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Päätoimittajalta: Kohtaamisia junassa
Asuin kandidaatinopintojeni puitteissa kolme
vuotta ulkomailla. Eniten kulutin junanpenkkejä silloisessa kotimaassani Alankomaissa, mutta
myös Ranskan, Thaimaan ja Marokon junat tulivat tutuhkoiksi. Junamatkailuun liittyi mielestäni pitkään erityistä eksotiikkaa ja seikkailun alun
tuntua, olipa kyseessä sitten buddhalaismunkin
lempeä katse yöjunassa riisipeltojen keskellä
tai granaatinomenankuorintataidoilleni naureskelevat marokkolaismummot. Rutiinin myötä
eksotiikka kuitenkin usein katoaa tai muuttaa
muotoaan – kolmantena vuotena aloin kulkea
Hollannin junamatkat kuulokkeet tiukasti korvissa, jotten kuulisi enää yhtäkään hollantilaista
kurkkuäännettä.
Suomeen palatessani ensimmäiset junamatkat
tuntuivat aivan luksukselta. Kummastelin kaikkea sitä Suomen ystäviltäni kantautunutta VR-vihapuhetta ja ihastelin lupsakoita konduktöörejä.
Ja kuinka paljon tilaa ja avaruutta! Ja ajatella,
paikkaliput, mikä uraauurtava innovaatio!
Paluumuuttooni liittyi monta muutakin vastaavaa positiivista kulttuurishokkia. Olen ihastellut
niin raikasta ilmaa, kaunista luontoa kuin oikeankokoisia muovipussejakin. Yleinen elintaso ja esimerkiksi asumisen korkea laatu vetivät
suupielet stubbimaiseen hymyyn. Ei vaan missään muualla maailmassa tule suihkusta vesi
kunnolla niin kuin Suomessa, eikä ikkunat ole
missään niin hyvin eristetty kylmää vastaan.

latessani ihastellut. Toinen naisista kuunteli keskusteluamme suu tiukkana viiruna, silmissään
tietävä katse, ja heti tilaisuuden tultua aloitti
oman luettelonsa – asioista, jotka ovat Suomessa
niin huonosti.
Olin toki kuullut nuo samat laulut aiemminkin,
mutten koskaan niin intensiivisesti, yhdessä monologissa. Naisen näkökulma hämmensi minua.
Koitimme australialaistuneen naisen kanssa
avata väittämiä keskusteluksi ja kyseenalaistaa
niitä. Todellako on olemassa salaliitto, jolla pyritään tekemään Suomesta kahtiajakautunut maa,
rikkaat versus (matalapalkka)työläiset? Todellako aivan kaikki ruoka on nykyään vaarallista ja
haitallista? En aivan kaikkein foliohattuisimpia
keskustelunjuonteita halua edes toistaa, mutta
kerrottakoon, että jouduin vetoamaan useampaankin tieteelliseen lähteeseen väitellessäni
mm. ilmastonmuutoksesta ja seksuaalivähemmistöjen syrjinnästä. Tädin todetessa, että hän
kyllä tietää näiden asioiden oikean laidan, koska hän “lukee Hesaria” (suora lainaus), australialaistunut nainen loi minuun lohduttavan katseen.
Riippumatta siitä, tulisiko minunkin lukea enemmän Hesaria, tuo kaikkeen pettynyt täti teki rutiiniksi muodostuneesta junamatkustamisestani
jälleen eksoottista. Kaikenlaisten kupla-keskusteluiden valossa tällaista eksotiikkaa kaivattaisiin ehkä jatkossa enemmänkin – luomaan niitä
paljonpuhuttuja kohtaamisia.

Aika pian kuitenkin sopeuduin, ja aloin pitää
tätä kaikkea itsestäänselvyytenä. Kuten juna- Kuplan väristä riippumatta – kaikille antoisia lumatkojakin. Eräällä Tampere-Jyväskylä-ju- kuhetkiä Puolueohjelman parissa!
namatkalla vieressäni istui kaksi vanhempaa
naista. Tottuneesti koetin käyttää ajan hyödykSaara Heinola
si esseetä kirjoittaen, mutta pian huomasinkin
olevani keskellä kiivasta sananvaihtoa. Toinen
naisista oli asunut Australiassa 30 vuotta, ja nyt
käymässä Suomessa pitkästä aikaa. Hän ihasteli silmät hehkuen helmikuista talvimaisemaa ja
luetteli asioita, mitä hän Suomesta on kaivannut
– lähinnä siis niitä asioita, joita minäkin olin pa-
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Puolue ry:n hallitus 2015

Kuvassa takana vasemmalta alkaen rahastonhoitaja Emma Sirén, tapahtumavastaava Hanna Hyyryläinen, koulutuspoliittinen vastaava Severi Paanila, kulttuurivastaava Akseli Vanhala, puheenjohtaja Essi Tarkiainen, varapuheenjohtaja ja yrityssuhdevastaava Aatu Puhakka, koulutuspoliittinen
vastaava Niilo Nissinen. Edessä vasemmalta alkaen sihteeri ja ympäristövastaava Ronja Kemppainen, tapahtumavastaava Katariina Haapea, viestintä-, web- ja kv-vastaava Saara Heinola sekä liikunta- ja sosiaalipoliittinen vastaava Teemu Vänttinen.
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Puheenjohtajan tervehdys - Party
Political Party
Olen makustellut kerran jos toisenkin ajatusta
Puolue ry:n nimen kääntämisestä englanniksi
- siitä tulisi Party, mikä taas sujuvasti taipuisi suomeksi juhliksi, hipoiksi, pidoiksi… Tuo
ajatusleikki ei ole kuitenkaan kovin kaukana
kuluneen kevään totuudesta, keväthän on ollut
varsinaista poliittista juhlaa! Mikä olisikaan
parempaa viihdettä ja hupia valtio-opin opiskelijalle kuin eduskuntavaalit ja koko kevään
jatkuva vaalihuuma- ja myllerrys?
Yksi Puolue ry:n kevään suurimmista tapahtumista olikin yleishyödyllinen, kaikille asiasta kiinnostuneille järjestetty eduskuntavaalipaneeli. Suurelle yleisölle suunnattu paneeli
koottiin yhteen kokonaan Puolueen jäsenistön
voimin ja tapahtuma olikin menestys! Oli 11
panelistia, oli kommentaattori Mika Ojakangas, oli yleisöä, oli pullaa! Taisi siellä olla muutama Puolueen ikuisuusjäsenkin panelistina
(tietysti).
Kirsikkana vaalihuuma-kakun päälle järjestimme eduskuntavaalivalvojaiset vaalipäivänä
yhteistyöravintola Bar Passionissa. Vaalivalvojaisetkin keräsivät paljon kiinnostusta jäsenistön joukosta. Vaalituloksia en ala tässä sen
enempää ruotimaan, sen tehköön kukin itse.
Puolueen jäsenistön aktiivisuutta niin tapahtumiin osallistumisen kuin järjestämisenkin
saralla haluan kuitenkin hetken päivitellä ja
antaa puoluelaisille erityiskiitoksen! Puolueessa jokainen toimintavuosi on erilainen ja
omannäköisensä, mutta se tosiasia ja ohjenuora ei vuosien saatossa muutu, että Puolue on
jäsenistöään varten.
Vaikka poliittiset puolueet muuttuvat ja lakkaavat olemasta, PUOLUE EI KAADU KOSKAAN!
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Puolue ry:n hallituksen puheenjohtaja
Essi Tarkiainen

Mikä helvetin Puolueneuvosto?
Tietämättömät tietäkööt, että Puolueneuvosto
on Puolue ry:n epävirallinen, mutta samaan aikaan myös virallinen, perinteitä sekä viskintuoksuisia ja hämyisiä kabinetteja vaaliva yhteisö.
Vuonna 2010 kylvettiin Puolueen perinnetoimikunnan ensimmäiset siemenet, kun ainejärjestötoimintaa alettiin tarkastelemaan uudella
tavalla. Tavoitteellisempi, parempi ja perinteitä
kunnioittava Puolue ry on yhtenäinen Puolue ry.
Perinnetoimikuntaa heräteltiin jo vuonna 2010,
mutta syksyllä 2014 se viimein kohosi majesteettisille siivilleen Puolueneuvostona. Mahtipontiset suunnitelmat kiteytyvät Puolueneuvoston
säännöissä. Johtoajatuksena on ylläpitää ja kehittää Puolueen perinteitä, sekä varmistaa ettei
Puolue kaadu koskaan.

Perinteet elävät liikkeessä. Ne eivät synny tai
kehity itsestään, vaan meidän kaikkien puoluelaisten hellässä ohjauksessa. Toivoaksemme
perinteet yhdistävät kaikkia puoluelaisia vuosikurssista riippumatta. Perinteistä syntyy muistoja, jotka yhdistävät puoluelaisia myös valmistumisen jälkeen. Samoin Puolueen tunnukset,
lippu, kuntanauha, Puolueohjelma ja laulukirja
ovat puoluelaisen merkkejä. Perinteet voidaan
nähdä arvona, muttei niitä pidä ottaa annettuna,
vaan niitä tuleekin muokata. Nojaamalla perinteisiin, yhteisöllisyyteen, avoimuuteen luomme
jatkuvuutta, joka takaa ettei Puolue kaadu koskaan. Siis malja sille nostakaa!
Puolueneuvoston 1. Neuvos & 6. Neuvos

Puolueneuvostossa toimii pääasiassa vanhoja
Puoluehallituksen jäseniä, mutta toiminta on
avointa kaikille Puolueen jäsenille ja alumneille.
Neuvokset valitaan vuosittain hyvässä järjestyksessä Puolueen syyskokouksessa. Tarkoituksena
ei suinkaan ole hämyisestä, viskintuoksuisesta
kabinetista ohjata Puoluehallituksen toimintaa
rautakourin. Ennemminkin Puolueneuvosto on
ainejärjestön kollektiivinen muisti ja visionäärinen voimavara. On kuitenkin huomioitava, ettei
Puolueneuvostolla ole kerta kaikkiaan mitään
viskintuoksuisia kabinetteja vastaan.
Puolueneuvoston toimintaa ei kuitenkaan tehdä
hampaat irvessä ja havuja kiroten, vaan avoimessa ja hyvässä hengessä. Neuvostolle voidaan antaa tavoitteita, mutta kokonaisuus jää hämyiseksi, kaiketi sikarinsavun takia. Eli tavoitteita olisi
suotavaa lähestyä yleisellä tasolla, johon kuuluu
Puolueen yhtenäisyyden lujittaminen, prestiisin
kasvattaminen sekä perinteiden muistaminen,
ylläpito ja kehittäminen. Eräs kunnianarvoinen
tehtävä, joka neuvostolle on osakseen suotu, on
persehatun valinnassa avustaminen Vappuna,
tuona opiskelijoiden jouluna. Ehkä joskus luomme Puolueen vappuun sisältöä. Laadukasta sisältöä. Tämä on positiivinen ongelma. Ja näin.
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Tarinoita Ukrainasta
Sähköpostilistoilla kiiri tieto, Jyväskylän yliopistoon oli tulossa vierailevia puhujia! Maailmanpoliittisesti kaikkein kiinnostavin konflikti, eli
Ukrainan sota on ollut valtio-opin opiskelijoiden
kestoaiheita kahvipöydissä ja nyt saisimme puhujan sekä Ukrainasta, että Venäjältä. Suurelta
Venäjänmaalta vierailevaksi luennoitsijaksi saapui Tohtori Nikita Lomagin, joka on maailmantalouden professori sekä vararehtori Pietarin
Eurooppalaisessa yliopistossa. Sotaa käyvästä
Ukrainasta vieraaksi taas saapui - yllättävien
ajallisten muutosten jälkeen - maan Suomen
suurlähettiläs Andrii V. Olefirov.

Neuvostoliiton haamu kummitteli edelleenkin
Lomaginin esityksessä. Ukrainalaiset nähdään
osana venäläistä identiteettiä…Venäjällä. Tai
ainakin suuremmassa naapurimaassa nähdään
pitkään sen yhteydessä olleen valtion kansalaiset
vähän toistaitoisena pikkuveljenä, joka kaipaa
isoveljen suojelua ja huolenpitoa.

Ukrainan suurlähettiläs Olefirov oli esityksessään kompaktimpi, kuin puolitoista tuntia kuulijoitaan hämmentänyt Lomagin. Olefirovin esityksen punainen lanka oli tuottaa Ukrainasta
eurooppalainen valtio, sitomalla se eurooppalaisen identiteetin alkuhämäriin sekä luomalla yhYFI-foorumin tapahtumakuvauksen perusteella teyttä Venäjän keisarikunnasta itsenäistyneiden
Tohtori Lomaginin tarkoituksensa oli ”arvioida Suomen ja Ukrainan välille.
… Ukrainan konfliktin syitä, seurauksia ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja.” Ukrainan suur- Historiallisen kudonnan jälkeen suurlähettilään
lähettiläs esiteltiin taas lyhyesti ja ytimekkäästi esitys siirtyi esityksessään nykyhetkeen, joka
otsikon ”Ukraine: A country in Europe?” avulla. koostuu pelkästään Venäjän aggression onnisEsitykset olivat toistensa vastakohtia, jos niiden tuneesta torjumisesta, joka onnistuu valtion siasiasisältöjä verrataan keskenään. Tästä yllät- säisen ja ulkoisen vahvuuden kehittämisellä.
tyi ainoastaan edelleen mämmihumalassa oleva Sisäinen vahvuus syntyy teollisuuden sekä maaJuha Mieto.
talouden raaka-ainetuotannon tehokkaammalla
hyödyntämisellä. Osuudesta jäi mainitsematta
Lomagin pyrki tulkintamme mukaan analysoi- myös korruption kitkeminen sekä valtion että
maan Ukrainan kriisiä kolme tasoa, venäläisen asevoimien organisaatioista. Onnistuneet sisäiobjektiivisuuden sallimissa rajoissa. Analyysi set uudistukset ovat lähes poikkeuksetta vaatikulki kansainvälisen, kansallisen ja yksilö-tason muksena Kansainvälisen valuuttarahaston lainopuitteissa. Näennäisestä rakenteesta huolimat- jen saamiselle, joita saavat kaikki oikeat valtiot.
ta, esitys aiheuttaa lähinnä päänsärkyä, kun sitä Toisin sanoen suurlähettiläs pyrki vahvistamaan
yrittää tulkita. Mainittakoon, että ”…Gazprom Ukrainan legitimiteettiä valtiona, sitomalla sen
vakauttaa suhteita Ukrainan ja Venäjän välillä.” Kansainvälisen valuuttarahaston yhteyteen. Ulja ”…Ukraina varasti kaasua…”.
koisen vahvuuden käsittely jäi esityksessä vähäiseksi, mutta sen tavallinen valtio-oppinut löytää
Irrallisista sitaateista huolimatta esityksessä oli itä-Ukrainaa tarkasteltaessa tai kotimaisen Domielenkiintoisia toteamuksia, etenkin koskien senttimme retorista vaikutustyötä seuraamalla.
Venäjän asemaa, tai pikemminkin aseman puutetta, eurooppalaisessa turvallisuusarkkitehtuu- Esityksen tulevaisuutta käsittelevän osuuden
rissa. Oletus tälle ajatuksentyngälle löytyy, kun sisältö jäi vajaaksi, hieman samalla tavoin kuin
turvallisuutta lähestytään laajan turvallisuuskä- Puolueneuvoston järjestäytymiskokous. Jos näisityksen kontekstista. Venäjä on tällä hetkellä den luentojen pohjalta pitäisi muodostaa selkeä
mukana kaikissa pehmeän turvallisuuden järjes- kuva Ukrainan tilanteesta, niin se olisi yhtä selvä
töissä, jotka toimivat Euroopassa, mutta ei ko- kuin yhdistyksen varapuheenjohtaja fuksiaisisvan turvallisuuden järjestössä eli Natossa.
sa.
Topi-Veli Arpiainen & Eetu Heiska
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Katsaus koulutuspolitiikkaan
Konkreettisia uudistuksia
Koulutuspoliittinen sektori on Puolueohjelman
julkaisuun mennessä pitänyt sisällään sekä konkreettisia uudistuksia että suuria puheita suurista
uudistuksista. Opiskelijoita koskevista uudistuksista keskeinen on kurssipalautejärjestelmän
uudistaminen. Nykyään jokaiselle kurssille on
luotu korppiin identtinen palautekaavake, joka
löytyy kunkin (tämän vuoden puolella alkaneen)
kurssin sivuilta ja on opiskelijoiden täytettävissä
vielä kaksi viikkoa kurssin päättymisen jälkeen.
Palautejärjestelmä on kerännyt osakseen niin
kritiikkiä kuin kehuja. Joillain oppialoilla sitä
pidetään epäkäytännöllisenä kaavakkeen rakenteen ja sisällön osalta. Koska järjestelmää vasta
kokeillaan, on siinä eittämättä paljon korjailtavaa ja päivitettävää, mutta ajatusta palautteen
yhdenmukaistamisesta on yleisestiottaen pidetty
hyvänä. Puoluelaisia kannustettakoon siis aktiivisesti kirjoittelemaan palautteita ja koeajamaan
tätä uutta järjestelmää!
Myös yliopiston uusi tutkintosääntö on hyväksytty ja astuu voimaan suurelta osin vuoden
2015 syksyllä. Isoja sisällöllisiä muutoksia vanhaan tutkintosuunnitelmaan verrattuna ovat
passiivirekisterin poistuminen, opetussuunnitelmien muodon ja sisällön tarkempi määrittely, tutkintolautakuntien korvaaminen yhdellä
muutoksenhakulautakunnalla sekä ehkä eniten
käytännön arjessa näkyvä eTentin pidemmän
tarkastusajan poistuminen.
Huhuja suurista uudistuksista
Koulutuspoliittinen sektori lähti myös alkuvuodesta räväkästi liikkeelle yliopiston rehtori Matti
Mannisen annettua Keskisuomalaiselle haastattelun, jossa hän kertoi mahdollisuudesta jakaa yhteiskuntatieteellinen tiedekunta kahteen
osaan, jolloin psykologia liittyisi yhteen kasvatustieteiden kanssa ja yhteiskuntatieteet siirtyisivät humanistisen tiedekunnan lipun alle.
Tämä radikaaleja ajatuksia sisältävä haastattelu

herätti kohun pääasiassa siksi, että se julkaistiin
Keskisuomalaisen sivuilla ennen kuin rehtori oli
ehtinyt tiedottaa edes laitoksen henkilökuntaa
asiasta. Huhujen paisuessa ehdittiin myös spekuloida, josko ”YFI-laitos löytyy pian Särkänniemestä” tunnetun sitsilaulun mukaisesti. Myös
Puolue ry:n puheenjohtaja Essi Tarkiainen kommentoi Keskisuomalaiselle huolensa siitä, kuinka pienen oppiaineen opiskelijan etuja voitaisiin
valvoa yhtä tehokkaasti yhden massiivisen humanistisen tiedekunnan alaisuudessa.
”Salaisesti” valmisteltu UNIFI-raportti, jossa
valtakunnallisesti yliopistoja koskevia profiloitumiseen tähtääviä ehdotuksia käsiteltiin, ja jonka
mukaan Jyväskylän valtio-oppi voitaisiin siirtää
Tampereen yliopistoon, julkistettiin maaliskuun
puolen välin jälkeen. Opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksessa raportti käytiin tehokkaasti
läpi. Oikeastaan ainoa YFI-laitosta koskeva kohta piti sisällään Tampereen yliopiston kansantaloustieteiden keskittämisen Jyväskylään. Koska
yliopistoilla on loppukädessä päätösvalta tälläisistä sisäisistä muutoksista, ja koska Tampereella ei vaikutettaisi olevan järin kiinnostuneita
näistä muutoksista, ei ole odotettavissa yhtä radikaaleja muutoksia mitä pahimmillaan kohun
tiimoilta spekuloitiin. Jyväskylän yliopistolla
on kyllä mahdollisuus tehdä omia sisäisiä tiedekuntien välisiä muutoksia ja siirrellä oppialoja
eri tiedekunnasta toiseen mikäli näin parhaaksi
katsotaan, mutta toistaiseksi voimme huokaista
helpotuksesta. Ei ole kuitenkaan mahdotonta,
että politologeista tulee vielä joskus humanisteja
– ”profiloitumisen” ollessa päivän sana yliopistojen rahoituksen jaossa.
Niilo Nissinen
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Puolueen pojat
Jo Puolue ry:n oma epävirallisen virallinen
säkeistö perinteikkääseen sitsilauluun,
Oodiin sitoutumattomuudelle, sen kertoo:
“Puoluelaisten paikka löytyy vallankahvasta”.
Epäilemättä valtio-opin opintojen piiriin
hakeutuu enemmän tai vähemmän
vallanhimoisia vaikuttamishaluisia nuoria
miehiä ja naisia. Osasta näistä valtio-opin
alumneista onkin kuoriutunut istuvia
kansanedustajia, ja myös vuoden 2015
eduskuntavaaleissa ehdolla oli valtsikan
alumneja. Toimituksen puolueelliseen silmään
näkyvimpinä piirtyivät Janne Heikkisen
(Kokoomus) ja Joonas Köntän (Keskusta)
vaalikampanjat. On aika istua alas ja keskustella
poliittisesta vaikuttamisesta ja politiikasta
uratavoitteena.

Joonas Könttä (Keskusta), Jyväskylä, Keski-Suomen vaalipiiri, yhteiskuntatieteiden
maisteri
Miten päädyit eduskuntavaaliehdokkaaksi?
Onko poliittinen vaikuttaminen aina kiinnostanut sinua?
Politiikka ja poliittinen vaikuttaminen on kiinnostanut aina. Oma kiinnostus politiikkaan ja
yhteiskunnallisiin asioihin alkoi lukiossa, se
on aika klassinen tie. Pitkään mietin asiaa, että
onko riittävästi tietoa, onko riittävästi taitoa,
onko riittävästi tunnettuutta, onko rahaa – voiko
tehdä uskottavaa kampanjaa. Keväällä alkoi palaset loksahdella kohdilleen: moni tuttava kannusti ja lupasi olla mukana, ja myös yrityksistä

Juha Sipilä (kesk), Joonas Könttä (kesk), Janne Heikkinen (kok)
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tuli kannustavia yhteydenottoja – tarjottiin apua
esimerkiksi seminaarien järjestämisessä. Vanhemmatkin antoivat siunauksensa, että saa lähteä kampanjoimaan jos vaan gradu on kirjotettu.
Kesällä minut nimettiin ehdokkaaksi ja siitä asti
olen tehnyt paljon töitä.

Meillä oli hyvä keino, etsivä nuoristyö, mikä panosti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten etsimiseen, nuorten, jotka eivät enää välttämättä
omatoimisesti mene hakemaan töitä tai pyytämään apua. Moni palvelu meillä on jo internetissä, mutta se ei sovellu kaikille, ja kynnys hakea apua saattaa olla iso kenelle tahansa. Etsivä
Miksi juuri Keskusta?
nuorisotyö etsi näitä pudokkaita, ja siitä väistyvä
hallitus on leikannut. Tämä on mielestäni todelTulen aika perinteisestä suomalaisesta perhees- la väärää politiikkaa. Eli esimerkiksi tähän etsitä, jossa politiikkaa ei ollut ollenkaan. Kun aloin vään nuorisotyöhön, joka oli toimiva palvelu, pikiinnostua politiikasta, ymmärsin varsin nopeas- tää laittaa lisää rahaa.
ti, että vaikuttaminen eduskunnassa ja perinteisessä poliittisessa kentässä tapahtuu puolueiden Miten valtio-opin opiskelu on hyödyttänyt sikautta. Aloin tutkia eri puoleiden nettisivuja, ja nua poliittisen uran aloittamisessa? Mitä artutkin hieman enemmän näitä entisiä kolmea vokasta olet oppinut opiskelijana ylipäätään?
suurta puoluetta, eli Keskustaa, Kokoomusta ja
SDP:tä.
Keskusta on oikeisto-vasemis- Jyväskylässä on valtio-opissa erikoistuttu retoto-akselilla mielestäni balanssissa: sä voit yrittää riikkaan ja sen tutkimiseen, ja politiikassa on
- oli se sitten opinnoissa tai työelämässä tai elin- tärkeää, että saa oman viestinsä kuuluviin ja näkeinoelämän puolella – ja sä voit menestyä. Me- kyviin. Se, että sulla on hyvä ajatus, ei välttämätnestyessäsi saat siitä myös palkinnon, eli ei ve- tä riitä, jos se viesti ei kohtaa kuulijaa. Omissa
roteta hengiltä, ei syytetä siitä, että sä oot tehnyt opinnoissani kiinnitin paljon huomiota siihen,
paljon duunia. Jos taas et menesty, et saa töitä, miten politiikassa menestyneet tai vaikkapa ihtulee joku vastoinkäyminen elämässä, niin sillon misoikeustaistelijat ovat saaneet omaa näkemysvaltion tehtävä – ja nimenomaan valtion tehtä- tään esille. Ja siinä se, miten sä kerrot oman tavä – on auttaa. Eli julkisen sektorin, valtion ja rinasi, on tosi tärkeää. Ja sitten tottakai, kun on
kunnan – ei yhteiskunnan. Mielestäni se on tär- lähtenyt valtio-oppia opiskelemaan, niin todenkeä ero. Toki yhteiskunta laajemminkin on siellä näköisesti innostuu yhteiskunnallisista asioista,
taustalla, mutta mielestäni meidän pitää puhua ja sitä kautta voi hakeutua vaikkapa ylioppilashyvinvointivaltiosta eikä hyvinvointiyhteiskun- kuntaan tai muihin luottamustoimiin.
nasta.
Mitä erityisesti odotat tulevalta kansanedus- Meillä on ollut myös sopivassa määrin leikkimietajan työltäsi, mikäli sinut valitaan eduskun- listä debattia Puolue ry:ssä. Tämä valmistaa ihmisiä myös työelämää varten, koska mielestäni
taan?
sosiaaliset taidot ovat työelämässä ja tulevaisuudessa äärettömän tärkeitä, oli ala mikä tahanOdotan sitä, että nyt oikeasti tehdään päätök- sa – miten esittelet sun projektin, miten toimit
siä. Meillä on alle 24-vuotiaita työttöminä uu- työhaastattelussa ja niin edelleen. Nimenomaan
simman barometrin mukaan 60000, ja heidät viestinnässä ja substanssiosaamisessa on ollut
pitäisi saada joko työelämään oppisopimuksen opinnoista ja opiskelusta paljon hyötyä.
kautta, tai normaalityöllistymisen kautta, tai
koulunpenkille opettelemaan uusia taitoja. Työttömyys ylipäätään on ongelma, mutta korkea Kaupan alan töissä olen myös huomannut, että
nuorisotyöttömyys on erityisen pelottavaa. En- ihmisten kohtaaminen on äärettömän tärkeä taisimmäinen työpaikka tai koulupaikka on todella to, jota kaikkien pitäisi opetella. Jokainen ihmitärkeä nuorelle ihmiselle, jotta ehkäistään mah- nen on yksilö, ja ihmisiä ei voi kohdata kaikkia
dollinen syrjäytymiskierre – se, ettei välttämättä samalla tavalla. Tämän ymmärtäminen on ollut
koskaan pääse osaksi yhteiskuntaa. Näille ihmi- todella tärkeää poliittisessa kampanjoinnissa.
sille haluaisin luoda niitä edellytyksiä, jotta mei- Suosittelen asiakaspalvelualaa kaikille jossain
dän työttömyys laskisi, ja ne on osittain samoja vaiheessa elämää.
keinoja kuin kokonaistyöttömyyteen. Erityisesti
uudelleenkoulutus ja oppisopimus on sitten niitä
täsmäkeinoja nuorille.
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Mitkä muut työtehtävät sinua kiinnostaisivat muussa elämässä, että osaa tiedostaa miten polipoliittisen uran ulkopuolella? Yksityinen, jul- tiikassa asiat tapahtuvat.
kinen, kolmas sektori?
Janne Heikkinen (Kokoomus), Kempele, Oulun vaalipiiri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas
Minulla on monia kiinnostuksenkohteita aktiivipoliitikon uran lisäksi. Myös nykyinen työ- Miten päädyit eduskuntavaaliehdokkaaksi?
ni poliittisena taustavaikuttajana, avustajana, Onko poliittinen vaikuttaminen aina kiinnoson äärettömän mielenkiintoista. Näiden lisäksi tanut sinua?
kansainvälinen vaikuttaminen kiinnostaa, joko
valtion leivissä tai sitten muutoin. Tottakai klas- Tein ensimmäisen kuntalaisaloitteen vuonna
sinen suurlähettiläshaave on kaikilla valtio-opin 2006, joka sittemmin hyväksyttiin. Tämä loi
opiskelijoilla oltava. Mutta myös ulkomaan- uskoa sille, että omilla teoilla ja aktiivisuudella
kauppa ja erityisesti idänkauppa kiinnostaa pystyy vaikuttamaan. Hakeuduin kuntavaalieh– olen aina ollut kiinnostunut kaupanalasta ja dokkaaksi 2008 ja tulin valituksi valtuustoon jo
ollut ihan siellä ruohonjuuritasolla. Vaikutta- 18-vuotiaana.
minen myös ulkomailla kiinnostaa, esimerkiksi
Venäjällä tai Euroopassa. Yhdysvalloissa haluai- Seurasin ensimmäisen kerran aktiivisesti edussin joskus asua, mutta sinne ei ole mulla portteja kuntavaaleja jo vuonna 2007. Vuoden 2011 vaavielä toistaiseksi.
leissa rohkenin liittyä ystäväni kampanjatiimiin

Minkä neuvon antaisit poliittista uraa harkit- ja pääsin näkemään sisäpiiristä käsin, mitä kaikkea vaalityö todellisuudessa on. Oma kuntavaaseville opiskelijoille?
limenestykseni Kokoomuksen äänikuninkaana
Kaikenlaisten ihmisten kannattaa harkita po- 2012 innoitti kokeilemaan nyt siipiä myös edusliittista uraa, jos se vaan kiinnostaa. Alussa kai- kuntavaaleissa.
killa on joku vahvuus ja joitakin heikkouksia, ja
nämä kannattaa tiedosta ja niihin voi vaikuttaa.
Voit opiskella puhetaitoa, ihmisten kohtaamista,
mitä tahansa, jossa on parannettavaa. Kannattaa
aloittaa kirjottaminen todella varhain. Muistan
miten vaikeaa oli ensimmäisen blogin kirjoittaminen, ja se, että se päätyi nettisivuille julkisen
arvostelun kohteeksi. Sen oppii vain kirjoittamalla, ja nyt kirjoittaminen on yksi lempiharrastuksistani. Monet poliitikot ovat olleet myös
ylioppilasteatterissa.

Kaikennäköset työt ovat myös hyödyllisiä. Politiikka on ihan oikeaa työtä, mutta mielestäni on
hyvä, että on tehnyt myös erilaisia töitä politiikan lisäksi. Se antaa erilaisen näkökulman yhteiskuntaan ja siihen missä niin sanotusti ‘tavan
ihmiset’ on. Suosittelen myös kaikenlaista yhdistystoimintaa, korkeakouluissa korkeakoulupolitiikkaa ja tietysti kuntapolitiikkaa. Sanoisin
myös, että avarakatseisuutta kannattaa pitää
mukana – jos onkin vahva oma mielipide, niin
monesti juttelemalla eri mieltä olevien kanssa oppii enemmän kuin lyöttäytymällä siihen
samanhenkisten porukkaan. Suosittelen kyllä
kaikille politiikkaan mukaan lähtemistä, ja sitä,
että pyrkivät vaikuttamaan. Siitä on hyötyä myös
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Miksi juuri Kokoomus?

Kokoomus valikoitui omaksi puolueekseni monestakin syystä. Se on nimensä mukaisesti kansaa kokoava puolue, joka ei aja minkään yksittäisen eturyhmän asiaa. Jaan puolueeni kanssa
huolen isänmaan tilasta. Entisenä yrittäjänä minua puhuttelee puolueen yrittäjäystävällisyys,
usko markkinatalouteen ja talouskasvuun hyvinvoinnin edistäjänä. Lisäksi pidän tärkeänä puolueen Nato-myönteisyyttä ja optimistista suhtautumista tulevaisuuteen.
Mitä erityisesti odotat tulevalta kansanedustajan työltäsi, mikäli sinut valitaan eduskuntaan?
Luonnollisesti toivon, että puolueeni pääsee hallitukseen. Sitä kautta pääsisin vaikuttamaan arvojeni ja vaaliteemojeni mukaisiin asioihin kaikista parhaiten. Erityisesti odotan sitä, että rakas
ainejärjestöni Puolue ry vierailisi luonani Arkadianmäellä.

Miten valtio-opin opiskelu on hyödyttänyt sinua poliittisen uran aloittamisessa? Mitä arvokasta olet oppinut opiskelijana ja opiskelijaelämästä ylipäätään?
Politiikassa arvostan substanssiosaajia, joilla
on kattava tietotaito ja ymmärrys päätöksenteon kokonaisvaltaisuudesta. Valtio-opin opiskelu
on tarjonnut mainiot eväät osallistua päivän politiikan keskusteluihin myös pintaa syvemmälle. Samalla se on kehittänyt yhteiskunnallisen
vaikuttajan näkökulmasta arkisia asioita, kuten
retoriikkaa ja tiedonhakua. Tärkeimpänä pidän
kuitenkin sitä, että yleinen valtio-oppi on opettanut kyseenalaistamaan niin omaa kuin muiden
ajattelua politiikasta.
Minulle opiskelu on aina merkinnyt ensisijaisesti
paitsi henkistä kasvua ja ymmärryksen laajenemista, niin myös välttämättömien työelämätaitojen harjoittelua. Opiskelijana olen oppinut niin
vuorovaikutustaitoja, säästäväisyyttä, itsekuria
kuin paineensietokykyä. Samalla olen päässyt
tutustumaan erilaisen maailmankuvan omaaviin
opiskelukavereihin, joihin tuskin koskaan olisin
tutustunut.
Mitkä muut työtehtävät sinua kiinnostaisivat
poliittisen uran lisäksi, ja miksi?
Ensisijaisesti olen kiinnostunut ylemmistä virkamiestehtävistä, kuten kunnanjohtajan tai
apulaiskaupunginjohtajan tehtävistä. Entisenä
yrittäjänä tietysti myös yrittäjyys kiehtoo yhtenä
vaihtoehtona.
Minkä neuvon antaisit poliittista uraa harkitseville opiskelijoille?
Verkostoitukaa ja tutustukaa erilaisiin ihmisiin!
Olisi naiivia ajatella, että joku pystyisi yksin vaikuttamaan politiikassa. Yhteistyössä on voimaa,
mutta sen ylläpitäminen ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen vaativat päivittäisiä tekoja. Vaikeistakin asioista selviää paremmin, kun
on eri alojen osaajia rinnalla ja auttamassa yhden puhelinsoiton päässä.
Saara Heinola
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Fuksin vuosi
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Sunnuntai 31.8.2014 HUOMENNA ALKAA YLIOPISTO! Porukoiden avulla saatiin muutto hoidettua sujuvasti ja nyt fiilis on väsynyt mutta
onnellinen! Ensimmäinen yö uudessa kämpässä edessä, hui. Ihan huippua päästä taas koulun
penkille vuoden Espanjassa seikkailun ja kesätöiden jälkeen En malta odottaa, että pääsen
tutustumaan uusiin opiskelukavereihin ja näkemään millaista se paljon puhuttu opiskelijaelämä todellisuudessa on!

hyvä porukka niin fukseista kuin vanhemmistakin opiskelijoista. Mulla oli alusta asti tervetullut olo meidän ainejärjestön toimintaan, ja tän
ensimmäisen kuukauden aikana on tullut koettua vaikka mitä: Puolueen kanssa hengailua Passionissa, poikkarit, saunailta, fuksiaiset, 3lmiot,
fuksisitsit, Kauppakadun appro... Tuntuu että
tekemistä ja seuraa löytyy aina kun sitä kaipaa.
Kiinnostuin myös järjestötoiminnasta ja olenkin
jo käynyt tsekkaamassa muutamat kokoukset.

Perjantai 3.10.2014 Huhhuh, mikä ensimmäinen
kuukausi! Opiskelijaelämä on vielä hauskempaa
kuin odotin! Opiskelu on tosi vapaata ja itsenäistä, ja luennoilla käyminen mukavaa kun samalla näkee kavereita. Meille on muodostunut tosi

Sunnuntai 14.12.2014 Syksy takana ja risteilystä selvitty! Meillä oli tällä viikolla YFI-laitoksen oma risteily Tukholmaan, missä tutustuin
meidän laitoksen ihmisiin entistäkin paremmin
Reissu oli itsessään jo tosi hauska (SUN DECK!)
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ja täydellinen lopetus syksylle. Minulla syksyyn
sisältyi useammat sitsit, paljon uusia kavereita,
iltoja Timessä, poikkareita sekä oluthetkiä. Löysin itseni myös parista hallituksesta ja Puolue
ry:ssä minulle napsahti toisen tapahtumavastaavan pesti! Ensi vuonna pääsen siis olemaan
entistäkin enemmän tapahtumissa sekä niiden
toteuttamisessa mukana Nyt luvassa on kuitenkin melkein kuukauden mittainen joululoma.
Tuntuu oudolta olla niin pitkään poissa Jyväskylästä, joka on alkanut tuntua jo kodilta.
Perjantai 24.4.2015 (Nyt) Tässä vapputohinan
keskellä on hyvä pysähtyä hetkeksi ja miettiä,
miten hauska fuksivuoteni yliopistossa onkaan
ollut. Kevät oli vähintäänkin yhtä huikea kuin
syksy ja tapahtumavastaavan hommat tuntuvat
minulle sopivilta! Järkkäsimme paljon erilaisia tapahtumia Minna Canthin Konthauksesta
oluthetkiin ja ystävänpäivän Woodstock-teemaisiin sitseihin. Puolueen mökkiviikonloppu
pari viikkoa sitten oli varmasti eniten työtä vaatinut tapahtuma, mutta omasta mielestäni myös
yksi hauskimmista. Kevääseen mahtui myös
SYY-Jyväskylän ja JyYK:in excursiot Helsinkiin. Vierailimme muun muassa ulkoministeriössä, Amerikan suurlähetystössä sekä CMI:ssa.
Nyt vapun aikaan meillä on peräti kymmenen
tapahtumaa peräkkäisinä päivinä! Minun vappuni alkoi toissapäivänä SYY-Jyväskylän järjestämillä vappusitseillä, joilla meno oli kerrassaan
hurja. Tulevaan viikkoon mahtuu vielä Puolueen
omat toogasitsit, Speksin katselua, saunailta,
YFI-laitoksen olympialaiset, oluthetki sekä baarikierros. Tekisi mieli huutaa “Omstart!” ja elää
ikimuistoinen fuksivuoteni uudelleen. Meno varmasti vaan parantuu ensi syksynä, kun saamme
toivottaa uudet fuksit tervetulleiksi yliopistoon
ja Jyväskylään!
Katariina Haapea
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Kuumaa debattia Mattilanniemessä
Tammikuussa, aikana jolloin vastavalitun hallituksemme näkökulmasta tuleva vuosi vielä näytti niin inhimilliseltä, nousi esiin kunnianhimoinen ajatus, järjestetään eduskuntavaalipaneeli!
Riemua ja motivaatiota täynnä, tartuimme välittömästi projektiin kuin ankanpoikaset lumpeen
lehteen.
Järjestäminen aiheutti kuitenkin heti alkutekijöissään monia kuumottavia kysymyksiä. Mitä
yliopiston vaalikaranteeni tarkoittaa? Ketä
pyydämme paneeliin? Kuka juontaa? Onneksi
saimme kullanarvoisia neuvoja Puolueen vanhemmilta jäseniltä, jotka ovat vaalipaneeleita
järjestäneet varmaan jo ennen kuin allekirjoittanut on edes ensimmäistä kertaa maitorauhasia
päässyt puristamaan.

Onneksi tässä kohtaan - ymmärrystään hyvinkin pitkälle Puolueen kohdalla venyttäneet - Yliopiston tilapalvelut olivat äärettömän avuliaita
tarjoten meille rauhannobelistin ja tasavallan
presidentin nimikkosalia. Lisäksi, toivottavasti
ei-tamperelaistuvalta, laitokseltamme tuli kommentaattorin rooliin rakas professorimme, Elävästä arkistostakin tuttu, Mika Ojakangas.

“Asiaan!”, huutaisi tässä vaiheessa toastmaster,
kun olen jaaritellut ummet ja lammet järjestelyistämme keskittymättä itse asiaan, politologeja
kiihottavaan, poliittiseen debattiin. Paneelimme
koostui kolmesta pääteemasta, taloudesta, ulkoja turvallisuuspolitiikasta sekä ympäristöstä.
Lupaamamme opiskelijapainotteisuus jäi sitten
hiukan harhamainonnaksi, johtuen seuraavana
päivänä pidetystä JYYn koulutuslupaus-paneeTällä perimätiedolla ja älyllämme, joka leikkaa lista.
kuin Nicer Dicer, sekä työn kautta onnistuimme
pienin askelin loihtimaan tapahtumalle tarvitta- Paneelin alussa otimme leikkimielisen sananvia raameja. Hankimme panelistit enemmän tai selityksen, jossa jokainen panelisti sai jonkun
vähemmän hyvissä ajoin, varasimme tilat, laa- politiikan megakäsitteistä selitettäväksi. Hykerdimme kysymykset, teimme julisteet etc. Koh- ryttäviä emämokia ei juuri tullut ja panelistit
tasimme jopa positiivisia ongelmia, kun alunpe- esittelivätkin itsensä kunniakkaasti. Ojakangasrin varaamamme Lea Pulkkisen sali osoittautui kin kommentoi esiintymisen olevan luontevaa.
ennakkokiimaan nähden aivan liian pieneksi.
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Jo ensimmäisissä asiakysymyksissä kävi selväksi, että panelistien välillä on eroja, olihan ehdokkaita laidasta laitaan, kokoomuksesta SKP:hen.
Jo paljon puhuttu tilannekuva vaihteli puolueilla. Kun kokoomuksen Pauliina Holm pelkäsi,
että potilas elvytetään kuoliaaksi, oltiin punavihreässä porukassa vasta aloittamassa elvytysoperaatiota. Tästä huolimatta talousosio oli kuitenkin hyvin ennalta-arvattava. Ehdokkaiden suuret
talouslinjat olivat valtapuolueidensa mukaisia.
Piraatit ja kokoomus suosivat verotuksen laskemista ja leikkauksia, kun vasemmisto ja SKP
kannattivat elvytystä. Yllätyksiä löytääkseen, oli
siis kaivettava pintaa syvemmältä, löydettävä jotain kiistanalaista.
Kehitysapu herättikin jo jonkinlaista debattia ja
väritti retoriikkaa. SDP:n Huumonen halusi kaataa konstruktivistiset raja-aidat vedoten siihen,
että ei ole meitä ja niitä, on vain me. Odotetusti
perussuomalaiset halusivat lisätä vapaaehtoisuutta, vihreiden Aallon ja keskustan Köntän
peläten sen heikentävän kohdemaiden elämän
ennustavuutta. Tämän päälle kristillisten Sipilä
läksytti perussuomalaisia siitä, että toiselle antaminen ei ole itseltä pois. Piraattien Hämäläinen syytti kehitysmaiden ongelmista protektionismia, ja Itsenäisyyspuolueen Vapa totesi, että
“kannettu vesi ei kaivossa pysy”. M11:n Mikko
Merikivi taas uskoi kehitysavun menevän korruptioon. Jos erilaiset mielipiteet olisivat rahallinen rikkaus, olisi Puolue kehitysapuosiolla
koonnut rahat vaikka millaiseen kuntanauhatilaukseen
Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka toi keskusteluun energiaa. Sukupuolten epätasa-arvoinen
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kohtelu nähtiin asevelvollisuusjärjestelmässämme selkeästi ongelmana. Edes “naiset synnyttää,
miehet käyvät armeijan” -letkautusta ei taidettu
kuulla. Joonas Könttä halusi kutsunnoista koko
ikäluokan laajuisen elämäntilannetta koskevan
tarkistuksen. Touko Aalto taas kannatti vapaaehtoisuutta ja Sami Markuksela ei ylipäätään
halunnut varautua sotaan. Rami Sipilä halusi
puolustusvoimille lisää rahaa ja vetosi Wincapitassakin menestyneeseen Gustav Hägglundiin.
Isojen teemojen ulkopuolelta, Suomessa jatkuvasti poliittinen ja sydäntä lähellä oleva aihe,
alkoholipolitiikka nosti keskustelua. Hieman
yllättävää oli se, että kommunistien Markuksela sekä kristillisten Sipilä löysivät tästä yhteisen
sävelen, keskiolut pois kaupoista. Muiden panelistien joukossa ei tätä poliittista itsemurhaa haluttu suorittaa. Ilmeisesti keskustan risteilyn jälkimainingeilta oli opittu. Muutoin keskustelussa
tuli esiin monenlaisia ideoita ja heittoja. Könttä
halusi alkoholikasvatuksen tulevan kodin kautta
ja Huumonen ei siirtäisi viinejä kauppoihin euroshopper-viinin pelossa. Rintala taas näki alkoholin ravintolaveron laskun kannatettavana,
sillä ravintolassa voisi sitten ottaa ruoan kanssa
sen yhden viinin.
Yleisökysymyksissä nousi esiin nuorison
suosikki, kannabis. Markukselan kanta
laillistamiseen oli kielteinen, sillä hän uskoi sen
tuovan päihdemarkkinoillemme aivan uuden
aineen. Myös porttiteoria sai yhä kannatusta,
varsinkin Sipilältä. Huumonen taas ei nähnyt
koko kysymystä tärkeänä.

Lopuksi panelistimme Ojakangas halusi kysyä,
kuinka moni olisi valmis leikkaamaan yliopiston
rahoituksesta. Riemuksemme yhdenkään panelistin käsi ei noussut pystyyn. Ojakangas summasi keskustelun nostaen esiin libertarismin
nousun ja uskoi mielipiteiden eroavaisuuden
indikoivan poliittisen paluuta politiikkaan. Hurraa!
Voin hyvällä omallatunnolla kutsua paneeliamme menestykseksi, sillä Martti Ahtisaari-salin
300:sta paikasta lähes puolet oli täynnä ja yleisö
intoutui kysymyksiin. Juontajamme valtio-opin
fuksi Olli Valjakka ja kopo-mentalisti Niilo Nissinen toimivat uskottavasti ja haastoivat ehdokkaita paljon asiapitoisemmin, kuin esimerkiksi
erään kaupallisen tv-kanavan juontajat omassa
paneelissaan. Panelistien mietteitä voi yhä käydä
selailemassa Puolueen twitter-tililtä. Raportoijana toimi kaikkien tuntema Eetu Heiska, jonka
twitter-varjoaankin nopeammat somekädet kirjasivat ylös yllättävän neutraalisti paneelin suuret linjat ja nyanssit.
Lopuksi haluan kiittää Yliopiston tilapalveluja,
Mika Ojakangasta, Pörssiä, SYY:tä, Fokusta ja
Saaran isää pyyteettömästä avusta paneelin järjestämisessä.
Aatu Puhakka
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Valtioneuvos – hyviä ja huonoja uutisia
Kirjoituksessa, jota nyt luet, käsitellään kahta
hyvin erilaista asiaa, mutta toivon, että pystyn
nivomaan ne kirjoituksen aikana yhteen. Kirjoitus käsittelee ensinnäkin työllistymistä, mutta
myös niin sanottua opiskelun jälkeistä elämää
alumnina. Olisi yksinkertaista väittää, että opiskelun jälkeen tulisi eräänlainen ihmiselämän
teollistumisen vaihe, jossa opitut teoriat, mallit
ja tiedot viedään osaksi palkkatyötä. Itse ajattelin
pitkään näin. Tämä ei pidä paikkaansa. Samaan
kummalliseen ajatusmalliin kuuluu myös se,
että kun todistus kolahtaa postiluukusta, kaikki
se luovuus, hauskuus ja into, joka opiskelijoille
suodaan luentosalien ja kirjastojen ulkopuolella
jollain tavalla lakkaisi olemasta. Suomeksi sanottuna, opiskelijaelämä tulisi päätókseen. Tämä ei
myöskään pidä paikkaansa.
Haluatko hyvät vai huonot uutiset ensin? Aloitan hyvistä, koska huonot uutiset toivottavasti saavat sinut kirjoituksen lopussa pohtimaan
haasteita, joita nostan esille. Hyvä uutinen on se,
että valmistumisen jälkeen tulet työllistymään
omaa koulutustasi vastaavaan työhön, jos niin
päätät. Työelämä on ollut nopeassa muutoksessa johtaen pätkätyöläisten, itsensätyöllistäjien
ja mikroyrittäjien kasvavaan määrään. Helppo
ratkaisu olisi nostaa kintaat pöydälle ja todeta,
että yhteiskunta menee jatkuvasti huonompaan
suuntaan, olen globaalin markkinatalouden viaton uhri, nyyh. Ainoa oikea ratkaisu ei myöskään
ole se, että jokainen alkaa yhden työntekijän
konsulttitoimistoksi, vaan totuus löytyy jostain
siltä väliltä.
Valtio-opin opinnot ovat yleisopintoja vallasta, joita arvostetaan paljon työelämässä. En valehtele, poltiikan ja vallan tuntemus on oikeasti
asia, jota pidetään arvokkaana taitona. Harvassa
ovat kuitenkin ne työt, joissa pelkällä valtio-opin
teoriaosaamisella pääsee pitkälle. Tästä syystä kannustan jokaista valtsikkalaista etsimään
sellaisen sektorin, siivun tai asiakysymyksen,
jonka osaamista voi alkaa syventämään kandin,
gradun tai harjoittelun avulla. Oman fokuksen
löytämistä saattaa helpottaa se, että pohtii missä
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oikeasti haluaisi työskennellä tulevaisuudessa,
mutta varo mitä toivot, saatat muutaman vuoden päästä olla juuri siellä missä halusit!
Esimerkki päämäärätietoisuudesta osui kohdalleni, kun työsähköpostiini kilahti yhtenä kauniina virastotyöpäivänä viesti Helsingin yliopiston
valtio-opin opiskelijalta. Kutsutaan häntä vaikka
Tuireksi. Tuire kertoi, että oli tehnyt kandinsa
sote-uudistukseen liittyen, ja pohti voisinko kertoa hänelle, mitkä asiat ovat tapetilla, jotta hän
voisi kohfistaa gradunsa sisältöä aiheeseen, joka
on ajankohtainen ja josta olisi hyötyä myös työnantajalleni. Olin positiivisesti todella yllättynyt
ja kutsuin Tuiren käymään virastolla. Muutama
päivä myöhemmin keskustelimme neljästä mahdollisesta graduaiheesta, joista hän voisi sitten
graduohjaajansa kanssa keskustella tarkemmin.
Tuire valitsikin aiheensa pian. Kerroin esimiehelleni tapahtuneesta ja hän taas kertoi, että asiaan
liittyen on alkamassa tutkimushanke, johon hän
oli pohtinut tutkimusassistentin palkkaamista.
En nyt sano, että jokaisen täytyy ottaa yhteyttä
valtion virkamiehiin gradunsa kanssa, vaan että
oma-aloitteisuus, asenne ja rohkeus ovat asioita,
joilla on ihan aikuisten oikeasti merkitystä.
Sitten huonot uutiset. Todennäköisesti 90% tämän kirjoituksen lukijoista ei muuta ajatteluaan
tai käyttäytymistään niin, että se tukisi työllistymistä. Ajatusmaailma, jossa opiskelu ja työ ovat
toisistaan erillisiä elämän osa-alueita, on melko
tiukassa. Asiaa helpottaisi esimerkiksi se, että
valtsikkalaiset menisivät töihin jo kandin jälkeen
vaikkapa vuodeksi tai pariksi. Monet valmistuneet ovat jatkaneet opiskeluja työelämän ohessa,
joten asiat menevät mukavalla tavalla sekaisin.
Osa lukijoista saattaa ajatella, että “helppohan
se on Helsingistä huudella, kun töitä ei vaan yksinkertaisesti ole, hiivatti!”. Työelämän kehitys
on mennyt suuntaan, jossa oma työ pitää usein
keksiä ja myydä jollekin toimijalle, perustella
jo ennakkoon mitä hyötyä omasta osaamisesta
työnantajalla olisi. Tunnista omat kiinnostuksen
kohteesi, syvennä osaamistasi niiden osalta ja

näytä keskisormea ajatukselle, että valtiolle.fi:n
kautta saisi töitä, jos käy jumalaton munkki.
Opiskelun jälkeen ei ole elämää, koska ajatus
“viiden vuoden opiskeluajasta” täytyisi romuttaa. Opiskeluaika ei lopu, opintotuki saattaa
loppua, ja töihin kannattaa mennä heti, kun
siihen on mahdollisuus, vaikka muutama kirjapaketti olisikin vielä suorittamatta. Kun paperit
kolahtavat postiluukusta, suosittelen liittymään
alumnijärjestö Valtioneuvokseen. Tapaamme ja
keskustelemme juuri tällaisista asioista, välillä
myös otamme aika kovasti hutikkaa ja muistelemme kuinka hauskaa ja vapaata aikaa saimme
viettää muutaman vuoden ajan Jyväkylässä. Sitten pidämme yhtä hauskaa Helsingissä (koska
suurin osa töistä nyt sattuu vaan olemaan täällä).
Kimmo Parhiala
Puolue ry:n emeritus-pj 2010
Valtioneuvos ry:n perustajajäsen
www.valtioneuvos.fi
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Älä kirjoita graduasi näin – eli “eikö se
ole vieläkään valmis?”
Pro gradu, tuo opiskelijan suurin kompastuskivi,
viimeinen este valmistumisen tiellä ja prokrastinaatioon innoittaja. Yhteen tuntiin gradua vaaditaan keskimäärin 30 minuuttia kissavideoita,
10 minuuttia tiskausta, kolme jaksoa House of
Cardsia ja siivottu kylpyhuone. Pidin kaikkea
tätä puhtaana legendana ennen kuin itse aloitin
graduprosessin – vuoden 2011 keväällä.
Silloin, ensimmäisessä maisteriseminaarissa –
taisipa olla silloin vielä nimeltään tutkimuskysymysten seminaari ja siitä sai käsittämättömät
kahdeksan opintopistettä – pohdin vakavasti
aiheeksi YK:n turvallisuusneuvoston uudistusta. Oi tuota idealismin määrää. Toki olin lähestymässä aihetta tiukalla rajauksella ja tuoreella
tulokulmalla. Aineistoa hakiessani törmäsin kuitenkin valmiiseen graduun samalla tutkimuskysymyksellä. Ystäväni Tampereen yliopistosta oli
ehtinyt ensin.
Tätä pettymystä sulattelin sitten kesän yli ja kevään 2011 eduskuntavaalien perussuomalaisen
jytkyn takia nationalismi perussuomalaisten
linjapapereissa alkoi tuntua varsin kiehtovalta aihelmalta. Niinpä vaihdoin siihen toisessa
maisteriseminaarissa ja syvennyin tutkimaan
nationalismin virtauksia. Sainkin aikaan varsin
pätevän alustavan teorialuvun Hobsbawmin ja
Anderssonin teoksista ja olin valmis julistamaan
perussuomalaisten nationalismin banaaliksi.
Samalla kävi kuitenkin niin, että ajauduin uittotukin lailla ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi
ja lupaavasti edennyt graduprosessi painui taka-alalle.

tava aihe silmissä graduaihe vaihtoon, jo toisen
kerran.
Syksyllä 2012 keräilin aineistoa, tutkin ja kirjoittelinkin. Vuodenvaihteessa muutin Kajaaniin,
sillä ”onnistuuhan se gradun kirjoittaminen
sielläkin”. Kevään 2013 kuljin sitten maisteriseminaari kolmosessa Jyväskylässä ja tekstiä syntyikin sen innoittamana varsin mukavasti. Kesäopinnoista en edes sano mitään. Aurinko paistoi
ja oli lämmintä. Kotona paljon gradua kiinnostavampaa on lukea jotain aivan muita kirjoja, katsoa Netflixiä ja vaikkapa siivota! Kun sitten vielä
graduohjaaja heittäytyy ilmoittamatta vuoden
tutkimusvapaalle ja lähtee Australiaan, saa motivaatiota etsiä Talvivaaran kaivoksen syvimmistä
kuiluista. Syksyllä 2014, kun muutin takaisin Jyväskylään, löytyi taas se punainen lanka, hiljalleen. Nyt 2015 keväällä ollaan jo todella lähellä
maalia. Pitäisi silti ennemmin kirjoittaa gradua,
eikä kolumnia Puolueohjelmaan sen kirjoittamisesta.

Toivon, että otatte tästä opiksi, ettekä toista vanhan virheitä. Ensinnäkin, jos olisin tehnyt gradua yhtä paljon kuin puhunut sen tekemisestä,
olisin ollut valmis maisteri jo pitkään. Toisekseen, valitse kiinnostava aihe, rajaa se tiukasti ja
pysy siinä! Ihan typerää venkoilua vaihtaa gradun aihetta jokaiseen gradusemmaan. Ja kolmanneksi, valitkaa syventävät opinnot niin, että
ne tukevat graduanne mahdollisimman paljon.
Siten graduprosessi pysyy koko ajan käynnissä,
sen henkiinherättäminen on todella tuskallista
aina muutaman kuukauden välein. Tässä auttaa
myös, jos opintovaatimukset eivät muutu gra2012 kesän vietin harjoittelussa Turkin Ankaras- duprosessin aikana kahdesti. Täältä on mahdolsa, puolustusasiamiestoimistossa. Siellä heräsi lista valmistua ja työllistyä. Ihan oikeasti.
toive, että kirjoittaisin kuitenkin gradun heille.
Tehtävänä olisi tutkia turkkilaista imaamia, Fethullah Güleniä. Arvelin, että perussuomalaisista
Eetu Heiska
tutkimusta syntyy kuitenkin ja tässäpä olisi tuore aihe tutkittavaksi. Niin ja taidettiin jotain puKirjoittaja on seitsemännen vuoden
hua palkkiostakin. Joten euronkuvat ja kiinnosopiskelija, joka uskoo valmistuvansa
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