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Me kaikki vanhenemme, ainakin fyysisesti. Nuorten ih-

tikoon jokainen kesän antimista haluamallaan tavallaan.

Taitto

misten ympäröimänä oma vanhenemisemme varmasti

Seuraaville fukseille kerrottakoon, että ottaisivat Puolueen

Akseli Vanhala

korostuu entisestään. Itsekin, selatessani vanhoja Puolue-

jäsenyyden ilomielin vastaan, sekä mahdollistaisivat Puo-

Kansikuva

ohjelmia, aloin tuntea itseni hieman naiiviksi miettiessäni

lueohjelman ilmestymisen vielä seuraavat 30 vuotta.
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si myös kunnioitusta. Vanhimmat käsiini haalimat nume-

DDR – epäinhimillinen ihmiskoe Sivu 30

rot juontavat juurensa 1980- luvun alkupuolelle ja niiden
ulkoasusta päätellen lehden painaminen sekä kirjoittaminen olivat täysin omaa luokkaansa tuohon aikaan. Minusta siis suuri kunnia kuuluu juuri tämän lehden henkiin
herättäjille. Näin 30. vuotenaan Puolueohjelma on silminnähden muuttunut täysin lukuisten eri päätoimittajien sekä taittajien käsittelyssä. 80-luvulla ei varmaan osattu edes
haaveilla, että Puoluelueohjelma päätyisi loputtomaan

Petteri Paulaharju
Päätoimittaja
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Muutosten tie
V

V

uodenvaihteessa en tiennyt millaisen tehtävän olin

kanssa. Osittain tämä ajatus on myös toteutunut. Yhdessä

saanut harteilleni ryhtyessäni Puolueen puheenjoh-

on järjestetty perinteisiä kevätkauden tapahtumia, ja kou-

tajaksi. Nyt, usean kuukauden vilahdettua silmieni ohi,

lutuspoliittinen sektori jatkaa yhteistyötä, jonka voima

ymmärrän paremmin. Puheenjohtajana olen tutustunut

todistettiin vuoden vaihteessa annetun, opintouudistusta

Mahdollistamalla uusia tuttavuuksia ja yhdistämällä vanhoja ystäviä

Puolueen aktiivisen tapahtumasektorin saloihin, sekä jär-

koskevan kannanoton muodossa.

Pitämällä yllä akateemista keskustelua

jestöseminaarin siivittämänä myös talousvastaavan toi-

Oppiaineen ja Puolueen yhteistyön kanssa ei ole tapah-

menkuvaan. Muutos on huomattava verrattuna edeltävän

tunut muutoksia, vaan se jatkaa toimintaansa yhtä sitkeästi

vuoden koulutuspoliittisen vastaavan pestiin. Muutos ei

kuin Weberin tai Platonin mainitseminen luennoilla. Oppiai-

kuitenkaan ole uhka, kuten eräs Puoluetta lähellä oleva

neen ja Puolueen yhteistyön arvo ja merkitys tuli esille edellä

taho on maininnut, vaan pikemminkin mahdollisuus lä-

mainitsemani opintouudistuksen suunnittelun yhteydessä.

hestyä puheenjohtajan roolia uudesta näkökulmasta ja

Puolueen edustajat olivat aktiivisesti mukana vaikuttamas-

samalla kehittää itseään.

sa perus- sekä aineopintojen muutoksiin valtio-opin osalta.

altioneuvos ry on Jyväskylän yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta valtio-opin pääaineesta valmistuneiden alumniyhdistys. Valtioneuvos ry tarjoaa jäsenilleen arvoa:

Kehittämällä alumnien elinikäistä oppimista

T

arjoamalla yhdessä jäsentensä kanssa nykyisille opiskelijoille mahdollisuuden muodostaa ymmärrystä työelämästä sekä luoda yhteyksiä valmistuneisiin puoluelaisiin

V

altioneuvos toimii Jyväskylän yhteystoiminnan lisäksi pääosin pääkaupunkiseudulla. Parhaiten tietoa valtioneuvoksen toiminnasta ja tapahtumista saat näiden nettisivujen lisäksi tykkäämällä yhdistyksen Face-

Puolueen toiminnassa on myös tapahtunut muutok-

Henkilökohtaisesti suurin saavutus oli saada Avauksia poliitti-

book-sivuista Valtioneuvos ry. Sivun oikeasta palkista pystyt myös helposti liittymään yhdistyksen sähkö-

sia. Suurin näistä on Puolueen toteuttama yritysyhteistyö

seen ajatteluun takaisin valtio-opin lukemistoon muutaman

postilistalle.

useiden paikallisten yritysten kanssa. Yritysyhteistyön

vuoden tauon jälkeen.

käynnistyminen ja sen jatkuminen on ollut yksittäisten
puoluelaktiivien varassa. Aktiivisen järjestö-, yhdistys- ja

Toivotan kaikille lukijoille tervehenkistä ja rentouttavaa

V

altioneuvoksen jäseniksi toivotetaan sydämellisesti tervetulleeksi kaikki Jyväskylän valtio-opista ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittaneet alumnit.

kesää. Kyykkäämisiin!

poliittisen toiminnan lisäksi puoluelaisten ansiolistaan voi-

Y

hdistys toimii yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän yliopiston valtio-opin opiskelijoiden ainejär-

daan myös lisätä aktiivisuus yritysten kanssa toimimises-

jestön Puolue ry:n kanssa.

sa. Muutokset eivät rajoitu pelkästään yritysyhteistyöhön,
vaan ulottuvat myös kulttuuritoiminnan puolelle. Vuoden
alussa Puolueen uusi kulttuurisektori aloitti toimintansa
ja on tarjonnut jäsenistölle kuukausittain hengenravintoa
muun muassa taidenäyttelyn , elokuva- ja runoillan muodossa. Kulttuuritapahtumat on järjestetty yhteistyössä
Fokus ry:n kanssa. Edeltävän vuoden syyskokouksessa mi-

Topi-Veli Arpiainen

nulla oli hatara ajatus yhteistyöstä muiden ainejärjestöjen

Puheenjohtaja, Puolue ry
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Olimme hieman
tuohtuneita

Koulutuspoliittinen katsaus

Y

Opintouudistuksen myötä

Kuva: Petteri Paulaharju

myös aiemmin Jyväskylän
valtio-opin edellinen pääsykoekirja Avauksia poliittiseen ajatteluun tekee

hteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen peruso-

Uudistus on siis hyvä idea, mutta sen käytännön toteu-

pintoja uudistettiin kuluneen vuoden aikana ja ne

tus lähenteli ajoittain farssia. Perusopintouudistusta var-

astuvat voimaan syksyllä 2014. Henkilökunnan ja opiske-

ten oli laitoksen johdon toimesta koottu oma suunnittelu-

lijaedustajien alkuperäinen käsitys oli, että vuonna 2011

työryhmä, joka oli syksyn alusta lähtien ehtinyt tehdä noin

tehtyihin suuriin rakennemuutoksiin tehtäisiin vain paran-

kolmen kuukauden verran töitä, kunnes laitoksen päämie-

nuksia, mutta yksi Mordorin johtajista ilmestyi lokakuun

het toivat suunnittelupöydälle yllättäen oman vaihtoeh-

laitoskokoukseen vuonna 2013 oman, täysin edelliset

toisen suunnitelmansa. Tämä ehdotus tuli yllätyksenä

suunnitelmat mullistavan ehdotelman kanssa.

laitoksen henkilökunnalle, suunnittelutyöryhmälle sekä

paluun.

toiminnasta ainejärjestöille.

Opintouudistus kattaa alleen perusopintojen raken-

ennen kaikkea opiskelijaedustajille. Suunnittelutyöryh-

littu opiskelijaedustajia, mutta heistä eikä ryhmästä itses-

teen muutoksen sekä oppiainekohtaiset aineopintojen

män omavaltaista jyräämistä perusteltiin mielenkiintoi-

tään oltu kerrottu ainejärjestöjen vastaaville yhtään mi-

Kannanoton muihin, opiskelijoiden kannalta hyviin,

muutokset. Perusopinnoissa siirrytään pois kaksijuontei-

sella tavalla: ”..eihän innovaatioiden tuloa voi estää" , jolla

tään. Asian tullessa ilmi ainejärjestöjen koulutuspoliittiset

seuraamuksiin kuuluu laitoksen aktivoituminen työryh-

sesta yksijuonteiseen perusopintokokonaisuuteen, jossa

yritettiin puolustella laitoksen päämiesten autoritääristä

vastaavat, sekä muutama vanhempi toimija, reagoivat uu-

mien opiskelijarekrytoinnin osalta. Opiskelijaedustajien

jokainen opiskelija käy oman oppiaineensa johdanto-

johtotapaa sekä yritystä runnoa suuri rakenneuudistus

distukseen yhteisellä puheenvuorolla niin laitos- kuin ope-

toiminnassa on tapahtunut myös muutoksia: laitoksen eri

kurssin sekä neljä kaikille pakollista kurssia. Pakolliset

läpi ilman ennakkotiedotusta ja kunnollista valmisteluai-

tuksenkehittämisryhmän kokouksessa. Valmisteluproses-

kehitysryhmien opiskelijajäsenistä on tammikuusta läh-

kurssit koostuvat pääasiassa oppiaineiden aikaisemmin

kaa.

sista tehtiin kannanotto viime vuoden joulukuussa, minkä

tien pidetty kirjaa ja hallinnon opiskelijaedustajien ja kou-

jälkeen siitä järjestettiin myös kaikille opiskelijoille vapaa

lutuspoliittisten vastaavien yhteydenpitoa on parannettu

keskustelutilaisuus, johon osallistui laitoksen ylin johto.

kuukausittaisten tapaamisten muodossa.

tarjoamista kursseista. Valtio-opin ja filosofian opiskelijoil-

Itse asiassa koko suunnittelutyöryhmän olemassaolo

la säilyy myös vanhat klassikkokirjallisuutta käsittelevät

oli meille opiskelijaedustajille uusi asia, joka johtui pää-

kurssit, joista on muodostettu myös erillinen sivuaineko-

asiassa tiedotuksen epäonnistumisesta. Ryhmään oli va-

konaisuus muiden oppiaineiden opiskelijoille. Loppujen
lopuksi uudistus on vain jo olemassa olevien kurssien uudelleen järjestelyä, joka mahdollistaa perusopintojen suorittamisen sekä aineopintojen aloittamisen ensimmäisen
opiskeluvuoden aikana ja helpottaa laitoksen sisäisten
sivuaineiden opiskelua.
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"Itse asiassa koko suunnittelutyöryhmän olemassaolo oli
meille opiskelijaedustajille uusi
asia, joka johtui pääasiassa tiedotuksen epäonnistumisesta. "

Opiskelijaedustajien nopean reagoinnin sekä yhteistyön avulla saatiin aikaan muutoksia perusopintouudistuksen valmisteluprosessissa, muun muassa prosessin
deadline saatiin siirrettyä 2014 maaliskuuhun, jotta työ-

Topi-Veli Arpiainen

ryhmä ja oppiaineet ehtisivät suunnitella muutokset rau-

Puheenjohtaja vm. 2014

hassa. Suunnittelutyöryhmään saatiin myös edustusta

Marjukka Mattila

opiskelijoiden keskuudesta, jotka raportoivat työryhmän

Puheenjohtaja vm. 2013
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The Gentleman of Puolue ry
Forget swag and embrace Style

P

elämäsi James Bond. Ai niin, vielä yksi neuvo. Herrasmies

ohella näytät maailmalle kuka on oman elämänsä Don

ei yritä suudella ensimmäisillä treffeillä. Because she’s

Draper. Toki pröystäily on huono attribuutti herrasmiehel-

worth it.

le, joten smart casual- tyyli on tässä tapauksessa hyväk-

Tapaus 2. Työhaastattelu/työpaikkapukeutuminen

syttävää. Pukeudu siis tiedostamalla toimintaympäristösi,

Laivastonsininen liituraitapuku. Koska that’s what Daniel

kuitenkin omasta tyylistä kiinni pitäen. Tavoittele kevyttä,

uolue ry:n miehet ja mieheksi itsensä mieltävät!

ta viihdyttämään kertomalla, miten kiva lapsuus sinulla oli

Craig would do.

mutta ilmeikästä purjehdus-lookia. Käytä tummansinisiä

Tuntuuko siltä, että työpaikka ei aukea ja mummot

ja kertaamalla lemmikkimopsiesi nimiä. Veli hyvä, ei toimi.

Tapaus 3. Yliopiston luento &kirjasto:

mokkaloafereita ilman sukkia ja jalkaan punaiset chinot,

ylenkatsovat sinua kauppajonossa? Eikö BRA:ssa puolison

Ole todellinen herrasmies ja varaa pöytä ravintolas-

Ah yliopisto, tuo sivistyksen ja ylimmän oppimisen kehto.

joiden lahkeita on tuuman verran kääritty. Tennissukat ovat

etsiminen tuota yöelämässä haluttuja tuloksia? Jyväsky-

ta, jossa skumppalasi maksaa Kortepohjan soluasunnon

Myös täällä dress to impress on kaiken perusta. Kuka nyt

ehdoton FAUX PAS. Asukokonaisuuteen rentoutta saat kie-

lässäkin vaikuttava kaupunkilaiskeikari Markiisi tuo sinulle

kuukausivuokran verran ja pöytäliinat ovat yhtä valkoisia

muka haluaa mennä kirjoja lainaamaan tai kuuntelemaan

tomalla kevyesti merinovillasta valmistetun neuleen kaulasi

pelastuksen. Aion raottaa teille muutamien esimerkkita-

kuin isoäitisi perintöpitsit. Varmista, että teitä palvelevalla

mielenkiintoista luentoa Rahoituksen perusteista (6op)

ympärille. Ja kassalla kaivat esiin pientä suomenruotsalaista

pauksien kautta, kuinka omaksua todellisen herrasmiehen

tarjoilijalla on ranskalainen aksentti ja viikset kuin Hercule

valkoisessa t-paidassa, hupparissa ja farkuissa? Sitähän

aksenttia, joka saa kanssashoppailijat ja kassaneidin hämil-

elkeet. Kun olet ottanut vastaan neuvoni, hylkäät nuori-

Poirotilla. Sitten siihen pukeutumiseen. Kun viet mielitiet-

minäkin. Jos väkisin haluat näyttää vähän opiskelijaren-

leen, joko hyvässä tai pahassa. BOOM!

son suosiman termin SWAG ja kaivat oman sisäisen her-

tysi hänen elämänsä tärkeimpään iltaan, on suotavaa, että

tulta, jotta voit samaistua tovereihisi, niin jätä parta aja-

rasmiehen esille, takaan että sinua ei estä mikään. Oletko

et näytä Anttilan vaateosaston miesmannekiinilta, jolla on

matta yhden päivän ajan. (Muutoin herrasmies pitää aina

Nämä tilanteet ovat tarkoitettu sinulle, hyvä ystävä mal-

valmis? Kääritäänpäs sitten Schoffan kauluspaidan hihat

yllään tasseleilla varustetut 80-luvun tanssikengät ja epä-

huolta henk.koht. hygieniastaan) Markiisi suosittelee vä-

liksi ja esimerkiksi. Markiisi on vain näyttämässä sinulle tietä

rullalle (muista silittää myöhemmin takaisin alkuperäiseen

määräisillä väreillä varustettu kauluspaita. Jos olit ajatellut

hintäänkin bleiseriä ja taskuliinaa sekä siistiä kampausta

kohti parempaa ja valoisampaa tulevaisuutta. Kuvittele, et-

muotoon) ja ryhdytään laittamaan elämäsi merkittävim-

rennosti laittaa jack&jonesin (tai mistä noita nyt saakaan

tuomaan sinulle tarvitsemasi tyylillisen etulyöntiaseman

tä olen sinulle kuin jedi-mestari Yoda; viisas ja taitava. Tosin

mät elementit kuntoon. Challenge accepted!

rahaa vastaan) valkoiset tennarit ja tiukat, pohkeita nuo-

muihin nähden. Näin onnistut keräämään ihailevia ja ka-

paremmin pukeutuneena, 175 senttisenä ja komeana, il-

Tapaus 1. Ensitreffit

levat hipsterihousut, niin voit lopettaa tämän lukemisen

teellisia katseita Lozzi2:n ruokajonossa. Viestität olevasi

man niitä suippokorvia ja ryppyjä. Mutta muuten aivan kuin

Jokainen herrasmies on ollut tällaisen haasteen edessä.

ja jatkaa filteröityjen instagram-kuvien ottamista omasta

dynaaminen ja tavoitteellinen, eli sanalla sanoen on top

Yoda. Muista nuori padawan; ole rohkea ja luota itseesi, niin

Fear not, sillä Markiisi pelastaa sinut ja johdattaa romantii-

coolista elämästäsi. Ain’t going to work.

of your game. Voiko todellinen herrasmies olla vähempää?

saavutat mitä vain. Muista myös, että trendit ja muodit tu-

kan kruunaamattomana keisarina (“vapaaehtoisessa” seli-

Etiketin mukaan, kello kuuden jälkeen pidetään tum-

Ps. Etkä sitten tee sitä virhettä, että menet appron jälkeise-

levat ja menevät aivan kuin tutut ja rakastajat, mutta ainoa

baatissa vuodesta 2001 and still staying strong) tämänkin

maa iltapukua. Ja koska et ole menossa naapurisi lem-

nä aamuna Sopimusoikeuden tenttiin (5op) Ahtisaari-sa-

asia mikä ei poistu muodista on todellinen herrasmies.

elämän suuren vallihaudan läpi lempeällä, mutta vakaalla

pihamsterin hautajaisiin, en tarkoita Dressmannin 100€

liin, vähintäänkin kyseenalaisissa olotiloissa huutelemaan

otteella.

pukua, vaan kunnollista smokkia. Tätä varten sinun tulee

törkeyksiä. Sanomista tulee. This is wisdom.

Ai ensitreffisi ovat jossain keskustan halvassa kahvilas-

myös opetella kuinka sidotaan rusetti. Koska valmisrusetin

Tapaus 4. Kauppareissu:

sa? Not cool bro. Unohdat nyt ne pohjaan palaneet kahvit

ostajat palavat helvetissä, samoin kuin pieruverkkareiden

Älä koskaan tee kompromissia tyylisi suhteen. Koskaan.

ja kuivat korvapuustinkäntyt, joiden ääressä olet tottunut

käyttäjät. Smokin kanssa käytetään esimerkiksi mustia

Siksi myös viikoittainen kauppareissusi on sinulle mahdol-

daamejasi ja mahdollisten tulevien lastesi äitiehdokkai-

oxford-kenkiä. Bonuksena saat olla yhden illan ajan oman

lisuus. Pakastevihanneksien ja nuudeleiden hamstraamisen

7

Being male is a matter of birth. Being a man is a matter of
age. But being a Gentleman is a matter of choice. True story.

Markiisi, Sealannin paroni (Google it bitch)
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House of Cards
Teksti: Inka Jurkka ja Essi Tarkiainen Kuva: Flickr/Creative Commons

N

yt olisi puoluelaisille tarjolla sarjavinkkiä! Jos et ole

teitä. Toimittaja Zoe Barnes (Kate Mara) ja Frank päättävät

jostain syystä vielä törmännyt kyseiseen sarjaan (mi-

yhdistää voimansa hyötyäkseen vallasta.

tä ihmettä sitten vapaa-ajallasi muka teet?!), niin nyt on ai-

Sarja on uusintaversio BBC:llä vuonna 1990 esitetystä mi-

ka! Kesäloma alkaa kolkutella jo ovella ja kohta voi hyvällä

nisarjasta, joka perustui Michael Dobbsin samannimiseen

omatunnolla piiloutua kämppäänsä, sulkea verhot ikävän

romaaniin. Sarjaa on ollut tekemässä mm. ohjaaja David

kirkkaalta auringonpaisteelta ja sukeltaa ei niin demokraat-

Fincher, jonka ansioluetteloon lukeutuvat elokuvat Fight

tisen politiikan maailmaan.

Club, The Social Network.

House of Cards on Beau Willimonin luoma amerikkalai-

Ne, jotka ovat jo huonolla omatunnolla laiminlyöneet

nen poliittinen draamasarja, jonka ensimmäinen tuotan-

opiskeluitaan tuijottamalla jakso toisensa perään House of

tokausi näki päivänvalon helmikuussa 2013. Sarjaa esittää

Cardsia, voivat testata seuraavalla hyvin vakavasti otettaval-

tilausvideopalvelu Netflix. Toinen tuotantokausi ilmestyi

la testillä, kuka sarjan hahmoista on.

tämän vuoden helmikuussa.
Sarja kertoo demokraattipoliitikko Frank Underwoodista

1.

Poikkarin jono, mitä teet?

a)

Menet jonon perälle, josta etenet kärkeen tekemällä tuttavuutta edessäolijoiden kanssa

b)

Vilkuilet hetken ja hyvän hetken koittaessa, ohitat vaivihkaa edessäolijat

c)

Ohitat häikäilemättä jonon kärkeen, köyden alta

d)

Odotat kiltisti jonon perällä kaksi tuntia

2.

Kirjastolla kaikki koneet ovat varattuina, mitä
teet?

a)

Menet ystävällisesti, mutta vaativasti kyselemään
koneenkäyttäjiltä pääsisitkö jo tekemään omia
juttujasi

b)

Tarkastelet tilannetta sohvilta ja kärkyt tilaisuuttasi pitkäjänteisesti

c)

Huomaat henkilön joka poistuu vessaan, heti
hetken koittaessa, siirrät levällään olevat tavarat
lattialle ja otat koneen itsellesi

d)

Arvioit tilanteen toivottomaksi ja tyydyt kohtaloosi olla ilman konetta

(Kevin Spacey), joka päättää raivata tiensä kohti Yhdysvaltain valtion huippua. Frank ryhtyy tehtävään, kun hänet
ohitetaan ulkoministerin valinnassa. Yhdessä vaimonsa
Clairen (Robin Wright) kanssa he alkavat suunnitella salamyhkäistä kostoa Frankin pettäneille puoluetovereille, samalla he alkavat suunnitella myös muiden vihollisten eliminointia tieltään
Frank on Yhdysvaltain kongressissa edustajainhuoneen
majority whip, jonka tehtävänä on valvoa demokraattien
puoluekuria. Tehtävä antaa Frankille oivan paikan järjestellä
asioita omaksi edukseen. Frank kätyreineen ei kaihda likaisen peliä. Kongressin tapahtumien vastapainoksi tuodaan
media, jonka tehtävä vallan vahtikoirana saa uusia kään-
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3.

Kaadat kaikki pyörät Ilokiven edestä, mitä
teet?

a)

Nostat muutaman lähimmän pyörän ja värväät
jonkun lähistöltä nostamaan loput näyttämällä
koiranpentu katseen

b)

Vilkuilet ympärillesi näkikö kukaan ja lähdet nopeasti pois paikalta

Eniten a) vastauksia:
Olet toimittaja Zoe! Haluat ajaa yhteistä hyvää ja teet paljon töitä, jotta tavoite toteutuisi. Tiedostat kuitenkin, että
likaista peliä tarvitaan silloin tällöin. Huumaannut vallasta

uolue aloitti viime vuonna yritysyhteistyön aikakau-

Etuna olisi myös se, että haalarit saattaisivat ehtiä fukseilla

den bar Passionin yhteistyösopimuksen myötä. Tänä

jo lokakuun alulle esimerkiksi Kauppakadun Approon. Vii-

peräinen tavoite hämärtyy. Oman edun tavoittelusta tulee

vuonna hallitus on lanseerannut uuden ainejärjestötarran,

me vuosina ongelmaksi muodostunut haalareiden värikin

sinulle myös päämäärä itsessään.

joka oikeuttaa Passionin etujen lisäksi etuihin myös annis-

voidaan sitten helpommin pitää jatkossa muuttumatto-

keluravintola Rumassa ja Kebab Housessa. Lisäksi Puolue

mana. Puolue voisi harrastaa muutakin yritysyhteistyötä

on solminut mainossopimukset Suomen yhteiskunta-alan

paljon aktiivisemmin, ja tämän vuoden tuntemus on ollut

korkeakoulutetut ry:n ja Keski-Suomen Keskustan kanssa.

vähän sen suuntainen, että nyt on vasta raapaistu uuden

Syksyä silmällä pitäen hallitus on lähtenyt selvittämään

sektorin pintaa. Mutta jostain täytyy aina aloittaa.

mitä saat, jonka seurauksena moraalisi heikkenee ja alku-

c)

Pääasia, että saat oman pyöräsi ja jätät muut
maahan

d)

Nostat kaikki pyörät takaisin paikoilleen

4.

Opiskelijakorttisi on jäänyt kotiin ja olet menossa ruokailuun, mitä teet?

Eniten b) vastauksia:

Mitä lähemmäksi kassaa tulet, esität etsiväsi
vimmatusti korttiasi ja olet hyvin pahoitteleva ja
lähes itkuinen, kassa ei halua kohtausta ja antaa
sinulle opiskelijahintaisen lounaan

lessäsi, jota tavoittelet. Kaikki ei aina mene niin kuin olet

a)

b)

c)

d)

Olet Frankin vaimo Claire. Sinulla on selvä päämäärä mie-

suunnitellut, mutta osaat mukautua tilanteeseen sekä ot-

Menet selittämään tilanteen kassalle, kerrot olevasi hyvin kiireinen ja vakuutat tämän olevan
viimeinen kerta

taa myös takaiskuja vastaan. Harkitset liikkeesi tarkoin ja

Otat ruoan normaalisti ja kassalla puhut itsellesi
opiskelijalounaan erinomaisilla puheenlahjoilla ja
pienellä mielistelyllä

ajavan salaa omaa etuasi.

Ei voi mitään, kotiin vain korttia hakemaan

peität kieroilusi loistavasti, niin etteivät muut tajua sinun

Millainen sitsaaja olet?

a)

Aluksi tarkkailet tilannetta ja vierustovereitasi,
käyttäydyt hillitysti ja sääntöjen mukaan, illan
mittaan humaltuessasi innostut ja alat paljastamaan rikkomuksia ahkerasti

b)
c)

d)

Vieressä olijat saavat olla varuillaan sinun seurassasi, et pelkää käräyttää kanssasitsaajia
Kovaääninen, ensimmäisenä ruokajonossa ja käräytät sitsaajia myös viereisestä pöydästä pienimmästäkin sääntörikkomuksesta
Käyttäydyt hillitysti ja sääntöjen mukaan, etkä
pidä itsestäsi meteliä, ettet vain tule rangaistuksi

haalaritilauksen tekemistä Puolueen nimissä. Tällöin haalarisponsoreita voidaan lähteä hakemaan jo loppuke-

edun tavoittelija, jota ei kiinnosta ketkä kärsivät sivussa.
Omaat loistavat puhelahjat, osaat miellyttää tarvittaessa, mutta osaat myös olla uhkaava ja pelottava ja harva
uskaltaa asettua sinua vastaan. Sinulla on vain muutama
uskottu ja hekin ovat loppujen lopuksi vain välineitä saada
oma tahtosi läpi.
Eniten d) vastauksia:
Olet presidentti Garret Walker. Haluat uskoa hyvään ja

Eetu Pernu

väällä, jolloin olemme ensimmäisten hakijoiden joukossa

Yrityssuhdevastaava

Eniten c) vastauksia:
Olet selvästi itse pääpiru Frank! Olet häikäilemätön oman

5.

Puolueen yrityssektori
P

Jäsentarraedut 31.1.2015 saakka:
Bar Passion

Anniskeluravintola Ruma

Olut 0,4l 2,90€

Ilmainen narikka ke & to klo 00 saakka

Perry siideri 0,33l 3,30€ / Crowmoor siideri 0,33l 3,30€

Rumat tunnit -hinnasto pe & la klo 00 saakka

Lonkero 0,33l 3,60€

				

Pieni limsa, kahvi,

Kebab House

kaakao tai tee 1€

1€ alennus listahinnaston

Alkoholiton

annoksista (1 annos per tar-

drinkki 2€

ra, ei voi yhdistää pizzapassiin!)

siihen, että kaikki pelaavat samoilla säännöillä. Olet fiksu,
mutta hiukan naiivi. Suljet silmäsi kieroilulta, ja uskot omilla teoillasi parantavan muiden tavat.
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SYY-Jyväskylän tervehdys
uudelle opiskelijalle!
H
eippa fuksi!

…ja onnittelut siitä, että olet saanut tämän leh-

railuja, työelämään ja työnhakuun sekä työharjoitteluun

den hyppysiisi! Se tarkoittaa sitä, että sinusta tulee iso-

liittyviä infoja, hauskanpitoa, kuten saunailtoja ja sitsejä

na yhteiskuntatieteilijä. Hetkinen… yhteiskuntatieteilijä.

unohtamatta.

Herättääkö tämä lisäkysymyksiä? Yhteiskunnalliset asiat

Miten sitten saat lisää tietoa meistä tai pääset mukaan

kiinnostavat ja haluat tietää niistä syvällisemmin, mutta

toimintaan? No, et tule missaamaan ensi syksynä meitä,

millaisiin tehtäviin alamme opiskelijat todella päätyvät, ja

sillä liikumme aktiivisesti kampuksella ja kierrämme ker-

millä keinoilla omia tavoitteitaan voisi edistää?

tomassa fukseille toiminnastamme. Tämän lisäksi järjes-

Luet tällä hetkellä ainejärjestölehteä. Ainejärjestösi tar-

tämme uusille opiskelijoille perinteisen saunaillan, jossa

joaa monenlaista mukavaa tekemistä, kuten bileitä, kult-

pidetään hauskaa ja kuullaan mitä luultavimmin jokin

tuuria, urheilua ja yhdessäoloa. Tämän lisäksi se on linkki

uratarina.

yliopiston henkilökuntaan, jonka kanssa ainejärjestö pitää

Jos et malta odottaa syksyyn, vierailehan ammatti-

yhteyttä opiskeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ai-

liittomme nettisivuilla. Siellä kerrotaan miksi kannattaa

nejärjestön lisäksi opiskeluaikana kannattaa tutustua toi-

kuulua liittoon, ja mitä etuja jäsenyys sinulle tarjoaa. Kun

seenkin järjestöön, nimittäin SYY-Jyväskylään! Suomen

liityt Yhteiskunta-alan korkea-koulutetut ry:n, olet myös

Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden Jyväskylän opiskelijat eli

SYY-Jyväskylän jäsen. Sivuilta pääset parilla klikkauksella

SYY-Jyväskylä ry järjestää sinun ammattiliittosi Yhteiskun-

myös SYY-Jyväskylän kotisivuille. Syksyllä nähdään! Alla

ta-alan korkeakoulutetut ry:n alaista opiskelijatoimintaa,

hyödyllisiä linkkejä.

jonka päätehtä-vänä on vahvistaa yhteiskuntatieteitä

http://www.yhteiskunta-ala.fi/

opiskelevien ammatti-identiteettiä sekä työelämätietoi-

http://www.yhteiskunta-ala.fi/syy/paikallisyhdistykset/

suutta.

syy-jyvaskyla/

SYY-Jyväskylä haluaa toiminnallaan lisätä alamme opiskelijoiden itsevarmuutta siitä, että alaltamme työllistyy,
ja vielä ihan mielenkiintoisiinkin tehtäviin! Tätä tavoitetta
toteutamme järjestämällä muun muassa työpaikkavie-

13

Puolueohjelma ■ 14

15

Puolueohjelma ■ 16

Valtio-oppia patonkien kera
M

Jonkin aikaa kuitenkin tässä romahtamisvaaran alaisessa instituutissa pyöriessäni ja opiskeluita jatkaessani, koin

koti-instituuttinsa eivät yliopistot kykene vaikuttamaan siihen, ketkä täyttävät tyhjillään olevat virat.

kuitenkin valaistuksen: Science Pon tarkoitus on luoda

Onko tämä akateemista vapautta parhaimmillaan? Toi-

aanantai, 20. päivä tammikuuta. Suomalainen

pyörivät vartijat oli palkattu laskemaan ihmisiä siltä varal-

generalisteja. He eivät valmistu spesialisteiksi tietyllä alal-

miiko tällainen käytäntö? Palautetta ei kursseista opet-

tyttö on selvittänyt tiensä viikonlopun 18 tunnin

ta, että rakennus joku päivä romahtaisi.

la, vaan he osaavat kommentoida ja nähdä eri aihealueet

tajille annettu, eivätkä he sitä avoimesti ole keränneet.

matkustamisen jälkeen vihdoinkin paikallisen yliopisto-

Hieman skeptisin mielikuvin astahdin seuraavana päi-

suuremmassa mittakaavassa. He kykenevät kirjoittamaan

Ainoastaan yhden kurssin kohdalla, jonka vetäjällä eng-

keskittymän arvostettuun instituuttiin, Science Politiques

vänä luentosaliin. Ensimmäisen kurssin teemana oli eu-

tehokkaasti esseitä ja kun nämä politiikan opiskelijat haas-

lannin kielen taidot olivat jääneet korkeintaan A2 tasol-

de Toulouseen. Uudelle, hämmentyneelle erasmusopiske-

rooppalaisten julkishallintojen vertailu. Aihe oli itselleni

taa väittelyyn täytyy siihen varata muutama tunti omasta

le, kuulin valituksen menneen eteenpäin. Professoreita

lijalle oli tarjolla croissanteja niin suklaalla kuin ilmankin,

inspiroiva mutta kurssin toteutus ei niinkään. Professori

ajasta. Kuulostaako tutulta? Toisin sanoen, kun me pohjus-

kunnioitetaan mielestäni hieman enemmän, eikä kuulu

tietenkin espresson kera.

ei käyttänyt minkäänlaista projektoria apunaan, joten

tamme tietomme teorioiden varaan, he lähestyvät samoja

nähtävästi hyviin tapoihin valittaa kurssien tasosta tai to-

Ensimmäisen päivän odotukset olivat korkealla, sillä itse

meidän tehtävämme oli kuunnella ja ottaa ylös muistiin-

asioita vain käytännöllisemmältä kannalta. Kuitenkin tai-

teutustavasta.

laitoksen rehtorikin oli tullut meitä tervehtimään. Kaik-

panoja ilman sen suurempia keskusteluja. Kauhuissani

damme kuulua samaan kastiin.

ki vaikutti hyvältä, kunnes rupesimme itse töihin. Meille

odotin samaa monotonista opetustapaa muilta kursseilta,

annettiin eteemme lomake, johon piti - valehtelematta

mutta vaihtelevalla englannin kielen taidolla varustetut

- kirjoittaa seitsemän kertaa “student of University of Jy-

professorit onneksi tunsivat ohjelman nimeltä Powerpoint.

väskylä” ja vähintään yhtä monta kertaa pääaine omassa

Kurssien kirjo ja teemat ovat vaihdelleet laidasta lai-

yliopistossa. Tämän täyttämiseen kului meiltä kaksi tuntia.

taan. Kevään aikana on tullut kerrattua historiaa ekono-

Huhut ranskalaisesta byrokratiasta ovat siis totta - he ra-

misesta sekä pohjoisamerikkalaisesta näkökulmasta. On

Tämä generalistisuus ei mielestäni kuitenkaan ole ollut

kastavat omia lomakkeitaan.

käyty läpi kansainvälisen kehityksen ongelmakohtia, brit-

täysin suunnitelmallisesti toteutettu, vaan se on myös osa

Tämän hämmentävän monimutkaisen ja ranskankieli-

tiläistä maahanmuuttoa sekä kyseenalaistettu oikeusjär-

järjestelmän rakenteiden seurausta. Akateemisesti koulut-

sen lipareen täytön jälkeen oletin, että meille olisi luvassa

jestelmän reiluutta. Aina silloin tällöin olen kuullut tuttuja

tautuneiden ja professoriksi haluavien henkilöiden tulee

Marjukka Mattila,

kampuskierros, paikallisiin erasmusvaikuttajiin tutustu-

nimiä, kuten Montesquieu tai Hobbes luentojen seassa,

pyrkiä monien vaiheiden kautta virkaan ja vain harva saa-

Entinen hallitusvaikuttaja,

mista ja muuta ohjelmaa, mutta totuus oli aivan eri kuin

mutta perinteistä valtio-opin teoriaa ei ole opetettu, toisin

vuttaa professorin aseman. Kun tämä kuitenkin tapahtuu,

Tuleva vanhakaartilainen

optimistin haaveet: Meidät päästettiin kotiin ja pyydettiin

kuin meillä Jyväskylässä. Aluksi tätä lähestymistapaa val-

tarkoittaa se myös sitä, että kyseisellä henkilöllä on kos-

tulemaan luennolle seuraavana aamuna. Integrointi rans-

tio-oppiin täysin ymmärtämättä olin hieman turhautunut,

kematon oikeus pysyä virassaan eli häntä ei voi erottaa.

kalaiseen yliopistomaailmaan ei siis tapahtunut yhtä sol-

sillä paketin kaikki ainekset eivät tietenkään voi kiinnostaa

Hänellä on myös suhteellisen suuri autonomia suhteessa

juvasti kuin fuksivuoden syksynä, niinä kultaisina aikoina.

kaikkia. Esimerkiksi ekonomiset kaaviot jättäisin mielelläni

siihen, mitä hän tulee opettamaan. Tämän vuoksi kurs-

Tiedon saanti pohjautui täysin oma-aloitteisuuteen. Mieli-

sen pääaineen omille opiskelijoille eivätkä kehitysmaiden

sien sisältö vaihtelee professoreiden omien intressien

kuvani laitoksesta muuttui myös kuultuani, että käytävillä

ongelmat ole minulle se kuuma peruna.

mukaan ja koska he voivat virkaan astuessaan valita oman
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"Integrointi ranskalaiseen yliopistomaailmaan ei siis tapahtunut yhtä soljuvasti
kuin fuksivuoden syksynä, niinä kultaisina
aikoina."

Onko tämä ollut kuitenkin hyvä paikka opiskelulle? Kokonaisuudessa kyllä, vaikka luentojen tasot ovat vaihdelleet valaistumisen kokemuksista aina pilkkimisrefleksien
epätoivoisiin hallitsemisyrityksiin. Tämä on tuttua varmasti kaikille. Ranskalaisesta yliopistomaailmasta en ole varmastikaan saanut kaiken kattavaa kuvaa muun muassa
kielimuurin suuruuden vuoksi. Mutta sen voin sanoa, että
konkretia on ruokkinut hyvin teoreetikon mieltä.
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Katsaus Puolueen
tapahtumavuoteen
V

uoden 2013 puolella edellinen puoluehallitus sai

rakkaudentunnustuksista ja käsiraudoista. Seuraavat sitsit

aikaiseksi jotain ikimuistoista ja upeaa. Yfi-laitos

tulevat olemaan Vallankumousaiheiset ja ne järjestetään

nimittäin vihdoin pääsi seilaamaan ihan oikealla laivalla,

Tosineen kanssa. Siellä kaikki janoiset ja juonittelevat his-

ihan oikealle risteilylle! Tämä pikkujouluristeily keräsikin

torian ja valtio-opin opiskelijat pääsevät nauttimaan sydä-

suuren suosion laitoksemme opiskelijoiden keskuudessa.

mensä kyllyydestä.

Reissusta kerrottavat tarinat varmasti elävät niin kauan et-

Perinteinen Lumirieha sai tänä keväänä hieman uusia piir-

tä ehtivät muuttua legendoiksi ja leirinuotiolauluiksi, joita

teitä ohjelmaansa, ihan vain jo sen takia että lunta ei löy-

toistellaan vielä vuosikymmenienkin jälkeen. Tänä vuonna

detty enää maaliskuun alussa juuri mistään!

toivottavasti pääsemme uudestaan lainehille.
Vuodenvaihteen jälkeen valta vaihtui myös puoluehallituksessa, ja tapahtumista vastaamaan pääsivät valovoimaiset Aatu ja Miia. Puolueen perinteet toki jatkuvat
monella tapaa. Esimerkiksi joka kuussa edelleen kokoonnumme Passioniin Oluthetkeen, joissa ohjelmana on ollut
naagelia, lätkänkatselua, tietovisoja ja beerpongia. Varsi-

”Reissusta kerrottavat tarinat
varmasti elävät niin kauan
että ehtivät muuttua legendoiksi ja leirinuotiolauluiksi,
joita toistellaan vielä vuosikymmenienkin jälkeen. ”

AC Puolue keväällä 2013 ennen peliä Fokusta vastaan

kevään odotetuin tapahtuma on ehdottomasti mökkivii-

naisen oppiaineen pariin.

konloppu. Perjantaista sunnuntaihin huhtikuun alussa vie-

Fuksiaisia, uusien iltoja, baarikierrosta, sitä kaikkea perin-

tetään Riihivuoren mökeissä… tehden.. politiikkaa? Sau-

teistä on luvassa syksyn alkajaisiksi. Lokakuu tuo tullessaan

nassa. Tästä retkestä saisi varmasti aivan oman stoorinsa

erittäin merkittävän tapahtuman Puolueelle. Valtakunnal-

kerrottua.

liset Politiikan opiskeljoiden päivät järjestetään tällä ker-

Vapun lähestyessä muiden ainejärjestöjen tapaan Puo-

taa Jyväskylässä! Politiikan opiskelijoita eri paikkakunnilta

lue terästäytyy ja valpastuu. Ohjelmaa riittää vaikka muille

kerääntyy siis Suomen Ateenaan turisemaan, verkostoi-

naisesti kevätkausi avattiin laskemalla pulkilla harjulta alas

Jalkapalloa pelailtiin hyvässä hengessä Fokuksen ja

jakaa. Tiedossa on jälleen futismatseja, saunomisia, sitsejä,

tumaan, sitsaamaan, juhlimaan, hakemaan näkökulmia ja

ja vähän leikkimällä lumessa kuuman mehun ja pullan voi-

Puolueen voimin, ja illemmalla saunottiin Opinkivellä.

piknikkiä, yhdessäoloa ja vappumeininkiä! Tulossa ilmei-

vaikka mitä muuta! Tämä on Puolueelle suuri kunnia ja odo-

min.

Maaliskuuhun kuuluu luonnollisesti myös Puolueen pieni

sesti aikamoinen putki, jos lähtee kuun vaihteessa suoraan

tamme tapahtumaa innolla ja mielenkiinnolla.

Ystävänpäivän aattona Puolue oli romanttisissa tunnel-

baaripyrähdys, Minna Canthin Conthaus. Minna Canthin

vielä Berliiniin ekskursiolle.

missa… Fokuksen ja Mephiston kanssa sitsasimme yhdes-

patsas saa jälleen nähdä toilailevia puoluelaisia ympäril-

Syksyn tullessa kesän letkeys vaihtuu hurjaan menoon ja

sä teemalla Raju Rakkaus. Sitseillä sai nauttia lateksiasuista,

länsä tasa-arvon hengessä. Joillekin Puolueen jäsenille

meininkiin, kun uusia opiskelijoita saapuu valtio-opin iha-
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Omstart!

tuksissa hän alkoi ottaa roolikseen näytelmän tarkkailun

rantamisen tarpeesta. Halkiranta korostaa harjoitusten

katsomosta käsin. Vähitellen Halkiranta alettiin hiljaisesti

roolia näyttelijöiden kehityksessä. ”Harvassa tapauksessa

hyväksyä näytelmän ohjaajaksi. ”Toisena vuotena uusiin

on täytynyt täysin puuttua roolin rakentamiseen. Kaikki

jäseniin tutustumisen jälkeen minut hyväksyttiin jo viral-

jäsenet, jotka ovat pestautuneet näyttelijöiksi, viihtyvät

lisestikin ohjaajan pestiin. Tämän jälkeen aloimme myös

lavalla. Vain muutamia täytyy houkutella esiin. Loppujen

Näytelmämuodoista opiskelijoille luullakseni ”tavallinen”

syventyä ensimmäistä vuotta enemmän näyttelemiseen

lopuksi kaikista saa tarpeellisella harjoittelulla esiintyjiä”,

opiskelijateatteri on kaikista tutuin. Siinä on mahdollisuus

sekä sen kehitykseen”, kertoo Halkiranta. Nykyään hänen

Halkiranta kertoo.

tuoda omaa luovaa näyttelijänkykyä kanssaopiskelijoil-

ohjaamisensa on yhä varmempaa, sillä kokemuksen kart-

le esitettäväksi ja miksei myös arvioitavaksi. Mutta viime

tuessa ennakointi on alkanut parantua. ”Aiemmin ohjaa-

vuosien aikana yliopistoomme on rantautunut hieman

minen oli lähinnä ongelmien ratkaisua, mutta tähän päi-

Suvi Lemetyinen

Speksiä Yliopistolle!
Teksti: Petteri Paulaharju

erilainen näyttelemisenmuoto nimeltään speksi. Monelle
tämän lehden lukijalle Jyväskylän Yhteiskuntatieteilijöi-

Ohjaaja Mikko Halkiranta ja näyttelijä Hannaleena
Jokihaara seuraavat harjoituksia MaA 103:ssa.

den Speksi on varmasti tullut jo tutuksi viimeistään viime

oli määrä tuottaa aktiviteetti, joka olisi kivaa”, sanoo alus-

vuoden maailmanloppu- teemaisen esityksensä jälkeen.

ta asti mukana ollut Speksi Ry:n hallituksen nykyinen pu-

Akseli Vanhala

vään mennessä homma on alkanut enemmän vakiintua
rutiiniksi”, Halkiranta pohtii.

"Yhteisöllinen ja hyvä porukka kehittää rohkeutta sekä improvisaatiota it-

Tietämättömille siis vielä tiedoksi, että speksi tarkoittaa

heenjohtaja Verena Kaun. Ennen Speksi Ry:n perustamista

teatteria, jossa näyttelijät seuraavat normaalia käsikirjoi-

Jyväskylässä ei oltu nähty vastaavanlaista toimintaa, joka

tettua kaavaa, johon on lisämausteeksi asetettu yleisön

oli ehtinyt pyöriä jo monta kymmentä vuotta muutamas-

Speksin näytelmässä näyttelijöillä on siis enemmän vas-

mahdollisuus vaikuttaa näyttelijöiden toimintaan. Koko

sa muussa suomalaisessa korkeakoulussa. Itse muistan

tuuta kuin ainoastaan käsikirjoitetun juonen tulkitse-

Speksissä on ollut mukana muutamia vakiojäseniä aina

esityksen aikana yleisölle annetaan valta ja voima huutaa

ensimmäisenä vuotenani Speksissä toimiessa, että jäsenis-

misessa. Heidän täytyy myös parhaansa mukaan kyetä

toiminnan aloittamisesta saakka. Verena Kaunin mielestä

esimerkiksi ”OMSTART, Rosanvallonin vastademokratiate-

tössä oli pääasiassa opiskelijoita valtio-opin, historian sekä

improvisoimaan yleisön heittämiä aiheita mukaillen. Lop-

näiden ihmisten pysyminen mukana kaudesta toiseen

oria”, jolloin kyseisen kohtauksen näyttelijöiden täytyy

filosofian oppiaineista. Kaun myöntää, että ensimmäisenä

putulos voi olla hyvinkin hauska pieni erilliskohtaus tai

johtuu siitä, että porukan tuottama yhtenäisyys on ollut

improvisoida toimintansa liittyen vastademokratiate-

vuotena ainakaan hän ei osannut odottaa Speksin saavut-

kokonaan käsikirjoitetun juonen nurin kääntäminen het-

suuressa roolissa onnistumisentunteiden korostumisessa.

oriaan samalla pitäen kiinni näytelmän juonesta.

tavan niin suurta näkyvyyttä kuin sillä on nyt. ”Nykyään

kellisesti. ”Speksissä toisinaan tarvittavan improvisaation

”Speksin ilmapiiri on erittäin suotuisa palautteille ja oman

Jyväskylän Yhteiskuntatieteilijöiden Speksi esitti ensim-

jäsenistömme on entistä poikkitieteellisempää ja toimin-

harjoittamiselle emme ole käyttäneet hirveän paljoa ai-

kokemuksen pohjalta voin sanoa, että ihmiset ovat Spek-

mäiset näytelmänsä vuonna 2012, jolloin myös allekirjoit-

tamme on muutenkin muodostunut organisoituneem-

kaa, sillä yhteisöllinen ja hyvä porukka kehittää rohkeutta

sin toiminnoissa innostuneempia kuin muissa paikallisis-

tanutkin oli mukana hallinnoimisessa sekä roudauksessa;

maksi”, Kaun kertoo.

sekä improvisaatiota itsestään”, Halkiranta toteaa.

sa järjestöissä. Toimintamme on myös erittäin monialaista,

sestään”
Näyttelijät Juho Soini ja Juho Siuko

jostakin syystä minut lopulta nähtiin myös esiintymässä

Mikko Halkiranta on myös ollut Speksin toimin nassa

Näyttelemisen harjoituksessa Halkiranta antaa näytteli-

mikä tarkoittaa, että jäsenet löytävät varmasti jonkun kiin-

näytelmän pahiksen roolissa. ”Ensimmäisenä vuonna pro-

mukana alusta alkaen. Hän ei alun perin ollut lähtenyt

jöille tilaa tuottaa kustakin roolista omanlainen näkemys,

nostavan aktiviteetin. Speksissä annetaan myös mahdolli-

jekti kehittyi pääasiassa kaveriporukan ympärillä, minkä

mukaan ohjaamismielessä, mutta ajan mittaan harjoi-

minkä jälkeen näyttelijät itse yleensä kysyvät häneltä pa-

suus päästä toteuttamaan itseään käytännön alalla”, Kaun
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Akseli Vanhala

esittää.
Miltä sitten tulevaisuus näyttää? Jokaisessa esityksessä
on ollut paljon kiinnostuneita katsojia kokemassa ensimmäistä kertaa speksin tuoman säväyksen opiskelijakulttuuriin. Mutta mitkä ovat eväät myös tulevalle menestykselle?
Kuten aiemminkin on todettu, niin sanottu ydinporukka
on erittäin tärkeä tekijä laadukkaan projektin jatkuvuuden
kannalta. ”Vakiojäsenten rooli tulee olemaan tärkeää. Täy-

Kevään viimeinen näytös

tyy myös löytää parhaat eväät yhteisöllisen porukan muodostamiseen, jotta projekti ei jäisi ainoastaan muutaman

joka on ollut mukana koko tämän kuluneen kauden ajan”,

henkilön varaan. Toivoisin, että tulevaisuudessa speksi in-

Soini kertoo. Entä kuinka suuria paineita löytyy pääosa-

tegroituisi paremmin Jyväskylän Yliopistoon omana teat-

nesittäjältä? ”Eihän minulla paineita kummemmin ole.

terikonseptinaan”, Halkiranta toteaa.

Speksin yhteisöhenki on niin suotuisa näyttelijälle kuin

”Näyttelemisen tärkein rohkaisija
on hyvä ilmapiiri”

näyttelijälle, että se luo erittäin rohkaisevan sekä luotettavan ilmapiirin. Omalta osaltani Mikko Halkiranta on ollut hyvin tärkeässä roolissa näyttelemiseni ohjeistukses-

Speksinäyttelijätkään eivät siis ole kivenkovia ammatti-

sa. Omasta mielestäni sovin rooliini kuin nakutettu, sillä

laisia, vaan tavallisia tai hieman epätavallisiakin opiskelijoi-

omaksuin hahmon helposti vuorosanojen minua kiinnos-

ta, jotka ovat ensin lähteneet projektiin mukaan tietämät-

tavan kontekstin takia. Voisin jopa sanoa, että hahmosta

tään kuitenkin päätyvänsä jossain vaiheessa näyttelijän

löytyy aika suuri palanen itse näyttelijänkin luonteesta”,

kunniakkaaseen pestiin. Historian pääaineopiskelija Juho

Soini sanoo virnistäen. Hänen mukaansa ilmapiiri on ollut

Soini on yksi näistä onnekkaista speksiläisistä. Viime vuon-

myös suuressa osassa improvisaation opettelussa. ”Oma

na liittyessään Speksi Ry:n, hän toimi ensiksi bändissä kos-

improvisaatiotaitoni kumpuaa pääosin luonteestani, mut-

ketinsoittajan roolissa, mutta kun tämän kauden alussa

ta onhan se Speksin henkikin suuressa osassa improvisaa-

etsittiin pääosan esittäjää, Juho tarttui tuumasta toimeen.

tion varmuuden luomisessa”, Soini kertoo. Mahdollisesta

Lopulta hän päätyi näyttelemään omaksi koettua ”luon-

jatkosta Soini väläyttelee, että jos tämä porukka pysyy

neroolia” peripohjalaisena Jussina. ”Oikeastaan minulla ei

vielä seuraavalla kaudella yhdessä, niin jatko voisi ollakin

ole ollut yhtään näyttelemiskokemusta ennen tätä koitos-

mahdollinen. "Varsinkin vastanäyttelijä Teemu Rinkiselle

ta. Kuitenkin lähdin hommaan mukaan hyvällä asenteella,

on vaikea sanoa ei”, Soini naurahtaa.
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Kansainvälistyvä Puolue
A

loittaessani Puolueen kansainvälisyysvastaavana,

selkeä rakenne ja raamit kv-toiminnalle ja luoda kunnolli-

häkellyin siitä haasteiden määrästä, joka ympäröi

nen testamentti tuleville toimijoille siitä, mistä koko hom-

kansainvälistä sektoria. Kansainvälisten opiskelijoiden ja

massa on kyse. Tavoitteena on luoda aktiivinen verkosto

heidän tutoreidensa yhteystietoihin ei noin vain käsiksi

sektorin toimijoiden, eli vastaavien, tutoreiden, opiskeli-

pääse – se vaatii arveluttavia vaihtokauppoja, googletusta

joiden ja laitoksen, välille. Toivon myös tulevien vastaavien

ja puskaradiota - eikä Puolueen vaihto- ja tutkinto-opis-

hyödyntävän tätä uutta järjestäytymistä ja pitävän raken-

kelijoilla ole valtio-oppineita tutoreinaan. Kello raksutti ja

teen elinvoimaisena!

syntyi pelko siitä, että ilman nopeita liikkeitä, opiskelijat

Ainejärjestöjen kansainvälisten toimijoiden yhteistyö

pian ryhmittyvät maan alle omiin ulkomaalaisiin poteroi-

on välttämätöntä myös järjestettäessä tapahtumia. Syk-

hinsa vailla suomalaisia kontakteja.

sylle Puolue ja Fokus suunnittelevat yhteisiä kansainväli-

Valiokunnan kokouksissa minulle selvisi se, etten ollut

siä sitsejä tuodakseen tämän mainion perinteen sille vielä

ainoa alkukankeutta poteva, vaan sektorin toiminta uu-

tuntemattomien pariin. Englannin kielen käyttö on usein

sien kv-vastaavien tasolla on paikoin epämääräistä ha-

ratkaiseva tekijä ulkomaalaisille opiskelijoille tapahtumiin

kuammuntaa jopa kuukausia pestien täyttymisen jälkeen

osallistumisen kannalta. Tässä allekirjoittanut jatkaakin

– tämä kaikki valiokunnan päätoimijoiden energisestä pa-

sen peräänkuuluttamista, että ajoittainen maailmankiel-

Uusi lehti Puolueen historiassa kääntynee myös pian

muutosehdotuksen, tule siis paikalle osoittamaan tukesi!

nostuksesta huolimatta. Mielessäni kyti turhautuneisuus

ten harjoittaminen madaltaa vaihtarin kynnystä lähteä

ainejärjestön jäsenyysmaksuihin liittyen. Kansainvälis-

(toim. huom. Kokous järjestettiin 22.4.2014 lehden ollessa

siitä että, eikö koko sektoria voisi järjestää niin, ettei jo-

mukaan. Siis puhu niin toiselle, kuin haluaisit itsellesi pu-

ten opiskelijoiden edunvalvonnan nimissä hallituksen

painossa.)

kaisen uuden vastaavan tarvitsisi keksiä ja esitellä pyörää

huttavan.

aikomuksena on mahdollistaa ainejärjestön jäsenyys

Alussa mainitsemani tuskailu poteroitumisesta pyri-

Maaliskuun alussa Puolue järjesti rytinällä suurimman

huomattavasti edullisempaan hintaan ulkomaalaisille

tään syksyllä ehkäisemään yhdistämällä tehokkaammin

Onnekseni havaitsin kanssaturhautumisen puhinaa myös

kansainvälisen tapahtumansa aikoihin yhdessä Tosineen

opiskelijoilleen. Tämä mahdollistaa realistisemmin vaih-

vaihtareiden Jyväskylään kotoutuminen ja uusien fuksien

veli-Fokuksen puolelta, jonka suunnalta lähtikin idea koor-

ja Nefan kanssa. JYYn sponsoroimaan tapahtumaan osal-

to-opiskelijoiden saattamisen kattavammin yhteistyö-

alkukarkelot. Toisaalta voisiko olla niin, että myös vanhat

dinoida yhdessä koko yhteiskuntatieteiden ja filosofian

listui parhaimmillaan 60 opiskelijaa, joista noin puolet

kumppanuusetuuksien ja alennusten piiriin. Näin jopa

suomalaiset poterot kaipaisivat tuulettumista ja rohkeaa

laitoksen kansainvälistä sektoria. Tähän uuteen tuulah-

ulkomaalaisia. Yleisellä tasolla onkin mielestäni huomat-

Puolueen Oluthetkistä saattaa jatkossa kehkeytyä houkut-

sylin avausta uusille henkilöhahmoille – kansallisuudesta

dukseen Puolue vastaa myöntyvästi halein ja pusuin. Syk-

tavissa positiivinen muutos kansainvälisten opiskelijoiden

televampia tilaisuuksia myös uusille janoisille suille. Puo-

riippumatta?

syllä toimeenpantavan yhteistoiminnan on määrä luoda

osallistumisaktiivisuudessa Puolueen tapahtumiin.

lueen kevätkokouksessa hallitus esittelee uuden sääntö-

uudelleen.
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Politiikka ja ironia
J

os pitäisi valita yksi trooppi, joka olisi niin sanottu

katoliset papit puolestaan julistivat innolla jatkosotaa ris-

edustava anekdootti ilmiöstä nimeltä politiikka, se oli-

tiretkenä, vaikka pyhä sota ja ristiretki olivat heidän teolo-

si ironia. Ei siksi, että ironia juontaa juurensa kreikan tees-

giselle oppi-isälleen synneistä suurimpia.

kentelyä tarkoittavasta sanasta, vaan siksi, että se onnis-

Ajankohtaisemmasta ironiasta käy hyvin vaikkapa

tuu kiteyttämään politiikkaan erottamattomasti kuuluvan

se, että työtä pitäisi vastaanottaa yhä kauempaa kotoa,

muutoksen ja sattumanvaraisuuden.

mutta muun muassa autoilun kustannuksia kasvatetaan

Arkikielenkäytössä ironialla viitataan usein siihen, kun

jatkuvasti. Vastaavasti hyvinvointivaltion pelastamisen

sanotaan jotain mutta tarkoitetaan jotakuinkin päinvas-

väitetään suorastaan vaativan hyvinvoinnin voimakasta

taista. Ironialla on kuitenkin sanatasoa syvällisempi ulot-

leikkaamista. Koulutuksen julistetaan olevan tie auvoi-

tuvuus. Esimerkiksi Kenneth Burke on todennut ironian

sampaan tulevaisuuteen, mutta koulujen ja yliopistojen

olevan kielikuvien kuningas. Ironiassa kiteytyy elämä. Se

resursseja kutistetaan miljoonatolkulla. ”Työväenpuolue”

osoittaa, miten asiat, näkökulmat ja ihmiset linkittyvät toi-

kurittaa palkansaajia sen minkä ehtii vasemmiston siu-

siinsa mitä yllätyksellisimmin tavoin.

nauksella. Ja julkista sektoria pöhötaudista syyttävillä on

Politiikka on draamaa, johon sopii hyvin Burken mää-

usein kaikkein kovin hinku sen palkkalistoille.

ritelmä dramaattisesta ironiasta: ”What goes forth as A

Venäjän presidentti Vladimir Putin on Suomessakin esi-

returns as non-A.” Näytelmään, niin politiikassa kuin teat-

tetty, jos nyt ei demonisena, niin ainakin mielenvikaisena

terinlavalla, kuuluvat olennaisesti yllättävien muutosten

diktaattorina, vaikka Venäjän geopolitiikka ei lopulta poik-

hetket ja teot, joiden seuraukset voivat olla aivan jotain

kea kovinkaan paljoa esimerkiksi USA:n, tuon demokrati-

muuta kuin tarkoitettiin.

an ja vapauden luvatun maan puuhista ympäri maailmaa.

Politologi voi yhdistää hyödyn ja huvin keksimällä esimerkkejä ironiasta. Aloittaa sopii mistäpä muualta kuin

Hyvää kevättä ja kesää kaikille!
Tämä ei ollut ironiaa.

Raamatusta. Jeesus taitavana reetorina käytti eräänlaista
ironiaa kuvatessaan eskatologiaa ja Jumalan valtakuntaa.
Tuolloin viimeisistä tulee ensimmäisiä ja hylätystä muri-

Terveisin,

kasta kulmakivi. Sitten on vuorossa Martti-setä: vaikka

Jouni Tilli, tutkijatohtori

Lutherin pyrkimys oli erottaa hengellinen ja maallinen regimentti, tuloksena oli valtionkirkkojärjestelmä. Suomen
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Yucca-tasankojen peto
– tuhon airut?
V
uonna 1961 tapahtui jotakin, jonka jälkeen eloku-

alleviivaavaa kerrontatyyliä, vaan luottaa hienovaraisen

vamaailma ei ollut entisensä. Tuona armon vuonna

vihjailun voimaan. Ensivaikutelmaltaan elokuvan alkukoh-

näki päivänvalon varhaisen 60-luvun ohjaajapioneereihin

taus saattaakin vaikuttaa irralliselta, ellei jopa turhanpäi-

lukeutuvan Coleman Francisin esikoisohjaus, ydinajan pel-

väiseltä, mutta elokuvan edetessä kohtauksen merkitys

koja heijasteleva piinaava trilleri The Beast of Yucca Flats.

avautuu katsojalle kuin James Joycen Ulysses viimeisessä

Kyseessä on monikerroksinen tarina siitä, kuinka tiede

luvussaan.

voi vapauttaa jokaisen ihmisen sisimmässä uinuvan pedon. Neuvostoliittolainen tiedemies Joseph Javorsky (Tor
Johnson) on loikkaamassa Yhdysvaltoihin, mutta elintärkeiden valtionsalaisuuksien vihollisen käsiin päätymistä
estämässä olevat KGB-agentit yllättävät hänet. Tulitaiste-

"Francis ei suosi Hollywoodille tuttua
katsojaa aliarvioivaa alleviivaavaa kerrontatyyliä, vaan luottaa hienovaraisen
vihjailun voimaan."

lun päätteeksi Javorsky pakenee jahtaajiaan autiomaahan,

Elokuvan varsinainen tarina hakee innoituksensa an-

joka hänen epäonnekseen sattuu olemaan amerikkalaisen

tiikin tragedioista ja 1800-luvun gotiikan hirviötarinoista.

ydinkokeen testauspaikka. Ydinräjähdys muuttaa Javors-

Hirviöksi muuttunut tiedemies on traaginen hahmo, jolta

kyn alkukantaiseksi pedoksi, joka vaistojensa ohjaamana

on riistetty hänen ihmisyytensä hänen tahdostaan riippu-

alkaa terrorisoida lähialueille erehtyviä ihmisiä. Tästä alkaa

matta. Francis käyttääkin tätä asetelmaa ihmisen ja luon-

hurja petojahti, taistelu sekä ihmisluontoa että aikaa vas-

non välille rakentuvan dikotomian rakentamiseen: pedon

taan.

vaistonvarainen metsästystoiminta asettuu poikkiteloin

Heti elokuvan alkumetreillä on nähtävissä minkälainen

60-lukulaista amerikkalaista unelmaa elävän nevada-

kokemus katsojaa odottaa. Myöhempien elokuviensa

laisperheen kanssa. Luonto ja sivilisaatio ottavat yhteen.

myötä tavaramerkiksi muodostuneeseen tapaansa oh-

Javorskyn muutos tiedemiehestä hirviöksi on rakennettu

jaaja Francis aloittaa elokuvan shokeeraavalla prologi-

taidokkaasti, mistä tosin on kiittäminen ohjaajan lisäksi

kohtauksella, joka asettaa tahdin koko loppuelokuvalle.

myös Tor Johnsonin ilmiömäistä roolisuoritusta. Pedon

Francis ei suosi Hollywoodille tuttua katsojaa aliarvioivaa

käyttäytyminen muuttuu jatkuvasti eläimellisempään suun-
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taan. Viattomien lasten kimppuun käymistä voidaan pitää

ne vaatii myös sivullisia uhreja. Näitäkään viranomai-sia ei

rajana jonka takaa sen kerran ylitettyään on hyvin vaikea

tosin kuvata pahoiksi ihmisiksi, he vain toimivat yhteiskun-

tulla takaisin. Näin ihmisen metamorfoosi ihmisestä eläi-

nan heille asettamien odotusten mukaisesti. The Beast of

meksi tulee täydelliseksi. Kaikki toivo ei kuitenkaan ole

Yucca Flats voidaankin ilman epäilystä tulkita amerikkalai-

täysin menetetty, sillä loppukohtauksen kaninpoikasen

sen imperialismin kritiikiksi. Tämä näkökanta osoittautui

voidaan tulkita symboloivan pedon sisimmässä yhä olevia
inhimillisyyden jäänteitä.

"Amerikkakriittisyys ei istunut Vietnamin sodan ilmapiiriin, ja elokuva jäi
unohduksiin. Osittain tästä syystä The

DDR – epäinhimillinen ihmiskoe

V

uonna 2012 nuijin edustajiston puheenjohtajana pöy-

Päivät tein töitä, toisinaan kymmentäkin tuntia, joten

tään päätöksen, jolla ylioppilaskunta päätti hakea pur-

asuntohan oli lähinnä nukkumista varten. Sänky oli ilmei-

kuitenkin elokuvan kannalta turmiolliseksi: amerikkakriit-

kulupaa DDR-talolle. Toki purkamisen ei ollut tarkoituskaan

sesti mitoitettu hentoiselle Kaukoidän neitokaiselle– jouset

tisyys ei istunut Vietnamin sodan ilmapiiriin, ja jäi unoh-

alkaa välittömästi, mutta lähivuosina talon käyttöikä tulisi

porautuivat innokkaasti lapaluideni väliin joka yö. Keitti-

duksiin. Osittain tästä syystä The Beast of Yucca Flats ei yhä

täyteen. Peruskorjaukseen rahaa ei kuitenkaan ole saatavilla,

ön uunin ei edes se kaupan toiseksi kookkain pakastepitsa

tänäkään päivänä ole saanut ansaitsemaansa huomiota.

joten purku ja uuden rakentaminen valikoitui edustajiston

mahtunut kokonaisena. Öisin heräsin paskaan musiikkiin ja

päätökseksi. Niin jätin DDR-päätöksen taakseni.

baarista palaavien välimerellisten vaihto-opiskelijoiden lu-

Kokonaisuutena Beast of Yucca Flatsia on hyvin vaikea
luonnehtia miksikään muuksi kuin erinomaiseksi eloku-

Kuudes opiskeluvuoteni määrittyy pitkälti päämäärättö-

misodan ääniin. Paikalliset teini-iän tuskassaan pyörivät mo-

vaksi. Coleman Francisin kompleksinen kerrontatyyli sekä

mänä gradun kirjoittamisena Kainuussa. Itse asiassa olin jo

popojat paitsi huudattivat niitä pikku mankeleitaan turhan

sekä poliittiset ja poeettiset teemat eivät varmasti jätä ke-

muuttanut Jyväskylästäkin Kajaaniin uudenvuoden aattona

innokkaasti, myös kusivat hissiin ja töhrivät rappukäytävää

tään kylmäksi. Ohjauksesta, käsikirjoituksesta ja kertoja-

2012. Gradu ei ollut valmistunut, mutta loppusyksystä tuttu

tusseillaan: ”Suomi suomalaisille.” Asumisviihtyvyys oli siis

Francis rakentaa elokuvaan tämän luonto-ihminen

äänestä vastaavan Francisin lisäksi kiitoksia on kuitenkin

työnantaja tarjosi väliaikaisia töitä Jyväskylästä. Näin olin ti-

korkealla tasolla.

-asetelman lisäksi toisen narratiivikerrostuman pitkälle ke-

annettava myös pääosanäyttelijä Tor Johnsonille. Johnso-

lanteessa, jossa työpaikka sijaitsi täysin eri puolella Suomea

hittyneen tieteen vaaroista. Elokuvassa korostuu vastuut-

nin mykistävä muodonmuutos joviaalista tiedemiehestä

kuin kotini.

toman tieteenteon kauhistuttavat seuraukset. Nevadan

primaaliksi pedoksi vaatii kykyjä, jotka nostavat hänet vä-

Niinpä löysin edestäni DDR:n. Jyväskylän edullisinta asu-

jottavansa, omaa sänkyä. Kaikkein eniten DDR:ssä asumises-

lakeuksilla vaaniva peto on seurausta siitä, että tiede on

hintäänkin nykyaikamme arvostetuimpien metodinäytte-

mista tarjoaa tunnetusti ylioppilaskuntamme tuossa Korte-

sa pirstaloitti kuitenkin ero puolisosta ja koirasta. Kummasti

riistäynyt ihmisten käsistä. Narratiivi ei kuitenkaan syytä

lijöiden Robert de Niron ja Al Pacinon rinnalle. Lopullisek-

pohjan massiivisessa betonikolossissa. Mielikuva ahdisti ja

ehtii tottua tiettyihin asioihin, kun asuu toisen kanssa useam-

tästä itse tiedemiehiä, vaan heitä käskyttäviä poliitikkoja.

si arvosanaksi annan elokuvalle Marko Ahosen ja Mikael

kurkkua kuristi. Painoin negatiiviset tunteet taustalle ja arve-

man vuoden. Minkä taakseen jättää, sen jännästi edestään

Tämä tulee hyvin ilmi kertojaäänen lakonisesta toteamuk-

Kosolan arvoasteikolla viisi tähteä viidestä. (5/5)

lin kyllä pystyväni asumaan DDR:ssä pari kuukautta keskellä

löytää.

Beast of Yucca Flats ei yhä tänäkään päivänä ole saanut ansaitsemaansa huomiota."

Pari kuukautta DDR-elämää sai toki arvostamaan omaa
kotiani, mikroaaltouunia, suihkua, jonka seiniä ei pelkää ha-

talvea, luultavasti jopa paleltumatta. Alivuokrasin erään vaih-

Päätös DDR:n purkamisesta oli hyvä ja oikea. Ilahduttavan

to-opiskelijan soluhuoneen kalustettuna ja sitä näkemättä.

hitaasti kuitenkin pyörivät byrokratian rattaat. Yhä olen val-

hyvin negatiivisen kuvan esivallasta ja vallitsevasta järjes-

Joulukuun alussa astuin ensimmäistä kertaa MNOP-komplek-

mis purkamaan DDR-kompleksin – mieluiten räjäyttämällä.

telmästä. Ydinkokeen takana olevia nimettömiä ja kas-

siin ja avasin viidennen kerroksen solukämpän oven. Yllätyin

vottomia amerikkalaispoliitikkoja näkyvämmin esivaltaa

positiivisesti, , ei rottia, ei torakoita , eikä reikiä seinissä. Toki-

Eetu Heiska

edustaa elokuvassa petoa jahtaavat viranomaiset, joiden

han se oli hirveä loukko, huonekalut roskalavakamaa aina sän-

Kirjoittaja asuu onnellisesti rivitalossa

häikäilemättömyys ja ”ammu ensin, kysy vasta sitten” - asen-

kyä myöten ja kylmä oli kuin Stalingradin piirittäjällä.

sesta: ”Touch a button. Things happen. A scientist becomes a beast.” The Beast of Yucca Flats antaa yleisesti ottaen
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