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Minne olet
Puol

P

ieni, mutta kokoonsa nähden aktiivinen sekä yhtenäinen ovat termejä, joita on pidetty pitkään
osana Puolueen omintakeista identiteettiä ainejärjestökentällä. Niiden voimin Puolue ja sen jäsenet
on mielletty erityiseksi opiskelijakansaksi, jolla on halua ja
tahtoa vaikuttaa asioihin niin puoluelaisina kuin muidenkin
tahojen edustajina. Tämä seikka ei ole muuttunut ja olen ylpeä saadessani toimia tällaisen joukkion puheenjohtajana
vuoden 2013 ajan.
Aktiivisuus on hyvästä ja siitä ei kannata kenenkään puoluelaisen tai hallituksen jäsenen luopua. Aktiivisuudella tai sen
puutoksella on kuitenkin tapana johtaa jonkinlaiseen muutokseen eli pistää “rattaat rutisemaan”. Puoluekin joutuu
ainejärjestönä kamppailemaan pystyäkseen vaikuttamaan
näihin muutoksiin ja pitämään samalla vanhoista ja hyvistä
perinteistään kiinni toimiessaan jäsenistönsä puolesta.
Viime keväänä valtio-opin omasta pääsykoekirjasta luovuttiin, ja uudeksi opukseksi valikoitui “Ovia yhteiskuntatieteisiin” (Toim. Moisio, Korhonen & Wilska; 2012).
Pääsykoekirjauudistuksen myötä uudet hakijat pystyivät
jo hakuvaiheessa saamaan käsityksen siitä, mistä kaikesta
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t matkalla,
lue?
muusta valtio-opin lisäksi yhteiskuntatieteet Jyväskylässä
koostuvat. Opintojen alkaessa heille tehtiin helpoksi valita
valtio-opin lisäksi myös muita yhteiskuntatieteellisiä oppiaineita kalentereihinsa.
Paineet yhdistymisille opintojen tasolla vaikuttavat myös
ainejärjestötoimintaan. Opiskelijat eivät välttämättä identifioidu enää heti suoraan yhteen aineeseen vaan heti yliopistoon saapuessaan heille avataan ovet moneen eri suuntaan.
Iso kysymys kuuluukin, miten ainejärjestön tulisi reagoida
tällaiseen muutokseen ja saada Puolue pysymään aktiivisena ja yhtenäisenä?
Puheenjohtajana pidän Puolueen yhtenäisyyden lisäksi yhteistyötä muiden järjestöjen, varsinkin YFI-läisten kanssa
tärkeänä. Meillä aktiivisena ja motivoituneena porukkana
on mahdollisuus auttaa muita heidän oman toimintansa kehittämisessä, mutta myös mahdollisuus oppia heiltä ja tehdä
yhteistyötä tärkeimpien ainejärjestön toimintaan liittyvissä
asioissa, kuten opiskelijoiden edunvalvonnassa ja tapahtumien järjestämisessä.
Puolueen tulee kuitenkin vastata ajan mukanaan tuomiin

haasteisiin yhtenäisenä. Sen tulee myös toimia opiskelijaelämän rikastuttajana ja helpottajana niin yksin kuin yhdessä muiden tahojen kanssa. Monipuolisuus, innovatiivisuus
ja jatkuvuus ovat arvoja, joita Puolue haluaa ainejärjestönä
vaalia.
Lapsuudessani minulle laulettiin (yllätys yllätys) niinkin
kaunista laulua, kuin “minnekkä olet matkalla, Marjukka
hoi”. Laulun lopussa Marjukka vakuuttaa, ettei ole lähdössä minnekään vaikka kova kiire onkin koko ajan eteenpäin.
Niin toivon Puolueenkin tekevän eli katsovan eteenpäin,
mutta huomioiden ja arvostaen omia sekä toisten perinteitä
- yhdessä.
Marjukka Mattila
Kirjoittaja on Puolue Ry:n puheenjohtaja
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TEKSTI: Suvi Lemetyinen
KUVAT: Diego Martin & Suvi Lemetyinen

Laadukasta koulutusta
etsimässä
Chilen opiskelijaliike suomalaisen silmin

Joukko encapuchadoja (encapuchado /
huputettu) eli väkivaltaa käyttäviä mielenosoittajia vuoden 2013 ensimmäisestä
opiskelijamielenosoituksesta.
Puolueohjelma 1/2013
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amilo kävelee luentosalin eteen Universidad de
Chilen oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja huikkaa meille muille opiskelijoille: ”Muistakaa kaikki
käydä äänestämässä vielä tänään, ollaanko lakossa
torstaina vai ei.” Kun päivän päätteeksi opiskelijat lähtevät
tiedekunnalta kotiin, äänet ovat jakautuneet 680 kyllä ja 80
ei. Iltaan mennessä lähes kaikki tiedekunnat ovat julistaneet
olevansa lakossa. Torstaina, kuten hyvin monena muunakin
torstaina, on luvassa opiskelijaliikkeen mielenosoitus, joka
saa yhden päivän ajaksi Santiagon keskustan kadut täyttymään tuhansista opiskelijoista. Heitä on hyvissä ajoin jo
vastaanottamassa aina useat sadat erityisesti mielenosoituksiin erikoistuneet mellakkapoliisit, vesitykein varustetut
poliisiajoneuvot ja pitkät maastoväriset bussit mahdollisten
pidätettyjen mielenosoittajien kuljetusta varten.
Mitä tapahtuu, kun pienellä osalla kansaa on mahdollisuus
saada hyvin kallis, mutta maanosan korkeatasoisin koulutus ja samaan aikaan suurin osa nuorista joutuu tyytymään
hyvin pienillä budjeteilla pyöriviin huonotasoisiin opinahjoihin? Opiskelijaliikkeen alkuna pidetään vuonna 2006
olleita toisen asteen koulujen opiskelijoiden mielenosoituksia. Silloinen hallitus ei reagoinut liikehdintään juuri minkäänlaisin uudistuksin, joten opiskelijoiden turhautuminen
jatkoi kasvuaan. Lukuvuoden 2011 alusta nykyhetkeen asti
Chile ja erityisesti Santiago on nähnyt tasaisin väliajoin jopa
100 000 ihmisen mielenosoituksia. OECD:n teettämän tutkimuksen mukaan chileläinen yliopistokoulutus on maailman kallein ottaen huomioon maan bruttokansantuotteen
ja ihmisten keskimääräiset tulot. Chileläisten keskipalkka
on noin $8500 ja yliopistokoulutus maksaa keskimäärin
$3400 vuodessa. Maa tunnetaan laajasti taloudellisena menestystarinana, mutta suurinta osaa kansasta talouskasvua
siivittäneet kuparikaivoksista saadut tulot eivät kuitenkaan
ole viime vuosikymmeninä auttaneet. Yleinen tyytymättömyys maan tilanteeseen ja räikeään eriarvoisuuteen näyttää
kulminoituneen taisteluun nykyistä paremmasta koulutuksesta.
Opiskelijaliikkeen keulahahmoina ovat toimineen Universidad de Chilen opiskelijakunnan puheenjohtajat. Universidad de Chile on julkinen (mutta silti maksullinen), maan
vanhin ja yksi Latinalaisen Amerikan arvostetuimmista yliopistoista. Vuonna 2011 mielenosoitusten alkaessa silloisesta opiskelijakunnan puheenjohtajasta, kommunistipuolueen
jäsenestä, Camila Vallejosta, 24, syntyi hyvin lyhyessä ajassa
ensin kansallinen superstara ja tämän jälkeen chileläisen
opiskelijaliikkeen kansainvälinen ruumiillistuma. Vallejo
on kiertänyt Euroopassa puhumassa yliopistoissa ja antanut haastatteluja niin New York Timesille, The Guardianille kuin CNN:lle. Vallejon suosio tuntuu tulleen jäädäkseen.
Häntä pidetään Chilen vasemmiston nuorena toivona ja vielä opiskelijakunnan puheenjohtajuutensakin jälkeen hän on
jatkanut ilmaisen koulutuksen puolestapuhujana.
Opiskelijaliikkeen ja hallituksen väliset neuvottelut eivät ole
tuottaneet viimeisen kahden vuoden aikana juurikaan tulosta. Maan opetusministeri on vaihtunut kolme kertaa ja jokaisen neuvottelukierroksen päätteeksi osapuolet tuntuvat
saapuvan umpikujaan. Monien seuraavan vuoden presiden8

Mielenosoittajat valtasivat hetkeksi Universidad de Chilen päärakennuksen syyskuussa
2012 ja laittoivat julkisivun eteen banderollinsa. Educación publica, gratuita y de calidad /
Julkinen, ilmainen ja laadukas koulutus.

tinvaalien ehdokkaiden käynnistäessä nyt kampanjoitaan
on kuitenkin vallitsevaksi teemaksi nousemassa koulutus.
Universidad de Chilen opiskelijakunta julisti tämän vuoden
alussa, että se tulee järjestämään vuoden kuluessa entistä
enemmän mielenosoituksia ja painostavansa maan johtoa
uudella voimalla muutoksiin. Liikkeen toimiessa jo käytännössä kolmatta vuotta on kuitenkin sen riveissä nähtävissä
myös rakoilua. Osa chileläisistä alkaa olemaan väsyneitä jatkuviin mielenosoituksiin ja samojen täyttymättömien vaateiden hokemiseen. Usko muutosten mahdollisuuksiin ei ole

enää yhtä suuri kuin vuonna 2011 ja sen sanotaan heijastuvan kansalaisten vähentyneeseen luottamukseen poliittisia
instituutioita ja poliitikkoja kohtaan.
Olen torstain mielenosoituksessa Camilon ja hänen äitinsä
Carmenin kanssa. Carmenin yllä on paita, jossa sanotaan:
”Minulla on kaksi lasta. Kumman laitan yliopistoon?” Taskuissaan heillä on varmuuden vuoksi sitruunalohkoja, joita
he opastavat minun käyttämään. He ovat varmoja, että poliisi tulee hajottamaan 150 000 mielenosoittajan ryhmän taas

kyynelkaasulla, kuten melkein joka kerta ennenkin.
Suvi Lemetyinen
Kirjoittaja on vaihto-opiskelijana Chilessä
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Koulutuspoliittinen
nurkkaus
Eli:
Kuinka lakkasin
olemasta huolissani
ja
opin
rakastamaan
laitoksen henkilökuntaa
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uolueen koulutuspoliittinen vastuu päätyi vuoden alussa allekirjoittaneille. Edellisten kopojen ja
JYY:n tarjoaman koulutuksen turvin suuntasimme
kohti uusia tehtäviä avoimin mielin. Koulutuspoliittisten vastaavien työnkuvahan on monipuolinen. Työmäärää lisäsi se, että molemmat joutuivat opettelemaan entuudestaan vieraita käytänteitä, muun muassa kurssipalautteita
varten tehtävät korppikyselyt. Yliopistomaailman juonteiden opettelu osoittautui monimutkaisemmaksi, kuin mitä
olimme luulleet. Olemme päässeet tutustumaan laitoksen
henkilökuntaan ja muiden ainejärjestöjen kopoihin. Tai no,
ihmiset ainakin alkavat näyttää vastaan kävellessä jotenkin
oudon tutuilta. YFI:n kopojen kanssa olemme kuitenkin tutustuneet paremmin ja olemmekin tavanneet tällä porukalla
muutamaan otteeseen koulutuspoliittisissa merkeissä.
Koulutuspoliittisten vastaavien toimenkuvaan on kuulunut
osallistuminen moniin eri kokouksiin. Oppiainekokouksissa
aiheet koskevat valtio-oppia, laitoskokouksissa koko laitosta, opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksissa (eli se kopovaliokunta) monialaisesti yliopistoon liittyviä asioita ja YFI:n
yhteistä ainejärjestökyselyä varten pidettiin omat kokouksensa. Tämä työ saatiinkin kevään korvilla päätökseen ja
jatkossa palautetta kerätään siis koko YFI-laitoksen voimin. Huoli pois, myös jatkossa valtio-oppineiden vastaukset
kyetään erottelemaan erikseen fokuslaisten meitä suuresti
hämmästyttäneillä SPSS-kyvyillään. Nyt siis voimme puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja opetuksen laatuun kyselyn
avulla koko laitoksen voimin. Olemme myös aloittaneet uudestaan kopokatsausten tekemisen, jonka kautta jäsenistö
saa tietoa opiskelijoita koskevista asioista ja monenkirjavien
kokousten sisällöistä.
Laitoksen kiireet ovat olleet pysyvä puheenaihe jo monta
vuotta. Olemme käyneet muistuttelemassa näistä asioista
hallintoon päin, mutta työntekijämäärän äkilliset muutokset
ovat tänä vuonna hidastaneet byrokratian rattaita ja töiden
kasautuminen on näkynyt meille päin asioiden hitaana käsittelynä. Asioita joudutaan laittamaan tärkeysjärjestykseen
ja vähemmän tärkeät asiat saattavat seistä paperipinoissa
pidemmän aikaa. Tiedostamme tämän ja asiaa tullaan pitämään esillä myös jatkossa.
Vuoden alussa hämmennystä herätti ilmoitus, jossa kerrottiin muutoksesta aineopintojen pakollisuuden suhteen. Vapaavalintaisuuden laaja lisääntyminen herätti opiskelijoissa
pääosin positiivista pöhinää. Seuraavassa oppiainekokouksessa kuitenkin uusi käytänne torpattiin lähes yksinomaan
laitoksen henkilökunnan puolesta. Ehdotusta vastustettiin
mm. siksi, että muutos tulisi liian nopeasti ja kurssien sisältöä tulisi muuttaa, jos opintopistemäärät kurssien kohdalla muuttuisivat, mitä ei hetkessä tapahdu. Asiasta ei
päätetty tiedekuntaneuvostossa ja sen perusteella moni oli
sitä mieltä, että päätöstä ei tulisi hyväksyä. Ajatusta itsessään pidettiin silti hyvänä. Kuitenkin koettiin, että jos pelkästä luennosta tai kirjapaketista saa 5 opintopistettä, niin
monella saattaa jäädä lukematta joitain oleellisen tärkeitä,
tällä hetkellä pakollisia kirjoja. Näistä saatua tietoa tarvitaan
myöhemmässä vaiheessa opintoja. Näin ollen asia peruttiin,
mutta valmistelu kohti vapaavalintaisia aineopintoja kuiten-

kin nytkähti liikkeelle. Nykyinen opintosuunnitelma on voimassa ainakin sen päättymiseen, vuoteen 2014 asti.
Kevään aikana toteutettiin myös YFI-laitoksen itsearviointi,
jossa kolmen työryhmän voimin käytiin läpi laitoksen toiminnan vahvoja ja kehittämisalueita. Aluksi jokainen ryhmä arvioi laitoksen toimintaa omien vastuualueidensa näkökulmasta, joita olivat muun muassa johtajuus, strategia,
kumppanuudet ja resurssit, sekä keskeiset tulokset. Tämän
jälkeen arvioinnin tulokset esiteltiin ja annettiin kommentoitaviksi muille ryhmille. Kommentoinnin jälkeen tulokset
eroteltiin omista alueistaan ja koottiin uusiksi kokonaisuuksiksi. Laitoksen vahvoiksi alueiksi muodostui yhteisöllisyys,
tuloksellisuus ja henkilöstön näkyvyys mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kehittämisalueiksi muodostui
taas viestintä, työelämävahvuuksien kehittäminen ja pedagoginen kehittäminen. Kirjoitushetkellä tuloksia ei ole vielä
käsitelty ryhmien toimesta, eikä raportti ole vielä valmis.
Yliopistolla ollaan ottamassa käyttöön hyvis-toimintaa. Käytännössä hyvis on yliopisto-opiskelijoiden laitoksen henkilökuntaan kuuluva neuvoja, joka tarjoaa apua maalaisjärjellä
ratkaistaviin ongelmiin. Tämän tarkoituksena on edistää ja
tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintataitoja. Tämä on herättänyt paljon kysymyksiä.
Kuinka asiaan kouluttamattomat voivat hoitaa mahdollisesti vaikeitakin asioita? Tämä hoidetaan ilman lisäkorvausta
vähentämällä käytetty aika työtunneista. Kärsiikö opetuksen
laatu, jos aikaa käytetään hyvis-toimintaan? Mm. Kemian
laitoksella tämä on jo toiminnassa. Asiaa joka tapauksessa
tullaan seuraamaan.
Kahvihetkiä on jatkettu osallistujamääriltään nousujohteisissa tunnelmissa. Korvapuustien, mutakakun ja kahvin äärellä on puitu ajankohtaisia ja vähemmän ajankohtaisia aiheita. Henkilökunnan osallistumisinto on ollut vaihtelevaa.
Mahdolliseen kävijäennätykseen päästiin helmikuussa, kun
väki ei millään mahtunut kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneeseen ja myös oleskelutila sen ulkopuolella oli ruuhkautunut. Liekö osallistujamäärään vaikuttanut kahvihetken
ohessa jaetut Passion-yhteistyöstä saadut alennustarrat...
Tästä on hyvä jatkaa. Uusilla tiedoilla ja taidoilla suuntaamme kohti parempaa huomista.
Puolueen koulutuspoliittiset vastaavat,
Antti Issakainen ja Topi-Veli Arponen
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Kuvassa Kirjailija
Caitlin Moran naisena.
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Naisena ole

emisen taito

L

uin tässä taannoin Caitlin Moranin ”Naisena olemisen taito” -nimisen teoksen. Kirja on ilmestynyt
Iso-Britanniassa alun perin jo vuonna 2011, joten
ihan uudesta kirjasta ei ole kyse, mutta suomennos siitä on tehty vasta viime vuonna. Olin lukenut kirjasta
myönteistä palautetta viime syksynä eräästä blogista ja pienen feminismi-kärpäsen puraistua sukupuolentutkimuksen
kurssilla, päätin tarttua kirjaan ja selvittää itse millainen
tämä kehuttu teos on. Enkä kadu sitä, sillä tämä oli todella hyvä lukukokemus. Tässä vaiheessa varmaan kaikki feminismikammoiset harkitsevat tämän jutun lukemisen lopettamista, mutta älkää toki tehkö sitä vielä! Antakaa tälle
asialle mahdollisuus!
Caitlin Moran (s. 1975) on brittiläinen mediapersoona, joka
on työskennellyt mm. televisiossa sekä The Timesin tv-kriitikkona ja kolumnistina. Työuransa hän aloitti jo 16-vuotiaana musiikkilehden toimittajana. Moran on tunnettu feministi ja nimensä mukaisesti kirja käsittelee naiseutta, mutta
ei mitenkään perinteisesti; kirjassa käydään hauskasti ja
täysin häpeilemättä läpi naiseuden eri vaiheita. Moran kertoo omasta naiseksi kehittymisestään lapsuudestaan saakka
nykyaikaan ja kirjassa on tarinoita niin niistä naiseuden ikävistä kuukausittaisista kirouksista, strippauksesta kuin lasten hankkimisestakin ja kaikesta mahdollisesta mitä tuohon
väliin mahtuukaan. Jopa Lady Gagan kanssa bilettämisestä!

Moran pohtii myös muotia ja minkä ihmeen takia tuhlaamme hirveästi rahaa esimerkiksi korkokenkiin, sillä Moranin
mukaan ”..maailmassa on korkeintaan kymmenen ihmistä,
joiden oikeasti kuuluisi käyttää korkokenkiä. Kuusi heistä
on drag queeneja. Meidän muiden pitää vain.. antaa periksi.
Heittää pyyhe kehään. Uskotaan vihdoinkin se, mitä luonto yrittää kertoa. Me emme pysty kävelemään niissä. ME
EMME PYSTY KÄVELEMÄÄN NIISSÄ KIROTUISSA KENGISSÄ. Yhtä hyvin voisimme lähteä liikkeelle kenguruhyppykengissä tai rullaluistimissa.”
Tämä kirja ei siis ole mitään paatosta feminismistä ja siitä
kuinka hirveitä miehet ovat, ei todellakaan. Uskon, että todella moni nainen pystyy täysin samaistumaan Moranin tarinoihin ja tekee sen samalla hörähdellen naurusta. Uskoisin
myös, että miehet saisivat taas hiukan paremman kuvan siitä, mitä me naiset käymme läpi elämämme aikana. Rohkaisen siis miehiäkin lukemaan tätä kirjaa, vaikka sitten siellä
oman kodin piilossa, jos kirjan lukeminen julkisesti vähän
epäilyttää.
Inka Jurkka
Puolueen varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava
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SYY-Jyväskylän
tervehdys fukseille..
Sydämelliset onnittelut!

H

ienoa, pääsit sisään! Tarkoitukseni on informoida
Sinua organisaatiosta nimeltä SYY-Jyväskylä. Me
olemme yhteiskunta-alan ammattiliitto – yhteiskuntieteilijöiden edunvalvoja ja tärkein verkosto.
Mikä verkosto?! Ööö...moninainen yhteistyöverkosto, jonka
avulla tutustuu uusiin ihmisiin. Hyviä verkostoja tarvitaan
työelämässä, mutta verkostot ovat erittäin tärkeitä myös
opiskelijaelämässä. Tässä kohtaa käyttäisin nimitystä bileverkosto. Usko pois, Sinulla on SYY kuulua SYYhyn.
Älä anna tylsien kirjainyhdistelmien SYY-JKL hämätä. Kyseessä ei ole byrokraattinen lässytysrinki, vaan suoranainen
opiskelijoiden hyväntekeväisyysjärjestö. Haluamme yhteiskunta-alan opiskelijoille hyvää, tästä syystä vuosittainen
budjettimme keskittyy ja kuluu kokonaisuudessaan mukaviin tapahtumiin, rentoihin illanistujaisiin ja suoranaiseen
biletykseen. Todettakoon, että järjestämme myös opiskelijoiden työelämätapahtumia, työpaikkavierailuja yms. Muu-
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ten, tiesitkö että työllisyystilanteemme on parempi kuin
usein meihin rinnastetuille kauppatieteilijöillä, ja keskipalkkammekin on yli 4000 euroa/kk.
Yhteiskunta-alan ammattilailaisia on kaikkialla ympärillämme. Sekä julkinen että yksityinen sektori rakentuu vahvasti
meidän varaamme. Idea on juuri siinä, että toimimme erittäin monialaisesti kaikilla sektoreilla. Työpaikkamme eivät
rajoitu tehtaisiin tai pankkeihin, olemme kaikkialla. Eräs filosofi totesikin tämän tajutessaan lievän shokin saattelemana: ”Nehän on se matrix, ei jumalauta...”
Verkostoidutaan sitten syksyllä!
Janne Kalli
SYY-Jyväskylän talousvastaava
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Vanha liitto
ilmoittaa teille suuren
ilosanoman:
Jyväskylän valtio-oppineiden alumniyhdistys
Valtioneuvos ry on perustettu

16

P

uolue ry sai viimein arvoisensa alumniyhdistyksen kun Valtioneuvos ry perustettiin 7. tammikuuta 2013 tuomaan yhteen valmistuneita ja nykyisiä
puoluelaisia. Yhdistys on nyt käynnistänyt toimintansa ja toivottaa kaikki valmistuneet tervetulleeksi mukaan
alumnitoimintaan. Valtioneuvos tarjoaa jäsenilleen arvoa
mahdollistamalla uusia tuttavuuksia, yhdistämällä vanhoja
ystäviä sekä kehittämällä akateemista keskustelua ja elinikäistä oppimista.
Jyväskylän yliopiston valtio-oppineilla on ollut enemmän
tai vähemmän järjestäytynyttä alumnitoimintaa jo vuosikymmenten ajan. Merkittävimpiä toiminnan väyliä ovat aikaisemmin olleet Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen
Vanha koulukunta sekä koko yliopiston kattava JYKYS (Jyväskylän yliopiston alumnit ry). Valtio-oppineiden osallistuminen alumnitoimintaan on kuitenkin ollut melko vähäistä.
Tähän tarpeeseen vastaamiseksi on nyt perustettu valtio-oppineille läheisempi ja alan toimijoita aktiivisemmin yhdistävä Valtioneuvos ry. Alumniyhdistystä on ollut perustamassa
joukko entisiä Puolue ry:n aktiiveja, jotka halusivat luoda
Puolueen toiminnan jatkoksi vahvaa alumnitoimintaa.
Valtioneuvos ry:n toiminta käynnistyi tammikuussa 2013
pidetyllä perustamiskokouksella sekä huhtikuussa järjestetyllä vuosikokouksella, jossa yhdistykselle valittiin sen ensimmäinen hallitus. Valtioneuvoksesta on muotoutumassa
aktiivinen alumniyhdistys, joka luo jäsenilleen yhteydenpidon, akateemisten perinteiden ja keskustelun sekä elinikäisen oppimisen kanavan. Valtio-oppineet ovat sijoittuneet
laajasti erilaisiin ammatteihin ja erilaisille aloille. Valtioneuvos tarjoaakin yhdessä jäsentensä kanssa nykyisille opiskelijoille mahdollisuuden linkittyä ja muodostaa ymmärrystä
työelämästä.
Toivomme, että Valtioneuvoksen perustaminen lisää val-

mistuneiden keskinäistä yhteydenpitoa sekä valmistuneiden
ja nykyisten opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen areenana voivat toimia sekä Puolueen järjestämät tapahtumat kuten sitsit, akateemiset juhlat ja vuosikokoukset tai Valtioneuvoksen järjestämät tapahtumat kuten
alumnipäivät, verkostoitumistilaisuudet tai vapaamuotoiset
illanistujaiset.
Valtioneuvos toimii Jyväskylän yhteystoiminnan lisäksi
pääosin pääkaupunkiseudulla. Parhaiten tietoa Valtioneuvoksen toiminnasta ja tapahtumista saat yhdistyksen internetsivuilta valtioneuvos.fi tai tykkäämällä facebook-sivusta
Valtioneuvos ry. Nettisivuilta löydät ohjeet myös sähköpostilistalle liittymiseksi. Näihin tiedotuskanaviin voit liittyä
myös opiskelevana puoluelaisena. Valtioneuvoksen jäseniksi toivotetaan sydämellisesti tervetulleeksi kaikki Jyväskylän
valtio-opista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
alumnit.
Ensimmäisessä vuosikokouksessa Valtioneuvosto ry:n hallitukseksi 2013 valittiin:
Kimmo Parhiala, puheenjohtaja
Ville Pekkala, varapuheenjohtaja
Nette Lehtinen, sihteeri ja tiedottaja
Niklas Nila, rahastonhoitaja
Teppo Leinonen, hallituksen jäsen
Lisätietoja: Nette Lehtinen +358 50 3474291 info(at)valtioneuvos.fi
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Tapahtumakoordin

O

rganisointi, luovuus ja innovointi. Kokoustaminen, päätöksenteko ja toteuttaminen – tehtävien
delegointi, huolenpito asioiden hoitumisesta,
muuttuviin tilanteisiin nopea sopeutuminen, esillä
oleminen ja raportointi. Osallistuminen, yhteistyöneuvottelu ja vastuunkantaminen.
Kaikki edellä mainittu ja paljon muuta kuuluu tapahtumakoordinaattorin arkeen. Tämä on jatkuvaa omistautumista.
Ei riitä ainoastaan omien ja jo ennestään tuttujen kissanristiäisiin osallistuminen, järjestäminen ja läpivieminen. On
oltava aktiivinen, etsittävä uusia mahdollisuuksia ja luoda
niitä. Ainejärjestö- sekä yritysyhteistyön syventämiseksi tulee luoda kontakteja ja verkostoitua.
Kun Facebookista loppuu logovalikoima ryhmille tai kun
taskustasi löytyy paikallisten ”yhteistyökumppaneiden” kanta-asiakkuuskortteja pilvin pimein, tiedät olevasi vähän jyvällä asiasta.
Itselläni oli selvä visio, miten Puolueen toimintaa tulee kehittää ja miten se saadaan kokonaisvaltaisesti nostettua sille
tasolle, jolla se voisi olla.
Nyt olemme oikealla reitillä.
Puolueen tapahtumakatsaus, kevät 2013
Puolueen Bileministeriö käynnisti toimintansa kuuntelemalla jäsentensä mielipiteitä. Tapahtumakyselyssä teillä oli
mahdollisuus vaikuttaa Puolueen tuleviin tapahtumiin ja
antaa osviittaa omista mieltymyksistänne. Yllätyin siitä, miten vähän kiinnostusta tapahtumien vaikuttamiseen Puoluelaisilla oli. Tulos vaikutti kuitenkin itseeni siten, että tahto
yhtenäistää ja aktivoida jäsenistöä kasvoi yhä suuremmaksi.
Ensimmäinen varsinainen tapahtuma oli tammikuun loppupuolella järjestetty kevätkauden avaus Harjulla, jossa kuolemaa uhmanneet shikaanihurjastelijat saivat pullaa ja mehua
palkaksi rohkeudestaan.
Tämän jälkeen vuorossa oli keväisen Puolueen sitsineitsyyden vienti, YFI:n ystävänpäiväsitsien merkeissä Timessä.
Rakkautta oli ilmassa, maassa ja karaokepuolella, kun parin
euron hanatuotteet avustivat Amorin tehtävää isolla kädellä.
Pian sitsien jälkeen ryvettiin Lutakon korkeissa nietoksissa
talviriehahulabaloon merkeissä. Fokusta nöyryytettiin jälleen joka saralla, sillä suvereenin köydenvetovoittoputken
vahvistukseksi, Puolue oikeasti voitti myös hävityn lumifudismatsin numeroin 6-1. Näin ainakin nyt lukee Puolueen
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dokumentissa. Fuksit saivat dippailla haalareitaan kastajaisissa ja saunassa sulateltiin jääpuikkomuodon saaneet varpahat. Ilta huipentui Bar Cafe Helmeen, jonka suojissa laulu
raikasi ja keskustelut sukelsivat puoluelaiseen tyyliin hyvin
syville vesille.
Jotta jäsenemme säilyisivät priimakunnossa joka puolelta
tarkastellen, järjesti Puolue tervehenkisen talviaktiviteettitemaattisen tapahtuman Laajavuoressa. Kaikki ottivat
spektaakkelin innolla vastaan ja tapahtumaan osallistui jopa
kolme henkilöä. Juoni oli seuraavanlainen: Kaksi hiihtäjää,
yksi juoksija, läpimärkiä puita, kokonaan käytetty sytytysnestepullo, kahdeksan makkaraa, kuumaa mehua, syväjäädytetty olotila ja kortepohjan sauna. Viesti oli hyvin selvä:
Näitä lisää!

Puolue solmi yhteistyösopimuksen Bar Passionin kanssa helmikuussa, joka mahdollistaa liudan mahtavia asioita

naattorin terveiset
Puoluelaisen hyväksi. Alkustartit Passion yhteistyölle-tapahtuma keräsi lähes 40 Puoluelaista saman katon alle
nauttimaan yhdessäolosta, beer pongista sekä Tommi Liinalammen levynpyöräytyksistä. Saumaton, ideoille avoin sekä
joustava ja yhteistyökykyinen kumppani on juuri sitä, mitä
Puoluelaiset tarvitsevat. Puolue on jo nyt hyödyntänyt Passionia tapahtumissaan paljon ja palaute on ollut molemminpuolin ylistävää. Yhteistyö tulee luonnollisesti jatkumaan
myös syksyllä ja pohjustaen voin kertoa, että Puolueelle tulee avautumaan täysin uudenlaisia ovia ja mahdollisuuksia.
Puolue täytti 32 vuotta ja vuosijuhlia juhlittiin hotelli Albassa. Tervehdyksiä, puheita, lauluja, juomia, ruokia, tilannekomiikkaa, lisää puheita, musiikkia, tanssia, bussitunnelmaa, kuohuvaa, lisää tanssia ja öhöm. Mahtavat vuosijuhlat
ja hieno tunnelma!
Vujujen jälkeen tuli sopivasti Minnan päivä. Juhlistimme tasa-arvoa mahtavalla dramaturgialla – sitaattien lausuntaa,
ryhmänäytelmiä sekä perinneconthausta patsaan ympärillä!

Lisäksi järjestimme todella postiviisen vastaanoton saanutta
drinkkikoulutusta Passionissa, sekä Canthtietäjä-visailun,
jonka osallistujat olivat häikäilemättömiä ja käyttäytyivät
kovin epäminnamaisesti. Ilta taidettiin päättää Timeen, jossa syvälliset conversationit yltyivät, eikä illasta tule tämän
enempää mainita.
Puolueen mökkiviikonlopun aika vihdoin koitti. Tämä oli
niin mieleenpainuva ja unohtumaton experience, että varmasti yksikään osallistuja ei sitä saa pois pyyhittyä mielestään, suuresta effortista huolimatta. Kolme mökkiä, viisitoista osallistujaa. Kaikki mitä valtio-oppinut tarvitsee
rentoutuakseen. Hyvin lyhennettynä se meni kutakuinkin
näin: Pelattiin, laulettiin, saunottiin ja naurettiin – juhlittiin, laskettiin, kastuttiin ja kuivattiin – vähän ehkä otettiin,
poltettiin (rahaa), riisuttiin ja halailtiin – syötiin ja nautittiin. Alias, trivial, mölkky, possupeli, singstar, twister, pulkka ja perskeleen kuuma tulipesä kävivät hyvinkin tutuiksi
reissun aikana.
Tätä kirjoittaessa olen juuri ja juuri selviytynyt viikinki-invaasioista eli Escapessa järjestetystä DOOM 5-tapahtumasta. Yhteistyössä YTK:n ainejärjestöjen kanssa loihdimme loistavan paketin kasaan, joka varmasti upposi syvästi
osallistujien mieliin. Onnistuneiden sitsien jälkeen – joissa
Puolue näytti jälleen kerran yhtenäisyytensä sekä suvereeniutensa muille ainejärjestöille – jatkoimme ohjelmaa lähes
500 osallistujan voimin köydenvedon, olutviestin sekä tanssikilpailun merkeissä. Puolue todisti jatkotapahtumassakin
ylivertaisuutensa - kahmimalla melkein kaikki jaossa olleet
palkinnot.
Innokkaan kauhunsekaisin tuntein odotan huomenna alkavaa vappumelskettä sekä heti tämän jälkeen saapuvaa
ekskursiota! Wappu on tänä vuonna täynnä mahtavuutta ja
samaa voi sanoa jo ensi syksystä, sillä jo nyt suunnitelmat
huutavat tätä sanomaa voimakkaasti!
Onneksi pian tulee kesä ja te kaikki lähdette pois täältä. Tällöin minullakin alkaa se opiskelu, jota jo neljä kuukautta
olen kaiholla odottanut.
Marko Pulkkinen
Puolueen tapahtumavastaava
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Seitsemän
kääpiötä
Norjassa
Päiväkirja valtio-opin opiskelijan
ja hänen tovereidensa
seikkailuista
megahupelluksella 2013
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V

AROITUS!! Jos suhtaudut ahdasmielisesti seksiin, seksismiin, sovinismiin, mustaan huumoriin, käsittämättömään alkoholin kulutukseen tai
ylipäänsä miehiin, niin älä mis-sään nimessä lue
tätä artikkelia.
Aluksi, ennen kuin saatte lukea itse matkan aikana kirjoitetun päiväkirjan, on syytä avata hieman taustoja. Hupellus on poikkitieteellinen opiskelijoiden ja opiskelijahenkisten laskufestari. Matkoja tehdään Norjan lisäksi Alpeille ja
muualle Eurooppaan. Jos Hupellus kiinnostaa vielä tämän
päiväkirjan luettuanne, suosittelen ottamaan asiasta itse
selvää. Minä ja seurueeni lähdimme siis Megahupellukselle
Norjaan Oppdal-nimiseen hiihtokeskukseen, joka on se ensimmäinen ja suurin Hupellusmatka.
Olimme suunnitelleet lähtevämme tälle rentouttavalle pakettimatkalle jo vuosikaudet. Nyt viimein olimme saaneet
kasaan seitsemän nuoren miehen porukan, jotka kaikki
opiskelevat yliopistoissa ympäri maata. Kävimme kaikki saman lukion ja olemme tunteneet toisemme vähintään viisi
vuotta.
Artikkelin otsikko varmaan ihmetyttää. Matkan jälkimäisellä puoliskolla pidettiin naamiaiset, joiden teemana oli satu-/
elokuvahahmot. Seitsemän nuorta miestä muuntautui helposti Lumikkiaan etsiviksi seitsemäksi kääpiöksi. Päiväkirjassa en käytä oikeita nimiämme, vaan kääpiönimiä. Myös
vierailevien tähtien nimet on muutettu. Nuhanenä, Vilkas,
Lystikäs, Unelias, Ujo, Viisas ja Jörö tulevat teille takuulla
tutuksi tätä juttua lukiessanne. Allekirjoittanut esitti Jörön
kunniakkaan osan.

tää luettelomaisena kertomisena, jossa tapahtumia on pyritty kuvaamaan lineaarisessa järjestyksessä. Jos joku fiksumpi
jaksaa, voi hän analysoida tätä tekstiä sitten tarkemmin. Itse
en tiedä mitä se on ja ei kiinnostakaan. Tarkoitukseni oli siis
kirjata reaaliaikaisesti ryhmämme tapahtumia, tekemisiä ja
sanomisia. Myös omat tuntemukseni ovat pää-osassa. Pyydän teitä ottamaan huomioon, että olen pyrkinyt pitämään
päiväkirjan aitouden tallella, eli julkaista kaiken mitä olen
sinne kirjoittanut huolimatta siitä kuinka sekaisin olen niitä
kirjoittaessani ollut. Tekstissä esiintyy paljon slangi- ja puhekielen sanoja, joita ette välttämättä ymmärrä, mutta en
ole niitä realistisuuden takia muuttanut. Inside- juttujakin
riittää, joita ette välttämättä ymmärrä. Paikoitellen olisin
tarvinnut assyrialaisen riimukirjoituksen asiantun-tijaa tulkitsemaan omia kirjoituksiani. Jos joku muu on kirjoittanut
päiväkirjaan jotakin, on se merkattu vieraskynäksi. Jälkikäteiset merkinnät on kursivoitu ja sulkeissa.
Tämän päiväkirjan kylkiäisiksi on pistetty vain pari taiteellista kuvaa, jotka kuvaavat osuvasti matkaamme. Päähenkilöiden henkilöllisyys ja ulkonäkö halutaan pitää salassa,
joten yhtäkään henkilökuvaa ette valitettavasti tässä jutussa
näe. Käyttäkää mielikuvitustanne.
Tämän päiväkirjan tarkoituksena ei ole loukata ketään. Tällaista se jälki valitettavasti vain on kun pistää jätkäporukan
kasaan. Välillä jutut saattavat lähteä hieman lapasesta. Lukekaa tätä artikkelia siis huumorilla, vaikka suuri osa asioista ei varmasti naurata ollenkaan.
Pidemmittä puheitta, päiväkirja, olkaa hyvä.

Tämä on päiväkirja. Teksti on sekavaa, samoin kuin kirjoittajakin niitä kirjoittaessaan, eikä sitä voi luokitella oikein
mihinkään tyylilajiin kuuluvaksi. Tai no, sitä voisi ehkä pi-
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Lauantai 30.3.2013 klo. 4.19

jaa, on nekin korkeakouluopiskelijoita. Tavallaan.

Rakas päiväkirja

La klo 10.20

Se on menoa nyt. Bussi kääntyy kohta Turun moottoritielle.
Tunteet ovat pelonsekaiset ja ristiriitaiset ja oon nukkunut
n. tunnin. Seuraava viikko olisi pelkkää dokaamista ja pahan
mielen aiheuttamista. Pyrin pitämään tätä päiväkirjaa koko
matkan ajan olotilasta ja kellonajasta riippumatta.

Nuhanenän kyrpäpaita herättää suurta hilpeyttä ja ihastusta
yleisössä.

Nuhanenä ja Lystikäs on jo vähän humalassa. Olivat päättäneet aloittaa jo hieman etukäteen. Ihan kun ei ehittäis tehä
sitä koko seuraava viikko. Noin kolmasosa koko bussista
oli ajatellut samoin kuin edellä mainittu duo. Ei taida tulla
nukkumisesta mitään tällä parin tunnin matkalla Helsingistä Turkuun. Toi Lystikäs on nyt sen verran ärsyttävässä
kunnossa, että toivois itekkin olevan samassa tilassa. Kestäis
sitäkin paremmin. Laivalla se sit alkaa.
La klo 5.13
Matkanjohtaja kävi juttelemassa. Meitä on yhteensä 275 hupeltajaa. Ja päästään vissiin kaikki seitsemän jätkää samaan
mökkin.
Meitä on siis seitsemän jätkää – kaikki vanhoja lukiokavereita – mukana tällä reissulla. Kaikki on suunnilleen yhtä pahoja maljan ottajia. Tää on kaikille ensimmäinen Hupellus,
paitsi Viisaalle joka on ollut kerran hupeltamassa alpeilla.
Lystikäs joi liikaa, sillä on hirvee kusihätä eikä vessaa saa
käyttää. Idiootti.
La klo 7.10
Turun satamassa. Pullot kiertää ja kohta mennään. Dj- Vilkkaan paska soittolista soi. – Eipäs soi enää. Huomautus tuli.
La klo 7.25
Suukopua terminaaliauktoriteetin kanssa. Lystikäs provosoi. Jouduttiin jo rauhoittelemaan sitä. Tää kyseinen terminaalityöntekijä sano että Helsinki haisee. Ihan ku Turku sitten ei?
La klo 8.25

La klo 11.38
Käytiin ostoksilla. Tuli niin paljon tavaraa, että tuli ongelmia
logistiikan kanssa. Tilastoja:
·

21 lavaa olutta

·

5 viinitonkkaa

·

½ lavaa siideriä (minä ostin)

Jo aikaisemmin oltiin hankittu 36 pulloa virolaista viiniä eli
Valge viiniä tai Vergiä. Lukuun täytyy ottaa huomioon myös
kaikki herkkuviinat (jallut, minttuviinat, salmarit). Näiden
lukumääristä ei ole tietoa.
Myös nuuskaa ja tupakkaa tuli mukaan.
·

9 tornia nuuskaa

·

3 kartonkia tupakkaa

Näillä toivomme pärjäävämme seuraavan viikon.
La klo 12.30
Bileet alkoi kun saatiin juomia. Nuhanenä käveli käsillään
käytävillä.
La klo 13.15
Saatiin hyttibileisiin ensimmäiset vieraat jo n. tunti sitten.
Ja mikä kaikkein tärkeintä, näiden ihmisten joukossa oli
myös naisia. Nuhanenä hoiti homman.
La klo 14.07
Yksi matkanjohtaja kysyi: voiko käyttää vessaa ja sai luvan.
Varttia myöhemmin sama kaveri löytyi vessanpöntöltä sammuneena. Tästä tulee kyllä nyt reklamaatiota järjestäjille.

Hytissä matkalla Tukholmaan. Testaillaan alkometriä, Vilkas otti semmosenkin mukaan. Epäonnistuttiin. Testataan
sitten kun on parempi aika. Kofeiini ei sovi Lystikkäälle (veti
pari kofutablettii) ja nyt se on ylienerginen.

La klo 14.36 (tässä vaiheessa oltiin siirrytty Ruotsin aikaan)

La klo. 9.35

Vierailijan ajatuksia:

Baari aukeaa 9.30. Koko seitsemän kääpiön ryhmä on ensimmäisenä tiskillä. Ensimmäinen ostettu kalja tällä matkalla. Minä (Jörö) ilmoittaudun jo pois ensi vuoden Hupellukselta.

”Denna tobaksvara kan skada din hälsä och är beroendeframkallande.”

La klo 9.38

Käytiin syömässä. Oli pakko. Viimeinen kunnollinen ruoka
viikkoon.

Lystikkäällä on ennakkoluuloja AMK- opiskelijoista. Käyttäytyy ylimielisesti ja huutelee AMISTA. Vois jätkä olla hil-

En olisi odottanut, että jo tässä vaiheessa olemme saaneet
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Nuhanenä sanoi jotain aivan käsittämättömän hienoa, mutta unohdettiin se.

La klo 15.30

seuraksemme kaksi nättiä naista. Jotain charmia meissäkin
vielä näköjään on. Hyvältä näyttää.
La klo 15.55
Pääsin hetkeksi yksin, kun menin kakalle yleiseen vessaan.
Käytetään aika hyväksi.
Jengi ei tajua että nyt on päivä. Suurin osa on valvonut melkein 15 tuntia ja se aika on käytetty juomiseen. Toivottavasti
Ujon suunnitelma toimii. Eli kun vedetään tarpeeksi kovat
humalat laivalla, niin 12 tunnin bussimatka sujuu mukavasti
sammuneena.

La klo 22.14
Nuhanenä ei muista sammuneensa. Herättyään luulee että
joku nainen bussissa flirttailee hänelle. Suora lainaus: ”Toi
tyttö nauraa mulle. Pakko sitä on kai nussii.” Kundi jolla on
seitinohut moraali tämä Nuhanenä.
La klo 22.55
Nuhanenä hipelöi matkanjohtajatyttöä systemaattisesti.
Häpeämme Uneliaan kanssa. Vois toi jätkä taas sammua.
La klo 23.03

Nautin hetkellisestä omasta tilasta. Tätä ei tule usein tapahtumaan tulevan viikon aikana. Toivon mukaan seuraava ”yksinäisyyden” hetki olisi jonkun daamin kanssa.

Outo tilanne. Kaikilla viinapullo kädessä, mutta ei vaan tee
mieli juoda. Kädenlämpöinen viina ei oikein nappaa. Pakkopullaa.

La klo 16.05

La klo 23.47

Yksin kannella. Kaunis sää ja kauniit maisemat. Näitä asioita en välttämättä myöhemmin ymmärrä.

Nuhanenä on ollut sammuneena vieraan miehen sylissä n.
puoli tuntia. Onneksi. Rupee olee jo vähä epätodellista tää
touhu.

La klo 16.19 Vieraskynä
Jätkät, ootte tosi symppiksiä!!
S&S

La klo 23.53

La klo 19.27

”Hei huora, hiero mua!”- Bussin etuosasta kuultu sananlasku.

VITTU!

Su 31.3 klo 00.51

Nyt tiedän miltä lastentarhanopettajista tuntuu. Hirvein
härdelli ikinä päästä laivasta ulos n.20 lavan ja neljän tiedottoman idiootin kanssa, jotka ovat noin 4-vuotiaan tasolla. Ainoastaan minä, Viisas ja Unelias oltiin edes vähän
tajuissamme. Ujo ja Lystikäs sanoivat jo haluavansa kotiin,
ei siinä pitkään mennyt. Ja itse asiassa Ujo oli ottamassa jo
taksia takaisin Helsinkiin, ennen kuin minä tulin väliin ja
taluttamaan kundin bussiin. Saatiin lopulta kaikki lavat ja
kääpiöt bussiin. Bussissa Ujo sammui heti. Lystikäs vituttaa
taas suunnattomasti. Voisi sammua. Voisin itsekin tehdä
saman, mutta en usko että sitä vielä sallitaan. En toki itsekkään ole mitenkään selvin päin tällä hetkellä. Voisin oikeastaan kompata Ujoa ja Lystikästä: haluan kotiin. Mukava 12
tunnin matka Oppdaaliin edessä.

Pysähdyttiin mäkkiin. Oli kivat jonot kun 5 bussia pysähtyy samaan aikaan. Lystikäs yritti ostaa drive-inistä ja sille
ei myyty kun sillä ei ollut autoa. Ja eikä kyllä lompakkoakaan. Kohta pitäis kellot siirtyä kesäaikaan. Kaikki on vaan
niin sekasin ettei tajua mihin suuntaan se menee. Nyt koitan
nukkua. Ei kestä enää.
Su klo 6.47
Huonosti nukutusta yöstä melkein selvitty. Oli välillä aika
huono olo, varsinkin kun takana oleva tyttö rupesi yökkimään. Aika pian pitäisi olla perillä.

La klo 20.44

Perillä alkaa sitten taas kiva härdelli kamojen, olutlavojen ja
hissilippujen kanssa. Itse joudun vielä vuokraamaan laskuvälineet.

Vilkas sanoi haluavansa olla bussin pellein jätkä. On onnistunut tässä vaiheessa tehtävässään kiitettävästi.

Ja tietenkin kännykkä lopettaa tässä vaiheessa toimintansa.
Sehän tästä vielä puuttui.
Su klo 8.37

La klo 21.51
Pysähdyttiin. Nuhanenäkin oli sammunut jossain vaiheessa,
mutta heräsi. Ujo jatkaa uniaan. Ajateltiin että voitais jättää
se Stockholm- kyltin alle nukkumaan. Ehkä joku poimis sen
siitä mukaan? Nyt sellanen fiilis että tästä selvitään. Mieli
muuttuu usein.

Saavuttiin Oppdaaliin. Kohta laskemaan. Ei saatu vielä
kämppiä. Lystikäs: ”Kaikki me olemme oman elämämme
sankareita.”
Su klo 10.12 Vieraskynä by Viisas
Matkustaminen on hämärtänyt ajantajun. Tuntuu, että
olemme eläneet kolme aamua ilman yhtään iltaa.
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Su klo 12.00 Vieraskynä by Viisas
jatkuu

Su klo 22.10
Pääsin vihdoin suihkuun. Suihkun aikana musiikki koveni yllättäen merkittävästi. Tulen ulos
ja olohuoneessa on kolme discomiestä suoraan 70-luvulta joista yksi strippaa rullaluistimilla.
Kundi repi kalsarinsa päältään ja
jätti ne meille muistoksi.

Siirtymäreittejä löytyy niin perkeleesti, mutta missä on rinteet?!. Parit kaatumiset ja Nuhanenän mäen jäädytys tämän
hetken kliimaksit rinteessä. Pojat
eivät voi hyvin.
Su klo 12.10

Su klo 22.42

Nuhanenä kadottanut lompakkonsa jo muutama tunti sitten.
Toivottavasti löytyy, muuten
joudutaan elättämään sitä koko
viikko.

Rullaluistelija -homot vissiin vei
Viisaan kengät. Ja jätti jotkut poron häpykielet tilalle. Hienoa.
Su klo 23.40

Ensimmäiset laskut itselläni
about viiteen vuoteen. Ainakaa
vielä en oo kaatunu ja yllättävän
hyvin sujuu. En vaa oikein pysy
kokeneempien perässä.

Saatiin hieman seuraa. Viisas ja
Lystikäs hoiti homman. Nuhanenä sai naisia ahdisteltavakseen.
Ma 1.4 klo 00.04

Su klo 14.00

kävi ja lähti.

Viisas laski, että meillä on noin 1100 annosta alkoholia. Kiva
juttu. Ei jää aikaa seurusteluun.

Ma klo 00.08

Nää mäet on kyllä mageit ja maisemat kauniita. Ei valittamista sen suhteen. Olokin on nyt yllättävän hyvä. Aika vaa
matelee niin pirun hitaasti. Ja viimeisenä kahtena yönä on
nukuttu enintään kolme tuntia.
Su klo 17.00
Päästiin vihdoin kämpille. Nythän tää vasta alkaa. Haju on
aika paha, kun kukaan ei ole päässyt suihkuun melkein 40
tuntiin.
Su klo 18.37
Nuhanenä: ”En oo pessy hiuksii viiteen viikkoon, että saan
Super Saiyan- moodin päälle.” Nuhanenällä on muutenkin
vaikeuksia oksennuksen pidättämisen kanssa.
Su klo 19.10
Poliittista ja historiallista keskustelua sekä kiistelyä. Aiheina mm. Persut, maahanmuutto ja Ruotsi-Suomi vastakkainasettelua. Lystikäs ja Unelias eivät osallistu sanallakaan.

Laseja rikkoutunut kaksi kappaletta. Artisteina Nuhanenä ja Vilkas. Turun kauppakorkeakoulu

Nuhanenä oksensi kulhoon. Sangen yllättävää.
Ma klo 0.32
Aloitettiin nimi-leikki, jossa piti kertoa eläin joka olisit ja
oma nimi ja miksi olisit juuri tämä eläin. Nuhanenä aloitti:
”Rotta-Nuhanenä. Epähygieeninen, pieni ja haiseva. Naiset
huutaa IIK kun sen näkee.” Lystikäs kommentoi tähän lakonisesti: ”Kuvailit juuri oman pippelisi.” Peli päättyi tähän.
Ma klo 00.52
Vastakkaisessa talossa on n. 100 ihmisen kapasiteetin bileet.
Meinaa vaan sitä että kaikki rikotaan ja pöllitään. En varmasti löydä itsestäni intressiä mennä sinne. Täällä on pirusti
mukavampaa.
Ma klo 1.05
”Oon iha paska nigga, oon vaa tällanen mulatti.” – Sakaali
(vieraileva tähti)

Su klo 21.11

Ma klo 1.10

Nuhanenä kaatoi salmaria sohvalle. Miksi juuri salmaria?
Saa nähä lähteekö. Kukaan ei vieläkään suostu menemään
suihkuun. Paitsi Viisas.

Viisas Muuten panee tänään.
Ma klo 1.30
Ujo sammui Nuhanenän haaroihin. Nuhanenä haluaisi teh-
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dä jotain rietasta, mutta pystyy kuin pystyykin hillitsemään
itsensä. Pitää varmaan harkita kääpiönimiä uudelleen.

aika tyylikkäät rallit. Yhdessä niistä, se onnistu kolaamaan
samalla mut ja Uneliaan. Oli varmasti koomisen näköistä.

Ma klo 2.28

Nyt ollaan kattomassa Rinnehupelluksen mäkikisaa. Nuhanenä oksensi täälläkin.

Ihmiset katoavat, menevät nukkumaan ja vaipuvat melankoliaan. Paitsi Viisas, Nuhanenä ja Vilkkaan inttikaveri joka
oli keskuudessamme koko illan. Itse menen nukkumaan
samoin kuin Unelias. Ujo on ollut sohvalla sammuneena jo
tovin. Lystikäs ja Vilkas jäävät vielä fiilistelemään. Edellä
mainittu trio lähti pilaamaan toisten ihmisten kemuja.
Ma klo 9.06
Heräsin. Ulko-ovi oli jäänyt raolleen ja mökissä on kylmä.
Vilkas makaa takki päällä sohvalla. Kundi on hakenut takin päälleen ja mennyt takaisin sohvalle, vaikka olisi voinut
mennä lämpimään huoneeseen. Kämppä itsessään siisti. Pitää varmaan kohta ruveta kerämään tölkkejä.
Viisaan kenkien kohtalo mietityttää. Jos niitä ei löydy, on
edessämme pieni probleema. Samoin myöskään Nuhanenän
lompakkoa ei ole löytynyt ja ei varmaan löydykkään. Puhelimeni ei myöskään näytä elonmerkkejä.
Kohta varmaan mennään mäkeen. Klo 14.00 siellä on joku
mäkikisa ja rinnebailut.
Ma klo 9.18
Löysin Viisaan kengät. Ne oli kuivauskaapin alla. Klassikko.
Samalla mainitsemani poron häpykielet paljastui Vilkkaan
kengiksi. Hups.
Ma klo 9.26
Nuhanenä ollut suihkussa nyt yli 30 min. Onkohan se elossa? Oli se. Montakohan kertaa se on ehtiny vetää käteen?
Ma klo 10.04
Ujo: ”Mä en juo muute enää yhtäkään kaljaa!” Meille vaan
siis enemmän hommaa. Kiitos tästä.
Huuli on muuten vitun kipee jatkuvasta nuuskan vetämisestä.
Ma klo 13.47
Mentiin mäkeen, jokseenkin sekasin. Viisas jäi mökkiin, sillä
oli kuumeinen olo.
Mäkeen mennessä en meinannut saada suksia jalkaan, ties
mistä johtuen. Nähtiin myös laivalta tuttuja minkkejä. Tarjosivat persettä Ujolle, kun sillä on huomenna synttärit. Tai
niin Ujo ainakin asian tulkitsi, kun ne mimmit sano että tuovat jonkun lahjan.
Pidettiin pari viinataukoa ylhäällä. Joista toisessa Ujo oksensi verta. Tästä alkoi ketjureaktio joka tarttui minuun ja
Nuhanenään.
Meinasin kolata yhden pikkuskidin. Lystikäs heitti parit

Ma klo 15.57
Mäkikisassa oli aika kova meininki, juotiin taas aika paljon
viinaa. Lystikäskin veti vähän pitkää sylkeä.
Mäkikisassa yks kundi ländäs selälteen ÄLÄSTI!!! Voi vähän
kirvellä illalla.
Mennään Viisaan kanssa kauppaan hommaa tarvikkeita
kohtapuoliin.
Ma klo 16.27
En mennykkää kauppaa. Kun ei oltais mahduttu kaikki dösään. Päätin uhrautua ja mennä takaisin mökkiin juomaan
ja tekemään ruokaa.
Luovutan lopullisesti toiveet puhelimeni ylösnousemuksesta. No eipä tarvi siitäkään huolehtia.
Tänään on illalla rantabileet. Vois vetää ne maailmanloppukännit, kun en omalta osaltani siinä ole vielä onnistunut.
Sää on ollut aivan jäätävän hyvä lähes koko ajan. Tavallaan
väärin että aurinko hymyilee tämäntapaisille ihmisille. Mutta ei me valiteta. Paha kuitenkin saa palkkansa loppujen lopuksi. Siihen on toki vielä monta päivää…
Viime yö oli muuten eka kerta hyvin pitkään aikaan kun sain
nukuttua 5 tuntia putkeen. Tähän jatkuvaan väsymykseen ei
oikein auta muu kuin alkoholin jatkuva nauttiminen.
Ma klo 17.31
Nuhanenä seisoi käsillään housut kintuissa terassilla. Yleisöäkin oli mukavasti todistamassa tätä tapahtumaa. Samalla se jätkä uskottelee itsellensä olevansa kova panemaan.
Viinan juominen rupeaa olemaan pakkopullaa jokaiselle.
Yökkimis –ja kakomisäänet ovat yhtä yleisiä kuin tölkin
avaamisesta kuulunut suhahdus.
Ma klo 19.00
Lystikäs: ”Siis vittu ne on luusereita jotka tekee itsemurhan.
Ne ei tiedä yhtään mitä kärsimys on.” Tiivistää hyvin yleistä
olotilaa.
Ma klo 19.15
Nuhanenä otti omasta kullistaan kuvan, kun sillä oli tylsää.
Ja näytteli sitä sen jälkeen muille. Ties vaikka tulee näyttelemään sitä myös toiselle sukupuolelle. ”Ihan normipippeli”.
Kyseinen äijä taitaa olla nälkäisin ja pervoin ihmislapsi mitä
tiedän. Ja kaiken lisäksi osaa olla siitä niin estottamasti ylpeä. Hieno mies.
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Ma klo 19.25
Nuhanenä yritti tehdä minulle Super Saiyan- lettiä omalla
extra stydillä geelillään. Epäonnistuttiin. Näytän luonnottomalta.
Ma klo 21.40
Lystikäs kusi kommuunin portaille – yritti siis jäädyttää sitä.
Itse purskautin minttuviinat telkkarille kolmen metrin päästä.
Nyt ne rantabileet on kait alkanut. Me ei mennä vielä. Sitten
kun ollaan oksennuskunnossa, niin voidaan lähteä. Tosin ollaan oksenneltu koko päivä, että onko sillä väliä?
Ma klo 21.47
Ujo ja Nuhanenä otti kädenvääntömatsin. Nuhanenä vei
aika vitusti. Se on runkannu niin paljon että ihmekkös tuo.
Ma klo 22.29
Töpselillä (Turun kauppis) ja Nuhanenällä oli triathlon. Kädenvääntö, punaviinin juonti ja käsillä seisonta olivat lajeina. Ovat jotenkin oudosti päätyneet tasapisteisiin. Toivotaan
että tää homma ei mee äärimmäisyyksiin.
Jouduin esittelemään maailmankuuluja pakaroitani. Hieno
homma.
Se jätkä joka ländäs päivällä alasti selälleen on nyt täällä. Se
on sama jätkä, joka on hengannu koko ajan leijona-asussa.
On siis vanha tuttu laivalta ja bussista. Tunnetaan nimellä
Lohi.

Ujon toisena taluttajana ollut Lystikäs päätti yhtäkkiä tarvitsevansa itse talutusta, jolloin jouduin itse taluttamaan hänet
mestoille. Taluttajasta tuli talutettava. Koko tähän ruljanssiin meni noin puoli tuntia. En ole luultavasti eläissäni nauranut niin paljon. Kun viimein päästiin bileisiin, oli meno
aivan paska. Ujolla oli myös polvi auennut ja Viisas pääsi
elementtiinsä. Joimme röyhkeästi omia viinapullojamme
koko 20 minuutin ajan.
Vielä baarissa ollessamme vuorokausi vaihtui ja Ujosta tuli
virallisesti synttärisankari. Kävin lavalla sanomassa voitaisiinko Ujolle laulaa yhteisvoimin. Se kait jokseenkin onnistui. Sen jälkeen lähdettiinkin takaisin mökkiin. Jouduin taas
taluttamaan Lystikkään takaisin. Meni taas aika monta minuuttia kun kaaduttiin useampaan kertaan.
Meil oli sit vissiin jatkotkin, mut oli kait aika paskat kun jengi vaa tuli ja meni.
Viisas sai eilen piirakkaa. Oli mielenkiintoinen tilanne kun
sitä samaa mimmiä piiritti minä, Viisas ja kukapas muukaan
kuin Nuhanenä. Viisas sen sit jotenkin raahas takahuoneeseen.
Tänä aamuna väänsin Ujolle synttäriaamiaisen niistä resursseista mitä oli saatavilla. Sen ainoa synttäritoive oli, että
voitaisiin nauttia lasi viiniä illalla.
Aamulla seuraamme oli jopa jäänyt kaksi tyttöä, Sakaali ja
Lumikki, joka sai nimensä kun hän lupasi olla Lumikkimme
huomenna.
Tällä hetkellä Nuhanenä vetää nenäänsä jauhettua Buranaa.
Nenäverenvuotoa odotellaan.

Ma klo 22.58
Täällä meidän mökissä on muija
nimeltä Sakaali joka tekee aivan
maagisia runoja tosta vaan lennosta. Niitä ei varmaa vaan voi
valitettavasti julkaista. Melkein
ihastuin..
Ti 2.4. klo 10.30
Ollaan päästy ylös. Ei vittu mikä
ilta. Päivitykset vähän jäi. Onneksi muistan sentään jotain.
Eilisiltana lähettiin rantabileisiin
n. klo 23.30. Paikalle on noin 400
metriä matkaa ja ei vaivauduttu
laittamaan takkeja päälle. Shortseissa, vaimareissa ja havaijipaidoissa painettiin menemään.
Matka oli varmasti elämäni hauskin 400 metrin matka. Tulevaa
synttärisankaria, Ujoa, saatiin taluttaa kahden miehen voimin romanttisesti kädestä pitäen. Aluksi
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Palohälyttimet rupes aamulla
soimaan. Auttaa varmaan jengin
krapulaan.
Tää aamu on aika tyypillistä krapulan ja humalan symbioosia.
Teksti on aika jäätävää ja naurukohtaukset yleisiä. Nuhanenä haluaisi puristella naisten rintoja.
Ti klo 12.37
Mentiin mäkeen. Tässä yhteydessä ”mäki” tarkoittaa ensimmäinen hissi ylös ja ryyppäämään.
Ti klo 16.40
Oltiin ”mäessä” varmaan kolmisen tuntia. Kohtalaisen pelottavaa toi 2,5 promillen kännissä
laskeminen. Käytiin Ujon kanssa
tyttösessareilla josta saatiin jopa
yksi olut. Ujolle myös laulettiin
yhdessä synttärikipale. Tää Ujon

synttärihehkuttelu jatkuu vielä koko viikon. Synttäriviikot
miehen itsensä mukaan. Tänään järjestetään sille synttärikekkerit. Vois katsoa myös vähän jalkapalloakin. Myös siivotaan synttäreitä varten oikein kunnolla.
Nuhanenä heitettiin ulos mäestä. Humala oli ollut liian kova
ja Viisas joutui taluttamaan sen mökkiin. Mäessä ollessamme minäkin oksensin ensimmäistä kertaa kunnolla. Sitten
sain onneksi muilta sankareilta lakukossua ja olo helpotti.
Tää homma on aikamoista oluen hukkaan heittämistä. Jengi
ei osaa juoda juomaansa loppuun kun on kännissä. Itsekin
tosin syyllistyn siihen äärimmäisessä tilassa.
Nuhanenällä on hengitysvaikeuksia tällä hetkellä. Ja sitä panettaa, niin kuin muitakin.
Toivottavasti saadaan paljon tyttöjä seuraksemme illaksi.
Viihdearvo on korvaamatonta, kun Nuhanenä aloittaa järjestelmällisen ahdistelunsa. Ja eihän sitä tiedä jos vaikka itseäkin onnistaisi. Utopistista.
TI klo 17.10
Nuhanenä hädin tuskin muistaa olleensa mäessä.
TI klo 18.39
Nuhanenä naapurimökkiin: ”Onko teillä huoria?”
Ujon persepano lähestyy. Niin myös hänen synttärikekkeritkin. Kukaan ei tosin edes jaksa käydä suihkussa niitä varten.
Nuhanenä heitti, että saataisiin kohta nähdä tissit. Jännitys
tiivistyy. Tää homma alkaa nyt mennä jalkoihin. Ääni alkaa
olla myös aika käheä. Viina, rööki ja nuuska tekee tehtäväänsä.
Nuhanenän huutelua: ”Näyttäkää tissit ja olkaa huoria!”
Ti klo 19.42

Ti klo 20.22
Soitellaan kavereille ympäri maailmaa. Yritin saada joitain
tyttöjä halailemaan Ujoa sen synttäreiden kunniaksi. Musan
taso laskee päivä päivältä. Ei toivoakaan oikeasta musiikista.
Ti klo 20.58
Tänne tuli joku tyttötrio. Tarjosivat juomaa jota sanoivat
denakannuksi. Lystikäs sai niiltä arvonimen denamaster
nro 4. Ne muijat suositteli Nuhanenää panemaan lamppua.
Harmittaa etten ottanut Nuhanenä asennetta ja puristellut
niiden ahtereita. Moraalia on siis vielä jäljellä.
Ujon synttärit alkavat saada jo kuuluisuutta. Ei helvetti.
Ti klo 21.40
Eiks tänään pitäny tulla Champions Liigaa? Vittu mitä paskaa. Futis ja vedonlyönti ois ollu jees.
Ujo luulee edelleen saavansa persettä. Ulkona on muuten
jotkut pippalot. Nuhanenä meinaa mennä ahdistelemaan,
vois mennä mukaan.
Ti klo 22.13
Lystikäs heitti vitun siistin backflipin toisesta kerroksesta.
Yleisöä oli varmaan puolet hupeltajista.
Saa nähä mitä tästä tulee. Sain kerrankin pistää jotain musiikkia. Tänne tuli nyt jengii ja kaikkein tärkeintä että tänne
tuli jotain muijiakin. Halusivat tulla tekemään syntiä pääsiäisenä. Sehän meille sopii.
TI klo 22.40
Keskellä hupelluskampusta on jotkut seminaurettavat bileet. Kävin siellä ja oksensin. En tajua taaskaan mitään. Ruvetaan nyt juomaan taas. Naurettavaa tämmönen naisten
juominen.

Nuhanenällä on edelleen tissiongelma. Mies lähti pois ja sanoi ettei tule takaisin ennen kun on nähnyt tarpeeksi tissejä.
Jos vaikka meillekin riittäisi?

Sy-sy-sydämestä puuttuu palanen… Kiva biisi.

Ujo: ”Pala viinii, tilkka juustoo.”

En pysy pystyssä. Kivaa tää juominen. Mikä meitä vaivaa
(sammun ihan just). Tänne tuli jotai mun futisjengiläisii…

Ti klo 19.55

Ti klo 22.47

”Tää sinkkuelämä menee jalkoihin” – Ujo. Nuhanenä haluaisi huoria taloomme.
Ti klo 20.07

Ti klo 23.15

Unelias soitti tyttöystävälleen, joka sattui olemaan kaiuttimella. Se tykkäs oikein paljon meistä.

Päiväkirjan pitäjä sammuu. Outoo ett sen pystyy itse sanomaan. Näistä ihmisistä ei oo kyllä mihinkään. Vielä on tehtävä… (merkinnät loppuvat kuin seinään tältä päivältä, en
muista mitään mitä olen tähän ajatellut kirjoittavani.)

Kuultiin uudesta urheilulajista nimeltä ”Pillujudo”, jossa
kaksi tyttöä painii ja tavoitteena on saada tyttöjen vaginat
kosketukseen. En oikein tajua miten siinä saadaan voittaja
selville, mutta varmasti oikein mielenkiintoinen laji livenä.
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Ke 3.4 klo. 10.11
Tekstiä on tullut aika paljon. Jouduin aloittamaan jo toisen
vihkon.
Eilisillasta. Ensinnäkin en syönyt koko päivänä mitään. Se
vain unohtui. Tämän vuoksi sammuin jo aikaisin ja oksentelin vatsahappoja. Ujon synttärit loppuivat siis osaltani nopeasti. Täällä tais kyllä olla aika paljon ihmisiä..
Joku blondi saattoi minut huoneeseen. Kysyin siltä, että haluaisko se hyväksikäyttää mua. Ei se halunnu. Nyt en sitten
tiiä yhtään mitä täällä on tapahtunut, pitää venaa että noi
kundit herää.

Jengil rupee vähä huumori ja kisakunto loppuu. Menee jalkoihin tää viina. Sisäelimet varmaan jo lyö vetoa toistensa
kanssa, mikä niistä lopettaa toimintansa ensimmäisenä.
Maksalla ja haimalla on pienimmät kertoimet.
Ujo ei saanukkaan persettä synttäreillään. Pitää varmaan lähettää reklamaatiota jonnekin.
Nuhanenä oli tunkenut röökin oman peräaukkoonsa. Joku
kundi oli yllyttäny sen siihen sen jälkeen, kun Nuhanenä oli
yrittäny sen muijaa. Nuhanenä meinaa tiputtaa kyseisen jätkän nyt tän takia. Jengi oli myös luullu että Nuhanenä on
paskonu housuun. Varmaan sekin yks syy miks kaikki oli
lähteny.

Nuhanenä oli taas pari tuntia suihkussa, niin kuin edellisenäkin aamuna. Paljonkohan sen vesilasku on kotona? Tosin,
se on sen verran likainen jätkä, etten tiiä, riittääkö toi pari
tuntia sen puhtaaks saamiseen. Itsekin kävin suihkussa.
Masturboin. Oli vitun hankalaa hakkaamista.

Nuhanenä okseni parvekkeelta. Ja huusi naapurimökin tytölle että näytä tissit. Ja se näytti vielä. Missasin.

Ujo heräs ja yökkii nyt vessassa. Ja jaksaa edelleen toitottaa
omista synttäreistään siinä samassa.

Ke klo 12.45

Lystikäs tosiaan heitti sen bäkflipin toisen kerroksen terassilta, se viel epäonnistu kaiken lisäks. Tuli suoraan selälleen.
Oli vitun siistii. Kaikki ei vaan siit digannu. Se oli ihan maaginen hetki. Pihalla oli menos ne ulkoilmabileet, mut sitten
ku Lystikäs heitti sen bäkflipin nii kaikki ihmiset hiljeni ja
musiikki lakkas. Minä ja Unelias oltiin ainoat jotka huus ja
oli täpinöissään. Siin ois kyl voinu käydä huonosti. Pari metriä oikealle nii siinä ei olis ollu enää hankee ollenkaa. Se ländäs just siihe ainooseen pehmeän lumen kohtaan. Juopon
tuuria. Unelias myös yritti kuvata sitä, mutta oli niin sekasin
että kuvas vaa lunta.
Ujollekin taas laulettiin illalla, koko pihalla oleva kansa oli
siinä mukana ja Ujo itse kapellimestarina.

Ke klo 11.00
Jätkät on heräilly ja rupes kertoo mitä synttäribileis oli
käyny. Ne oli päättyny siihen; kun Nuhanenä oli ruvennut
rehaamaan sohvan käsinojalla minkä se oli irrottanu. Lystikäskin oli pitäny kantaa nukkumaan, samoin kuin mä olin
sen kantanu sitä edellisenä iltana. Sellasta velttoa nukkea ei
oo kyllä helppo kantaa voin kertoa. Viisas sen oli huoneeseen kantanu ja ne oli siinä rytäkässä kaatunu pari kertaa ja
telkkarikin oli meinannu tippuu.
Nuhanenä sano että se ei muista koko reissusta melkein mitään.
Lattia on jostain syystä ihan vetinen. Jengi oli ollu siel vaa
kengät jalas. Tuleekohan vesivahinko? SE OLI JO SIINÄ!!
Lumikki lainas mun verkkareit eilen. Sehän on jo vähän niiku ½ saantia? Sit jos saan ne takas nii oon käytännös saanu
ekan kerran tän reissun aikana.
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Olin kuulemma sammunut kynä käteen eilen ja sanonu: ”Ei
tästä runoilusta tuu nyt mitään.”

Mentiin mäkeen ja pojat on vähän rikki. Ujo oksensi ja Lystikäs heitti parit näyttävät rallit. Tultiin sitten alas syömään,
jossa Nuhanenä yritti ahdistella norjalaista myyjää.
Kohta on taas jotkut rinnebailut. Mennään sinne vaa juomaan. Jää laskut taas vähiin.
Nuhanenä: ”Vois olla mieluummin himas kattoo lonkeropornoo. Ja oisin myös mielummin Kilon putkas ku täällä.”
Sama tyyppi oli myös valmis maksamaan 50 euroo nähdäkseen tissit. Milläs se sen meinas maksaa ku sillä ei lompakkoo? Jätkä on myös vaan sen takia hereillä, että voisi ahdistella vitusti lutkia. Se ei enää sano naisia naisiksi: vaan
huoriksi ja lutkiksi.
Ke klo 17.23
Mentiin mäkitapahtumaan. Oltiin aika sekasin. Nuhanenä
varsinkin.
Norjalaiset oli ruvennu valittamaan juomisesta rinteessä ja
sen takia ei sitten saatu juoda siellä. Vittu mitä paskaa. Tosin
ihmekkös jos se tapahtuma järjestetään lasten rinteessä. Ei
noi matkan järjestäjätkään mitään puun terävimpiä lehtiä
oo.
Osallistuttiin Snowvolleyball- turnaukseen. Jengissä oli
minä, Nuhanenä, Ujo ja Viisas. Pelattiin aluks jotai mimmei vastaan. Nuhanenä huus niille: ”Huorat te häviitte.” Ja
niihän me ne voitettiinkin aika helposti. Toka peli hävittiin
sitten melkein tahalleen että päästäis mökkiin takasin juomaan. Oltiin kyllä aivan järkyttävän paskoja.
Sieluun rupee sattumaan ja koti-ikäväkin alkaa olla jo aika
kova. Kun pääsen kotiin halaan äitiäni.
Tää kirjoittaminenkin rupee kyrpii. Mut kun se on nyt alotettu, niin viedään nyt loppuun asti.

Nuhanenästä ois kiva pitää ees joku kymmenen minuutin
loma. En kyllä muutenkaa halua nähä näitä jätkiä pitkään
aikaan. Jos siis joskus päästään pois täältä.
Ke klo 18.24
Nuhanenä jätti lautansa mäkeen. Sitten se tuli mökkiin, oksenteli ja sylki omille housuilleen sekä sanoi Ujolle: ”Saat 15
euroa jos tuut mun naamalle.”
Hetken päästä se sitten oksensi taas omille housuilleen ja
lattialle. Meillä meni lopullisesti jumiin ja lähettiin pois mökistä. Jätettiin se jätkä siivoomaan sinne yksin.
Ke klo 19.50
Viisas on valehtelematta ihan pirun hyvännäkönen. En
muuten tajua vieläkään että ollaan Norjassa.
Ollaan tällä hetkellä meidän naistuttavien mökissä. Voitais
vaikka muuttaa tänne. Mukavaa, kun on pieni rauha Nuhanenästä. Ajateltiin että murhattais ja paloteltais se ja tehtäis
siitä lasange.
Ke klo 20.55
Tultiin takasin mökkiin. Löydettiin sammunut Nuhanenä
sohvalta ja yllättäen siivotut oksennukset.

To klo 14.00
Lystikäs paskoi kaksi kertaa housuun. Nuhanenä oksentanut pari kertaa.
Eilisillasta: En mä oikeesti mitään pannu. Meni vaa pötköttelyks ja sisäreisien läpsimiseks löysällä kullilla. Johtukoha
siitä muijasta? Osas se sentää bloukkaa ottaa. Pilluki maistuu vielä suussa.
Eilisilta meni jo heti lähdössä pieleen, kun ei menty yhdessä
jonossa baariin, niin ku kääpiöiden kuuluis mennä. Oltiin
myös suunniteltu niin. Mullakin oli aluks kaunis nainen,
mutta Vilkas vei sen multa. Ainakin näin mä sen asian käsitän. Oon sille aika katkera. Jouduin sit tyytymään tommosiin skänkkeihin. Olin myös pölliny jostain jonku pampun ja
hakannu sillä jengii tanssilattialla. Jossain vaiheessa myös
kaaduin tanssilattialle. Ei siinä menny ku sekunti, nii siinä
oli joku blondi istumassa päällä ja nuolemassa mun naamaa.
Ei ollu ees hassumman näkönen. En sitten tiiä mite siinäkin on tapahtunu sen jälkee. Toi ehk kertoo jotai siitä kuinka
nälkästä jengii täällä on.
Lystikäs ja Unelias oli löytäny Ujon matkalla baarista mökille pötköttelemässä lumihangessa. Hyvä että ottivat mukaan.
Ujo ja Lystikäs oli kerran menny vessaan kahestaan. Toinen
oli kussu suihkuun ja toinen lavuaariin vaikka pönttöki olis
ollu vieressä.

Kohta alkaa tän reissun tärkein ilta: naamiaiset. Tätä varten meillä on nämä nimetkin ollu koko matkan. Ollaan jopa
hankittu parratkin tätä varten.

Nuhanenä oli ollu ihan varma että se ois päässy hakkailee
Sakaalia. Ujokin haluais sitä naista tällä hetkellä kovasti.

Tää homma ei mee enää jalkoihin vaa pohkeisiin. Viisas
meni taas nussii.

Lystikäs oli herännyt jostai toisesta mökistä. Herättyään se
oli huutanu: ”mitä vittua te täällä teette” ennen ku oli tajunnu missä oli.

Ke klo 21.37
Turkulaiset tuli taas tänne. Nehän on muutenkin erotettu
koko tästä Hupelluskommuunista parin kilsan päähän. Sitä
mestaa sanotaan Slutworldiksi. Niillä on pari oikein hienoa
leikkiä tässä ne tulevat:
1.Tuolileikki: Miehet istuu kullit pystyssä ympyrään asetetuilla tuoleilla, ja naiset vaihtelee ”istumapaikkojaan” aina
biisin vaihtuessa.
2. Lantionpohjalihasleikki: Tytöt tunkee tyhjän tölkin ”sinne
pyhimpään” ja se joka rutistaa tölkin parhaiten lantionpohjalihaksia käyttäen voittaa.
Nää molemmat leikit on aika hypoteettisia tilanteita. Käytännössä voisivat olla aika hämmentäviä.
To 4.4 klo 10.42
Vittu mä rokkasin eilen. Mul oli kait pariki mimmii ja pääsin panee. Viisas ja Vilkas pääs myös. Pillu maistuu vieläkin
suussa. Se muija ei vaa oikee ollu mikää missi. Mut myös
koitettiin raiskata pari kertaa. Unelias sammui paskalle. En
jaksa nyt kirjoittaa. Myöhemmin sitten.

Ei oltu myöskään oikeen tajuttu että ollaan norjalaisessa
baarissa. Itse yritin maksaa olutta Ruotsin kruunuilla, kun
ne ei kelvannu huusin sille suomeksi: ”no mikä vittu siinä on
kun ei kruunut käy kruunumaassa”. Lopulta sitten sain sen
maksettua. Ujokin oli yrittänyt tilata olutta suomeksi. Kun
sen viinapullo oli takavarikoitu: oli Lystikäs huutanu pokelle
suomeksi: ”Hei älä vie sitä. Se on mun.” Kielimuuri on ollut
selvästikin korkea itse kullakin.
Meiän ovenkahva on menny paskaks. Saadaan varmaa deporahat bäkkiin. (Deposit-raha oli 70 euron suuruinen summa,
joka kaikkien oli pitänyt maksaa matkan alussa. Jos kämpät ovat hyvässä kunnossa lähtiessä, saataisiin ne takaisin.
Suom.huom.)
Turkulaiset naiset oli sanonut, että Ujo on tän matkan parhaimman näköinen jätkä. Mitä paskaa! Eihän se jätkä oo ollu
lähelläkään naista reissun aikana. Ehkä korkeintaan vilkuttanut jollekin. Okei, sitä oli kuulemma eilen baaris seurannu
kaksi tyttöä, mutta ei se jätkä ollu sitä ite tajunnu.
Nää samat turkulaiset mimmit sano, että ollaan joko ihan
vitun siistei jätkii tai sit vaa täysin kehitysvammasia. Siitä
puheen ollen, joku oli luullu mua autistiks tosissaan. Ihmekkös.
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Vilkas, Viisas ja Unelias oli ainoot jotka pääs tänään rinteeseen. Ne tulee varmaan olemaan tyytyväisiä kun ne löytää
täältä neljä humalaista veikkoa. TADAA!!
Tosta illasta tulee varmaan kiva härdelli, kun lähetään takasin päin kolmen aikaan yöllä.
Äiti ois varmaan nyt oikein tyytyväinen. Älkää enää ikinä
päästäkö mua tämmöselle matkalle. Onkohan meidän mutsit muutenkaan nukkunu minuuttiakaan sen aikana kun ollaan oltu tällä matkalla?
Ujon mietintöjä:
”Sit kun sä saat juotuu ittes semmoseen känniin että sä uskallat puhua tytöille, niin sun pippeli ei enää nouse.”
”Sit kun mä kasvan aikuiseks, nii must tulee Reilu-Hessu, ja
saan ihan vitusti pontikkaa.”

parhaimman näköisen jätkän, Ujon, apua saadakseen huoria. Sen sijaan jätkä otti puukon mukaan ja lähti se kädessä
viereiseen mökkiin heilumaan ja huutamaan: ”Onko täällä
tissejä?!” Olivat vissiin vähä pelästyneet eivätkä olleet näyttäneet mitään. Sen jälkeen takavarikoin puukon Nuhanenältä ja vein piiloon.
Nuhanenä sammui. Lystikkään perse punottaa(Tällä miehellä on erityispiirre, että aina kun hän on humalassa, hänen
pakaransa rupeavat punoittamaan). Onneksi ei olla otettu
hirveästi kuvia. Onneksi on tämä päiväkirja, joka ajaa lähes
samaa asiaa. Miltäköhän normaalielämä tuntuu? Luennot
ja normaalielämä ei kyllä nyt kauheasti nappaa. Muutenkin
elämä ennen Hupellusta tuntuu kaukaiselta.
Pakko sanoa, että Unelias on käyttäytynyt helvetin hyvin.
Mutta silti se on vetäny iha helvetisti viinaa. Ehkä sillä ei oo
menny viina jalkoihin, niin kuin meillä muilla.

”Sit kun nää promillet joskus ens viikol laskee, nii vedän sua
kyl turpaan Lystikäs.”

Nuhanenä ei oo kyllä mikää oikea cowboy. Se jotain lagas
niin kävin räjäyttämässä ilmapallon sen korvan vieressä. Ei
reagoinu mitenkään..

”Viina menee jalkoihin ja ihmiset ottaa vallan.” –Avaimen
Punainen tiili-kappaleen innoittamana. On muuten kova
räppäri tää Ujo.

Varaudutaan jo bussimatkaan ja tehdään fisu-ja hornapulloja. Eihän siitä ny mitään tule jos siellä oltaisiin selvinpäin.

To klo 16.00
Matkanjohtaja heitti mua siiderillä kaulaan, kun olin terassilla. Mukava tyyppi. Toi ovenkahva myös vähän kyrsii.
Vielä 2 päivää pitäis jaksaa. Eiköhän se luonnistu. Viina
maistuu taas aika vedeltä. Mitä nyt välillä tulee kaikki ylös.
Pojat tulivat takaisin rinteestä. Olivat tyytyväisiä meihin.
Siivoamisesta tulee varmaa kivaa. On pakko olla kengät jalassa sisällä tahmaisuuden ja veden takia.
Harvassa ovat olleet ne hetket, jolloin EI ole ollut nuuskaa
huulessa, röökiä suussa tai bissetölkkiä, viina/viini-lasia/
pulloa kädessä.
Myytiin kolme lavaa olutta pois, helpotti hieman taakkaa.
Vois melkein jatkaa tätä hommaa vielä lauantain. Yksi päivä
sinne tänne.
Nuhanenän lumilautaa ei sitten löydetty. Näytän kyllä littipeukkua jätkälle.
Ajateltiin olla selvin päin tää päivä, silloin joskus aamulla
siis. Oi, kuinka epäonnistuimmekaan!! Nuhanenä on juonut oikeastaan koko matkan nenästä kiinni pitäen. Pakkojuomista parhaimmillaan.. Se on varmaa oksentanut myös
about 30 kertaa.
Lystikkään viikset on jo aika eeppiset. Mies näyttää konkistadorilta. Vois kohta myös pakata, parin tunnin päästä siitä
ei tuu mitää. On myös outoa ettei ole vieläkään tullut reissun
missään vaiheessa kunnon krapulaa. Kai sekin vielä tulee..
Nuhanenä: ”Kai tääl pitää viel joku huora raiskaa. Ei tää mikään normi Lapin reissu oo.” Nuhanenä kyl tarttis matkan
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To klo. 18.15
Autot oli vissiin pitänyt pakata jo kuudelta. Kukaan ei kyllä
ollut meille mitään sanonu. Hyvää tiedottamista matkanjohtajilta. Nyt muut ihmiset ja matkanjohtajat on varmaan
tyytyväisiä meihin.
Vilkas pesi hampaat ekan kerran koko reissun aikana, Nuhanenä ei ole sitä saanut aikaan kertaakaan. Itseäni vaivaa
ripuli ja partanikin on jo aika räävitön. Pillun haju ei niistä
varmaan lähde sitten millään, onneksi maku lähti kun rupes
juomaan.
Viisas yrittää korjata ovenkahvaa, toistaiseksi huonolla menestyksellä. Nuhanenän pitkät kalsarit lojuvat verannan
puolella maassa. Niissähän ei muuta olekaan kuin kusta, oksennusta, sylkeä, paskaa ja jäbän tuntien myös siemennestettä. Sen lisäksi Ujo oli dipannut ne vessanpönttöön.
Ois kiva olla yhtä hyvännäköinen kun Viisas tai Ujo. Tai no
ollaan rehellisiä, me ollaan kaikki pirun hyvännäkösiä. Ja
myös erinomaisen hyviä jätkiä.
To klo 18.45
Käytiin viemässä kamat dösään. Ei varmaan muisteta enää
Suomessa, missä bussissa ne oikein on.
KAUAN ME OLLAAN OLTU TÄÄLLÄ? Jallu ei maistu enää
yhtään hyvältä. Outoa.. Tää homma on kyllä yhtä REM-unta
päivästä toiseen. On kyllä ihan kiva kun lähdetään pois täältä sitten yöllä.
Nainen= Huora, lutka, lumppu. Näin olemme – tai ainakin
Nuhanenä on kutsunut– kutsuneet kauniimpaa sukupuolta.
Saa nähä jatkuuko sama moodi päällä vielä Suomessa, vai-

kea sanoa. Ei yhtään sovinistista tai seksististä ei.

Pe 5.4 klo 00.02

Onkohan kaverit Jyväskylässä ollut musta huolissaan? Jos
pääsen takasin, niin oon varmaan entistäkin paskempi jätkä.

Sinä, päiväkirja, olet minulle jo tärkeämpi ja parempi kaveri
kuin nuo jotka tuolla nyt nukkuvat.

Vois edelleenkin tehä Nuhanenästä lasangen, pikku paloittelumurha ei varmasti ketään haittaisi. Muutenkin vois lyödä
näitä kaikkia jätkiä turpaan. Paitsi ehkä Viisasta, joka edelleen taistelee ovenkahvan kanssa. Roskaakin tuli 25 pussia.

Taistelu täst tulee. Pakko pysyä hereillä. Heti jos joskus
päästään bussiin niin sammun saman tien. Haluan kotiin.
Voisin halata jopa isääni. Musan yksin kuunteleminen on
kyl siistii. Ei tarvi ainakaa kuunnella Oloneuvosta.

To klo. 19.15

Pe klo 1.07

Oksennus meinasi taas tulla. Ujo ja Lystikäs meinas tiputtaa
16 000 euron kaiuttimet. On ollut aikamoiset synttäriviikot.
Rupesin ahdistelemaan Ujoa, ois kiva päästä sen alle ja sekin
syttyi. Ajateltiin perustaa perhe. Sitten se sammui, samoin
kuin Nuhanenä. Voitais vaikka jättää Nuhanenä tänne. Tai
heittää ruumaan.

Nautin yksinolosta. Hommaa vähän vaikeuttaa että musiikki sammu ja kaiutin ei pitäny musta. Huora. Kävin pissalla
ja kaaduin. Naapurissa ois kait jotku bileet, johon mutkin
kutsuttiin..

Ois kiva nähdä vähän Pillujudoa. Tästähän saatiin hyvä laji
YFI-olympialaisiin tai sitten rangaistukseksi sitseille.

Ei silleen mitenkää autistinen olo. Pisin matka ikinä päästä
mökiltä bussille. Kaaduin pari kertaa. En pysynytkään hereillä. Onneks Viisas oli pistäny kellon soimaan ja oli herättäny kaikki. Ujo ja Lystikäs meni väärään bussiin. Mut kyl ne
sit jotenki tänne löys kun Viisas soitti niille. Dösäkuski antoi
meille kaikille roskapusseja. Ilmankos. Me ei myönnetä että
ollaan täällä!!

Vilkas oksensi vasta nyt ensimmäistä kertaa. Saman tien viisi kertaa vessanpöntöstä ja parvekkeelta alas. Oli kuulemma
helpottavaa. Vois vaikka tehdä samoin. Montakohan kertaa
Nuhanenä on oksentanut? Oma veikkaus on 38. Ujokin on
päässyt jo toisen kymmenen puolelle. Itse olen noin viiden
paikkeilla. Kaikin puolin rentouttava loma. Lystikäs meni
kuselle parvekkeen kaiteelle. Sydän hyppäs kurkkuun tällä
kertaa. Nuhanenä heräsi ja yritti työntää harjan vartta ahteriinsa. Harmi että se ei onnistunut.
To klo 22.15
Vedettiin kivat siivouskännit. Onneksi noi muut pystyy siivoo. Itse en pysty. Viisaskin sai jotenkin siimalla ja ruuvimeisselillä kahvan kulissimaisesti korjatuks. Meillä on vielä
12 pulloa viinaa juotavana.

Pe klo jotain.

Nuhanenä EI jaksa enää nussia. On siis aika lähteä. Lystikäs
oksensi pari kertaa bussissa ja poisti Nuhanenän tiedot kännykästään. Mitattiin jengin pulssia. Ujon leposyke oli 120.
Vilkas pääsi vain 95:teen.
Ollaan kyl CP-vammaisia, ja tuntuu siltä, että ollaan sittenkin kaikki vahinkoja. Lahjakkaita nuoria kundeja kaikki. Viina on nilkoissa..
Pe klo 9.27

Mitäköhän meidän isoisätkin ois mieltä? Tämänkö takia ne
tappeli bolsevikkeja vastaa? Meidän taistelu on sen sijaan
Norjassa viikko putkeen viinan vetämistä ja ”nussimista”.

Pysähdyttiin jossain. Minä, Ujo ja Nuhanenä syötiin lunta.
Ei ajateltu ihan loppuun asti kun otettiin vaan viinaa mukaan, eikä yhtään vettä. Tissit ois kiva nähdä. Tai joku rusakko. Nyt riidellään siitä ollaanko Norjassa vai jo Ruotsissa.
Homma toivottavasti helpottaa kun päästään Ruotsin puolelle. Ja sinne laivallekin pitäis vielä mennä. Hyi. Vilkas on
taas onnistunut tavoitteessaan olla bussin paskin jätkä. Se
vaa puhuu muttei sano mitään. Ujo yritti oksentaa. Ei sieltä
enää mitään tullu.

To klo 23.46

Pe klo 10.58

Kävin matkanjohtajien mökissä. Siel oli perseestä ja kaikki vaa nukku. Eikä ne tainnu kauheesti pitää musta. Meillä
kaikki on nyt sammunut ja kysyin matkanjohtajilta haluisko
ne tulla herättää meiät sitten kun pitää lähtee. Eivät halunnu. Olen ainoa elossaoleva ja mun on nyt pakko pysyä hereillä 3 saakka. Muuten ei päästä lähtemään. Oon tärkee jätkä.
En tiiä selviinkö. Yksin kuuntelen jotain musaa ja kirjoittelen päiväkirjaa. Sanoin jollekin jätkälle et käy aina puolen
tunnin välein vetämäs litsarin mua poskelle. Käsialassa olis
vähän parannettavaa, on noin 5- vuotiaan tasolla.

Minä Vilkkaalle: ”Pitäisikö meidän suudella?” Olin kuulemma torstaiaamuna tullut ulos huoneesta ihan zombina
ja huutanut: ”Vittu mä rokkaan kovaa” ja mennyt parin minuutin päästä takasin. Se muija oli kait ollu viel siellä.

To klo 23.11
Lystikäs kaatui eteiseen ja sammui siihen paikkaan. Ei siinä..

Kohta taas mennään, oltiin mäkis safkaa. Vilkas on iha vitun
väsynyt jätkä täl hetkel. Vois jättää sen tänne.
Ujo väittää että se ei ottais tänään. Mä kyl ainakin otan.
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Pe klo 12.54

hin lehteen päädyttiin.

Vittu. Bussin pohjas kolisee jotai aika ikävästi. Sehän täst
viel puuttuis, että joudutaan jäämään tänne Ruotsiin. Pitäis
sit varmaan vetää kovat kännit kostoks.

Pe klo 23.43

Pe klo 13.18
Nyt toi dösäkuski kävi kattoo mitä siel pohjas on. Ja korjas
sen jotenkin nippusiteillä. Onneks. Aika hyvin kuskilta, joka
ei suostunu puhaltamaan meiän alkometriin menomatkalla.
Pe klo 15.39
Saatiin depot takas! Mitä?! Oltiin kuulemma käyttäydytty
tosi fiksusti ja iisisti. Norjalaiset on sekasin. Nuhanenä ajatteli käyttää saamansa depot ostaakseen tissejä.
Ujo on ollut aika paskana koko bussimatkan. Lystikäs tarjosi
sille vähän juotavaa jogurttia. Hetken päästä se tarjos Ujolle
vähän lisää, tällä kertaa sinne oli vaan kaadettu roima tilkka Jaloviinaa. Ujo haistoi eikä tajunnut vaaraa ja otti ison
kulauksen ja oksensi neljä minuuttia. Edes jotain iloa tähän
bussimatkaan. Nuhanenästä oltiin tehty virallinen varoitus
turkulaisten bussissa..
Pe klo 18.43
Odotellaan nyt terminaalissa että päästäis laivaan. Oon aika
paskana ja väsyny, niin ku moni muukin.
Terminaalissa oli yllättäen jotain japanilaisia tai korealaisia.
Ottivat kuvia meistä ja jostain turvaporteista. Sitten ne meni
kysyy joltain, et voisko ne pistää Gangnam stylen. Ja nehän
pisti ja sit ne rupes tanssii sitä; suomalaiset ja korealaiset yhdessä. Auttaa varmasti tää homma meidän stereotypia-asenteisiin.
Pe klo 22.11
Ollan käyty syömässä ja ostamassa juotavaa sekä nuuskatuliaiset ostin samalla. Mulle ei oikeen tunnu uppoovan
mikään. Kaikki muut sentään pystyy johonkin. Pitää vetää
pakolla alas.
Jotkut ruotsalaiset tuli haastattelemaan meitä, kun oltiin
kannella Nuhanenän kanssa. Ei oikee ruotsi eikä edes englanti lähteny, mut jotaki saatiin siihen soperrettuu. Ties mi-
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Juomisvaikeudet jatkuvat. Vaik saiskin alas, nii se ei tunnu
nousevan päähän. Yläkerran clubilla alkaa kohta viimeiset
pippalot.
La 6.4 klo 3.32
Nähtiin yks jätkä joka teki vitun siistei korttitemppui. Oltiin
tohkeissamme. Ja se oikeesti osas niitä, vaikka tunnetusti
humalaista yleisöä on helppo koijata.
Clubilla on ollut aika perseestä, oon ostanu vaan jotain hyvin
hinttarimaisia ja säihkyviä juomia. Tuijottelen vaan sinne
tänne eikä must oo mihinkään. Hyvää seuraa oon siis tällä
hetkellä.
Oon myös ollut aika kusipää. Edellisiltojen naiset on tullu
jotain kinuamaan ja mua ei kiinnosta pätkääkään. En mä ilkeä haluis olla. Ja sit ne on ruvennu avautumaan Uneliaalle
mun käytöksestä.
Käytiin yllättämäs Vilkas hytistä sen edellisillan naisen kanssa. Jotai ne siel pötkötteli. Viisas oli menny jo aikasemmi
pötköttelemään. Yritettii Cockblokata Vilkasta, mut päätettiin, että vaa lähetää menee. Sai jäädä sinne rakastelemaan.
Käytiin pelailemas vähä videopelejä. Paljon hauskempaa ku
siellä Clubilla bygiminen. Se oli vaa pettymys ettei ollu mun
ja Uneliaan lempipeliä Time Crisisia. Se on ollu perinne et
vedetään sitä aina laivalla.
La klo 4.22
Istun yksin jossai paskalla. Ja tänne tuli jotai ruotsalaisia
hinttareita. Luulin et ne alkais panee, mut ne puhuki vaa
jotain riikinruotsia, mikä kuulosti mun korvaa että kohta alkais tapahtua. Toivottavasti en sammu tänne.
La klo 13.00
Olen kotona!! Vihdoinkin. Halasin isääni heti kun se oli vastassa Kisahallilla. Ja sanoin hyvästit jätkille.
Jotain vielä viime yöstä ja aamusta. Ujo sai vihdoinkin naisen. Käytiin jossai vaihees kattoo mikä siellä on tilanne. Vie-

lä sillon ne pötkötteli vaatteet päällä. Vilkas oli jo kadonnut
naisineen. Vähän myöhemmin Unelias ja Lystikäs oli yrittäny uudestaan sinne ja Ujo ei ollu avannu ovea. Ne oli sitten
hakenu respasta avaimen (olivat siis itse kadottaneet ne) ja
menny sisään. Ujon sanojen mukaan se muija oli just ottamas sen munaa suuhun, kun noi jätkät oli rynniny sisään.
Noihin samoihin aikoihin mä olin jo menny tuijottelemaan
oman hyttini seiniä. Sitten aika nopeesti siivoojat rupeskin
tulemaan herättelemään, että kohta ollaan Turussa.
Löydettiin sitten kaikki kääpiöt toisemme ja mentiin terminaalin kautta busseille. Onneks muistettiin missä bussissa
meiän kamat oli ja siinä oli myös tilaa meillekin että päästiin myös kaikki siihen samaan dösään. Siinä bussissa me
ei ollut oltu aikaisemmin, mutta sieltäkin jengi tunsi meitä
kääpiönimillä. Yksikin muija, jota en muistaakseni ollut ikinä nähnytkään, osoitti mua ja huus et toi on se jätkä joka
piti päiväkirjaa. Kiva että se noteerataan. Nuhanenä oli
luonnollisesti se kuuluisin jätkä. Bussissa sitten kaikki muut
sammui, paitsi Lystikäs, joka aloitti täysin käsittämättömän
huutelemisen. Jengi oli vaan niin rikki siinä vaiheessa ettei
edes jaksanut reagoida. Yhtäkkiä oltiinkin jo Helsingissä. Ja
Hupellus oli siinä. Sanoin isälleni automatkalla kotiin, että
olen täysin sieluton tämän matkan jälkeen ja se on totuus.
Nyt menen nukkumaan.

Su 7.4 klo 13.22
Olo on aivan hirveä, mutta myös epätodellinen. Onko se
tosiaan ohi? Nukuin koko eilisen päivän ja yön. Äiti oli jo
ajatellut olenko enää edes hengissä. Parin tunnin päästä lähdetään Jyväskylään isäukon kanssa.
Ma klo 19.03

Sanon nyt näin lopuksi. Että vaikka päiväkirjasta saakin sellaisen kuvan että tämä kaikki on aivan hanurista, oli kulunut
viikko hauskin mitä olen eläissäni kokenut. Oli se toki myös
luultavasti sairainkin. Haluaisin jo takaisin, mutta ehkä
tämä tästä. Puhuttiin jo jätkien kanssa, että hyvin suurella
todennäköisyydellä emme ikinä lähde tälle samalle matkalle.
Jos joku tämän joskus lukee, niin haluan pyytää anteeksi
sinulta, joka mahdollisesti jotenkin pahoitit mielesi meidän käytöksestämme ja asenteistamme. Emme tarkoittaneet kenellekään pahaa. Pyydän myös anteeksi niiltä, jotka
ovat kyseisen matkan aikana pahoittaneet mielensä minun
käytöksestäni, sanomisistani ja varsinkin kirjoituksistani.
Todennäköisesti heitä ei ole. Hupelluksella kaikki ovat niin
avoimin mielin, että olisi turha edes lähteä tuolle matkalle
vain mököttämään. Kiitän myös kääpiöitä. Te teitte tästä
reissusta niin hauskan kuin se oli - unohtamatta tietenkään
muita hupeltajia. Hyvä että keksin kirjoittaa kaiken muistiin. Vaikka hauskaa oli, on ehkä hyvä pitää hetken tauko toisistamme. Kiitän myös matkan järjestäjiä ja lukuisia uusia
kavereita. Tiedoksi, en oikeasti - ainakaan omasta mielestäni - ole autisti. Lystikäs ja Unelias ovat tästä asiasta varmasti
eri mieltä.
Olkoon alkuperäinen päiväkirja minun perintökalleuteni tuleville sukupolville. Jos kuolen ennen muita kääpiöitä, siirtyköön se jollekin heistä. Kiitos.
”Kaikki me olemme oman elämämme sankareita” -Lystikäs

Jörö
Kirjoittaja on Puolueen hyvinvointivastaava

LOPPUSANAT:
Jyväskylässä. Parilla luennollakin olen käynyt. Olo oli välillä
parempi, mutta se tuli takaisin. Ei varmaa muillakaan jätkillä paremmin mene jos oikein olen ymmärtänyt. Normaalielämään pääsemiseen menee varmasti vielä pari päivää.
Oli kiva myös nähdä jyväskyläläisiä ja käydä ostamassa 20
euroa maksava Samsungin laatupuhelin.
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Yksi kuva,
tuhat sanaa..

..vai?

A

ivan aluksi haluaisin sanoa yhden asian. Jos Sinä,
arvoisa lukija, et halua lukea mitään kenkiin liittyvää tai muuta pinnallista hömppää, niin voit lopettaa lukemisen vaikka heti. Tämä juttu ei nimittäin
ole millään tasolla lähelläkään mitään syvällistä tai edes politiikkaa, vaikka nyt tuota Jutta Urpilaisen kuuluisaa ”aivan
aluksi haluaisin” –ilmausta tuossa lainasinkin.
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Jos kuitenkin päätit jatkaa lukemista, tai muuten vain luet
tätä, vaikket niin varsinaisesti päättänytkään, niin mennäänpä sitten suoraan asiaan. Olen huomannut erään ilmiön
täällä Jyväskylässä. Kun olen kävellyt esimerkiksi keskustan
kaduilla tai yliopistolla Jeffrey Campbellin 12cm koroissa,
olen saanut jokseenkin paljon kummastuneita ja ihmetteleviä katseita. Eräänä aamuna ostin Wilhelmiinasta kahvia ja
huomasin, että erään pöydän aamukahviporukan jokainen
henkilö katsoi kenkiäni :O –ilmeellä.

si mitään käsitystä siitä, mitä tuossa kuvassa on, joten...
Jeffrey Campbell on merkki (brändi, kenkävalmistaja tai
miksi sitä haluaakaan kutsua), jolla on laaja valikoima superkivannäköisiä kenkiä. Ehkä tunnetuin JC:n malli on Lita,
jonka tunnistaa n. 12cm korosta ja päkiän kohdalla olevasta 5cm korokepohjasta. Litasta on erilaisia variaatioita, ja
itse omistan nuo kuvan kengät, joiden mallin nimi on Lita
Buckle. Jeffrey Campbellin kenkiä voi tilata kätevästi monista nettikaupoista (esim. Nelly.com) tai ostaa vaikkapa
Spiritstoren liikkeistä (Jyväskylässäkin on sellainen!). Mainittakoon vielä, että JC ei ole mikään Prada tai Vuitton, joten
pienemmälläkin budjetilla voi tehdä Jeffrey Campbell –ostoksia.
Lisäksi haluan listata muutaman asian a) selventääkseni
asioita hieman lisää ja b) korjatakseni muutamia harhaluuloja, jotka liittyvät minun ja kenkieni suhteeseen.
1.
12cm korko ei ole mikään ongelma. Sillä pystyy ihan
hyvin kävelemään, ja Jeffrey Campbellit ovat ehkä parhaimmat ja mukavimmat korkokengät ikinä.
2.
Pappa betalar inte. Uusimmat Dr.Martenssinikin
maksoin ihan itse.
3.
Myönnän, että olen hieman kenkäfriikki. Kuitenkaan se ei ole millään muotoa elämäni ainut tai tärkein sisältö.
4.
Voisin käyttää rahani myös esimerkiksi johonkin
iPadiin tai iPhoneen tai Nokian Lumiaan, tai ylipäätään mihin tahansa hienoon ja moderniin nykyaikaiseen tekniseen
multisuperhyperlaitteeseen, mutta no way, not gonna happen.
5.
On siis hyvä muistaa, että jokainen muodostaa sen
oman prioriteettilistansa ihan itse.
6.
Ja noita kahta edellistä kohtaa miettiessä voin ainakin itse todeta, että se pinnallisuus/turhamaisuus ja kenkäfriikkeys voivat olla oikeastaan aika kaukana toisistaan.
Ja näin loppuun, arvoisa lukija, riippumatta siitä mitä kenkiä
käytät, haluan toivottaa ihan huippukivaa vappuviikkoa ja
vappua! Tai jos luet tätä joskus muulloin, kuin vapun aikaan,
niin siinä tapauksessa voit soveltaa tämän vapuntoivotuksen
aivan vapaasti siihen tilanteeseen missä ikinä oletkaan.
PS. En aio käyttää vappuna Jeffrey Campbelleita, vaan silloin tennarit ovat valinta numero yksi!
Tuollainen ihmettely ei ole millään tavalla häiritsevää, tai
jos joku ajattelee, että ”WTF, onpa järkyttävät kengät”, niin
sekin on minulle aivan sama. Kuitenkin täällä Jyväskylässä
monella näyttää olevan pieni aukko muotisivistyksessä, joten selvennetäänpä asioita hieman.

Karoliina Saraste
Puolueen rahastonhoittaja

Tässä siis tämä kuva, joka ei todellakaan kerro juuri mitään.
Jos jyväskyläläisen tuulipukukansan keskeltä randomilla
valittaisiin yksi ihminen, olen aika varma, että hänellä ei oliPuolueohjelma 1/2013
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Puolueen vuosijuhlat
XXXII

15.3

Hotelli Alba täyttyi aina niin
edustavista, mutta hiukan normaalia elegantimmista Puoluelaisista sekä muista vieraista.

Juhlat alkoivat sivistyneesti cocktail-tilaisuudella, jossa
onnittelunsa Puolueelle toivat muun muassa JYY:n Frontside-Joonas ja Backside-Tommi. Lahjat olivat melko nestepitoisia, mutta mukana oli myös esimerkiksi hyväntekeväisyyslahjoituksia. Illan emäntänä toimi aina niin viehkeä
Veera Ylimaunu.
Juhlallisuudet jatkuivat lukuisilla puheilla ja makuhermoja
hivelevillä ruokalajeilla. Nähtiimpä juhlissa myös Mark Levengood hiukan kömpelön tarjoilijan roolissa.
Aika kului kuin siivillä, ja pian oli jo tanssin aika. Kovin monen tanssikortit eivät olleet täynnä, mutta tanssilattia täyttyi
siitä huolimatta näyttävistä pareista. Ennakkotiedoista poiketen bändin nimi ei ollutkaan Iina ja pikkulinnut, mutta se
ei menoa haitannut. Loppua kohden meno yltyi varsin villiksi, jorattiin ku viimestä päivää.
Matka jatkopaikalle taittui mukavasti matkanjohtajien johdolla laulaen. Bra:ssa absinttiviski oli suosittu juoma ja dj
soitti vihdoinkin Justin Timberlakea, hyvä meno siis!
Sitkeimmät (tyhmimmät) juhlijat jatkoivat silliaamiaiselle
asti. Harva sillikselle ilmoittautunut kuitenkaan pääsi paikalle Lutakkoon, liekö jokin virus iskenyt juhlijoihin?
Vuosijuhlat olivat siis onnistuneet. Kiitos kaikille vieraillee,
puhujille ja järjestäjille!
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TEKSTI: Annika Juvonen

Suuri
sivuainevertailu

N

uoremmat opiskelijat sekä osa vanhemmistakin pohtii, mitä valitsisi sivuaineekseen. Sivuaineet ovat yksi
suosituimmista puheenaiheista. Puolueohjelma päätti haastatella eri sivuaineita opiskelleita puoluelaisia ja auttaa samalla opiskelijoita
löytämään oman aiheensa.
Huom! Tiedot sivuaineista perustuvat haastatteluihin. Kurssien nimet sekä joidenkin kokonaisuuksien sisältö vaihtelee, joten ajantasaiset tiedot löydät oppiaineiden sivuilta/korpista.
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Suvi Lemetyinen, KAUPPAOIKEUS

Ville-Henrik Pekkala, LASKENTATOIMI

Suvi Lemetyinen opiskeli kauppaoikeutta lyhyenä sivuaineenaan. Kauppaoikeuden voi suorittaa kauppakorkeakoulussa
joko lyhyenä tai pitkänä sivuaineena (laajuus 25 tai 60 op),
ja se on vapaa sivuaine. Kokonaisuuteen kuuluu vain yksi
pakollinen kurssi, kauppaoikeuden perusteet. Suvin mielestä kursseja on ollut tarjolla kiitettävästi, ja kurssien aiheetkin ovat olleet monipuoliset.”Sivuaineena kauppaoikeus on
hyvin yleissivistävä ja helppo suorittaa rakenteensa ansiosta. Se tuo myös vastapainoa valtio-opille ja kaikilla kursseilla
on luentoja,” kiittelee Suvi. Hänen mukaansa kursseja löytyy esimerkiksi työoikeuteen ja kansainvälisiin verojärjestelmiin liittyen. Kurssien työmäärä on Suvin mielestä ollut
sopiva.

Ville-Henrik Pekkala opiskeli sivuaineenaan laskentatoimea. ”Äärimmäisen käytännönläheinen oppiaine!”, Pekkala kuvailee, ja mainitsee päässeensä käyttämään saamiaan
oppeja yhdistys- ja työelämässä. Laskentatoimi kuuluu yhteiskuntatieteilijöille vapaisiin sivuaineisiin. Laskentatoimen kursseille yhteinen tekijä on taloudellisen informaation
tuottaminen ja analysointi, kuten kustannuslaskenta ja yrityksen verotus.

Suvin mukaan kauppaoikeuden opetusmenetelmät eivät
poikkea suuremmin valtio-opista; tarjolla on ollut esimerkiksi luentoja sekä seminaarin kaltaisia keskusteluja oikeustapauksista. Aineena kauppaoikeus on osana oikeustieteitä
kuitenkin erilainen kuin valtio-oppi. Oikeustieteen laatuun
kun kuuluvat lakipykälien käsittely sekä ennakkotapaukset.
Tenteissä on osattava soveltaa lakipykäliä, jolloin vastaus
on oikea tai väärä. Suvi kertoo osan luennoitsijoista tulevan
esimerkiksi Rovaniemeltä tai Helsingistä, mikä tuo vaihtelua opiskeluun. ”Osa kursseista saattaa välillä tuntua hyvin
puuduttavilta ja vain lakipykälien läpikäymiseltä, varsinkin,
koska emme ole tottuneet valtio-opin kursseilla tällaiseen,”
varoittaa Suvi ainetta sivuaineekseen harkitsevia.

Laskentatoimen opetusmuodoiksi Ville-Henrik mainitsee
luennot ja luentotentit; tosin kursseihin sisältyy myös pienryhmiä ja kirjallisia tehtäviä, kuten tilinpäätösanalyysin tekeminen. Hänen mielestään laskentatoimi on suhteellisen
aikaavievää kontaktiopetuksen ja luentojen paljoudesta
johtuen. ” Vaikeustasoltaan se oli mielestäni kutakuinkin
valtio-opin luokkaa. Esim. kansantaloustieteen koin paljon
vaikeammaksi,” Pekkala toteaa.
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Laura Metsävainio, YHTEISKUNTAPOLITIIKKA

Atte Koskinen, KANSANTALOUSTIEDE

Laura Metsävainio on opiskellut yhteiskuntapolitiikkaa pitkänä sivuaineenaan. Yhteiskuntapolitiikka on vapaa sivuaine, jossa käsitellään esimerkiksi globaalia sosiaalipolitiikkaa, kestävää kehitystä, hallintoa ja hallintaa sekä käydään
läpi kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Lauran
mielestä ykp auttaa ymmärtämään myös Suomen sosiaali-,
työ- ja ympäristöpolitiikkaa.

Atte Koskinen opiskeli sivuaineenaan kansantaloustiedettä.
Aine on vapaa sivuaine valtio-oppineille. Lyhyen sivuaineen
opiskeleville pakollisia kursseja oli hänen aikanaan kaksi,
peruskurssi sekä Suomen taloutta käsittelevä kurssi. Atte
kehuu erityisesti vierailijaluentoja, joiden pitäjinä on ollut
esimerkiksi Suomen Pankissa tai Valtionvarainministeriössä työskenteleviä.

”YKP antaa hyvää vastapainoa valtio-opin teoreettisuudelle
ja filosofisuudelle”, kehuu Laura. Hän mainitsee myös valtio-opin ja YKP:n tukevan hyvin toisiaan. Hänen mukaansa
kurssit ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia, mutta vaativat
toisinaan paljoa lukemista. YKP on Lauran mielestä jopa valtio-oppia haastavampaa, koska kursseja ei ole mahdollista
suorittaa esseinä ; ainoastaan osa luennoista on mahdollista
suorittaa luentopäiväkirjoilla. Laura kertoo, että tenteissä
voi pärjätä myös yleistiedolla, mutta hyvää arvosanaan vaaditaan kirjojen lukemista.

Aten mielestä kansantaloustiede oli opintopisteiden valossa mainio sivuaine, koska kursseista sai 4-8 opintopistettä.
Kurssien hän kertoo olleen massaluentosarjoja, joita seurasi
tentti yleisenä tenttipäivänä. Osaan kursseista sisältyi demoja, joissa tehdään aiheeseen liittyviä tehtäviä. Ne eivät ole
pakollisia, mutta niistä voi saada lisäpisteitä tenttiin. Kurssien työmäärä riippuu hänen mukaansa arvosanatavoitteesta.

Kontaktiopetusta on sinänsä paljon, tosin luenntoisijoiden
taso vaihtelee, kuten kaikissa aineissa. Aineopintojen kirjoista suuri osa on englanniksi. Kirjapaketit voi suorittaa
e-tentteinä.
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Kursseilla on yleensä ollut lisämateriaalina kirja, mutta sen
lukemisen Atte on kokenut tarpeelliseksi ainoastaan silloin,
jos luennoilta on joutunut olemaan paljon pois. Toisin sanoen aktiivinen läsnäolo kursseilla on usein ollut riittävää.

Meeri Haapakoski, VIESTINNÄN JA MEDIAN PERUSOPINNOT

Eetu Pernu, SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

Meeri Haapakoski opiskeli sivuaineekseen journalistiikkaa. Nykyään journalistiikkaa voi opiskella vain viestinnän
ja median perosopintokokonaisuutena. Mikäli haluaa opiskella aineopintoja, on hakeuduttava journalistiikan pääaineopiskelijaksi. Perusopintojen opiskeluoikeutta on haettava kirjallisesti. Meerin aikaan kokonaisuus sisälsi puolet
journalistiikkaa ja puolet yleisiä mediaopintoja.

Eetu Pernu toteaa sosiaalitieteiden perusopintojen olevan
vapaa ja suositeltu kokonaisuus valtio-oppineille. Hän kertoo sivuaineensa tarjoavan paljon valinnanvaraa johdantokursseissa; Eetu itse valitsi sosiologian ja ykp:n kokonaisuudet. ” Muuten sivuaine käsittelee ehkä liiankin laajasti
ja perinpohjaisesti sosiaalitieteiden eri osa-alueita: ainakin
“Yhteiskunta” ja “Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet” -kurssit eivät tarjonneet lopulta mitään, mitä muistaisi nyt vuotta
myöhemmin,” kritisoi Eetu.

Meeri kuvaa journalistiikan opintojaan käytännönläheisiksi ”Esimerkiksi yhdessä harjoitustyössä viestinnän etiikkaa
käsittelevällä kurssilla meidän täytyi valita uutinen, jonka
eettiset perusteet meidän tuli arvioida. Tehtävään kuului
pakollisena osana saada kommentteja “kyseenalaisen” uutisen tehneeltä toimittajalta, mikä osoittautuikin hyvin vaikeaksi!” Opetusmuotoina käytettiin massaluentoja, erilaisia
lopputöitä sekä harjoitustehtäviä. Luentojen teemat eivät
kuitenkaan Meerin mielestä olleet aina kovin syvällisillä tasoilla.
Meerin mielestä valtio-oppi ja journalistiikka tukevat hyvin
toisiaan: ” Mediaa on vaikeaa tutkia huomioimatta politiikkaa ja poliittisia motiiveja ja politiikassa taas medialla on
hyvin merkittävä rooli.”

Eetu mainitsee opetuksen koostuneen luennoista, luentotenteistä ja kirjapaketeista. Tieteellisen käytännön kurssilla
oli lisäksi mahdollisuus ryhmätyösuoritukseen. Opiskelu oli
hänen mielestään työläämpää kuin valtio-opissa. Hänelle
tenttien läpäiseminen tuntui kuitenkin tärkeimmältä päämäärältä, ja oppiminen jäi suppeaksi verrattuna valtio-opin
esseesuorituksiin. ” Kursseissa minua kiinnostava aineisto
löytyi yleensä kirjapakettien yhteiskuntapolitiikan kirjasta,
mutta muuten kurssit olivat luentotentin ja toisen kirjan
puolesta lähinnä pakolla läpikäymistä. Luentojen opettajat
olivat ihan hyviä, mutta aiheet olivat aivan liian laajoja eivätkä tarjonneet juuri mitään, jos näiden aineiden opiskelua ei
jatka myöhemmin aineopinnoissa. Kokonaisuus on siis ehkä
toimiva perusopintokokonaisuus johdantona näiden aineiden pääaineopiskelijoille, mutta sivuaineena olisin halunnut
lukea ennemmin esimerkiksi pelkkää yhteiskuntapolitiikkaa”, kiteyttää Eetu.
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Atte Lintilä, ALUE- JA YMPÄRISTÖTALOUS

Esa Lappalainen, BASIC BUSINESS STUDIES

Janne Lintilä kertoo alue- ja ympäristötalouden kokonaisuuden sisältävän yhteiskuntatieteilijöille hyödyllisiä julkisen talouden kursseja. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu
kursseja, joissa talous yhdistetään johonkin melko selkeään
kokonaisuuteen, kuten aluepolitiikkaan. Sivuaine on vapaa
kaikille, ja sitä on helppo kokeilla kansantaloustieteen johdantokurssin jälkeen. Sivuaineen laajuus on 28op, eli se on
3op laajempi kuin moni muista sivuainekokonaisuuksista.
Toisaalta Janne toteaa, että kursseista saa helpohkosti vaadittavat opintopistemäärät. ” Alue- ja ympäristötaloutta ei
tietääkseni monella sivuaineena ole, liekö tässä siis massasta erottautumisen paikka?” toteaa Janne.

Esa Lappalainen opiskeli valtio-oppineille vapaata sivuainekokonaisuutta nimeltä basic business studies (liiketoimintaosaamisen perusteet), joka koostui laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden peruskursseista sekä
niitä soveltavasta basic business studies in practice-kurssista. Kurssit voi suorittaa sekä suomeksi että englanniksi. ”Peruskurssit olivat mielestäni todella helppoja, soveltavassa
kurssissa sai sitten vähän panostaa vähän enemmän”, toteaa
Esa.

Janne kertoo suoritusmuotona olleen luentosarjat sekä
tentit, joiden tasoon hän on ollut tyytyväinen. Kuten kansantaloustieteessäkin, on alue- ja ympäristötaloustieteessä
vierailijaluennotsijoita. ” Suomen talouden kurssille olen
tänä keväänä päässyt kolmannella yrittämällä. Kurssilla
on läsnäolopakko, eli kalenteri kädessä pääsee etukäteen
miettimään, sopiiko kurssi suunnitelmiin,” varoittaa Janne.
Kursseilla Janne kertoo liikuttavan jonkin tietyn aihealueen
ympärillä. Janne kehuu myös osalla kokonaisuuden luennoista olevan saatavilla lisäpisteitä tenttiin luennoilla käymisestä ja demoihin osallistumisesta.
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Esa kertoo peruskurssien koostuneen luennoista, niihin
liittyvistä demoista sekä soveltavalla kurssilla kirjoitetusta
noin 15-sivuisesta tutkielmasta. Esa kritisoi kurssejen antavan kovin pintapuolisen kuvan taloustieteistä; hänen mielestään mistään aineesta ei sinänsä saa kunnollista otetta. ”
Jos BBS:n haluaa suorittaa, suosittelen ehdottomasti aineopintoihin jatkamista jossain oppiaineessa. Kovinkaan kummoiseksi yritysekspertiksi ei kukaan voi itseään pelkkien
perusopintojen jälkeen väittää,” Esa mainitsee. Hän kertoo,
että opintokokonaisuus on suunniteltu yhden vuoden aikana suoritettavaksi. Tämän hän näkee se hyvänä että huonona puolena: tällä systeemillä kurssit eivät jää roikkumaan.
Toisaalta päällekkäisyyksien takia jokin kurssi saattaa jäädä
käymättä, eikä soveltavaa kurssia saa suorittaa, jollei ensin
ole suorittanut vähintään kolmea kokonaisuuteen kuuluvaa
kussia. Esa itse joutui lykkäämään kandintutkintonsa suorittamista systeemin vuoksi.

Tommi Liinalampi, EUROOPPA-OPINNOT
Tommi Liinalampi on suorittanut Eurooppa-opintoja sekä Jyväskylän yliopistossa että opiskelijavaihdossa
Maastrichtin yliopistossa. ” Eurooppa opinnot antaa opiskelijalle hyvän yhteenvedon EU:n historiasta, nykytilasta ja
kulttuurista,” kehuu Tommi, ja mainitsee Eurooppa-opintojen olevan kaikille vapaa sivuaine. ” Opintokokonaisuus on
hieman valtio-oppia monipuolisempi, mutta muuten saman
kaltainen. Paikoin kokonaisuus on hieman valtio-oppia vaativampi, erityisesti, jos ei ole aiemmin kansantaloustiedettä
opiskellut,” Tommi kuvailee.
Pääasiallisena opetusmuotona käytetään luentoja ja kirjatenttejä. Hän tosin kritisoi oppiainetta kontaktiopetuksen
vähäisyydestä. Tommi kuvailee oppinaineen tarkastelun
poikkitieteelliseksi ja erittäin monipuoliseksi. Kurssit sivuavat integraation nykyhistoriaa, eurooppalaisuuden juuria,
kansantaloustiedettä, yhteiskuntatieteitä sekä kulttuurin
tutkimusta ja etnologiaa.
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hyvinv

Topi-Veli Arponen
koulutuspolitiikka

Pekko Korvuo
tapahtumat & lehtityö
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Marjukka
puheenjohtaja

Antti Issakainen
koulutuspolitiikka

rkus Kotkavuori

vointivastaava

Mattila

Marko Pulkkinen
tapahtumakoordinaattori

Anna Silvola
ympäristövastaava

Teemu Rinkinen
ulkosuhdevastaava

Inka Jurkka
vara-PJ & tiedotus

Karoliina Saraste
massikeisari

Puolueohjelma 1/2013

45

Keski-Suomen Kokoomuksen
piiritoimisto
Tapionkatu 4 A 6
40100 Jyväskylä
Puh: (014) 338 1700
Fax: (014) 338 1733
www.keski-suomenkokoomus.fi

