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PÄÄTOIMITTAJALTA
aikaa ja huomautti sitten isälleen, että nyt on
aivan pakko jatkaa hiihtämistä, kun kilpailu on
kesken.

Narskuvan lumen ääni sekoittuu kiihtyvään
hengitykseen, kun voideltu suksenpohja tekee
viiltoja tasaiseen hiihtolatuun. Tänään on pakko voittaa. Ajatukset ovat jo maalissa. Maaliviivan ylitys ei kuitenkaan tuo täyttä onnellisuuden riemuparaatia. Vasta toinen. Ymmärrys
tulee myöhemmin. Ehkä tein juuri kaikkeni.
Uudestaan voi yrittää ensi vuonna, kun ollaan
jo isoja ”kuutosluokkalaisia”.

Kaikkensa antamiselle on olemassa reunaehtoja, joista ei tingitä edes tavoitteiden saavuttamisen takia. Yleensä näistä asioista koostuu
meidän arvopohjamme. Riittävyyttä pitäisi
tarkastella ainoastaan omalta kannaltamme,
velvollisuuksien suorittamisen jälkeen. Se,
mikä riittää sinulle, riittää myös muille. Joskus
on hyväksyttävä se, että aina ei edes tarvitse
olla riittävä. Voi myös epäonnistua, jolloin
riittävän-käsite venyy ja yrittämisestä tuli riittävää.
Puolueohjelma kertoo tänäkin syksynä monenlaisista onnistumisista ja yrityksistä. Lomaa
kohden mentäessä monella on vielä paljon
tehtävää ja suoritettavaa. Muistakaa välillä
olla armeliaita itsellenne ja ennen kaikkea toisillenne. Toivotan kaikille puoluelaisilla ihanaa
joulunaikaa ja menestystä uudelle vuodelle
2013!

Kaikki on absurdi käsite ja erittäin subjektiivinen. Se voi olla joko positiivinen tai negatiivinen kaikki. Jos kaikki loppui liian nopeasti, ei
ihminen välttämättä ole tyytyväinen. Mutta
jos on saanut kaikkea tarpeeksi, voi ihminen
olla onnellisimmillaan. Opettajan kaikki ei
välttämättä tarkoita samaa kuin opiskelijan
kaikki. Olen viime aikoina miettinyt, mikä on
käsitteiden kaikki ja riittävä suhde. Onko kaikki
aina riittävästi, ja onko riittävä kaikkensa antaneen adjektiivi?

Veera Ylimaunu

Alakoulun hiihtokisoissa näki aina monenlaista
yrittäjää. Oli niitä, jotka veren maku suussa
painoivat ylämäkeen. Joskus he saavuttivat
tavoitteensa, joskus taas jäivät siitä. Sitten oli
niitä, joille jo tuolloin tärkeintä oli matka, ei
päämäärä. Eräs tyttö hiihti omaa rauhallista
vauhtiaan eteenpäin, kun hänen puhelimensa
soi. Tyttö pysähtyi ja kiljaisi melkein riemusta.
Se oli isä pitkästä aikaa. Tyttö puhui vähän
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PUHEENJOHTAJALTA
suutta esillä ansioituneesti! Puolue ry kykenee
pienuudestaan huolimatta vaikuttamaan erinomaisesti myös opetuksen sisältöön. Keräämme
palautetta suoraan opiskelijoilta ja pidämme
tiivistä yhteyttä oppiaineen henkilökuntaan.
Mielipidettämme myös arvostetaan.
Ainejärjestön toiminnassa tärkeintä ovat ihmiset. Jäsenillä on oikeus tehdä toiminnasta
oman näköistä, ja ilman osallistumista ei meillä
olisi näin aktiivista toimintaa. Kiitos siis kaikille
niille, jotka olette kuluvan vuoden aikana
olleet mukana tapahtumissamme ja vaikuttaneet niiden suunnitteluun. Toivon, että ensi
vuonna Puolueen toiminta jatkuu yhtä aktiivisena kuin viime vuosina, ja että myös uudenlaisia
ideoita hyödynnetään ainejärjestön toiminnassa.
Rauhallista joulun aikaa jokaiselle puoluelaiselle!
Meeri Haapakoski

Vuosi 2012 alkaa olla loppupuolellaan ja
samoin päättyy puheenjohtajakauteni Puolue
ry:ssä. Ilolla voi muistella kuluneen vuoden
mitä erilaisimpia tapahtumia mökkireissusta
halloween-tuikkikseen ja kuntavaalipaneelista
alumni-iltaan. Puolueen toiminnassa mukana
oleminen on palkitsevaa ja yhdessä tekeminen
opettavaista.
Vaikka olemmekin pieni ainejärjestö, pystymme vaikuttamaan toimintamme näkyvyyteen.
Erään JYYn ainejärjestön puheenjohtaja oli
varsin yllättynyt kuullessaan, että uusia puoluelaisia tulee vuosittain vain alle kolmekymmentä. Hän oli luullut, että valtio-opin opiskelijoita otetaan sisään vuosittain huomattavasti
enemmän. Olemme siis pitäneet puoluelai-
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LIIKKUVA PUOLUE
Kulunut vuosi on ollut mielenkiintoinen eri
liikunta- ja ulkoilutapahtumineen. Vuosi alkoi
perinteisesti mäenlaskulla Harjulla, joka oli
samalla Puolueen kevätkauden avaus. Harjun puita väisteltiin pulkin ja liukurein, taisipa
itselläni olla muuten stigakin matkassa.

Kiitän omasta puolestani puoluelaisia aktiivisesta osallistumisesta niin liikunta- kuin muihinkin tapahtumiin. Iloista joulua ja liikunnallista uutta vuotta jokaiselle puoluelaiselle!

Yhteiskuntatieteilijöiden tarmolla noin kymmenen ihmisen joukko osallistui 18 asteen pakkasessa hiihtopäivään Laajavuoressa. Yhteistyö
jatkui Talviriehassa, joka sai Mattilanniemen
hanget pöllyämään lumifutiksen merkeissä
puoluelaisten ja fokuslaisten kesken. Tiukkojen
taisteluiden jälkeen taisimme voittaa kolmesta
pelistä yhden, joten tässä on haastetta tulevaan talveen. Tulevissa peleissä suurimmat
paineet lienee kuitenkin Fokuksella, sillä uudet
puoluelaiset voittivat hienosti köydenvetokilpailun syksyn fuksiaisissa!

Atte Koskinen
Hyvinvointivastaava

Keväällä järjestimme vielä YFI-sisällissodaksi
nimetyn värikuulasotatapahtuman Jämsässä.
Tämän lisäksi YFI-olympialaisissa kilvoittelimme
muun muassa mölkyssä ja eukonkannossa.
Olympialaisten voittajaryhmän haalareita koristavat uniikit haalarimerkit.
Syksyn iltojen pimetessä leikimme valopiiloa
Harjun jyrkillä rinteillä. Parin tunnin piilostelun
jälkeen havunneulaset pistelivät selkää ja
lumi oli kastellut kengät, mutta silti lapsuuden
leikki oli edelleen yhtä jännittävä kuin ennenkin. Lisäksi syksyllä saimme Janne Lintilän
kiitettävällä opastuksella pelata ja harjoitella
ultimatea kampuksen kentällä.
Liikuntavuorot ovat kasvattaneet suosiotaan
läpi vuoden, joka on mielestäni todella hieno
asia. Parhaimmillaan lähes 30 henkilöä pelasi
yhteiskuntatieteilijöiden liikuntavuorolla sählyä! Liikuntavuoroille on otettu mukaan myös
perinteisille pallopeleille vaihtoehtoisia lajeja,
kuten joogaa ja corea, jotta liikuntavuoromme
tavoittaisi mahdollisimman laajasti opiskelijoitamme.
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PERUSTULO TUTKIMUKSEN KOHTEENA
Politiikka on erilaisten, usein ristiriitaistenkin,
intressien sovittamista yhteen, ja lopputulos voi
olla hyvin satunnainen ja arvaamaton. Tämä
tulee hyvin esiin sosiaaliturvajärjestelmien
kehittämisessä. Kompromissit ja yhteensovittamiset ovat johtaneet koko sosiaaliturvajärjestelmämme ongelmiin. Kun järjestelmän jokin
havaittu puute on korjattu, on se johtanut
uuteen ongelmaan ja tilkkutäkkimäiseen lakiviidakkoon ja byrokratisoitumiseen toteutuksessa. Selkeän yhteisen päämäärän löytäminen
on ollut vaikeaa, vaikka poliittis-ideologiset
vastakohdat olisivatkin lieventyneet. Kun sosiaalilainsäädännön uudistaminen pitäisi yhdistää ”verotussektoriin”, ongelmat suurenevat
entisestään. Nämä ongelmat tulevat erityisen
mielenkiintoisella tavalla esiin perustulon
kohdalla.

Perustulo tarkoittaa kaikille (täysi-ikäisille) kansalaisille automaattisesti ja ehdoitta kuukausittain tilille maksettavaa rahaa, joka muodostaisi
tulojen perustan. Perustuloa on kutsuttu myös
muun muassa kansalaispalkaksi, kansalaistuloksi ja yhteiskunnalliseksi osingoksi. Perustulon avulla voidaan turvata perustuslain
19§:ssä mainittu ihmisarvoinen toimeentulo.
Perustulo on kiinnostava esimerkki poliittisesta
aloitteesta, joka voi yhdistää hyvin erilaisista
taustoista tulevia yksilöitä ja ryhmiä yhteisen
tavoitteen taakse. Perustulon on myös esitetty
olevan kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa
vahvistava uudistus.

reettinen analyysi “(2001). Johtopäätöksissä
hän esitti lukuisia aiheita sekä teoreettisiksi että
empiirisiksi jatkotutkimuksiksi. Näihin kuuluivat
poliittisten puolueiden eri aikoina esittämät
mallit ja kannanotot, mahdollisen käyttöönoton
ideologiset ja poliittiset seuraukset, seurausten
arviointi simulointimalleilla yksittäisten ihmisten
käyttäytymiseen ja kansanatalouksiin? ja työn
käsitteen uudelleen määritteleminen.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana onkin
Suomessa tehty lukuisia selvityksiä, mutta perusteellisempaa tieteellistä tutkimusta on ollut
vähän. Vuosina 2006-2007 tekivät Vihreät,
Sosiaalidemokraatit ja Kokoomus omat selvityksensä perustulosta vaalien yhteydessä,
mutta muut poliittiset teemat häivyttivät nämä
ajatukset alkaneella vaalikaudella. Kiinnostus
myös tutkimukseen oli vähäistä. Vuonna 2010
Vasemmistoliitto otti vahvasti kantaa perustulon
puolesta ja teki seuravana vuonna oman selvityksensä. Samana vuonna myös Tampereen
yliopistolla käynnistettiin laajaa kansainvälistä
perustulotukimusta, mikä kuitenkin on lähtenyt
hitaasti liikkeelle.
Jyväskylän yliopistolla olisi hyvä mahdollisuudet tehdä monitieteistä tutkimusta perustulosta, koska täällä on Kansalaisyhteiskunnan
tutkimuksen keskus ja monipuolista asiantuntijuutta. Täällä voitaisiin ottaa mukaan mm.
politiikan, sosiaalipolitiikan, filosofian, kansantalouden ja työn talouden näkökulmia. Olen
kerännyt perustuloon liittyvää aineistoa, mitä
voitaisiin hyödyntää monipuolisesti. Olen esittänyt aiheeseen liittyvän kurssin tai seminaarin
ottamista yliopiston koulutusohjelmaan.

Perustulon tutkimus

Perustuloverkosto ja kansalaisaloite

Perustuloa on Suomessa ehkä eniten pitänyt
esillä, jo yli 30 vuotta, Osmo Soininvaara lukuisilla kirjoituksillaan ja selvityksillään. Lisäksi
on tehty joitakin yliopistotason tutkimuksia,
joista yksi on Anita Mattilan väitöskirja ”Tarvitaanko perustuloa? Suomalaisten kansalaistulo-, kansalaispalkka ja perustulomallien teo-

Viime vuonna on Suomeen perustettu myös
perustuloverkosto, ja se on vastikään myös
järjestäytynyt rekisteröidyksi yhdistykseksi.
Verkoston tämän hetken tärkein projekti on
Perustulo-kansalaisaloitteen nimien keruun
järjestäminen. Kyse on ns. toimenpidealoitteesta, millä pyritään vilkastuttamaan keskustelua

Mikä on perustulo?
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Ekonomisti Milton Friedmankin diggaili perustuloa. Kuvassa Friedman lähettää ajatuksensa
voimalla pahaa karmaa ja epäonnistumisia arkkiviholliselleen John Maynard Keynesille.

asiasta korkeimmalla poliittisella tasolla eli
eduskunnassa. Uuden kansalaisaloitelain perusteella 50 000 allekirjoittaneen jälkeen eduskunnan on otettava aloite käsittelyyn. Myös
JYY on päättänyt olla tämän aloitteen takana.
Lisätietoja perustulosta ja kansalaisaloitteesta
saa Suomen perustuloverkoston sivuilta (www.
perustulo.org) tai kansainvälisen verkoston
BIEN:n sivuilta (www.basicincome.org), minkä
jäseneksi myös Suomen verkosto on liittynyt.
YTM
Markku Ikkala
BIEN Finland - Suomen perustuloverkosto ry:n
hallituksen jäsen
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POLIITTISET STEREOTYPIAT
Kepulainen jyväjemmari, puunhalaajaviherpiipertäjä, savupiippudemari ja riistäjäkokkari, kaikkia näitä yhdistää puoluepoliittisuuden lisäksi vahva tunnelataus, joka näihin
ylimääräisiin nimityksiin liittyy. Menneiden
vuosikymmenten lukiosta saadulla opilla
yleistän, että lukijalla voi käynnistyä skeema,
joka vaikuttaa ennakko-oletuksiin ja stereotypioihin tietynlaisesta ihmistyypistä. Stereotypiat
vaikuttavat jopa siinä määrin, että niillä on vaikutusta siihen, kuinka vakavissaan henkilöiden
mielipiteet otetaan. Vahvimmillaan skeemat
lienevät, kun puolueisiin sitoutuneet ihmiset
puhuvat intohimoisesti omista erityisosaamisalueistaan, eli silloin, kun he toimivat kaikista
eniten heihin leimatun positiivisen stereotypian
mukaisesti. Samoja piirteitä voidaan kuitenkin
myös käyttää leimallisesti negatiivisina totuudenkaltaisina ihmiskuvauksina: ”Kaikkihan
ne ovat tuollaisia!”. Stereotypiat voivat olla
oman viestin vahvistajia sekä positiivisessa
että negatiivisessa mielessä riippuen täysin
niiden käyttökontekstista ja kuulijakunnasta.
Mutta mitä tapahtuukaan, kun stereotyyppistä
käyttäytymistä rikotaan?
Sanotaan vaikka, että Suomen sosialidemokraattiseen puolueeseen kuuluva Mutta
Jurpilainen (nimi muutettu) toteaa, että perustulo saattaa olla sittenkin ihan hyvä juttu.
Aivothan siinä nyrjähtävät täysin, kun lausunto ei kuulu totuttuun demariagendaan! Se ei
ole osa demarieetosta, joka lähtökohtaisesti
korostaa keskiluokkaisen palkansaajan tarpeita ja AY-liikkeen saavutettuja etuja. Luonnollisesti sitä alkaa pohtia tällaisen ulostulon
motiivia. Mieleen nouseekin kysymys: onko
kyse siitä, että kyseinen demari on ovelampi
kuin muut ja pelaa kaksilla korteilla maksimoidakseen äänimääränsä tulevissa vaaleissa
tai haluaa tehdä käsitekaappauksen? Äkilliset muutokset mielipiteissä ovat epäilyttäviä,
etenkin vaalien alla, vaikka perustelut olisivat
hyvinkin vedenpitäviä. Puoluesidonnaisia
stereotypioita kuitenkin saa ja pitääkin voi-
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da rikkoa perustellusti, onhan se usein yksi
varmimmista tavoista osoittaa, että henkilö
kykenee myös itsenäiseen päätöksentekoon ja
punnitsemaan eri vaihtoehtoja.
Stereotypiat ovat oivia välineitä kun halutaan luoda henkilöiden tai puolueiden välille
vastakkainasetteluita: intressiristiriidat tulevat
kärjistetysti esiin ja mahdollistavat tarpeen
tullen toisen osapuolen järjestelmällisen ja
tarkoituksenmukaisen mustamaalaamisen.
Median osallisuus stereotypioiden luontiin ja
niiden ylläpitämiseen on myös merkittävä, sillä
ainahan on mielenkiintoisempaa lukea kahden
polaariopposition kärhämöintiä toisistaan, kuin
kahden suht samaa mieltä olevien keskustelua.
Ei tarvitse mennä pitkälle historiaan nähdäkseen aikakauden, jolloin poliittiset puolueet
ja puolueiden ohjelmat olivat niin lähellä
toisiaan, etteivät kansalaiset osanneet erottaa
niitä toisistaan. Ehkä perussuomalaisten nousu
– puolue joka alkoi vasta elämään luomiensa
stereotypioiden voimasta – on omalta osaltaan pakottanut muut puolueet ja poliitikot vahvistamaan omaa kuvaansa ja selkeyttämään
omaa viestiään, jotta ne eroaisivat muista.
Stereotypiat ja niiden kautta poliittiseksi voimaksi noussut populismi pyrkivät ”helpottamaan ajattelua”. Tarkoituksena on siis luoda
yksinkertaistuksia ja säännönmukaisuuksia
maailmasta ja kohdatuista ihmisistä. Sille on
varmasti kysyntää nykyisessä informaatio- ja
kulutusähkyn kyllästämässä maailmassa.
Jos negatiivisista stereotypioista haluaisi eroon, mitä pitäisi tehdä? Poppakonsteja ei taida
olla. Yksi helpoimpia tapoja on kääntää ne
huumoriksi. Itseironisten ihmisten vastustamaton charmi on kuitenkin jotain, mihin täytyy
olla varaa, oli kapitaalin muoto human tai se
perinteisempi. Lopulta ainoa asia, jolla stereotypian voi jollain tavoin kukistaa on valistus.
Stereotypia on voitava argumentoida nurin.
Stereotypia on niin kauan vallassa, kunnes
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joku onnistuu näyttämään maailman, luonnon
ja sen osana olevien ihmisten moninaisuuden.
Pintaa rapsuttamalla on huomattavissa, että
stereotypiat ovat aina keinotekoisia todellisuusharhoja.
Joachim Kratochvil
Kirjoittaja oli Puolue ry:n hallituksen koulutuspoliittinen vastaava vuosina 2007 ja 2008.

Keski-Suomen Kokoomuksen
piiritoimisto
Tapionkatu 4 A 6
40100 Jyväskylä
Puh: (014) 338 1700
Fax: (014) 338 1733
www.keski-suomenkokoomus.fi
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PUTININ VENÄJÄ ON
MONEN TEKIJÄN SUMMA
Toistaiseksi nämä asiat pysyvät kuitenkin aisoissa, niin kauan kuin muu kehitys jatkuu.
Vakaa talouskasvu on yksi tärkeimmistä Putinin
aikaansaannoksista. Se on tuonut hyvinvoinnin
yhä useammalle venäläiselle mahdolliseksi,
joskin elintasoero kaikkein köyhimpien ja
rikkaiden välillä jatkaa kasvuaan. Talouskasvu
mahdollistaa myös yhden tärkeimmistä Putinin
projekteista – suurvalta-aseman palauttamisen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on asemoinut itsensä vahvasti Venäjän johtoon.
Ensimmäisen pääministeriyden jälkeen Putin
siirtyi presidentiksi kahdeksi kaudeksi. Tämän
jälkeen yksi kausi pääministerinä ja jälleen
presidenttinä. Tällä välin presidentin kautta tosin pidennettiin kuudeksi vuodeksi neljän sijasta. Putinilla onkin kaikki mahdollisuudet pysyä
Venäjän johtajana vielä useita vuosia.

Suurvalta-aseman palauttamista Putin on
lähtenyt tavoittelemaan vahvan johtajuuden
kautta. Hänen politiikkansa nojaa vahvasti keskittämisen ideologiaan – muun muassa aiemmin käytössä olleista kuvernöörien vaaleista
Putin on luopunut. Myös alueiden muita itsemääräämisoikeuksia on rajoitettu. Tällä Putin
pyrkii hallitsemaan entistä tiukemmin laajaa ja
heterogeenista valtiota.
Patriotismin uudelleen herättäminen, mittavat
rakennushankkeet kuten Sotšin olympialaiset ja
armeijan kehittäminen ovat keinoja saavuttaa
tämä tavoite – muutaman mainitakseni. Venäjä
on myös aktivoitunut ulkopolitiikassaan etenkin
edeltäjänsä Neuvostoliiton entisen vaikutuspiirin alueella.

Putin hallitsee Venäjää läheisistään muodostuvan verkostonsa kanssa. Kaikki Venäjän
tärkeimmät virat ovat tämän ”perheeksi”
tituleeratun joukon hallinnassa. Kuinka vahvasti
Putinin hallussa Venäjä sitten on? Onko Venäjä Nähtäväksi jää, toteutuuko Putinin tavoite.
Paljon riippuu myös globaalista taloudesta ja
myös tulevaisuudessa Putinin hallinnassa?
siitä, onko Putinilla vastauksia Venäjän väestön
nopeahkoon vähenemiseen ja luonnonvarojen
Paljon riippuu siitä, onnistuuko Putin
ylläpitämään imagoaan vahvana uudistajana. entistä monipuolisempaan hyödyntämiseen.
Venäjällä on edessään haasteita, mutta myös
Hänellä on myös aidosti laajaa kannatusta,
mahdollisuuksia. Näiden tasapaino voi ratmutta kehityksen seisahtumista tämäkään
kaista tilanteen Putinin ja ”perheen” eduksi,
kannatus ei tule kestämään. Haasteita Putinin
jolloin Venäjä voi myös tulevaisuudessa olla
hallinnolta ei nimittäin puutu.
Vladimir Putinin.
Lisääntyneet vaatimukset kansalaisoikeuksista
ja oikeasta demokratiasta ovat jatkuvasti esillä,
alati voimakkaammin. Putin on onnistunut luovimaan hyvin tähän asti. Pelkkä näiden asioiden
näennäinen kehittyminen, illuusio muutoksesta,
ei enää kuitenkaan riitä.
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Joonas Könttä
Kirjoittaja opiskelee valtio-oppia Jyväskylän
yliopistossa ja erikoistuu Venäjän ja Itäisen-Euroopan asiantuntijaksi Aleksanteri-Instituutissa.
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”Mielipiteitä on aina saatava esittää.
Mielipiteitä tulee olla, vaikkei niitä kaikkia esitettäisikään.
Mielipiteitä on hyvä esittää, varsinkin silloin kun niitä ei kysytä, vaikka vain tarkistaakseen vieläkö se on sallittua.
Mielipiteitä saa muuttaa. Kuolleet ihmiset eivät muuta mielipiteitään. Yhteiskunta, jossa kukaan ei muuta mielipiteitään on
kuoleva ja kuihtuva yhteiskunta.
Yhtä tärkeä kuin oma mielipide on toisen mielipide. Sitäkin saa
muuttaa, jos pystyy. ”
Erkki Tuomioja

Sanotaan, että poliittiset ryhmät ovat toistensa kaltaisia ja niiden harjoittama politiikka on arvotonta. Sosialidemokraattisia opiskelijoita yhdistää näkemys, jonka mukaan
solidaarisesti harjoitettu jakopolitiikka on arvokasta. Heikoimmasta huolehtiminen
on tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusedellytys.
Haasta itsesi ajattelemaan.
Jyväskylän sosialidemokraattiset opiskelijat
http://jyy.jsdn.fi/
Puheenjohtaja Noora Luukka, noora.k.luukka@student.jyu.fi, 0504072143
Ryhmävastaava Hanna Huumonen, hanna.m.huumonen@student.jyu.fi,
0405495701
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KOULUTUSPOLIITTINEN KATSAUS:
AINEJÄRJESTÖKYSELYN TULEVAISUUS
Vuoten Puolue ry:n koulutuspoliittisena vastaavana yhdessä Veeran kanssa alkaaa olla
pulkassa, joten on hyvä katsoa hiukan taaksepäin. Mitä tuli tehtyä ja mitä siitä jäi käteen?
Täytyy myöntää, että jonkun verran pelotti
tähän pestiin suostuminen, sillä niin homman
sisältö oli vuoden alussa yhtä selvää kuin
opiskelijan puhe vappuviikon jälkeen. Tutkintovaatimukset ja pääsykoekirjakin olivat myllerryksen alla. Paniikki. Mutta onneksi kaikkea
ei tarvinut tehdä yksin.
Puolueen piirissä on perinteisesti arvostettu kopo-toimintaa melko paljon, mikä
varmasti selitttyy jo pääainevalinnalla. Yksi keskeinen osa tätä perinnettä on yhdistyksen vuosittainen ainejärjestökysely. Mahdollisuuksien
mukaan palautetta kerätään heti luentosarjan
päätteeksi, mutta keväisin järjestetty suurempi kysely on helppo tapa rivijäsenille kertoa
mielipiteensä menneestä vuodesta kokonaisuudessaan: miten yhteistyö laitoksen kanssa
on sujunut, onko hallitus onnistunut tuomaan
itsensä rivijäsenistön piiriin, onko yhdistyksen
ohjelma tarpeeksi monipuolista? Yksi ongelma
tässä hienossa perinteessä on kuitenkin ilmennyt, sillä valtaosa vastanneista on joko perustai aineopintovaiheessa. Ongelmallista tämä
on siksi, että syrjään jäättäytyvät syventävän
vaiheen maisteriopiskelijat pystyisivät arvioimaan esimerkiksi opetuksen laadun muutoksia
ja kehitystä huomattavasti fukseja paremmin.
Henkilökohtaisena toiveenani onkin, että
kaikki tätä lukevat edes harkitsevat kyselyyn
vastaamista sen kolahtaessa sähköpostiin
keväällä. Tähän toiveeseen taitaa siis sisältyä
yltiöpositiivinen ajatus siitä, että joku todella
on lukenut jokseenkin epämediaseksikästä
otsikkoa pidemmälle.
No, aiheessa pysyäkseni täytyy kuitenkin sanoa, että ainejärjestökyselyperinteen
mahdollisuudet on tänä vuonna huomattu
myös muissa YFI-laitoksen ainejärjestöissä.
Yhteistyötä on vuoden aikana pyritty
syventämään sekä Mephiston että Fokuksen
kanssa, joten keväästä 2013 alkaen olisikin
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tarkoitus alkaa keräämään koko laitoksen
opiskelijoilta palautetta samalla ainejärjestökyselypohjalla. Näin voitaisiin entistä paremmin
kartoittaa opiskelijoiden tunnelmia laitoksellamme. Erityisen tärkeää tällainen palaute on
nyt, kun esimerkiksi valtio-opin ja filosofian
uudet opiskelijat suorittavat yhteisen filosofian
ja politiikan tutkimuksen perusopintokokonaisuuden. Pääaineopiskelijoiden välillä kun voi
vallita hyvin erilainen kuva esimerkiksi siitä,
mitkä toimintatavat nähdään tarkoituksenmukaisina. Puolueella on tässä projektissa erityinen tehtävä, sillä se on näistä kolmesta ainut,
jonka piirissä ainejärjestökyselyä on opiskelijavetoisesti tehty aiemmin. Ajatuksena on
siis päivittää kyselyn sisältöä tarvittavilta osin
yhdessä Mephiston ja Fokuksen kopojen kanssa ja lopputuloksena on tätä kautta tarkoitus
kerätä laaja-alaista tietoa laitoksen vahvuuksista ja heikkouksista.
Esimerkiksi opinto- ja tiedevaliokunnan
kokouksissa on käynyt ilmeiseksi, että juuri
tämä opiskelijavetoisuus on nähty useassa
ainejärjestössä niin työlääksi, että homma
on työnnetty kokonaan laitoksen vastuulle.
Työlästä se on toki voinut olla silloin pimeällä
90-luvulla kun tietokoneet olivat vielä harvinaisuuksia ja internet lapsenkengissä, mutta
nykyään joka opiskelijan ystävä, Korppi, tekee
tästäkin varsin mutkatonta: sekä kysely että
vastaaminen voidaan toteuttaa ilman Harjun
korkuisia paperivuoria ja koota tietokoneen
toimesta helposti käsiteltävään muotoon.
Helppoa sinulle, helppoa minulle. Mutta miksi tämä opiskelijavetoisuus nyt sitten on niin
tärkeää? ‘’Kyllähän luennoitsijatkin sitä palautetta keräävät, ei sitä joka lappuseen ehdi
vastauksia rusaamaan’’ voi olla nyt sinunkin
ajatuksesi. Mutta oletko ikinä miettinyt mitä
tälle palautteelle tapahtuu kun luennoitsija
on kerännyt vastaukset nippuun ja toivottanut
hyvää syksyn/kevään/loppuelämän jatkoa?
Mikäänhän ei varsinaisesti takaa, ettei nuo
paperit unohdu laatikon pohjalle tärkeämpien,
suurempien tai kiireellisimpien tehtävien vie-
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dessä huomion luennoitsijan suoritettua varsinaisen velvollisuutensa, palautteen keruun.
Opiskelijavetoisuus takaa palautteiden julkisuuden ja yhteisen käsittelyn esimerkiksi oppiaineen ja kopo-valiokunnan kokouksissa, mikä
omasta mielestäni on tärkeää läpinäkyvyyden
ja laadun takaamiseksi. Omassa oppiaineessamme työtämme on onneksi osattu arvostaa
ja henkilökunnan suunnasta on osoitettu
selkeää mielenkiintoa opiskelijoiden mielipiteisiin. Mutta jotta tästä kaikesta olisi hyötyä,
olisi paitsi ainejärjestökyselyn järjestämisestä,
myös siihen vastaamisesta tehtävä osa jokaisen puoluelaisen lukuvuotta. Meidän opiskelijoidenkin on luotettava siihen, että laitoksen
pääasiallinen tavoite ei ole harhauttaa meitä
tutkintovaatimuslabyrinttiin vaikka välillä siltä
tuntuukin. Mitään ei kuitenkaan tapahdu jos
asioista valittaa vain vessan seinällä. Esitänkin
siis vielä toisen pyynnön: valittakaa meille
kopoille ja valittakaakin kunnolla. Ja oikein
antaumuksella siinä ainejärjestökyselyssä. Ja
no, muistakaa kiittääkin kun siihen on aihetta.
Ja niin, kaiken tämän paasauksen tarkoituksena oli kai sanoa, että tekemällä oppii.
Paljon jäi vielä tekemättä, mutta paljon tuli
tehdyksikin. Joten te tulevat Puolue ry:n kopot, älä pelätkö. Tehkää parhaanne ja muistakaa, että yhteistyössä on voimaa. Itse olen
vakuuttunut siitä, että tämä vuosi on antanut
enemmän kuin ottanut, esimerkkinä vaikkapa
valiokunnan kokouksesta mukaan saatu yhden
tähden Jallu-pullo.
Hyvää joulun odotusta,
Laura Forssell
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SUOMEN YHTEISKUNTA-ALAN
YLIOPPILAIDEN SYY RY:N KANNANOTTO
Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n
liittokokous vaatii yhteiskunnallisen alan opetusyksiköiltä työelämävalmiuksien parempaa
huomioimista opetuksessaan. Tällä hetkellä
yliopistoissa työelämäopetuksen määrä ja
laatu vaihtelevat huomattavasti. Joissakin
yliopistoissa työelämään valmistavaa opetusta
ei ole lainkaan, kun taas toisissa yliopistoissa työelämäopetuksen saanti on opiskelijan
oman aktiivisuuden varassa. SYY vaatiikin
työelämäopetuksen lisäämistä pakolliseksi
osaksi yhteiskunta-alan tutkintoja. Yliopistojen
tulee tarjota alan opiskelijoille koordinoidusti
samantasoista ja -sisältöistä työelämäopetusta.
Työelämän vaatimuksiin voidaan valmistautua
esimerkiksi lisäämällä opetuksessa projektihallintaa, ryhmätyöskentelyä sekä neuvottelutaitoja. Rikkonainen ja yhä enemmän määräaikaisiin työsuhteisiin perustuva työelämä vaatii jo
itsessään työelämäopintoja, sanoo Suomen
Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n vastavalittu puheenjohtaja Lauri Koponen.
Yliopistojen tulee kehittää ja ylläpitää yhteiskuntasuhteitaan. Yritysten ja julkisen sektorin
edustajia tulisi hyödyntää opetuksessa entistä
monipuolisemmin, sillä opiskelijoiden on hyvä
tutustua jo opiskeluaikana mahdollisiin tuleviin
työnantajiin ja työympäristöihin.
Yliopisto-opetuksessa tulee ottaa aikaisempaa
paremmin huomioon nykyisen monimuotoisen
työelämän nuorille maistereille asettamat
vaatimukset. Kaikki opiskelijat eivät suuntaudu
työelämässään akateemiselle uralle, ja tämä
tulisi ottaa huomioon opetuksessa tarjoamalla akateemisten valmiuksien ohella riittävästi
työelämäopetusta. Työurien pidentäminen edellyttää aikaisempaa monipuolisempia valmiuksia selviytyä alati muuttuvassa
työelämässä.
  
Yllä oleva kannanotto suunniteltiin Jyväskylässä järjestetyssä SYYn liittokokouksessa
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9.-10.11.2012. Myös SYY-Jyväskylä painottaa
työelämää ja työelämäopintoja Jyväskylän
Yliopistossa. SYY-Jyväskylä pyrkikin parantamaan yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden tietoa
työelämästä järjestämällä marraskuussa harjoittelupaneelin, jossa kerrottiin ja keskusteltiin
korkeakouluharjoittelusta. Tilaisuudessa oli
paikalla muutama harjoittelun tehnyt vanhempi
opiskelija ja harjoittelusta vastaava amanuenssi Jyväskylän yliopistosta. Tilaisuudelle oli
ilmeisestikin kysyntää, koska osallistujia oli
lähes 50 opiskelijaa. Harjoittelut ovat todella
tärkeä osa tutkintoa, sillä niiden kautta opiskelija näkee todellista työelämää ja voi luoda
mahdollisia verkostoja tulevaisuutta varten.
SYY-Jyväskylä kannustaa opiskelijoita ottamaan selvää harjoitteluista!
Seuraa SYY-Jyväskylän tapahtumia ja toimintaa Facebookissa ja nettisivuilla: http://syyjyvaskyla.wordpress.com/
Valtakunnalliset SYYn nettisivut: http://www.
yhteiskunta-ala.fi/syy/
Voit myös liittyä SYY-Jyväskylän sähköpostilistalle ja saada tietoa tapahtumista suoraan
sähköpostiisi: syyl-jyvaskyla@lists.jyu.fi
SYY-Jyväskylä kutsuu puoluelaiset rohkeasti
mukaan tapahtumiin!
Inka Jurkka
Kirjoittaja on SYY-Jyväskylän ulkosuhdevastaava
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TOIVOA TYÖMARKKINOILLE
Puolue ry:n alumni-ilta toi valtio-opin opiskelijoille uskoa työllistymiseen, vaikka yhteiskuntatieteilijöiden sijoittumisesta työelämään on
maalailtu synkkiä kuvia vuodesta toiseen.
Optimistisia töiden suhteen ei oltu vuosina
2002–2004, mutta odotettua paremmin kävi,
tuumivat vuonna 2001 Jyväskylän yliopistossa
valtio-opin opintonsa aloittaneet Antti Alaja,
Laura Hokkanen ja Jenny Lindborg. Marraskuussa Puolue ry:n alumni-illassa työ- ja opintopoluistaan kertonut kolmikko muistelikin, että
kaikki omat opiskelukaverit ovat tällä hetkellä
työelämässä. Kavereiden työpaikkoja ovat
esimerkiksi opetusministeriö ja maahanmuuttovirasto.
Yhteiskuntatieteellisten aineiden aloituspaikkojen vähennystä on suunniteltu viime vuosina, koska tilastojen valossa alan opiskelijat
näyttävät työllistyvän huonosti. Epävarmuus

tulevaisuudesta varjostaakin opiskelijoiden
arkea myös vuonna 2012. Rohkaiseville alumnitapahtumille voisi olla kysyntää jatkossakin.
- Opiskelijaporukassa monet miettivät tulevaisuutta ja jännittävät, mitä meistä tulee. Tämä
oli kokeilukerta, katsotaan, jos alumnitoimintaa
muodostuisi enemmänkin, Puolueen puheenjohtaja Meeri Haapakoski sanoi.
Paikalla olleet saivat toivon lisäksi neljä hyvin
erilaista esimerkkiä työelämään sijoittumisesta.
Hokkanen työskentelee Jyväskylän kaupungilla
innovaatiopalveluiden palvelukehityspäällikkönä, Alaja sosiaalidemokraattisessa Kalevi
Sorsa -säätiön ajatuspajassa, Lindborg Uudenmaan sosiaalidemokraattien toiminnanjohtajana ja Nette Lehtinen nuorempana konsulttina
Capful Oy:ssä.
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Kunta-alalla eläköidytään pian
Laura Hokkanen päätyi kunnalle opiskeluaikojen kesätöiden kautta, mutta muistutti, ettei
nimenomaan kuntapuolen työkokemus ole
välttämätöntä, vaikka siitä etua onkin. Huonon
taloustilanteen vuoksi uusia työpaikkoja ei perusteta, mutta eläköityminen voi olla mahdollisuus parin vuoden päästä valmistuville.
- Rekrytoinnit ovat nyt minimissä, mutta
hallinnon puolelta jää monia eläkkeelle
muutaman vuoden kuluttua. Kunta on sikäli
turvallinen työnantaja, koska siellä pyritään
tarjoamaan pitkäaikaisia ja pysyviä työsuhteita.
Hokkanen paljasti myös, että Jyväskylän kaupunki suunnittelee alustavalla tasolla opinnäytetyöpankkia.
- Yhteistyötä yliopiston kanssa voitaisiin tehdä
enemmänkin. Jos on hyvä gradun aihe, kannattaa ottaa yhteyttä. Rahaa emme valitettavasti voi kuitenkaan luvata.
Nette Lehtisen kokemuksen mukaan juuri
gradulla voikin parhaassa tapauksessa erottautua edukseen sankasta hakijajoukosta.
- Graduni käsitteli kuntakenttää, eikä firmassa
ollut vielä sen alan ihmisiä. Pystyin tuomaan
oman juttuni organisaatiolle.
Konsultiksi Lehtinen päätyi sattumalta; aiempi työkokemus oli golfklubilta ja vanhempien
firmasta.
- Tajusin vasta töitä etsiessäni, kuinka paljon
työpaikkoja meidän koulutuksellamme pystyykään hakemaan. Tämä paikka vaikutti heti
siltä, että olen kouluttautunut juuri sitä varten.
Ajatuspajat nousevat
Suomessa ajatuspajatyöskentely ei ole vielä
kovin yleistä, eikä siitä juuri kuulla medias-

15

sakaan. Antti Alaja on viihtynyt työssä, jossa
saa toteuttaa itseään.
- Keski-Euroopassa ajatuspajat ovat suuria
toimijoita. Saksalaisella Friedrich Ebertin
Säätiöllä on ehkä jopa enemmän lähetystöjä
maailmalla kuin Suomella, ajatuspajatyöhön
Tukholmassa Friedrich Ebertin Säätiön harjoittelupaikan ja poliittisen toiminnan kautta päätynyt Alaja totesi.
Mutta mitä ajatuspajat oikeastaan ovat? Tehdäänkö niissä tiedettä vai politiikkaa?
- Ne toimivat poliittisten puolueiden tai palkansaajajärjestöjen läheisyydessä ajatushautomoina. Puolueen kanssa voi toki olla erimieltä eikä
puolueen jäsenkirjaa tarvita, mutta arvomaailma ja aate ovat suunnilleen samat. Palkansaajajärjestöjä lähellä olevat ajatuspajat ovat
ehkä hiukan akateemisempia. Olemassa on
toki myös riippumattomia ajatuspajoja kuten
Demos Helsinki, Alaja kertoi.
- Työt asettuvat tiedemaailman ja politiikan
välimaastoon. Työ on lähinnä tekstien tuottamista ja alkuun järjestin seminaareja. Resurssit
ovat vielä Suomessa aika pienet, joten pätkäduuniahan tämä on.
Poliittista leimaa ei tarvitse pelätä
Nelikko totesi, että suurin osa tuntuu päätyvän töihin pääkaupunkiseudulle; suurin osa
Jyväskylään jääneistä opiskelukavereista on
jatko-opiskelijoita. Myös opiskeluajan tärpeistä
alumnit olivat varsin yksimielisiä; filosofeja ja
heidän teorioitaan ei juuri työelämässä tarvitse
muistaa, mutta toisenlaisilla tutkinnoilla voisi
silti olla vaikeampaa.
Tilastotiede, johtaminen, kansantalous ja
kielet. Toki pitää kuitenkin tehdä sellaisia
asioita, jotka kiinnostavat itseä. Erilaiset
aineyhdistelmät erottelevat hakuvaiheessa.
Puoliaan pitää kuitenkin muistaa pitää myös
työelämässä.

PUOLUEOHJELMA 2/2012

Valtio-opin opiskelijat ovat perinteisesti olleet
aktiivisia opiskelijapolitiikassa ja poliittisten
puolueiden nuorisojärjestöissä. Jenny Lindborg
päätyi nykyiseen työhönsä politiikan kautta.
- Poliitikoksi ryhtyminen oli vaihtoehtona pitkään. Akateeminen ympäristö tarjosi hyvät
mahdollisuudet järjestöelämässä toimimiselle.
Aloitin Puolueen varapuheenjohtajana 2002
ja demaritoiminta alkoi samaan aikaan, kunnalis-, eduskunta- ja eurovaaleissa ehdolla ollut
Lindborg kertoi.
Lindborg suoritti harjoittelunsa Brysselissä Euroopan parlamentin sosialistiryhmässä, jolloin
hän sai jalkansa oven väliin. Harjoittelu poiki
myöhemmin paikan Satu Taiveahon eduskunta-avustajana ja Riitta Myllerin erityisavustajan
paikan Brysselistä. Poliittinen ura loppui, kun
Lindborg ei päässyt läpi eurovaaleissa 2009.
- Minulle sanottiin, että voisin olla hyvä
järjestöpuolella. Pohdin pitkään, ja päädyin
hakemaan paikkaa. Joku voisi sanoa, että olen
edennyt suunnitelmallisesti, mutta kaikki on
tapahtunut sattumalta.
Edustajistovaaliehdokkuus puolueen riveissä
ei ole välttämättä huono asia silloinkaan, kun
ammatti ei liity poliittiseen toimintaan tai puolueisiin.
- Haastattelijat olivat saaneet selville, että
olen ollut kokoomuksen ehdokkaana edarivaaleissa, mutta se ei ollut ongelma. Erilaiset
verkostot ovat päinvastoin hyvä asia, Lehtinen
sanoi.
Katariina Karjalainen
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BRYSSEL-EKSKURSIO 5-7.11.12

Taustatietoa:
Tarja Cronberg esitti aikaisemmin keväällä
kutsun Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja
Turun yliopistoille saapua tutustumaan Brysseliin ja EU-instituutioihin. Jyväskylässä Pekka
Korhonen ja Marja Keränen ottivat asian
hoitaakseen ja selvittivät, keiden opiskelijoiden
tulisi osallistua tälle tutkimusretkelle. Valintaan
vaikuttivat oma kiinnostus asiaan ja tehtävän
tutkimuksen aihepiiri. Jyväskylää edustamaan
lähtivät Aino Salmi, Moona Kuukka, Sanna
Lähteenmäki ja Anim Ullah. Myös Niklas Nilalle tarjottiin mahdollisuutta lähteä mukaan, mutta hän joutui jättämään matkan väliin muiden
kiireiden vuoksi. Tampereen professori Pami
Aalto toimi koordinaattorina ja matkanjohtajana. Helsingistä, Tampereelta ja Turusta oli
opiskelijoita 3-4 kappaletta yliopistoa kohden
sekä professorit. Valitettavasti Jyväskylän edustus jäi vaille professoriaan, mutta meidät
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adoptoitiin kuin omikseen Pami Aallon, Henri
Vogtin sekä Vesa Mattilan toimesta, kiitos!
Matkan kesto oli maanantaista keskiviikkoon ja
ohjelmasta muotoutui sopivan tiivis. Pääsimme
tutustumaan EU:n instituutioihin, ja tapasimme
mielenkiintoisia ja inspiroivia henkilöitä. Reissu
oli todella hyödyllinen tulevia opiskelujamme
ja graduamme ajatellen. Haluamme vielä kaikki kiittää suuresti Marja Kerästä, Pekka Korhosta ja etenkin Tarja Cronbergia, jotka tarjosivat
meille tämän hienon mahdollisuuden!
Matkapäiväkirja
Sunnuntai:
A. Salmen (nykyinen residenssi Madridissa),
M. Kuukan (penthouse Toulousen yläkaupungissa) ja A. Ullahin (Markiisin vaikutuspiirissä
Belfast sekä muu saarivaltio) saapuminen
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Brysseliin.
A. Salmi käytti Ryanairin luksuspalveluita
hyväkseen ja päätti matkustaa kohteeseen
yötä myöten samalla Suomen ja Venäjän
suhteita vierustoverinsa kanssa hieroen. M.
Kuukka puolestaan nautti EasyJetin tarjoamasta nopeasta ja ruuhkattomasta palvelusta
sekä tietenkin rajoittamattomista matkatavararajoituksista. A. Ullah halusi nauttia
Dublinin kentän VIP-palveluista, joten hänkin
lähti hyvissä ajoin kotoaan Belfastin linnasta.
Reissu koki kuitenkin heti alkuunsa vastoinkäymisen, kun Markiisin ruhtinaalliset eväät jäivät
paalupaikalle. Huhut kertovat, että muuan
R. Alkula on päässyt nauttimaan kyseisistä
eväistä paikallisessa ravitsemusliikkeessä pitkälle aamuyöhön venyneiden neuvottelujen jälkeen. Jyväskylän päässä S. Lähteenmäki halusi
tukea Suomen joukkoliikennettä ja valitsi aina
yhtä mukavan yöbussin kohti Helsinki-Vantaan
suurta lentokenttää.

erään sillan kohdalla (business -idea, anyone?). Luonnollisesti Jyväskylä oli kuitenkin ensimmäisenä pääkallopaikalla ja ei-niin-yllättäen
Helsinki oli myöhässä. Vanha Jyväskylän poika
A. Reinsalo löytyi myös Helsingin delegaatiosta, ilmeisimmin jyväskyläläiset arvostetut
käytöstavat ovat jo mieheltä unohtuneet?
Edustustossa lähetysneuvos Sari Lehtiranta esitteli edustuston toimintaa sekä EU-päätöksentekoa. Erityisasiantuntija Henrik Ruso puolestaan
kertoi omasta työnkuvastaan, työn arjesta ja
vaikuttamisesta Brysselissä. Esittely oli hyvä
aloitus tulevia tapaamisia ajatellen.
Klo 16-17.30, CEPS
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Jyväskylän delegaatio sai nauttia Euroopan
johtavan ajatushautomon tuoreimmista tutkimuksista, joita esitteli kommunikaatiovastaava Marco Incerti. Tapaamisen jälkeen Team
-Jyväskylä tunsi olevansa hyvin ajanhermolla
tuoreimmista EU -käänteistä.

M. Kuukalle tarjoutui erittäin ainutlaatuinen
tilaisuus päästä kokemaan yhdeksi yöksi, miltä
tuntuu EU-koneiston korkea-arvoisen työntekijän vieraspatja. Kiitos vielä K. Tammiselle
vieraanvaraisuudesta!

klo 17.30-22
Team-Jyväskylä kaipasi kovasti ruokaa, mutta
professorit mielivät kuitenkin ensin kaljalle. (?)
Tuumasta toimeen siis ja maistelemaan belgialaisia erikoisuuksia (nam). Tavanomaisesta
suomalaisesta käytöksestä poiketen yhdet
jäivät todellakin yhdeksi ja loppuilta kului texmex-buffetissa istuen. Maha kiittää ja seuraavana aamuna myös pää!

Maanantai:
klo 9-13, Vapaa-aikaa
A. Salmi ja A. Ullah nauttivat viiden tähden
hotellin palveluistaan ja ihailivat hotellin ikkunasta avautuvia maisemia keskenjääneine
rakennustyömaineen. M. Kuukka puolestaan
suoritti yksityistutustumiskierroksen Brysselin
suureen ja mahtavaan kaupunkiin (tunnissa
kierretty).
S. Lähteenmäki saapui myös viimein kunnioittamaan Belgian pääkaupunkia läsnäolollaan
Münchenin lentokentältä selvittyään.
Klo 13-15.30, Suomen pysyvä edustusto
A. Salmi, M. Kuukka ja A. Ullah suunnistavat
yhdessä loistavalla suuntavaistollaan Suomen
pysyvän edustuston luo ensimmäiseen tapaamiseen. Kartanlukutaito on kolmikolla taatusti
pettämätön, kartoista puuttuvat 3D -ominaisuudet vain aiheuttivat hieman hämmennystä

Tiistai:
klo 10.45-12, Euroopan parlamentti
Jyväskylä taas kerran ensimmäisenä tapaamisessa! Pekka olisi meistä ylpeä. Vuorossa oli
vanhan Jyväskylän kasvatin Michaël Vanamon esittely työstä MEPin avustajana. Vanamohan toimii parhaillaan europarlamentaarikko Riikka Mannerin avustajana. Antoisan
esittelyn jälkeen A. Salmi, M. Kuukka ja A.
Ullah siirtyivät lounastaman Vanamon kanssa. Lounaskeskustelussa esiintyivät niin USA:n
presidentin vaalit, finanssikriisi kuin YTK:n Mordorin vuorikin. Hyvin antoisaa ja formaalia
siis. Lounaan jälkeen pikaturismia, pari valokuvaa ja siirtyminen kohti seuraavaa kohdetta.
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Klo 14-16, European External Action Service
(EEAS)
Ja taas kerran Jyväskylä ensimmäisenä paikalla, loputon voittoputki päällä (Helsinki
luonnollisesti häviöllä ja Turkua ei edes lasketa). EEAS:ssa tapasimme aluksi Kalla Kankaanpään, joka kertoi yleisesti yksikön toiminnasta, päätöksenteosta ja käytännöistä. Myös
Pohjoismaiden yhteistyö sai paljon huomiota
keskusteluissa. Kankaanpään jälkeen Zuzana
Bieniuk saapui kertomaan meille EU:n arktisesta politiikasta ja sen eri projekteista. Koska
Jyväskylän delegaatio on hyvin kansainvälisesti orientoitunut, keskustelimme yleisesti unionin
ulkopolitiikasta ja saimmekin hyvän kuvan
EU:n oman ulkosuhdehallinnon toiminnasta ja
sen haasteista.
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klo 16.30-18, Euroopan parlamentti ja Tarja
Cronberg
Vihdoinkin tapaamme tahon, joka meidät tutustumismatkalle kutsui! Tarja Cronbergin meille
pitämän pienseminaarin teemana oli EU:n
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Saimme
kuulla suoraa ja ajankohtaista näkemystä
unionin ja ulkosuhteiden kiemuroista. Cronberg
valaisi meille hyvin asiantuntevasti unionin
nykytilaa sekä ulkopolitiikan että EU:n tulevien
haasteiden näkökulmasta. Markiisia kiinnosti
erityisesti Euroopan unionin korkean edustajan
Ashtonin funktio EU:n ulkopolitiikan johdossa,
tätäkin Cronberg osasi aukaista. Elämme Euroopassa mielenkiintoista aikaa, joka on täynnä haasteita, mutta myös mahdollisuuksia.
klo 19-22, Illallinen Cronbergin kanssa
Loppuilta kuluikin illallisella, johon ystävällises-
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ti Tarja Cronberg meidät kaikki kutsui. Ruoka
oli suoraan A. Ullahin kotikulmilta, viini hyvää
ja seura sitäkin parempaa. Nuff said.
klo 23, Hotellilla.
Haluaisimme korostaa, että Team-Jyväskylä
oli tänäkin iltana aikaisin hotellilla. Huhujen ja
seuraavan päivän olemusten (lähinnä hajun)
perusteella ainakin Helsinki oli jatkanut Brysselin sykkeestä nauttimista pitkälle yöhön.
Keskiviikko
klo 9-11, Euroopan parlamentti
Vuorossa virallinen esittely parlamentin puolesta. Saimme myös ensimmäiset kalvosulkeiset!
Esittely oli niin sanotusti kaiken kattava, jopa
niin kattava, että sitä olisi kuunnellut mieluusti
silmät suljettuina täyden keskittymismahdollisuuden takeeksi.

WiFilla, viimeisin osoittautui Brysselissä lähes
mahdottomaksi tehtäväksi. Myöskään postilaatikkoja kaupungista ei löydy. Päivä huipentui
vielä K. Tammisen kanssa kuulumisten vaihtamiseen persikkaoluiden äärellä. M. Kuukka
poistui samana iltana vielä velvollisuuksien kutsuessa Toulouseen ja S. Lähteenmäki pikaisen
Suomen pyrähdyksen kautta Shanghaihin, kun
taas A. Salmi ja A. Ullah jäivät vielä nauttimaan vohveleiden ja makuoluiden maailmasta
K.Tammisen ja M.Vanamon seurassa.
P.S. Muistakaa seuraavat Europarlamenttivaalit 2014, ÄÄNESTÄMÄÄN!

Klo 11.30-14, Euroopan komissio
Tapaaminen komissiossa Michele Calandrinon
kansa, joka toimii korkeana virkamiehenä
yleissihteeristössä. Aiheena oli pääosin komission 2020-strategia ja erityisesti paneuduimme
talousaspekteihin. Kattavan esittelyn jälkeen
nautimme lounaan komission lounasravintolassa (Sonaatti, me niin kaivataan sua!). Ystävällisesti herra Calandrino halusi vielä kierrättää
meitä komission rakennuksessa. Kierros huipentuikin Mikkelin oman pojan, komissaari
Olli Rehnin tiedotustilaisuuden seuraamiseen,
jossa hän esitteli komission tulevaisuuskatsausta talouden osalta. Rehn vastaili tyynen rauhallisesti kiperiinkin unionin taloutta koskeviin
kysymyksiin. Komissiokierroksen päätteeksi
saimme myös kaivatut matkarahamme mahdottoman kätevästi käteisellä ja yhteiskuntatieteilijöillähän siinä meinasi mennä sormi suuhun,
kun täytyi ryhtyä tekemään lähes derivointia
vastaavia laskutoimituksia.
Klo 14-18.30
A. Salmi, M. Kuukka ja A. Ullah etsivät Amazing Race -tiimin tavoin pissaavaa poikaa,
vohveleita, käsintehtyä suklaata sekä kahvilaa
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PUOLUEEN TAPAHTUMARAPORTTI,
SYKSY 2012
Puolue tarjosi jäsenistölleen syksyn mittaan
monensorttista hupitapahtumaa. Heti syyskuun alussa otettiin koppi fukseista ja lähdettiin
perinteiseen malliin baarikierrokselle. Baarikierroksen finaali huipentui Club Escapeen,
jonka tiki-baarissa ilakointi jatkui valomerkkiin asti. Parin viikon latautumisen jälkeen
oli vuorossa YFI-laitoksen yhteiset fuksiaiset,
joissa Puolueen untuvikot olivat pukeutuneet
reality-tv –teeman mukaan. Ainejärjestömme
naavaparrat odottivat henkeään pidättäen
köydenvetoa, mutta fuksimme ylittivätkin kaikki
odotukset – löylytimme sekä Mephiston että
Fokuksen helposti. Loppukuusta vietettiin laitoksen yhteisiä fuksisitsejä Ilokivessä. Teemana oli
glamour, ja sitseillä nähtiinkin upeaa pukuloistoa. Toasteja oli yhteensä kolme, yksi kustakin
ainejärjestöstä. Puolueen laulujohtajana toimi
hurmaava kopo-vastaavamme Laura Forssell.
Lokakuun neljäntenä tuli Kauppakadun Approbatur. Kupletin juoni lienee kaikille tuttu, eli
taas kerättiin leimoja passiin hirveässä tuubassa. Puoluelaisten loppubilepaikkana palveli
Escape, ihan vain sen takia, että paikka kokisi
inflaation ja tapahtumavastaavat säästyisivät
nurinalta. Väkeä oli kuin pipoa ja tanssilattialla oli kuuma kuin tropiikissa. Kuukauden toinen
kohokohta oli tietysti POP-päivät. ”Kohtaa
kollegat, riko kahleet – Tule Turkuun!”. Kyllä
vain, vuoden 2012 Politiikan opiskelijoiden
päiviä vietettiin 19.10. Turussa. Aamuherätys
oli aikainen ja junamatka koomainen, mutta
hyvää kannatti odottaa. Päiväohjelma koostui seminaareista, luennoista, kollegoihin ja
kiehtovaan Turkuun tutustumiesta. Illalla oli
kollegasitsien vuoro. Sitsien teemana oli valta.
Päätoasti meni sekaisin vallasta, me muut esimerkillisesti toimineesta juomatarjoilusta. P-klubi näytti sitsaamisen mallia ilmaisten itseään
kovalla äänellä ja paatoksella.
Kuun viimeisellä viikolla hurviteltiin lapsuuden
suosikkileikin eli valopiilon merkeissä. Reippaat
puoluelaiset kokoontuivat pimeän tultua Har-
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julle haalarit päällä ja taskulamput kourassa.
Pihaleikki oli jymymenestys, ja vastaavia tapahtumia toivottiin lisää.
Mitä olisikaan syksy ilman Puolueen omia
sitsejä? Marraskuun kahdeksantena menivät
puurot ja vellit sekaisin, kun Puolue kokoontui
sitsaamaan Café Alvariin. Teemaksi oli valittu
poliisi ja rosvo, toastmastereina hääräsivät
omat tapahtumavastaavamme. Juhlavieraat
olivat panostaneet hienosti asuihinsa, tunnelma
oli korkealla, laulu raikasi ja punishmentteja
jaettiin runsaanlaisesti. Kaiken hyvän lisäksi
Alvarin henkilökunta antoi rohkaisevaa palautetta sitseistä, hyvä Puolue!
Tänä syksynä Puolueen tapahtumissa on harjoitettu myös harvinaisen paljon politiikkaa
sanan varsinaisessa merkityksessä. Kuntavaalit
huomioitiin järjestämällä vaalipaneeli, jossa
mukana oli huikeat kymmenen kappaletta eri
puoluepoliittisten linjojen edustajia. Paneelin
suuresta osanottajamäärästä huolimatta juontaja Pekko Korvuo sai pidettyä paketin hienosti
kasassa ja tapahtuma oli varsin onnistunut.
Toinen politiikalta haiskahtava tapahtuma oli
Puolueen iltakoulu, jossa hallituksen jäsenet
esittelivät omat toimikuvansa jäsenistölle, ja
jossa käytiin läpi JYY:n yleisavustushakemuksesta saatua palautetta.
Asialinjalla pysytään myös Alumni-illassa
(tapahtumaa ei vielä artikkelin kirjoitushetkellä pidetty), joka järjestetään Opinkiven
saunalla tarkalleen marraskuun puolivälissä.
Illan emäntänä toimii ylioppilas Forssell, jonka johdattelemana neljä alumnia palaavat
työelämän pyörteistä opiskelijoiden pariin kertomaan kokemuksistaan. Vielä mainittakoon,
että hallitus sai järjestelyihin mukaan muutaman lisäparin käsiä aktiivisten fuksien keskuudesta, siitä suuri kiitos!
Otto Laurila ja Marjukka Mattila
Tapahtumavastaavat
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KEBAB HOUSE

Aukioloajat
ma-pe 10-22
la 11-22
su 12-22
Kauppakatu 14
40100 Jyväskylä


Kebabien ehdoton kuningas!
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PIRAATIT VEDETÄÄN ME
KÖLIN ALITSE...
Suomen puoluekenttä ei ole pitkään aikaan kokenut dramaattisia lisäyksiä. Isot ja keskisuuret
puolueet ovat vakiinnuttaneet asemansa, eikä
niiden väliin ole helppoa sukeltaa. Kuitenkin
jokaisissa vaaleissa on ehdolla myös pienpuolueiden ehdokkaita, jotka uskovat omiin
mahdollisuuksiinsa. Yksi näistä puolueista on
Suomen Piraattipuolue, joka oli 2011 eduskuntavaaleissa suurin eduskunnan ulkopuolinen
puolue. Piraattipuolueen puoluesihteeri Arto
Lampila on vankasti ryhmittymänsä tukena.
- Jäsenistämme kaksi kolmasosaa on nuoria.
Tällä erotutaan erityisesti eduskuntavaalien
aikaan, Lampila kertoo.
Hän on itse 25-vuotias ja puolueen puheenjohtaja Harri Kivistö hieman päälle kolmekymmentä. Kuitenkaan syksyn kuntavaaleissa
nuoruus ei vienyt yhtään piraattia kunnanvaltuustoon millään paikkakunnalla. Jyväskylässä
kuitenkaan paikasta ei jääty kauas.
Toiminnan mahdollistava puoluetuki?
Lampilan mukaan tulevana vaalittomana vuonna piraatit keskittyvät esimerkiksi eurovaalistrategian hiomiseen ja seuraavien eduskuntavaalien suunnitteluun. Yhteyksiä aiotaan
tiivistää myös kansainvälisen piraattiliikkeen
kanssa. Suurena ongelmana niin piraateilla
kuin muillakin pienpuolueilla on toiminnan rahoitus. Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön,
eikä palkattuja työntekijöitä ole.
Puoluetuki koskee tällä hetkellä ainoastaan
eduskuntapuolueita. Suurin osa Piraattipuolueen rahoituksesta tulee yksityisiltä lahjoittajilta. Lampila kaavailee Suomeen tasa-arvoisempaa puoluetukea, joka mahdollistaisi myös
pienpuolueiden osallistumisen täysipainoisesti
kaikkiin vaaleihin. Hänen mukaansa valtion
rahoitusta voisivat saada tasasumman kaikki
rekisteröityneet puolueet ja vaalimenestys kasvattaisi pottia.
Määrittelyn vaikeus
Rahoitus ei ole ollut Piraattipuolueen ainoa
ongelma. Leimaantuminen ainoastaan yhdenasianpuolueeksi on Lampilan mukaan suurin
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tulevaisuuden haaste.
- Menestys eduskuntavaaleissa 2015 vaati
sitä, että ihmiset ymmärtävät puolueen olevan
muutakin kuin tekijänoikeuskysymykset.
Mitä muuta piraatit sitten ovat? Heitä kaikkia
yhdistää Lampilan mukaan liberaalius. Puolueen sisältä löytyy vasemmisto- ja oikeistolohkoja, mutta perinteistä poliittista nelikenttää
katsotaan toisesta suunnasta, jossa kaikki
piraatit ovat kuitenkin liberaaleja riippumatta
vaaka-akselin kohdasta. Kantaviksi teemoiksi
ovat nousseet esimerkiksi vapaus, avoin yhteiskunta, demokratian kehittäminen, byrokratiakriittisyys ja päätöksenteon läpinäkyvyys.
Näiden arvojen pohjalta Lampilan mukaan kehitetään sosiaaliturvajärjestelmää ja saadaan
aikaan luovaa vapautta.
Aatetta ja keskustelunavauksia
Piraatit ovat vahvasti perustulon kannattajia. Heiltä onkin tulossa oma malli keskustelupöytään. Aktiivinen osallistuminen
yhteiskunnalliseen keskusteluun on tehnyt
puolueesta poliitikkojen keskuudessa vakavasti
otettavan. Lampilan mukaan piraatit tuovat
tuoretta näkemystä päätöksentekoon, vaikka
eivät vaikutakaan esimerkiksi eduskunnan
sisällä.
Vahva lobbaustyö tuo tuloksia. Näin puolueen
omien tavoitteiden edistäminen on mahdollista
myös ilman vaalimenestystä. Piraatit kaipaavat suoraa keskustelua vaikutuksista, syistä ja
seurauksista.
- Välillä on turhauttavaa, että monesti eduskunnassa keskustellaan ALV:in tasosta, mutta
ei sen vaikutuksista yhteiskuntaan, Lampilaa
selittää.
Yhteiskunnan ongelmia ei ratkaista Lampilan
mukaan monimutkaistamalla tai kieltämällä.
Vapauden periaatteiden halutaan näkyvän
kaikessa piraattien harjoittamassa politiikassa
nyt ja tulevaisuudessa. Saa nähdä, mihin nuori
ja ketterä puolue yltää välillä jumiutuneiden
vanhempien joukossa.
Veera Ylimaunu
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KORTEPOHJA REPRESENTING
Oletko koskaan ollut etkoilla, joiden aikana keskitytään lähinnä sekalaisten ja toinen toistaan irvokkaampien Youtube -videoiden katsomiseen? Entä oletko koskaan pelannut juomapelejä? No
tietysti olet, senkin nuori ja dynaaminen sekonautti. Kortepohjan armoitettu raati katsoi syvälle
itseensä (/kotiviinisammioonsa) ja totesi näiden miellyttävien etkoharrastusten olevan helposti
yhdistettävissä. Näitä helppoja ohjeita seuraamalla pääset samanaikaisesti sekä pelaamaan
hauskoja pelejä että katsomaan hyviä musiikkivideoita!
Seuraa sääntöjä muutamaan (muka)hauskaan Youtube -juomapeliin!
Backstreet Boys - Incomplete
(vaikeustaso:3/5)

When in Rome - Promise
(vaikeustaso 2/5)

Kaikkien aikojen poikabändin herkkä balladi
menetystä rakkaudesta saa raavaan miehen
kyyneliin ja on videoineen oivaa juomapelimateriaalia! Komean nelikon eeppisiin mittoihin
kasvavaa videotulkintaa voi lähestyä moneltakin kantilta, mutta Kortepohjan raati suosittelee
seuraavia sääntöjä. Kun joku pojista putoaa
polvilleen, on huikan aika. Myös sormien
välistä valuva hiekka on siemauksen arvoinen.
Näiden kahden yhdistyessä, pelaajat juovat
kaksi huikkaa!

Sensuelli kasariduetto, jossa kaksi varsin erilaista tukkatyyliä edustavaa herrasmiestä
tarjoilevat kuulijoilleen pelkoa, inhoa ja aineksia juomapeliin. Säännöt ovat simppelit. Kun
pitkätukka sipaisee tukkaansa tai kaljupää
katsoo kameraan, on pelaajan otettava huikka. Huomatkaa myös videon alussa varsin
erikoisella tavalla toimiva piano!

The Police - Roxanne
(vaikeustaso 5/5)
Roxanne you don´t have to put on the red
light
Stingin ja kumppaneiden räväkkä tulkinta on
raatimme suosikki, sekä juomapeleistä haastavin. Peli suoritetaan kahden ryhmän välisenä
kilpailuna. Ennen pelin aloittamista pelaajat
jaetaan kahteen ryhmään: Roxanneen ja
Red Lightiin. Kun jompikumpi näistä sanoista
lauletaan, on kyseiseen ryhmään kuuluvan
pelaajan otettava huikka. Hauskoja hetkiä
kertosäkeen parissa, toivottaa raati.

Kenny Loggins - Danger Zone
(vaikeustaso 666/5)
Kenny Loggins ja Top Gun - a match made in
heaven. Tämä ei ole edes oikeastaan juomapeli. Vaikeustaso ei tule niinkään juomisen
määrästä, vaan silkasta tuskasta ja eriskummallisista kasariseksuelleistä ajatuksista, joita
videon katsominen vääjäämättä aiheuttaa.
Kenny Loggins vääntelehtimässä hotellihuoneensa sängyllä, HÄVITTÄJIÄ, Tom Cruise
ja Val Kilmer uhittelemassa leikkisästi toisilleen,
LISÄÄ HÄVITTÄJIÄ, Kenny Loggins tuijottamassa intohimoisesti kameraan.. Uhh. Ainoa keino
selvitä on juoda lisää.
Kortepohjan raati toivottaa puoluelaisille hyviä
juomapelihetkiä ja onnellista maailmanloppua
2012.
KKK
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Vanha

Uusi
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