassa tuntee ole-

vansa loppujen lopuksi hyvin pieni osa 
tätä maailmaa.

Ehkä juuri tästä syystä koinkin vael-
luksemme hyvin voimaannuttavaksi – 
kaikki huoleni tuntuivat konkreettisesti 
jääneen kaupunkiin ja niitä oli vaelluksen 
aikana hyvin vaikea tavoittaa. Ne eivät oi-
keastaan tuntuneet edes merkityksellisiltä. 
Opiskelukiireet, elämän hektisyys ja muut 
murheet olivat jossain todella kaukana ja 
tuntuikin lähes mahdottomalta oikeas-
taan stressata mistään. Ainoa velvollisuus 
oli vain saavuttaa seuraava etappi, yksi 
huippu kerrallaan. Vaelluksemme aikana 
kiipesimme kolmen eri tunturin huipulle 
ja jokaisen huipun saavutus tuntui henki-
seltä voitolta. Rinkka selässä monen sadan 
metrin korkeuteen kipuaminen oli välillä 
raskasta, etenkin kun tuuli oli paikoittain 
todella voimakas, mutta nousut eivät mis-
sään vaiheessa tuntuneet ylitsepääsemät-
tömiltä. Nousut pystyikin ajattelemaan 
askelten summana, joista jokainen vei aina 
lähemmäs päämäärää. Huipulle pääsemi-
nen taas tuntui joka kerta vähintäänkin 
upealta.

Vaelluksen yksi parhaimmista puo-
lista oli ehdottomasti se, että sai olla niin 
lähellä luontoa. Kaupunkielämä vieraan-
nuttaa ihmisen helposti luonnosta, mutta 
Lapin erämaassa koin olevani vahvasti osa 
sitä. Ehkäpä mieleenpainuvin hetki olikin 
se, kun viimeisenä aamunamme heräsim-
me siihen, että porolauma oli tullut tupam-
me pihaan aamiaiselle. Hampaiden pe-
semisessä on aivan eri tunnelmansa, kun 
muutama poro on viiden metrin päässä 

ruokailemassa. Mainittakoon myös, har-
voin tulee oltua tilanteessa, jossa kolmen 
päivän sisällä kohtaa noin kymmenen ker-
taa useammin poroja kuin ihmisiä. 

Kaiken kaikkiaan vaellusretkemme 
Lapissa oli todella rentouttava ja se antoi 
paljon voimavaroja omaan jaksamiseen. 
Veden juominen suoraan tunturipurosta, 
ruuanlaitto retkikeittimellä sekä elo il-
man sähköä, puhelinta tai sen suurempia 
mukavuuksia tuntuivat virkistävältä. Oli 
ihanaa irrottautua muusta maailmasta 
ja sen ylellisyyksistä hetkeksi ja elää edes 
muutaman päivän ajan hyvin askeettises-
ti. Vaelluksemme toimikin kaiken kiireen 
keskellä täydellisenä hermolomana, jota 
ehdottomasti suosittelen kokeilemaan. 
Löysinkin pohjoisesta aivan uudenlaista 
sisäistä rauhaa, jota en ole aiemmin elä-
mässäni kokenut. Lähtiessämme takai-
sin Jyväskylään minusta tuntui, että jätin 
pienen osan itsestäni pohjoiseen. Kornia, 
kyllä, mutta siltä se todella tuntui. Kaikista 
haastavinta koko retken aikana ei nimit-
täin ollutkaan fyysinen rasitus, vaihteleva 
sää tai uusien vaelluskenkien aiheuttamat 
rakot, vaan takaisin kaupunkiin palaami-
nen. Tämä reissu oli ehdottomasti yksi 
parhaimmista mitä olen koskaan tehnyt 
ja kotiin palatessani tunsin valtavaa Lapin 
kaipuuta. Vaeltaja voi lähteä Lapista, mutta 
Lappipa ei lähdekään vaeltajasta.

Tiina Autio

Poroja ja sisäistä rauhaa
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Vilja Niitamo, 24, aloitti psykologi-
an opinnot Jyväskylän yliopistos-

sa kuluvana syksynä. Syksy on tuonut 
tullessaan paitsi uuden kaupungin ja 
uusia ihmisiä, myös uudenlaisen opis-
kelukulttuurin. Psykologia alana sitä 
vastoin oli tuttu jo ennestään, sillä Vil-
jalla on taustallaan psykologian kandi-
taatin tutkinto (Bachelor of Science in 
Psychology) Skotlannin Dundeessa si-
jaitsevasta Abertayn yliopistosta, jossa 
hän opiskeli vuosina 2012-2016.

Syksyn opinnot ovat pyörähtä-
neet kovaa vauhtia käyntiin, ja suo-
raan maisterivaiheesta aloittaminen on 
tuonut tullessaan syventävät opinnot 
sekä vauhdikkaan aloituksen gradulle. 
Skotlannin vaihtuminen Suomeen ja 
Suomen pääkaupunkiseudun vaihtu-
minen Jyväskylään eivät kuitenkaan ole 
aiheuttaneet Viljalle kulttuurishokkia. 
Hän kokee sopeutuneensa suomalai-
seen yliopisto-opiskeluun ja täkäläiseen 
opiskelijaelämään hyvin, vaikka kahden 
eroja kahden maan väliltä löytyy paljon.

”Isoin ero on varmaankin itse haku-
prosessi. Skotlantilaisissa yliopistoissa 
ei ole pääsykokeita, vaan sisään pääs-
tään arvosanoilla ja motivaatiokirjeellä. 
Opiskelijoita putoaa kuitenkin opinto-
jen edetessä ja vaikeutuessa pois, mikä 
karsii lopulta valmistuvien määrää.”

Säkkipillien 
maasta Suomen 
Ateenaan

Sisäänpääsy ei silti ole välttämättä 
helppoa, sillä suosituimpien yliopisto-
jen arvosanarajat ovat korkeat. Kaik-
kien hakukohteiden ovet eivät auenneet 
Viljallekaan, mutta hän on kuitenkin 
tyytyväinen yliopistoonsa. Hän myös 
näkee skotlantilaisen hakuprosessin 
suomalaista tasa-arvoisempana, sillä 
suuremmalla osalla on mahdollisuus 
aloittaa opinnot ja edetä niissä, mikäli 
motivaatiota riittää.

Neljän vuoden opintopaketti
Itse opiskelusysteemi on Skotlannissa 
suomalaista tiukempi ja joustamatto-
mampi. Esimerkiksi nelivuotisen kan-
ditaatin tutkinnon etenemiseen ja aika-
tauluihin ei itse voi vaikuttaa. Hylätty 
arvosana kurssista tai tentistä voi viiväs-
tyttää opintoja. Hankalasti kesäaikaan 
ajoitetut uusintatentit olivat maksullisia, 
ja niiden reputtaminen tiesi koko kurssin 
kertaamista ja opintojen viivästymiseen 
johtavaa kurssien päällekkäisyyttä.

”Suomeen verrattuna verkkokurs-
seja oli tosi vähän, käytännössä kaikki 
kurssit toteutettiin kokonaan kontak-
tiopetuksena. Esseistä ja tehtävistä sai 
myös kattavan palautteen, mikä oli hyvä 
asia oppimisen kannalta.”

Myös kanditaatin tutkielman kir-
joittaminen oli suomalaiseen verrattuna 

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

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

Kannatusjäsenyyden hinta on 30 euroa 
kolmelta vuodelta tai 100 euroa ikijäse-
nyydestä. Maksun voi maksaa Stimulus 
ry:n tilille FI31 5290 0240 1429 09 viitenu-
merolla 1232 (kolmen vuoden jäsenyys) 
tai 1203 (ikijäsenyys). Liittyessäsi ja mak-
settuasi lähetä yhteystietosi (osoite ja 
sähköposti) sihteerillemme Jenni Isolalle 
(sihteeri@stimulus.fi).

Liity 
kannatus-
jäseneksi!
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erilainen, isompi ja työläämpi prosessi, 
jossa aihe valittiin ja aineisto kerättiin 
itse.

”Itse aloin valmistella tutkielman 
kirjoittamista puolitoista vuotta en-
nen aloittamista, ja itse kirjoittamiseen 
meni noin vuosi.”

Abertayn yliopisto oli tietoteknil-
lisesti painottunut, mutta psykologian 
kurssitarjonta oli silti monipuolista. 
Vilja opiskeli paljon etenkin oikeus- ja 
neuropsykologian kursseja. Toisen vuo-
tensa hän vietti vaihdossa Espanjassa, 
jossa tarjolla oli paljon markkinointip-
sykologian opintoja.

Vaikka psykologian opiskelu oli 
Viljalle mieleistä, oli yleinen asenne alaa 
kohtaan Skotlannissa erilainen kuin 
Suomessa.

”Täällä psykologiaa ja psykologeja 
arvostetaan paljon enemmän. Skotlan-
nissa psykologia on ikään kuin yleisala, 
jonne moni hakeutuu paremman puut-
teessa ja josta ei kuitenkaan valmistu 
ammattiin. Kliiniseksi psykologiksi ha-
lutessaan täytyy hakea erilliseen tohto-
riohjelmaan, jonne pääseminen ei edel-
lytä psykologian tutkintoa, mutta on 
huomattavasti vaikeampaa. Psykiatriaa 
ja psykiatreja sen sijaan pidetään Skot-
lannissa arvossa, eli näkökulma on siel-
lä voimakkaasti lääketieteellinen.”

Skoteissa ei sitsata
Myös opiskelijan vapaa-aika eroaa Skot-
lannissa monilta osin suomalaisesta 
opiskelijaperinteestä.

”Skoteissa ainejärjestöillä ei ole 
suurta roolia. Opiskelijoiden sosiaali-
nen elämä muotoutuu niiden sijaan eri 
harrasteyhteisöjen, societyjen, ympäril-
le. Societyt eivät ole alakohtaisia, vaan 
niihin hakeudutaan oman mielenkiin-
non mukaan. Itse tanssista kiinnostu-
neena kuuluin dance societyyn.”

Vappua ei skotlannissa juhlita, vaan 
vastaava usean päivän juhlinta tapahtuu 
Halloweenina, jolloin on paljon bileitä 
ja muuta ohjelmaa. Tärkeä perinne on 
turnipsien kaivertaminen.

”Toinen skotlantilainen perinne 
oli Hogmanay-niminen uuden vuo-
den juhla. Lisäksi oli Ceilidh-tanssi-
tapahtumia, johon kuului syömisen ja 
juomisen lisäksi säkkipillin soittoa ja 
tanssia.”

Yksin asumisen outous
Elämä Skotlannissa sujui Viljan mukaan 
hyvin. Skotit ottivat suomalaisen Viljan 
vastaan hyvin, vaikka skottiaksentti ja 
skotlantilaisten sarkastisuus tuottivat 
jonkin verran hankaluuksia. Toimeen-
tulo järjestyi suomalaiselle ulkomailla 
opiskelevalle tarkoitetun korotetun 
opintotuen ja opintolainan muodos-
sa sekä osa-aikaisella jumppaohjaa-
jan työllä. Opiskelijaterveydenhuolto 
toimi erinomaisesti, hoito ja lääkkeet 
olivat ilmaisia eikä jonoja ollut. Skot-
lannissa myös erilaisia opiskelijatarjo-
uksia oli hyödynnettäväksi enemmän 
kuin suomessa.

”Eräs hauska ero liittyi asumiseen. 
Skotlannissa kimppa-asuminen oli 
opiskelijoilla yleistä ja yksin asumista 
pidettiin todella outona. Itsekin sain 
osakseni kummeksuntaa muuttaessani 
yksiöön seitsemän hengen solusta.”

Harmillista oli edullisen opiske-
lijaruokailun puuttuminen, minkä 
vuoksi opiskelijoiden ruokavalio oli 
usein todella epäterveellinen.

”Yliopistoalueella ei juuri ollut 
ruokaloita. Ruokaa saatettiin hakea 
pubista samalla, kun juotiin päiväkal-
jat luentojen välissä. Asuin itse onnek-
si yliopiston lähellä, joten omien ruo-
kien syöminen oli helppoa.”

Katse kotimaahan ja maailmalle
Opiskelu Skotlannissa oli Viljalle 
kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ja iki-
muistoinen kokemus. Vuosiin mahtui 
paljon ainutlaatuisia ja unohtumatto-
mia kokemuksia. Kokenutta reissaajaa 
ei koti-ikävä ulkomailla asuessa vai-
vannut, vaikka Suomeen jäivät perhe, 
miesystävä ja kaverit.

”Kuten suomessakin, myös Skot-
lannissa lomat olivat pitkiä. Vietin 
lomat Suomessa, joten olin täällä vuo-
desta käytännössä lähes puolet, viiti-
sen kuukautta.”

Suomessa Viljan elämään kuulu-
vat nyt psykologian maisteriopinnot 
ja etenkin gradun tekeminen. Val-
mistuminen häämöttää parin vuoden 
päässä. Tulevaisuudessa Vilja toivoisi 
voivansa hyödyntää osaamistaan klii-
nisessä psykologin työssä.

”Odotan opintoja innolla. Olen 
myös miettinyt, että jos vaan mahdol-

lista, lähtisin vielä vaihtoon.  Tekemis-
tä kuitenkin riittää, joten saa nähdä 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan.”

Kiia Kilponen
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Tää hetki, tää tunne, tää biisi                                                                              Tää hetki, tää tunne, tää biisi                                                                              

Amy Lee laulaa kirkkaasti ja korkeal-
ta särkyneestä sydämestä. Kappa-

leen soinnut ja Amyn ääni koskettavat 
minua syvästi. Tunnen, että hän kokee 
kanssani samaa sydänsurua ja tuskaa, 
joka saa meidät huutamaan laulun sano-
ja. Muutaman muun toisen Evanescen-
cen kappaleen kuunneltuani tunteeni 
tasaantuvat. Päällimmäiseksi tunteeksi 
jää kevyempi, neutraalimpi tunne, kuin 
alussa tuntemani voimakkaan negatii-
viset tunteet. Musiikin vaikutusta tun-
teisiin ja autonomiseen hermostoon voi 
olla vaikea tiedostaa eikä tutkimusta mu-
siikin vaikutuksesta ihmiseen ole tehty 
kuin vasta 20 vuotta. Ilmaisumuotona 
musiikkia pidetään kuitenkin jopa van-
hempana kuin puhetta. Miten musiikki 
koskettaa meitä?

 Tätä artikkelia varten kysyin 
ihmisiltä heidän musiikkimieltymyk-
sistään erinäisissä tilanteissa ja tunneti-
loissa. Taustatietoina kysyttiin vastaajan 
ikää, sukupuolta ja opiskeltavaa pää-
ainetta yliopistossa. Kyselyyn tulleita 
vastauksia esittelen artikkelissa tarkoi-
tuksenani havainnollistaa musiikki-
mieltymysten erilaisuus. Osan saaduista 
vastauksista olen liittänyt mukailemaan 
artikkelia aihealueittain.

Musiikilla on järisyttävän suuri 
vaikutus ihmiseen kokonaisvaltaisesti. 
Pelkkä musiikin tempo vaikuttaa ihmi-
sen sydämen sykkeeseen. Hitaat kappa-
leet, joiden tempo on rauhallinen, laske-
vat sykettä ja helpottavat nukahtamista. 

Rentoutumiseen sopivat hidastempois-
ten kappaleiden lisäksi myös sellaiset 
kappaleet, joiden tempo vastaa omaa 
sykettä. Kovaa, revittelevää treenioh-
jelmaa suoritettaessa nopeatempoisuus 
musiikissa auttaa pitämään sykkeen kor-
kealla, hengityksen tiheänä ja adrenalii-
nin veressä. Omien suosikkikappaleiden 
kuunteleminen myös laajentaa verisuo-
nia. Nykyaikana musiikkia kuuluu joka 
puolella jatkuvasti, mikä saattaa ylikuor-
mittaa meitä ja muuttua hälyksi. Tämä 
olisi hyvä tunnistaa kuormittumisen vä-
hentämiseksi päivän aikana.

Autonomisen hermoston lisäksi ai-
voissa tapahtuu paljon musiikin kuunte-
lemisen tuloksena. Aivojen aineenvaih-
dunta ja verenkierto kiihtyvät, aivojen 
rakenne ja aivotoiminta, muun muassa 
muisti ja tarkkaavaisuus, kehittyy mu-
siikkia kuunneltaessa. Erityisesti tuntei-
ta, kognitiota ja motoriikkaa koskevat 
alueet aktivoituvat musiikista. Oikea ai-
vopuolisko, joka vastaa tunteiden ja ko-
konaisuuksien käsittelystä, on musiikkia 
kuunneltaessa tärkeä. Musiikki vaikuttaa 
tunteisiimme, ja tunteiden prosessointia 
voi tapahtua kuin itsestään kuuntele-
malla omaan tunnetilaan mieluisaa mu-
siikkia. Esimerkiksi nuorten on todettu 
käyttävän musiikkia tunteiden käsittelyn 
keinona sitä yleisemmin, mitä vanhem-
pia ovat. Myös aivojen syvimmät osat, 
limbinen järjestelmä, aktivoituvat musii-
kista. Tätä on pidetty yllättävänä löytönä, 
sillä samat alueet aktivoituvat pelkoon 

Katja Mankinen
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Vastaajan taustatiedot Kuuntelemani genre/yhtye urheillessa Kuuntelemani genre/yhtye rentou-
tuessa

21-vuotias nainen, terveyskasvatus nopeatempoinen rock, pop ja EMP pop ja alternative pop

30-vuotias mies, psykologia heviä ja rockia klassinen ja ambient-musiikki

23-vuotias nainen, luokanopettaja rock, elektroninen musiikki, ”ysäridisco” jazz, klassinen

25-vuotias mies, kasvatustiede instrumental ja orkesterimusiikki instrumental ja orkesterimusiikki

22-vuotias nainen, psykologia rap (Eminem) ym., lattarit, nopeatempoi-
nen musiikki

Boyce Avenue, klassinen piano

26-vuotias mies, englannin aineenopet-
taja

vauhdikasta musiikkia: I need a hero, Dra-
gon rider ym.

Nibuo Uematsu

Vastaajan taustatiedot Kuuntelemani genre/yhtye iloisena Kuuntelemani genre/yhtye surul-
lisena

21-vuotias nainen, psykologia indie-, pop-, folk- ja sinfoninen mu-
siikki sekä singer-songwriterit

indie-, pop-, folk- ja sinfoninen mu-
siikki sekä singer-songwriterit

21-vuotias mies, psykologia radio yleisesti, konemusiikki, rap ja 
kaikki uusi musiikki

Ed Sheeran ja heviä

21-vuotias nainen, psykologia Klamydia, Kaija Koo ja Haloo Helsinki Apulanta, Mokoma ja Kaija Koo

23-vuotias mies, psykologia klassinen musiikki ja rap Flume, Chet Faker ja Kaleo

20-vuotias nainen, saksan kieli pop-musiikkia rauhallisempaa musiikkia, indie

21-vuotias mies, viestintä Olavi Uusivirta Lana del Rey, Sia
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ja mielihyvään liittyvien voimakkaiden 
ärsykkeiden johdosta. Aktivaation mää-
rään syvissä aivoalueissa vaikuttaa mu-
siikkinautinnon voimakkuus. Lempimu-
siikin kuuntelu saa aivot vapauttamaan 
dopamiinia, joka tuottaa mielihyvän 
tunteen.

Nopeatempoiset kappaleet ovat hy-
vänä apuna kiireessä oman kokemukseni 
mukaan. Kävellessä paikasta toiseen as-
keleesta tulee nopeampi ja matka-aika ly-
henee musiikin tempon nostaessa syket-
tä. Pitkiä välimatkoja ajatellen jo itselle 
mieluisan musiikin kuuntelu saa matkan 
tuntumaan paljon lyhyemmältä. Yhtenä 
hyvänä sykkeen kohottajana toimii elekt-
roninen tanssimusiikki, jota esimerkiksi 
Galantis, Avicii ja Otto Knows edustavat. 
Myös raskaassa metallimusiikissa voi 
kappaleesta riippuen olla nopea, sykettä 
kohottava tempo. Hitaalle sykkeelle sopi-
via kappaleita voi löytää balladien lisäksi 
muun muassa jazz-, blues- ja klassisesta 
musiikista. 

Tunteista varsinkin voimakkaat vi-
han ja surun tunteet tulevat toisinaan 
musiikin kautta käsitellyiksi omalla 
kohdallani. Tunne tulee helpommin tie-
toisuuteen musiikkia kuuntelemalla, ja 
kappaleen melodiaan, sointuihin sekä 
sanoituksiin eläytyminen auttaa tunteen 
kokemisessa ja käsittelyssä. Vihaisena ja 
surullisena tulee kuunneltua useimmi-
ten metallimusiikkia, kun taas iloisena 
ja tyytyväisenä kuuntelen eniten rokkia, 
punkia ja elektronista musiikkia. Jaottelu 
eri genreissä tunteiden mukaisesti ei kui-
tenkaan ole näin mustavalkoinen, sillä 

samat kappaleet edustavat yhdessä lem-
pimusiikkiani. Yhden genren sisällä kap-
paleet voivat myös olla poikkeavia ylei-
sestä tyylistään. Jotkut metallimusiikkia 
edustavat kappaleet voivat saada aikaan 
ilon ja energisyyden tunteita, vaikka 
useimmiten metallimusiikin melodiat 
yhdistetään vihaan. Esimerkiksi Slipk-
not-yhtyeeltä löytyy useita melodioiltaan 
iloisempiakin kappaleita laulamisen ol-
lessa aggressiiviselta kuulostavaa karju-
mista.

Omalla musiikkimaulla ei ole mer-
kitystä musiikista saatavien positiivisten 
vaikutusten kokemisessa, sillä jokainen 
kokee musiikin omalla tavallaan. Vaikka 
erilaisia musiikkityylejä olisikin suotavaa 
kokeilla, juuri itselle mieluisa musiik-
ki on se, joka kehittää aivoja, vähentää 
stressiä, antaa tilaa tunteiden ilmaisulle 
ja ennen kaikkea viihdyttää. Nyt tuntuu 
siltä, että haluan kuunnella kauniita sä-
vellyksiä. Aika laittaa pelistä tuttu mu-
siikki soimaan. 

Lähteet

www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mieli/musiikki_tehoaa_kuin_laake

www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/musiikki_soittaa_tunteita

www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/tunteet_haltuun_musiikilla

www.aivoliitto.fi/aivoterveys/mielen_hyvinvointi/harrastukset/

musiikki

www.tunnemusiikki.fi/hyvinvointia+musiikista/musiikin+paran-

tava+vaikutus/

yle.fi/uutiset/3-5059452

Omalla 
musiikkimaulla 

ei ole merkitystä 
musiikista saa-

tavien positiivis-
ten vaikutusten 

kokemisessa, 
sillä jokainen 

kokee musiikin 
omalla tavallaan.
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Kauppakadun sykkeessä
Lähtölaukaus pamahtaa. Kilpailijat ryntäävät taiteilijan pa-

letin värisenä massana kohti keskustan juottoloita. Heti 
alussa on helppo erottaa konkarit noviiseista; keltanokat läh-
tevät kiireellä harppomaan, kun taas vanhukset nauttivat omia 
virvokkeitaan tyynesti.

Aloittelijoiden naiivius voi olla haittatekijä kilpailusuori-
tuksen suhteen, mutta omatunto pysyy sentään puhtaana. Ko-
van luokan skabaajana tunnettu Stimuluksen liikuntavastaava 
raotti sanaista arkkuaan pian kilpailun alettua. Ristikuuluste-
lun myötä hän lipsautti suorittavansa übertohtorin tutkintoa, 
vaikka vasta approbatur löytyy entuudestaan! Selvittämättä jäi, 
tuottiko epärehellisyys hedelmää, vai kapsahtiko korkealle ta-
voitteleva approilija katajaan.

Alkuryntäyksen jälkeen kilpailijan ensimmäinen haaste 
koittaa; mihin kapakkaan tulisi suunnata ensin? Yläkaupungin 
saluunat viettelevät herkästi kuivakurkkuisia suorittajia  avoi-
mine ovineen. Tarkkailuni perusteella enemmistö kuitenkin 
vastustaa kiusausta ja suuntaa alemmas kohti keskustan syket-
tä. Tämän valinnan strategista elementtiä ei tule väheksyä. Kes-
kustan kuppilat sijaitsevat kivenheiton päässä toisistaan, joten 
suoritusten välissä ei jalat ehdi mennä hapoille. Janoisen ap-
proilijan unelma eli tyhjä baaritiski on luonnollisesti motivoiva 
tekijä keskustaan siirryttäessä. Harva silti välttyy jonottamisen 
piinalta.

Sprinttitaktiikka vaikutti olevan suositumpi kuin tasainen 
maratonjuoksu. Toisaalta suurin osa haastatelluista suoritti 
vasta ensimmäistä merkkiä, joka onkin otollinen nopealle py-
rähdykselle. Übertohtorin arvonimi vaatinee jo hieman enem-
män kärsivällisyyttä sekä ennen kaikkea kestävyyttä.

Illan yllättävin tekniikka kuului nimeltämainitsematto-
malle fuksillemme. Approbaturia lähdettiin havittelemaan ai-
noastaan sipulirenkaita nauttien. Myöhempi observointi viit-
tasi siihen, että sipulirenkaat tulevat todennäköisesti jäämään 
baarien keittiöihin jatkossa. Huhujen mukaan sipulirenkaitten 
maku ei ole vieläkään huuhtoutunut suusta.

Pimeyden peittäessä kaupungin tummaan verhoon ur-
heilujuhlan tuntu alkaa olla käsinkosketeltavaa. Luonnollisesti 
tämä näkyi kaduille jätetyissä roskissa sekä ihmisten yleisessä 
kamppailussa pysyä pystyssä. Nopeimmat kilpailijat esittelevät 
tässä vaiheessa myös voitettuja palkintoja toisilleen.

Kauppakadun Approbatur sopii suomalaiseen sielunmai-
semaan. Kolpakkojen kaatamisesta on tehty suoritus ja jonot-
taa saa niin paljon kuin lystää. Ainoastaan ämpärit loistavat 
poissaolollaan.

Antti Päivinen

Alkuryntäyksen 
jälkeen kilpailijan 

ensimmäinen haas-
te koittaa; mihin 
kapakkaan tulisi 
suunnata ensin?
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Fyysinen darra helppo on parantaa: 
Vettä, ruokaa, unta ja aikaa, 
Kaapista burana neljäsataa  

Kurkusta alas, ah, johan auttaa.
Tai ehkä valittelet kuihtuvaa älyä 

Vei viina taas, vaik’ ilman turmioon hyppyä, 
Aivosoluja pienen kourallisen 

Kadotit ehkä just tulevaisuuden?
Hei unohda huolesi vanha lapsi, 

Korvaat kytkennät huomenna paremmaksi 
Löydät uuden viisauden ja voit noppia odotella  

Suosittelen silti, et’ kannattaa rukoilla.
Mut henkinen darra, huh, siinä tekemistä 

On pudotuksia ja polkemista 
On virheiden myöntämistä - tai piilotusta 

Menikö lujaa? Joko ahdistaa?
Ehkä paranee darrasi, 

Hautaat pois erheesi
Tai kenties myönnät jo turtuneesi

Ruttuiset lakanat hiertämässä, 
Olet vanki tekokuituviidakossa tiheässä. 

Oispa jäänyt se joku sua hellimään vähän, 
Mut myönnä, ei haluis edes puolikas tähän. 

Oot kammoksunut joskus kaikkea likaisuutta, 
Nyt et jaksanut hakea edes ilmanraikastinta uutta. 

Mitä tapahtui eilen välil’ nollayksnollaneljä? 
Todisteita yksi: olet paikoitellen ehjä. 

Siirtymä eloon voi viedä vielä tovin taikka toisen 
Hautajaisiasi suunnittelet sadat, lasken. 

Voi olla, just syyhyn löysit reisistäs kärsivistä 
       Kappas vain - nyt niiden välistä.

Oi krapula, minut tähän pakotat 
Ennen vapaapäivät oli hauskaa 
Onhan tässä olo aivan paskaa 

Muttei muuallakaan 
Sen parempi ole.

Istun pöydässä
Syön munakasta

Verhot on liian lyhyet
Kyä vituttaa

Krapularunoja

Väsynyt ja turtunut ja vihainen olo. 
Ei kaadu kaikki viel niskaan, mut oota sen tulo. 

Ehkä haluat turvaan, ehkä sorrut taas 
Usko, ratkaisuja löytyy useampaa.

Ota toinen tie, se mikä varmemmin vie, 
Älä kierrä metsän ja karikon kautta 
Älä tunteesta humallu, itseäsi upota

Älä raavi altasi pohjaa pois 
Älä iske tikaria toisensa perään 

Se kauniilta kuulostaa, mut ankaraa ois 
Ja väsymykselle,  
turtumukselle,  

vihalle  
oodia lukisit enää. 

. 

. 
Saat ehkä nauttia joskus muiden unelmista noista, 

Sulle kiitollisuudenvelkaan annetuista 
Et omaasi löytänyt ja tyydyt osaas 

Maksat takaisin velkaa, jota mitata et osaa
Silti yhä väsynyt oot, muiden unelmista noista, 

Et jaksaisi ryömiä taas pois aallokoista 
Mut ratkaisu löytyy, löysit unelmas tai et, 

Myrskystä rantaan rämpiä yrittänet.

Oli yö
Ja ne valot

Vilisivät silmissä
Tai silmien ohi

Sivusuun
Ja aamulla
Yli laidan

Oletko koskaan
Tuijottanut maahan

Raiteiden edessä
Ja huomannut miten
Paljon purukumeja
Leuat ammollaan

Kun juna on myöhässä
Tai raikas hengitys
Vanhasta viinasta

Ennen kuin hän saapuu
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Jos repis sormista alkaen raajoja irti 
yks kerrallaan kun ottaa osumaa,

kuihtuisin iha konkreettisesti sun silmien eessä.
Tilanne olis ohi silmänräpäyksessä, sa-

malla ajatus jostain yhteisestä,
Lentäisi tuulen mukana kuolleiden, asfaltilla ma-
kaavien lehtien kanssa johonkin, mistä se ei

ikinä enää palaisi.
Ohi stratosfäärin, avaruusromun sekaan.
Enkä tiedä kumpi siitä nauttis enemmän.
Oishan se näyttävä tapa lähtee, eikä tart-

tis ite stressaa siivoomisesta.
Ja mikä parasta, pääsis irti kaikest täst pohtimisesta.

Mut silti, joka syksy,
ehkä jopa jokaisessa tuulenpuuskassa,

Vois aistii jotain.
Jotain, mikä ei oo enää pitkää aikaa ollu tältä planeetalta.

Kai avaruusromukin tippuu takaisin maan pinnalle,
kunhan se ei ajaudu liian kauas.

Se on enää sun päätös, pidätkö tuu-
lisista syyspäivistä vai et.

Peilin rikkomisesta
Saa seitsemän vuotta epäonnea rakkaudessa

Tuntuuko sinusta koskaan
Että olet vahingossa

Rikkonut varmaan sata
Lähtiessäsi

Paiskannut oven niin lujaa
Että kaikki talon peilit

Räsähtivät rikki
Ja taas aamulla

Prinssi
Näyttää rupikonnalta

Illan alussa se on viinitranssitanssii 
mun olohuoneen matolla.

Sanoja, joiden merkityksen ymmärtää vasta myöhemmin.
Yökerhossa se on siideriväsy ja jäiset sormet. 

Tää vois olla oodi Escin terassille.
Vain näissä bileissä kaksitoista tarkoittaa kuollutta.

Mutta minä en poistu (lämpölampun alta) 
ennen kuin pakotetaan.

Pilkun lähestyessä etuotsalohko irrottaa kontrollin.
Kiljuu, että nauti kulta enemmän.

Aamulla soitan löytötavaratoimistoon:
kadoksissa muisti ja ylpeys.

Jos vedän pään täyteen
ja sielun ulos.
Niin onko se 

plus miinus nolla?
Lähteekö ensin
muisti vai järki?

Kuulen   kaupungin äänet.
Ne kaikuvat hiljaa, mutta tarpeek-

si niin, että ne pistävät ajatukset sekaisin.
Edes kuulokkeet eivät eristä minua irti todellisuudesta.

Kosketushäiriö, molemmissa.
Ja piuhoja parantelemallako muka laatu paranee?

Ole hyvä ja väännä nämä neuronikimput uuteen uskoon.
Jos lähtötilanne on kasa paskaa niin en ole-

ta mitään huikeaa lopputulosta.
Kannattaa sitä silti kokeilla,

Tarpeeksi kovaa jos pitää kiinni,
ei hätiköi, eikä näpertele jatkuvas-

ti niin tulos saattaa jopa miellyttää.
Ja ehkä keskinkertaisen laadun kätköistä voi löy-

tyä jotain mielenkiintoisia, piilotettuja ja
poikkeavia sävyjä.

Ärsyttävän positiivinen ajattelumalli.
Jos vaan vaihtais parempaan eikä kes-

kittyis tunnesiteiden rakentamiseen.
Rahalla sekin onnistuis.

Tai tuhois oma-aloitteisesti vaan kuulon kokonaan.
Eihän kasasta sähköjohtoja,

joka vain sattuu tuottamaan kaunis-
ta ääntä, mieleenpainuvia kokemuksia

ja tunteita taivaan ja helvetin väliltä,
voi tulla itselle mitenkään tunnetasolla tärkeä, eihän?

luulen ymmärtäväni tämän
sano, haasta, koske

hymyile ilman tunteita
kadu

odota
tämä tunne, tuska kanssasi

lähes kuollut
kysyy puheenvuoroa

niin epävarmana
jos onnellisuus onkin vasta tulossa

idiootti
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Kuka on Timo Suutama?
 
 Noh, jos työuraa ajatellaan, niin tämmöinen ikuinen yliopistolai-
nen. Ensin opiskelijana, sitten tutkijana ja lopulta opettajana. Yli-
opistomaailmaa on nähty hieman erilaisista kulmista. Mielestäni 
täysin palvellut yliopistolainen eli ihan kiva jäädä eläkkeelle. 

Henkilökuvassa 
Timo Suutama

Yliopistonopettaja, 
vanhenemisen psy-
kologian dosentuuri, 
-95 väitellyt filosofi-
an tohtoriksi  

Missä olet opiskellut?
 
Täällä Jyväskylässä, -74 tulin opiskelemaan.
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  Millaista opiskelu oli opiskeluaikanasi?
 
Tietysti mielenkiintoista ja haastavaa oli, ehkä erosi tämän ajan 
opiskelusta siinä, että silloin piti nykyistä enemmän itse ottaa asiois-
ta selvää ja siitä, mitä pitää suorittaa. Ja mitä järjestetään missäkin. 
Omaa aktiivisuutta vaadittiin tässä kenties enemmän. Aika paljon 
oli silloin kirjatenttejä ja luentojen seuraamista, silloin ei kylläkään 
saanut luentomateriaalia etukäteen vaan itse piti tehdä luentomuis-
tiinpanot tai sitten lainata kaverilta. Nykyäänkin opiskelu on vaati-
vaa, mutta niin se on aina ollut.
 
Millaista oli opiskelijan vapaa-aika? Olitko mukana Stimuluksen 
toiminnassa?

En sillai aktiivijäsenenä, mutta osallistuin erilaisiin tapahtumiin. 
Olin mukana Kortepohjan vapaa-aikatoimikunnassa jotain va-
paa-ajan tilaisuuksia järjestelemässä. Hauskoja tapahtumia oli Kor-
tepohjassa. Silloin ei ollut esimerkiksi Kauppakadun Approa, mutta 
jollain porukalla mietimme itse asiassa sellaista, että kulkis Kaup-
pakadun ylhäältä alas ja pistäytyisi jokaiseen baariin siinä matkalla 
alas. Jo silloin baareja oli nimittäin hyvä määrä. Taisi sitä tulla yritet-
tyä jo hieman silloinkin... Ehkä tuollainen toiminta oli silloin opis-
kelijoiden keskuudessa yleisempää kuin nyt.

  Keitä perheeseesi kuuluu?
 
Kotona tällä hetkellä vain minä ja vaimoni. Sitten on kaksi tytärtä, 
jotka ovat kumpikin naimisissa ja asuvat täällä Jyväskylässä. Toinen 
tytär sai pojan tässä toukokuussa eli tulin isoisäksi. Suurin piirtein 
kuukauden päästä pitäisi syntyä toiselle tyttärelle lapsi. En ole sitten 
enää yksinkertainen isoisä. Se (isoisänä toimiminen) on varmaan 
semmoinen asia, mikä tulee olemaan tärkeä juttu sitten eläkevuo-
sina.

Mitä harrastat?
 
Jaa, no, ehkä nyt semmonen pääharrastus on mökkeily. Elikkä oma 
kesämökki, siellähän sitä touhua riittää ja varsinkin kesäaikaan, 
mutta ympäri vuodenkin. Siellä menee aika paljon vapaa-aikaa, 
viikonloput varsinkin. Sitten on kulttuuriharrastuksia, musiikki, 
käyn sinfonia- ym. konserteissa, kuuntelen laidasta laitaan musiik-
kia. Ehkä nyt jotain death metallia ei tule hirveästi kuunneltua. Oon 
harrastanut musiikkia tuolta lukioajoista alkaen jo, on tullut kerättyä 
levyjä vähän. Vinyylejä on joku tuhatkunta ja cd-levyjä kaksi ja puo-
lituhatta ainakin. Viime aikoina on jäänyt vähän vähemmälle uusien 
levyjen ostelu. Varsin paljon kuuntelen kuitenkin yhä.
 
Jonkin verran yrittänyt myös liikuntaa harrastaa, sulkapallo on 
semmoinen. Laitoksella on ollut pitkään sulisjoukkue, käydään 
pelailemassa kerran viikossa. Kuudesta kymmeneen ihmistä ollut 
aina ringissä, vaikka aina ei meinaakaan löytyä pelaajia riittämiin. 
Sulkapalloa tuli pelailtua jo opiskeluaikanakin erilaisissa porukoissa. 
Uinti oli myös pitkään sellainen liikuntaharrastus, joka on syystä tai 
toisesta jäänyt viime vuosina. Hyötyliikunta on varmaan se tärkein, 
mitä tulee siellä mökillä puuhaillessa. Elokuvat on myös sellainen 
harrastus, mikä on jatkunut teini-iästä alkaen jo. Aikanaan kotipaik-

kakunnalla elokuvakerhoon liityin. Jyväskylän yliopistolla olin elo-
kuvakerhossa aktiivisesti mukana muutamia vuosia opiskeluaikana.

Yhtenä harrastuksena haluaisin jatkaa matkustelua, aika paljon täs-
sä on vuosien ja vuosikymmenten aikana matkusteltu ja sitä haluan 
jatkaa eläkevuosinakin.

 Mikä on lempielokuvasi?
 
Lempielokuvia vois olla vaikka Mansikkapaikka ja Straight Story, 
kuuluvat suosikkielokuviini. Näitä elokuviahan on voinut nähdä 
geropsykologian kurssillakin. Eniten tykkään ehkä draamagenrestä. 
Toimintaelokuvat eivät juurikaan kiinnosta, vaikka hyviäkin löytyy. 
Miksei vaikka komediatkin. Klassikko-ohjaajista mieleisiäni ovat 
Chaplin ja Luis Buñuel, Jean Renoir, miksei myös Ingmar Bergman 
(Mansikkapaikka). Uusista elokuvaohjaajista Alexander Payne esi-
merkiksi. Tietysti David Lynch, kyllähän niitäkin löytyy.
 
 
Mitä mieltä olet pääsykoeuudistuksesta?
 
En kannata opiskelijavalintaa vain ylioppilastutkintotodistuksen 
perusteella. Valintakokeilla on merkitystä opiskelijan motivaation 
mittarina. Nyt halutaan myös luopua siitä, että jos on joku valin-
takoe, niin ei olisi mitään ennakkomateriaalia, jossa pääsisi vähän 
tutustumaan siihen mitä opinnoissa käsitellään. Lisäksi olen kyllä 
sitä mieltä, että terveydenhuoltoalalla, mihin psykologiakin kuuluu 
suurelta osin, soveltuuvuden arviointi on paikallaan. Psykologiliiton 
kantakin on, että alalle soveltuvuutta tulisi arvioida sinne haettaessa. 

 Millaista tutkimusta olet tehnyt?
 
Silloin kun tein sitä, niin vanhenemisen psykologiaan liittyen eli 
geropsykologiaan. Tein jo ryhmässä gradun geropsykologiaan 
liittyen, jyväskyläläisten eläkeläisten eläkkeelle jääntiin ja sopeu-
tumiseen liittyen. Siinä oli normaalisti eläkkeelle jääneitä ja työky-
vyttömyys / sairaseläkkeelle jääneitä. Isto Ruoppila oli ohjaajana 
gradussani. Isto sitten kysyi, että haluaisiko joku lähteä valmistele-
maan isompaa tutkimushanketta aiheeseen liittyen ja minä sitten lu-
pauduin siihen tehtävään ja aloitin sitten vuonna 1980. Se tutkimus 
jatkui läpi kahdeksankymmentä luvun ja kirjoitin siitä lisensiaatti-
tutkimukseni vuosikymmenen lopulla, sen jälkeen siirryin monitie-
teelliseen Ikivihreät-tutkimukseen. Sen seuruututkimukset kestivät 
vuoteen 2005 saakka.

Kuinka kauan olet ollut töissä meillä? 
 
Täällä olen aina ollu töissä oikeastaan, keväällä -80 aloitin tutkimus-
assistentin nimikkeellä ja sen jälkeen olin muutaman kuukauden 
poissa ennen kuin rahoituspäätös tuli. Vuodesta -82 olen ollut täällä 
oikeastaan koko ajan. Ensin projektitutkijana ja sitten opetustehtä-
viä hoitamassa. Tutkimuksen teko loppui sitten tähän viimeiseen 
vaiheeseen, kun toimin pedagogisena johtajana. 

Millaista on ollut työskentely täällä?
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No, kyllä se on ollut vaihtelevaa, voisi sanoa. Mielenkiintoista, haas-
tavaa, paljonhan on joutunut aina opettelemaan uutta. Kovin pit-
kään ei vanhalla tiedolla ja rutiinilla voi jatkaa. Muutosta tapahtuu 
kuitenkin koko ajan. Tietysti asiat mitä on tutkinut ja opettanut, niin 
niissä tulee uutta, yrittää vähän seurata aikaansa.

Merkittävin vaihe uralla?
 
Merkittävin vaihe, jaaha. No jossain mielessä mä sanoisin, että nää 
viimeiset vuodet pedagogisena johtajana. Sittenhän mulla oli sa-
maan aikaan muita tehtäviä, tieteellisen julkaisusarjan toimittajan 
tehtävä ja opiskelijavalinnoista vastaaminen.
 
                    

Tärkein hetki elämässä?
 
Tärkein hetki. Vaikeita kysymyksiä, onko mitään yhtä tärkeintä. Kai 
se oli se kun synnyin.
                  
Mitä aiot tehdä eläkkeellä?
 
Yksi asia tässä tulikin jo esille, eli isovanhemmuus. Siinä määrin 
missä tukeani ja apuani tarvitaan, niin olen mukana lastenlasten 
hoidossa ja kasvattamisessa. Se tietysti on yksi. Ja sitten tämä mök-
keilyhomma jatkuu varmasti. Siihen liittyy paljon tällainen luon-
nossa liikkuminen. Kun kiireisinä työvuosina ei ole ehtinyt kaikkia 
hommia pistämään järjestykseen, niin ois hyvä käydä vaikkapa läpi, 
että mitä kaikkia levyjä onkaan tullut hankittua. Mistä voisi luopua 
ja mitä säilyttää. Emmä usko, että elämä kauheasti muuttuu tässä. 
Työ jää pois, mutta näille muille asioille jää enempi aikaa.
 
 
Mistä unelmoit?
 
Mistä unelmoin. No, tietysti se, en tiedä onko unelmointi oikea sana, 
mutta toivon, että voisin elää terveyteni säilyttäen ja toimintakykyi-
senä sen ajan mitä elän. Ja toisaalta tietty se, että pääsee seuraamaan 
lastenlasten kasvua ja kehittymistä ja tämmöstä. Tietysti toiveena on 
sellaiset hyvät suhteet lapsiin, mitä on ollut tähän mennessä, että ne 
jatkuisi samanlaisena. Perhe on tärkeä ja perheen hyvinvointi.

 
Aiotko toteuttaa omia oppejasi eläkeikää silmällä pitäen?
 
Mä en varmaan oo ihan sillai kauheen oikeaoppinen niissä opetuk-
sissani. Tervettä toimintakykyistä vanhuutta ajatellen... En ole mi-
kään terveysintoilija itse. Tietysti vähän katson mitä suuhuni laitan, 
mutta haluan tehdä sitä, mistä tykkään… myös ruoanlaitossa. Se on 
se tärkein pointti. En ole laatinut mitään tutkimuksiin perustuvaa 
ohjetta sille, miten tulisi elää ”oikein” eläkevuosina. Aattelen sen 
omalta kannaltani ja yksilönä, mitä ajattelen hyvästä elämästä. Sel-
laisen elämän aion elääkin.

Jonkinnäköinen aktiivisuus on varmaan sellainen, mikä on hyvä 
säilyttää. Mutta se, mitä se aktiivisuus on, voi olla monenlaista. Ei 

välttämättä tarvitse olla koko ajan liikkeellä tai jossain muiden ih-
misten kanssa, voihan se aktiivisuus olla jotain kirjallisuuteen pe-
rehtymistä. On aktiivinen siinä mitä ottaa vastaan, eikä ota kaikkea 
passiivisesti. Aivoilla pitää olla töitä, se on se tärkee juttu. Ja jos se 
on miellyttävää työtä, joka ei muodostu stressiksi, niin se on vielä 
parempi juttu.
 
 
Jos saa Gerosta arvosanan kaksi (2) niin onko enää mitään toivoa 
pärjätä elämässä? (Kaverin puolesta kyselen)
 
(Nauraa)... Jaa a, noh. Pitää varmaan sitten vaan että pärjää, niin 
jälkikäteen tutustua asioihin hieman paremmin. No ei, eihän se, ei 
yksittäiset arvosanat missään yksittäisessä opintojaksossa merkitse.

 Miten meidän käy ilman Suutamaa?
 
(Nauraa)... Varmaan teidän käy ihan hyvin, että ei kukaan ole kor-
vaamaton. Varmaan jotain tulee muuttumaan, kun minä lähden 
pois, mutta muutos voi olla hyväänkin suuntaan. Jotain muuttuu, 
mutta varmasti hyvin pärjäätte ilman minuakin.

Elämänohje meille uran alussa oleville?
 
Elämänohjetta…(Nauraa)... Se onkin aika vaativaa antaa. Ehkä joku 
semmonen, että eläisi niin kuin monipuolista elämää, eikä vaan mi-
hinkään yhteen asiaan jäisi tai minkään yhden asian ympärille. Sen 
minkä elää, niin elää täysillä. Opiskelua, työntekoa ja sitten niitä har-
rastuksia, lähtee niihin mihin lähtee. Eniten niistä varmaan saa kun 
lähtee täysillä mukaan. Nauttii elämästä, siitä hetkestä mitä elää. Se-
hän on oikeastaan se ainut hetki mitä elää, mennyt on muistoissa ja 
tulevaisuus voi olla kuvitelmissa, mutta elämä tapahtuu tässä ja nyt.

 
 Millaiset terveiset haluat jättää opiskelijoille?

Jos aattelee vähän enempi opintojen kannalta, niin se, että ne psykan 
opinnot on niitä mitä ne on, että niihin kannattaa sitten panostaa 
ihan kunnolla. Siinä määrin kun on voimia ja aikaa, niin kannattaa 
opiskella muuta mielenkiintoista, mitä täältä löytyy. Teitä kaikkia 
psykologia varmasti kiinnostaa, kun olette tänne hakeneet kovas-
ta kilpailusta huolimatta. Kaikista opinnoista on kuitenkin hyötyä 
ja toivon mukaan myös iloa, niin silloin kannattaa opiskella niitä 
asioita, mitkä itseä kiinnostaa. Ja sitten muistaa, että ei se opiskelu 
oo koko elämää, että tulee jättää aikaa myös harrastuksille ja ystä-
ville. Jos ei nyt ihan siinä viidessä tai viidessä ja puolessa vuodessa 
valmistu, niin se ei ole mikään katastrofi. ‘Mitä minä haluan elämäl-
täni tällä hetkellä?’, sitä voi miettiä jokainen. Suurin osa teistä tulee 
työskentelemään psykologina, jos se elämä siihen mennessä on 
ollut vain opiskelua niin se on aika kapea-alaista elämää ollut, että 
kannattaa hankkia niitä kokemuksia jotka työssä varmaan auttavat 
muualtakin.
 

Stimulus toivottaa Timolle leppoisia eläkepäiviä!
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Kahvitesti- Mikä 
kahvittelupaikka 
sinulle sopii?

 Millainen kahvi on sinun 
 mieleesi?

a) Kaunis 
erikoiskahvi

b) Ihan tavallinen 
karu kahvi

c) En juo kahvia
d) Ei niin väliä, 

kunhan sitä on 
paljon

e) Ilmainen kahvi 
kelpaa aina!

 Missä mieluiten nautit  
 kahvisi?

a) Hienosti 
sisustetussa 
kahvilassa

b) En ainakaan 
ketjukahvilassa!

c) Jossain, mistä saa 
muutakin kuin 
kahvia

d) Paikassa, jossa saa 
santsata

e) Ihmisten 
ympäröimänä

 Kuinka paljon on liikaa?

a) Panostan laatuun, 
en määrään

b) *filosofista 
pohdintaa*

c) Yksikin kuppi
d) Koskaan ei voi olla 

liikaa!
e) Puolikin kuppia 

riittää, kunhan 
vaan kaikille jää

 Miksi menet kahvilaan?
 

a) Haluan hienoja 
kuvia instagramiini

b) Haluan tavata 
kaltaisiani tai 
kuluttaa kulttuuria

c) En yleensä mene
d) Rakastan kahvia, 

kakkua ja suolaista 
purtavaa

e) Tavatakseni ystäviä

 Mikä näistä kuulostaa  
 houkuttelevimmalta?

a) Caramel latte 
kauramaidolla

b) I love you
c) Kupponen teetä
d) Viisi palaa kakkua
e) Keltainen huone           

 
 Mottosi on…

a) #coffee #coffeetime
b) Make coffee not war
c) Tee se!
d) It´s always too early 

to quit
e) Keltainen on uusi 

musta                

Kun heräät, on pimeää. Kun pääset luennolta, on vielä pimeämpää. Oma sän-
ky tuntuu aamuisin yhtä houkuttelevalta kuin kahden viikon loma Male-

diiveille, mutta tentit ja analyysit odottavat tekijäänsä. Kavereita ei näy, koska 
kaikki ovat joko vaipuneet talvihorrokseen tai hautautuneet syvälle villapaitojen 
uumeniin. Kuulostaako tutulta? Ei hätää, sillä ärsykkeen tieteellinen tutkimus-
ryhmä on löytänyt pettämättömän keinon kaamoskauden ylitykseen: kahvin. 
Ennen kuin ryntäät julistamaan kahvin ilosanomaa, testaa tällä tutkimusryh-
män laatimalla kyselyllä, mikä kahvittelupaikka sinulle parhaiten sopisi!

Laatinut: Veera Nieminen
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Tulokset
Eniten A-vastauksia: Espresso House
Olet selvästi tyyli- ja laatutietoinen ih-
minen, joka haluaa nauttia erikoiskah-
vinsa kauniissa ympäristössä ystävien 
kanssa juoruten tai läppärillä työsken-
nellen. Espresso House voisi olla sinulle 
sopiva paikka lämmitellä kohmeisia kä-
siäsi kuppia vasten ja hengähtää hetki. 
Bonuksena voit ottaa söpöistä kahveista 
kadehdittavia kuvia snapchat-stooriisi ja 
näyttää muille, että et ole vielä vaipunut 
talvihorrokseen. 

Eniten B-vastauksia: Vakiopaine
Olet todellinen hipsteri ja taiteilijasi-
elu, joka kiertää ketjukahvilat kaukaa. 
Boheemi vakiopaine voisi olla sinulle 
sopiva paikka tavata kaltaisiasi, haas-
taa joku kamppailuun Trivial Pursuitin 
herruudesta, kuunnella antoisia musiik-
kiesityksiä tai tutustua teatteriin. Vaikka 
taiteellinen sielusi varmasti näkee hyy-
tävässä kaamoksessa melankolista kau-
neutta, voisivat Vakiopaineessa iltaisin 
palavat kynttilät olla valopilkku synkey-
den keskellä. Ehkäpä kaiken hauskuuden 
lomassa talvi unohtuu kokonaan?

Eniten C-vastauksia: Teeleidi
Sinulle ei kahvi maistu, mutta jos olet 
teen ystävä, on unelmiisi vastattu. Tee-
leidin yli sadan teen valikoimasta löydät 
tavallisten (mutta herkullisten) teelaatu-
jen lisäksi erikoisuuksia ja harvinaisem-
pia laatuja. Talven yli voi selviytyä ilman 
kahvia, mutta tutkimustemme mukaan 
elämästä ei voi selvitä juomatta kuppos-
takaan teetä. Jos siis kaipaat rauhallista 
hetkeä suuren teepannun äärellä, suun-
taa Teeleidiin.

Eniten D-vastauksia: Caffitella Buffetti
Tuntuuko sinusta, että vatsasi on pohja-
ton? Onko sinulla sunnuntaisin vapaata? 
Hyvä, niin meilläkin! Kompassin Caffi-
tella tarjoaa sunnuntaisin Caffi & Cakku 
buffetin, jossa pohjattomaan nälkääsi 
saattaa vihdoin löytyä vastaus. Buffet-
tiin kuuluvat kaikki makeat ja suolaiset 
herkut sekä tietenkin kahvi ja tee. Ren-
touttavaan kahvihetkeen voit siis myös 
yhdistää joulupöytää varten harjoittelun!  
Jos sinusta tuntuu, ettei mikään ole lii-
kaa, olet kohdannut haastajasi. 

Eniten E-vastauksia: Stimppasumpit
Sinulla on selvästi todellista stimppa-
henkeä! Mikä olisikaan parempi tapa sti-
muloida keskushermostoaan kofeiinilla, 
kuin tehdä se muiden stimppalaisten 
kanssa. Halusit sitten tavata vanhat ys-
täväsi, tulevat kollegasi, uudet fuksit tai 
salaisen ihastuksesi, suuntaa kohti mie-
lentilaa. Vaikka ulkona pimeässä pauk-
kuisivat tammikuun pakkaset, vallitsee 
mielentilassa aina keltainen toukokuu. 
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Kuvia Stimpan syksystä
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Lakkaako lumi joskus sulamasta
ajaton
Hankala ajatella, ehkä mahdotontakin
umpikuja, pelko, kalma
Pimeys koskettaa
Kylmä on, mutta paperin taittelu lämmittää. Hikeen asti.
positiivisuus, Positiivisuus!
Se leviää kaikkien kasvoille

Teksti syntyi piiriläisten yhteistyönä, sen jälkeen, kun olim-
me keskustelleet tavoista ylittää writer’s block, joka voi vaivata 
tekstien etenemistä, niin kaunokirjoituksessa kuin akateemises-
sa tekstissäkin. Kirjoitusharjoituksen ohjeena oli, että edellisen 
kirjoittajan lauseesta, seuraava kirjoittaa mieleen tulleen sanan 
ja taitaa paperin niin, että vain oma teksti on seuraavalle kirjoit-
tajalle näkyvissä. Sanasta taas seuraava lauseen ja näin mentiin 
muutama kierros! Lopuksi luettiin kokonaisuus ja sommiteltiin 
uudestaan muutamia sanoja. 

Tällä runolla piiriläiset toivottaa tervetulleeksi seikkailemaan 
sanojen maailmaan! Löydät meidät fb:stä nimellä Stimuluksen 
kirjoituspiiri, kirjoittaja
kokemus ja osaaminen sivuseikkoja, kiinnostus suotavaa :)

Terkuin
Kirjoituspiiriläiset

Stimuluksen 
kirjoituspiiri
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Ärsyttää
-palsta
Ärsyttää, että ihmiset arvostelevat toisten 
päätöksiä ja tekemisiä ihmettelemällä ja 
kyselemällä. Eikö voisi kaikkien antaa elää 
omaa elämäänsä siten kuin haluavat?

Ärsyttää ihan suunnattomasti kun puhe-
linmyyjät höynäyttää mut aina johonkin 
uuteen halvempaan liittymään tms. joka 
sitten lopulta paljastuukin kalliimmaksi 
kun edellinen ja päädyn soittelemaan vi-
haisia puheluita asiakaspalvelunumeroi-
hin, jotka nekin maksaa! Voihan vattu!!

Ärsyttää kun haluaisin lukea kaikkia muita 
psykologian kirjoja paitsi juuri tenttikirjo-
ja. Löydän jatkuvasti uusia kirjoja lukulis-
talleni, mutta aikaa en löydä mistään!

Ärsyttää, kun mun kurssien tehtävistä ei 
ole mitään selvää koontia, niin koko ajan 
vaan tulee lisää tekemistä!

Ärsyttää kun ei oo aikaa ideoida sitsiasua

Ärsyttää se kun kurssitehtävään annetaan 
todella epämääräiset ohjeet ja sen takia ei 
ole haluja aloittaa koko tehtävää, vaan se 
jää stressaamaan taka-alalle.

Ärsyttää, kun ensimmäiset pakkaset ja 
liukkaat tulee, jolloin pyöräilystä tulee 
vaarallista. En oikeastaan edes uskalla täl-
löin pyörällä joten kävelen ja tämän seu-
rauksena aikaa kuluu tuplasti enemmän 
paikasta toiseen siirtymiseen. Olen vielä-
pä kiireinen ihminen.

Miehet tinderissä.

alle 5 op kurssit

Kasautuvat kouluhommat ja eniten sii-
nä se, että se on oma vika KUN KIIN-
NOSTAA KAIKKI SAMAAN AIKAAN 
ENKÄ OSAA PÄÄTTÄÄ MITÄ KAIK-
KIA KURSSEJA OIKEASTI JAKSAISIN 
KÄYDÄ PERRRRRKELEEEEEEEE

ärsyttää kun kämppis ei ikinä vie biojätettä

Mielialalääkkeillä rahastus

Kaikki harmaan sävyt ja täydellinen elä-
mänhallinnan puute.

Ärsyttää, kun mistään ei saa apua.

Ärsyttää Kortepohja t. Kekkola

Ärsyttää tulla kipeeks just sillä viikolla ku 
pitäs hoitaa kaikki asiat

Kortepohjan ylioppilaskylä. KAIKKI siinä. 
Ne ahtaat kämpät, töhrityt hissin seinät, ei 
tarpeeksi tilaa pyörille, joku vie sun varaa-
mas pesulavuoron. Paska paikka!

Ärsyttää turhat asiat.

En kestä ihmisiä, jotka juttelee ja kom-
mentoi kaikkea vierustoverille luennoilla. 
Yritä siinä sit keskittyä luennoitsijaan, kun 
toinen hölöttää ja supatus käy taukoamat-
ta.

Kaamos, olla kipeeeeenäää ja väsyny

Pyörän lukko on jäätynyt yön aikana, kun 
aamulla on kiire.

TILP150

pyöräily liukkaissa mäissä.

Juuri kun sain mielessäni suunniteltua täy-
dellisen Facebook-profiilikuvan keltaisessa 
Jyväskylässä, sataa maa täyteen jotain val-
koista mömmöä. Ärsyttää!

Ärsyttää se, miten talvi vuosi vuoden jäl-
keen tulee yllätyksenä teiden ylläpitäjille. 
On se jännä kun vuodessa tosiaan on ne 
luvatut neljä vuodenaikaa JOKA VUOSI, 
eikä siihen silti millään voida varautua. 
Eihän niitä teitä tarvitsekaan hiekoittaa, 
niitä pitkinhän voi kulkea niin paljon liu-
kuvammin varsinkin mäissä. Voidaanko 
yllättyä seuraavaksi siitä miten liukkaat 
tiet nostaa liukastumisten ja loukkaantu-
misten määrää?

radiohiljaisuus

Sukupuolineutraalius ärsyttää. Mulle 
on täysin ok, jos joku ei tunne itseensä 
mieheksi tai naiseksi tai tehdään suku-
puolineutraaleja vessoja ja lomakkeita 
virastoihin tai muuta sellasta. Siinä vai-
heessa alkaa todella ärsyttää, kun suku-
puoli poistetaan kaikesta ja sitä piilotel-
laan. Mielestäni miehistä ja naisista saa 
edelleen puhua. Jos joku tuntee itsensä 
naiselliseksi naiseksi, hän olkoon sellai-
nen. Eri asia sitten, mitä tämä kellekin 
tarkoittaa. Ärsyttää myös se, kun väite-
tään, että sukupuolella ei ole merkitystä. 
Mites vaikka se, että koulu suosii tyttöjä 
tai että miehet kohdistaa naisiin enem-
män väkivaltaa kuin toisinpäin. Erilaiset 
sukupuoliroolit näkyvät edelleen vah-
vasti yhteiskunnassa. Ärsyttää jos tälle 
ollaan sokeita.




