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Puolue sai syksyn 2014 syyskokouksessa Puolueneuvoston, jonka tehtävä on toimia Puolueen perinteikkään toiminnan jatkumisen puolesta.
Neuvoston ohjesäännön mukaan
sen tärkein tehtävä on pitää huolta
siitä, että Puolue ei kaadu koskaan.
Eräs perinteikkäimmistä puolueen
traditioista on tämä lehti, jota on julkaistu vuodesta vuodesta 1984. Elämme
toisin sanoen juhlavuotta. Lehteä ei ole
ilmeisesti julkaistu vuosittain, ja ennen vuotta 2004 julkaistuista lehdistä
Puolueen nettisivuille asti on säilynyt
vain seitsemän numeroa. Vuodesta
2004 lehti on ilmestynyt vuosittain ja
vuodesta 2010 kaksi kertaa vuodessa.
Puolueen vuoden 2014 hallitus
kävi alkuvuodesta keskustelua Puolueohjelman kohtalosta. Keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että
kevään numero julkaistaan ainakin toistaikseksi painettuna 
lehtenä,
mutta syksyn numero vain netissä.
Kysymys on pitkälti taloudellinen,
ja ymmärrän miksi Puolueohjelmaa
julkaistaisiin vain netissä. Tärkeintä
on kuitenkin jatkuvuus ja henkilökohtaisesti pidämme Puolueohjelman
julkaisemisesta jatkamista yhtenä
Puolueneuvoston tärkeänä tehtävä.
Seuraajillamme tulee olemaan kova
työ mahdollisten kirjoittajien etsimisessä, mutta se työ on tehtävä, jos
haluamme yhden Puolueen pitkäai-

kaisimmista perinteistä jatkuvan.
Innokkaiden päätoimittajien lisäksi
lehti tarvitsee innokkaita kirjoittajia, jotka ovat halukkaita jatkamaan
tätä perinnettä. Tätäkään ei lehteä
tehty huvin, vaan jatkuvuuden vuoksi.
Kuten ensimmäisellä Puolueohjelmalla myöskään tällä ei ole mitään
tekemistä oikean puolueohjelman
kanssa eikä sillä tarvitse ollakaan.
Kuten Puolue ainejärjestönä, olkoon
myös Puolueohjelma lehtenä sen
jäseniä varten, yhtenäisyyttä luomassa.
Vuoden 1984 lehdessä, ensimmäisessä
Puolueohjelmassa lehden perustamista perusteltiin sanoilla “koska kaikki
muutkin”. Nyt, 30 vuotta myöhemmin
ei jatketa tätä perinnettä siksi, että
muutkin tekevät niin, vaan siksi, että
perinteet kannustavat meitä siihen.
Akseli Vanhala
Teemu Rinkinen
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Politiikan opiskelijoiden
päivät 2014
Politiikan opiskelijat ympäri Suomen valtasivat lokakuussa
Jyväskylän.
Teksti: Aatu Puhakka Kuvat: Eetu Heiska ja Akseli Vanhala

Perjantai 17.10.
Kesäisen rallihumun ja SuomiPop-festareiden jälkeen saattoi tarkkaavainen
kaupunkilainen kuulla, miten Jyväskylän henkinen ilmapiiri suorastaan
huusi intellektuellia tapahtumaa todistamaan yliopistokaupungin sivistyksellistä puolta. Kuin lahjana taivaasta
Politiikan opiskelijoiden päivien järjestämisvastuu olikin valunut Rovaniemeltä Jyväskylään, tasokkaista tapahtumistaan tunnetulle Puolue ry:lle.
Työryhmä valittiin jo hyvissä ajoin,
kuukausia ennen tapahtumaa. Vastuita jaettiin, töitä paiskittiin ja toisia
tuettiin ylä- ja alamäissä. Harmillisesti osa kaavailluista luennoitsijoista oli estyneitä saapumaan paikalle,
mutta tulevaisuuden asianhoitajina neuvokkaat valtio-opin opiskelijat ylittivät jopa itsensä ja kokosivat
komean tapahtumakokonaisuuden.
Ensimmäisen tapahtumapäivän aamuna tunnelma Agoran aulassa o
 likin
vähintään odottava. Jännityksen ilmapiiriä olisi voinut leikata saksilla.
Joviaalin pyyteettömät toverimajoittajamme olivat olleet M
 atkakeskuksella

ottamassa vastaan ympäri Suomea
saapuneita uteliaita politiikan opiskelijoita. Pikku hiljaa pitkästä matkasta
vielä hiukan pöllämystyneet opiskelijakollegamme löysivätkin tiensä Agoraan lämpimälle vastaanottopöydällemme. Kartat ja esitteet lähes
vietiin käsistä sekä Puolueen epävirallisen, mutta huippulahjakkaan,
graafikon suunnittelema ylisöpö kissamerkki kävi kaupaksi kuin päästöluvat.
Viimein kello löi kaksitoista ja satoja työtunteja vaatinut spektaakkeli
saattoi alkaa. Tilaisuuden juontajana
toimi Jyväskylän halutuin poikamies,
yliopiston elävä legenda, Eetu Heiska.
Juontajan tyylille uskollisesti ensimmäisenä esiteltiin #popjkl14, joka keräsi useita twiittejä, niin puoluelaisten
kuin muualta tulleiden keskuudessa.
Erityisen riemastuttava oli Puolueen
some-aktiviivisimman oikean laiturin,
Janne Heikkisen laatima käsitebingo.
Heiskan tyyliä ja karismaa tihkuneen alkujuonnon jälkeen oli aika
päästää tutkijat lauteille. Ensimmäisenä
vuorossa oli Anna Kronlund aiheenaan
”Yhdysvaltojen kongressi ja poliittinen päätöksentekokulttuuri Yhdys-
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valloissa”. Luento eritteli senaatin ja
edustajainhuoneen rooleja sekä toi
mintatapoja. Luennolla annettiin myös
oivia vinkkejä lisätiedon etsimiseen
sekä linkkejä senaatin ja edustajainhuoneen asiakirjoihin, jotka toivottavasti moni tuleva politiikan tutkija
pani korvansa taakse. Pelkällä House
of Cardsin katsomisella ei suurvallan
liskoihmisten päätöksenteko aukea.
Tämän jälkeen vuorossa oli maistuva lounastauko ja ulkopaikkakuntalaiset pääsivät tutustumaan Sonaatin
erinomaisiin ruokiin. Lounastauon
päätyttyä opiskelijat valuivat takaisin auditorioon violetit mukit käsissään kuuntelemaan seuraavaa luentoa. Varmalla, mutta t
uttavallisen
lämpimällä otteella Eetu Heiska

juonsi lavalle Hanna-Mari Kivistön.
Kivistön luennon aihe oli ”Ihmisoikeudet
poliittisena
käsitteenä”.
Kivistö esitteli yleisölle erityisesti tuoretta väitöskirjaansa, joka koski

turvapaikkaoikeudesta
käytyä kiistaa toisen maailmansodan
jälkeen. Aihe kiinnosti yleisöä ja keräsi kysymyksiä - jopa yksi reipas fuksikin uskaltautui kysymään aiheesta!
Ihmisoikeuksien jälkeen vuorossa
oli kahvitauko, jonka aikana kävi ilmi
puoluelaisten 
moniosaaminen, sillä
työryhmän jäsenet olivat leiponeet
konditoriatasoisia mokkapaloja, jotka löysivät nopeasti tiensä politiikkaa
pulppuaviin suihin. Kova mokkapalojen ja kahvin kysyntä onnistuttiin ennustamaan ja molempia riitti makean-
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ja kofeiininhimoisille politologeille.
Päivän viimeisen luennon pitäjän
roolin sai itseoikeutetusti Jyväskylän
valtio-opin Grand old man, weberguru, professori Kari Palonen. Palosen
luennon aiheena oli ”Kleistheneen reformi malliksi Euroopan parlamentin
vaalitavan muutokselle. Spekulaatiota
EPn vaalien 
parlamentarisisoinnin
mahdollisuuksista”
Käytännössä
Palonen luennoi siitä, mitä muutoksia europarlamenttivaaleille voitaisiin
tehdä kiinnostavuuden lisäämiseksi.
Yhteisenä vaihtoehtona väläytettiin täysin uudenlaista vaalipiirijakoa,
joka ei olisi maantieteeseen sidonnainen. Tällaisessa vaalipiirissä voisi
olla Suomen mukana esimerkiksi Kreikka. Kun vieraamme olivat
saaneet maistaa Palosen luentojen
maagisuutta, oli aika saattaa heidät
majoittujilleen ja valmistautua illan Zoon politikon-sitsejä varten.
Allekirjoittanut
harmillisesti
myöhästyi näiltä sitseiltä ja vielä kaiken lisäksi joutui odottelemaan Koti-

pizzan pizzoja ruokahuollon hieman
pettäessä Puolueesta riippumattomista syistä. Myöhästymisestä onneksi
rangaistiin lempeästi, ylimääräisellä
viinashotilla. Hyvin pian selvisi, että
sitseillä meno oli nimensä mukaan
hyvinkin eläimellinen. Asusteita
löytyi Karhu-naamarista susipaitoihin, lampaista kissoihin. Myös eräs
Majava oli löytänyt tiensä perille.
Juomisten määrä näillä OPM-sitseillä
oli
y
hteiskuntatieteellisen
ylilyövä. Oma kahden litran viinitonkkani kalpeni reilusti lähellä istuneen herrasmiehen litraiselle viinalekalle, joka olikin sitsien jälkeen
tyhjennetty viimeistä pisaraa myöten.
Illan alkoholitarjoiluun oman panoksensa antoivat myös turkulaiset
kollegamme. He olivat omien perinteiden mukaisesti valmistaneet Puolueen istuvalle hallitukselle tummansinistä jallua. Allekirjoittanutkin
pääsi tästä lahjapullosta maistamaan
ja vaikutuksena oli sitseille sopiva seitinohut hiprakka. Sitsit etenivät tuttuun tyyliin ”mikä vitun
biisi tää on” ja ”kohta
loppuu juomat”-toteamusten saattelemina. Ruokana tarjottiin
jonkin sortin kiusausta, jota innovatiivisesti mätettiin lautasille muovituopeilla.
Toastmasterin roolissa nähtiin tyylikkäät
Eetu Heiska ja Anim
Ullah, joiden käsissä
sitsien
kurinpidoll-

6 Puolueohjelma

inen puoli onnistui erinomaisesti.
Kun sitsit olivat ohitse, jäivät
ahkerat työryhmäläiset siivoamaan
sitsitilaa, juhlijoiden rynnistäessä
Anniskeluravintola Rumaan. Lienee
sanomattakin selvää, että muisti-

“Oma kahden litran viinitonkkani kalpeni reilusti
lähellä istuneen herrasmiehen
l
itraiselle viinalekalle, joka
olikin sitsien jälkeen  tyhjennetty viimeistä pisaraa myöten.“
kuvat ovat loppuneet jo kauan ennen tätä hetkeä, joten enempää
raportoitavaa ei valitettavasti ole.

Lauantai 18.10.

Lauantaiaamun heräämisen olotilaa
voi varmasti kuvailla usealla sanalla.
Huono, pelokas, häpeilevä, häkeltynyt
ja voimaton lienevät fiilistä parhaiten
kuvaavia adjektiiveja. Siitä huolimatta, työelämäosuudelle oli lähdettävä,
tosin kaksi tuntia myöhässä. Missatut
luennot harmittavat, sillä sekä SYY:n
että Valtioneuvoksen osuudet keräsivät runsaasti kehuja osallistuneilta.
SYY:n luennolla käsiteltiin yhteiskuntatieteilijöiden työllistymistä, vahvuuksia ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Alumnijärjestö Valtioneuvoksen
osuudella taas esiteltiin valtio-oppia
opiskelleiden henkilökohtaisia uratarinoita ja työnkuvaa. Tämän lisäksi Valtioneuvos jakoi opiskelijat pienryhmiin
tekemään ryhmätöitä, jotka muistuttivat alumnien varsinaista palkkatyötä.

SYY:n ja Valtioneuvoksen jälkeen
vuorossa oli vihreiden Jani Toivolan
eduskunta-avustaja, Puolueen puheenjohtajanakin toiminut Touko
Aalto. Tarkoitus oli aluksi käydä dialogia yleisön ja Aallon välillä, mutta
yleisön darraisuudesta johtunut lievä
passiivisuus teki puheenvuorosta luentomaisen, vaikka kysymyksiä mahtuikin sekaan. Aalto puhui yhteiskuntatieteilijöiden työelämäroolista omasta
vinkkelistään eduskunnasta. Erityisesti Aalto painotti talousasioiden osaamista ja järjestötyön merkitystä tulevaisuuden kannalta. Aallon mukaan
järjestötyö on eduksi erityisesti verkostojen luomisessa ja tulevaisuuden
kokouskäytäntöjen
osaamisessa.
Aallon osuuden päätyttyä siirryimme Opinkiven tiloihin mutustamaan naposteltavia ja tasoittelemaan
pahaa oloa. Hyvävointisimmat rohkenivat saunassakin käydä. Ohjelmaa ei enää ollut vuorossa ja vieraat
pikku hiljaa poistuivatkin kyytejänsä
kohti puoluelaisten vielä jäädessä
naureskelemaan edellistä iltaa dokumentoiville
kännykkävideoille.
Toivon, että vieraille jäi tapahtumasta yhtä hauska kuva kuin itselleni. Tätä
tapahtumaa oli ilo olla järjestämässä.
Tavataan ensi vuonna Helsingissä.
Puolue ry kiittää!
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Italiaan ja takaisin
kulttuurierojen pyörteessä
Kerronpa tarinan. Eräs pikkupoika oli vuosia lukenut tarinoita antiikin mahtavuudesta sekä Rooman
valtakunnan noususta oman aikansa
suurvallaksi. Tarinat Rooman loistos
ta pureutuivat mieleen siinä määrin,
että antiikin historian lukeminen alkoi
sukeutua mittavaksi ajanvietteeksi.
Pieni poika alkoi ajan mittaan kasvaa
isoksi pojaksi ja samalla kiinnostus
tätä mystistä - sekä väkivaltaista ja
rietasta - kulttuuria kohtaan kasvoi.
Hänen oli pakko päästä sinne, länsimaisuuden kehtoon, caput mundiin
ja kokea kaikki se loisto ja suuruus,
joista hän oli lukenut. Lopulta hän
pääsi sinne, ja, noh, suuruutta löytyi, mutta loisto hukkui jonnekin
pastan ja tomaattikastikkeen sekaan…
La città eterna – Rooma, kaupunki,
jonka täytyisi pysyä pystyssä ikuisesti – ainakin siihen asti kunnes kaikki turistit sattuisivat kaikkoamaan.
4. vuoden valtio-opin opiskelijan
kannalta Rooma vaikutti ihanteelliselta kaupungilta, jossa suorittaa
vaihto-opiskelu. 
Erilaisen kulttuurin
ja ilmapiirin kokeminen oli suurin
toiveeni tältä ajalta, ja kuinka paljon
olenkaan sitä kokenut sekä hyvässä
että pahassa. Colosseumin varjo
alkoi ajan myötä näyttää vähem-

hotuksia eivätkä näytä rajoittavan
autoilijoiden käytöstä tuuman vertaa.
Opiskeluelämäkin tarjoaa sääntörik
komuksia Saapasmaassa. Väljän ja
kotoisan kirjaston ohella, merkittävä

“Näin ”peruskilttinä” pohjoismaalaisena lähdin peliin
lopulta mukaan. Aloin matkustaa pummilla lähiliikenteessä, ostin kurssikirjat
halvalla copisterioista, en
laatinut vuokrasopimusta
(enemmänkin välttämättömyys kuin yleinen tapa) ja
niin edelleen.”

yksityinen vaih
toyliopistoni LUISS
Guido Carli tarjoaa, tai siis pakottaa opiskelijan ostamaan kurssikirjat vähintään 80€ kappale. Tämän
lisäksi saan lähes joka päivä taistella muutaman sadan muun opiskelijan kanssa vapaista pöydistä, joilla
opiskella pienen pienellä kampuksella.
Onneksi italialainen mentaliteetti
on löytänyt toisen tien kalliiden kirjojen ostamisen välttämiseksi; nimittäin
aivan yliopiston läheisyyteen, ikään
kuin pilkatakseen yliopiston omaa
kirjavalikoimaa, on perustettu lukuisia
enemmän tai vähemmän laittomia `copisterioita’. Nämä kopiointikaupat tarjoavat halvempia vaihtoehtoja samojen
kirjojen hankkimiseen, mikä on yleisessä tietoisuudessa koko yliopistossa.
Toisaalta italialainen yhteiskunta tuntuu pyörivän jotenkuten täl-

män mahtavalta ja italialaisten
”hälläväliä”- käytös joissain määrin
ärsyttää – mutta tähän italialainen
yhteiskuntajärjestelmä kutakuinkin
pohjautuu. Kaikista hämmentävintä
on korruption yleinen hyväksyminen ja sen näkyminen katukuvassa.
Italia on kuin luotu ”säännöt on
tehty rikottaviksi”- periaatteelle.
Vuokrasopimusten laatiminen on
harvinaista, varsinkin lyhyen asumisajanjakson ollessa kysymyksessä.
Varsinkin Roomassa pysäköintikiellot ovat tuntuvat olevan vain ke-

8 Puolueohjelma

9 Puolueohjelma

laisen “poissa silmistä, poissa mielestä” -ajattelun ympärillä. Monilta
italialaisilta opiskelijoilta olen kuullut,
että italialainen poliittinen järjestelmä sisältää myös edellä mainitun

“Loppujen lopuksi italialaisessa
mentaliteetissa on paljon
puolia, jotka luovat kuvan
ystävällisestä ja yhteisöllisestä kulttuurista, jossa kaikki
voivat olla ystäviä toistensa
kanssa. E

simerkiksi nykyisessä huonossa taloustilanteessa ihmiset kokevat 
olevansa
siinä
mukana
yhdessä.”

tapaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi
erittäin moni italialainen kuuleman
mukaan pystyy nimeämään ainakin yhden kansanedustajan, jolla on
selviä kytköksiä mafiaan. Donitkin siis nauttivat italialaisen kulttuurin hedelmistä täysin siemauksin.
Näin
”peruskilttinä”
pohjoismaalaisena lähdin peliin lopulta
mukaan. Aloin matkustaa pummilla lähiliikenteessä, ostin kurssikirjat
halvalla copisterioista, en laatinut
vuokrasopimusta (enemmänkin välttämättömyys kuin yleinen tapa) ja
niin edelleen. Lopulta nämä 
olivat
vain pieniä ”säännöllisyyksiä”, joita vaihto-opiskelijan täytyi Italiassa
omaksua. Tottakai tiedän, että tällainen käytäntö on yleistä myös muissa
Etelä-Euroopan maissa, mutta minusta tuntuu italialaisten vahvim-
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min ottaneen ”hälläväliä”- asenteen
myös näiden toimien peittelyssä.
Loppujen lopuksi italialaisessa
mentaliteetissa on paljon puolia, jotka
luovat kuvan ystävällisestä ja yhteisöllisestä kulttuurista, jossa 
kaikki
voivat olla ystäviä toistensa kanssa. 
Esimerkiksi nykyisessä huonossa
taloustilanteessa ihmiset kokevat olevansa siinä mukana yhdessä. Tämä
ongelma täytyy siis ratkaista yhdessä,
italialaisella mentaliteetilla, mutta
kuitenkin ratkaista. Olen varma, että
palatessani Suomeen, jään kaipaamaan
paikallista stressitöntä ilmapiiriä, joka
huokuu kaikkialla ympärilläni minne
ikinä menenkin Italiassa. Vähintään
yhtä paljon tulen varmasti kaipaamaan
gelatoa (sorbettimaista jäätelöä, jota
ahmittuani olen saanut lisättyä a inakin
pari lisäkiloa pastantäytteiseen kehooni). Loppukaneettina aiheesta voin sanoa, että italialainen kulttuuri pyörii
letkeällä yhteisöllisyyden 
voimalla.
Tätä voimaa on höystetty hysteerisellä
eurooppalaisuudentunteella – EU:n
liput liehuvat Rooman lähes joka
nurkassa, Italian lipun vieressä.
ERASMUSvaihdostani
voin
vielä sanoa sen verran, että Italia on aivan mahtava maa suorittaa vaihto-opiskelu. Etenkin täysin
erilaista eurooppalaista kulttuuria
janoaville saapasmaa tarjoaa suomalaisen kulttuurin melkein täydellisen
vastakohdan, ainakin järjestelmällisyyden puolesta. Täytyy sanoa,
että artikkelin alussa m
 ainitsemani
pikkupoika lopulta löysi Rooman,
jota hän niin kauan ihaili, mutta

nykyaikaisen historiallisessa loistossa.
Lopetan tämän jutun lentävään
lauseeseen: ”Sinä päivänä kun
Colosseum luhistuu, koko maail
ma loppuu” – ainakin sinä päivänä
mainitsemani pikkupojan kuvitelma roomalaisesta loistosta tuhoutuu,
joten toivokaamme maailman kestävän ainakin hieman pidempään.
Puolueohjelman Italian k irjeenvaihtaja
Petteri Paulaharju
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Onnistumisia
Syyskokous on kokoustettu ja pikkujoulut on pitkästä aikaa juhlittu
niiden yhteydessä. Nyt on siis oiva

hetki tarkastella kulunutta vuotta
pikaisesti onnistumisten näkökulmasta. Älkää kuitenkaan säikähtäkö,
sillä tarkoitukseni ei ole kirjoittaa yhdistyksen toimintakertomusta, vaikka tätä tekstiä pystyn sen tekemisessä
hyödyntämään. Toimintakertomuksessa on tarkoitus tarkastella yhdistyksen toimintaa vuoden ajalta kokonaisvaltaisesti ja kriittisesti, mutta sen aika
ja paikka on tuonnempana, eikä nyt.
Vuoden 2013 tapahtumavastaavien
jäljiltä rima oli asetettu korkealle.
Voin kuitenkin tyytyväisenä todeta,
että rima ei kuluneen vuoden aikana pudonnut. Oluthetkiä järjestettiin
jokaisena kuukautena kesäkuukausia
lukuun ottamatta ja niiden laatu pysyi
tasaisena. Yhdistyksen perinteikkäät
keväiset tapahtumat onnistuivat ja
aiheuttivat jäsenistössä hilpeyttä itse
tapahtumapäivänä ja kenties myös pahoinvointia sitä seuraavana päivänä.
Politiikan
opiskelijoiden
päivät
onnistuivat kokonaisuudessaan, mutta myös opettivat niin tapahtumavastaavia kuin muita työryhmän jäseniä
suuremman mittakaavan tapahtuman
järjestämiseen liittyvistä realiteeteista.
Yrityssektorin toiminta näkyy eniten
yhdistyksen tapahtumissa. Sekä Bar
Passion että Ruma ovat yhdistyksen
yhteistyökumppaneita ja kummankin

yrityksen kanssa solmitut sopimukset sorvattiin tämän vuoden kevään
aikana. Yrityssuhdevastaavan harteilla oli myös haalarien tilaaminen sekä
mainoksien hankkiminen niitä varten.
Kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa
yhdistyksen toiminta nousi uusiin mittoihin ja tämä näkyi etenkin kevään
aikana lukuisten tapahtumien ja vaihto-opiskelijoiden läsnäolon muodossa.
Vuoden aikana myös yhdistyksen
talousasioiden käsittelyä u
 udistettiin.
Heti vuoden alussa teimme hallituksen kanssa reaalitalousarvion
s

euraavalle puolelle vuodelle, jos-

“Kuitenkin mikäli
sääntömuutoksia päätetään
tehdä, niin on parasta toteuttaa ne välittömästi, että
niiden perimmäinen tarkoitus
ja muotoilu ovat vielä mielessä, eivätkä ne unohdu ajan
rattaiden raksuttaessa eteenpäin.”
sa 
suunnittelimme rahankäyttöä
alustavasti ja koko toiminnan kattavasti. Esimerkiksi tapahtumien
kanssa tämä poisti suuria epävarmuustekijöitä, jonka ansiosta voitiin
keskittyä tapahtumien järjestämiseen
rahatilanteesta huolehtimisen sijasta. Sääntöuudistus saatiin vihdoinkin
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tehtyä ja täten toivon, että yhdistys
jatkaisi matkaansa eteenpäin seuraavat pari vuotta ilman sääntömuutoksia, sillä niihin liittyvä valmistelu,
selvittely ja toteuttaminen vievät paljon aikaa muilta asioilta. Kuitenkin
mikäli sääntömuutoksia päätetään
tehdä, niin on parasta toteuttaa ne
välittömästi, että niiden perimmäinen tarkoitus ja muotoilu ovat vielä
mielessä, eivätkä ne unohdu ajan
rattaiden raksuttaessa eteenpäin.
Ainejärjestömme maine pienenä
mutta pippurisena järjestönä voidaan
kutsua jo legendaariseksi. Mairittelevasta kuvasta huolimatta ainejärjestötoiminnan realiteetit ovat
karuja. Olemme pieni joukko opiskelijoita. Vuosittain vain murto-osa
opiskelijoista on mukana varsinaisessa toiminnassa ts. hallituksessa.
Omalla hallituskaudellani hallituksen koko oli 2+7 eli olimme varsin
vähälukuinen joukko. Hallituksen
koosta huolimatta eri sektoreilla
saatiin todella paljon aikaiseksi, kuten aikaisemmissa kappaleissa olen
todennut. Näillä tuloksilla on ollut
kuitenkin hintansa, sillä lähes monen
hallituksen jäsenen voidaan sanoa
palaneen loppuun vuoden aikana, ja
ajoittain yksittäisten jäsenten on täytynyt valita opintojen ja v apaaehtoisen
ainejärjestötoiminnan
väliltä.
Vastoinkäymiset ovat parhain asia
mitä ihmisille ja yhdistyksille voi
tapahtua, sillä niistä yleensä oppii
kaikista parhaiten. Vuoden 2015 hallituksen kokoonpano on 2+9, joka
keventää yksittäisen hallituslais-

en taakkaa 
antamalla hänelle mahdollisuuden k
eskittyä yksittäiseen
hallituspestiin useamman sijasta.
Tätäkin taakka avoidaan vielä keventää. Keventämisellä tarkoitan yhdistyksen jäsenten aktivoimista pienen mittakaavan toimintaan, kuten
omallakin
puheenjohtajakaudella
tehtiin mm. politiikan opiskelijoiden
päivillä sekä kehittämällä tapoja
siirtää hiljaista tietoa eteenpäin vanhojen hallitustoimijoiden johdolla.
Antamalla
jäsenille
mahdollisuuden toimia Puolueaktiivina eli 
vapaaehtoisena henkilönä,
joka auttaa hallitusta haluamallaan sektorilla ja omilla ehdoillaan,
syvennämme Puolueen yhtenäisyyt
tä. Eihän yhdistys ole pelkkä hallituksen leikkikalu, vaan kaikkien
valtio-oppineiden yhteinen projekti.
Onnistumisten ja vastoinkäymisten
kautta on Puolueen toiminnalle luotu parin viimeisen vuoden aikana hyvä pohja, jolta ponnistaa. Nyt
onkin tärkeintä, että tulevien vuosien toimijat ottavat ohjat 
käsiinsä
ja lähtevät ohjaamaan ainejärjestöämme
rohkeasti
eteenpäin.
Topi-Veli Arpiainen
puheenjohtaja
Puolue ry
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Valtio-oppinut
työharjoittelussa
Teksti: Inka Jurkka, Kalle Nikunen ja
Meeri Haapakoski

Olin harjoittelussa liikenne- ja viestintäministeriössä viestintäpolitiikan osastolla viime kevään ja kesän.
Harjoittelupaikan hakemisen aloitin
jo viime vuoden puolella, sillä laitoksen harjoittelutuki oli haettava heti
alkuvuodesta. Harjoittelutuen ehtoihin kannattaa perehtyä hyvissä ajoin,
jotta harjoittelupaikan varmistuttua
ei tule yllätyksiä. Onnekseni pääsin
LVM:n haastatteluun ja sain pian
haastattelun jälkeen tiedon, että minut
on valittu. Yhteydenpito työpaikan
edustajaan sekä laitoksen harjoit-

teluvastaavaan on ennen harjoittelun alkamista ensiarvoisen tärkeää.
Harjoittelu alkoi huhtikuussa ja kesti
neljä kuukautta, joiden aikana opin valtavasti niin ministeriön työtehtävistä
kuin viestintäpolitiikan alastakin.
Olin tehnyt kandidaatin tutkielmani
Yleisradio Oy:stä ja julkisesta palvelusta, joten minulla oli jonkin verran
taustatietoa viestintäpolitiikan alasta.
Mieluisinta työssä oli lainsäädännön
ja toimilupien valmisteluun tutustuminen. Asiat, joita sain olla valmistelemassa, olivat hyvin ajankohtaisia
ja poliittisesti mielenkiintoisia. Esimerkiksi postitoimintaan sekä ohjelmistotoimintaan liittyvät toimiluvat
tulivat tutuiksi ja pääsin niiden valmisteluun myös itse mukaan. Lisäksi
osallistuin työryhmien työskentelyyn,
ja kokousten ja kuulemistilaisuuksien valmisteluun. Tehtäviini kuului
myös kansalaisilta tuleviin kyselyihin vastaaminen, mikä olikin erittäin
hyödyllistä, koska etsimällä vastauksia kansalaisten kysymyksiin opin
itsekin paljon viestintäpolitiikasta.
Korkeakouluharjoittelijana tarvitsin
paljon rohkeutta ja oma-aloitteisuutta,
sillä esimerkiksi viestintäpolitiikkaan
liittyy paljon alakohtaisia käsitteitä,
lakeja ja säädöksiä. Myös ministeriön
toimintatavat olivat minulle ennestään tuntemattomia. Täytyy siis
uskaltaa kysyä ja kyseenalaistaa,
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koska siten oppii parhaiten selviytymään työtehtävistään. Työkavereilta sain onneksi paljon tukea ja
vastuksia kysymyksiini. Koin työni
mielekkääksi ja sopivan haasteelliseksi, ja haluaisin tulevaisuudessakin
työskennellä virkamiehenä. Uramahdollisuuksia meillä valtio-oppineilla on monia ja harjoittelu on erittäin
hyvä mahdollisuus tutustua niihin!

Suoritin korkeakouluharjoitteluni
projektiassistenttina
Valtiokontto
rissa
Kieku-hankkeessa.
Kuulin
harjoittelupaikasta tuttuni kautta
ja normaalin haastatteluprosessin
jälkeen sain paikan. Hakuprosessi
ajoittui helmi-maaliskuulle ja harjoittelu alkoi toukokuun alussa. Olin
harjoittelussa melkein puoli vuotta,
sillä työpaikan puolesta toivottiin,
että voisin työskennellä pidempään.
Omia suunnitelmia piti hiukan jär-

jestellä, mutta siitä ei oikeastaan ollut
loppujen lopuksi mitään haittaa. Pidemmän harjoittelujakson myötä sain
itsekin irti työstä paljon enemmän.
Tein oman harjoitteluni aikaisemmassa vaiheessa opintoja kuin yleensä ja
tämä mahdollistui sen myötä, etten
tarvinnut yliopiston harjoittelutukea
Valtiokonttorin maksaessa palkan.
Valtiokonttori
on
valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva virasto ja Kieku-hanke
on Valtiokonttorissa toimiva toimiala. Hankkeen tarkoitus on kehittää 
valtiolle yhteiset talous- ja
henkilöstöhallinnon prosessit ja
niitä tukeva 
tietojärjestelmä. Hiukan selkeämmin kerrottuna tämä
tarkoittaa, että vuoteen 2016 mennessä miltei 
j
okainen ministeriö ja
niiden alaiset virastot tulevat käyttämään samaa tietojärjestelmää, josta
työntekijät näkevät esimerkiksi omat
lomapäivät, työtunnit ja palkkalaskelmat. Tämän hankkeen sisäistäminen
oli harjoittelun suurimpia haasteita, sillä kyseessä ei ole ihan yksinkertaisin asia. Hankkeen täydellistä
ymmärtämistä minulta ei tietenkään
odotettu,
mutta
p

erusideasta
sain kyllä kiinni melko nopeasti.
Sain tehdä harjoittelussa monipuolisia työtehtäviä. Osittain ne olivat sihteerille ominaisia tehtäviä, kuten erään
viikoittaisen kokouksen sihteerinä
toimiminen, kokousten varaaminen
sekä tapahtumajärjestelyissä avustaminen. Pääsin myös avustamaan hankkeen viestinnässä, jonka myötä pääsin
tekemään esimerkiksi haastatteluja ja
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juttuja hankkeen verkkosivuille. Harjoittelun loppupuolella sain tehtäväksi opetella verkkokoulun käyttöä sekä
erilaisten kyselyiden laatimista. Oli
kiinnostavaa nähdä kuinka hankkeessa työskennellään, sillä se eroaa
jonkin verran niin sanotusta tavallisesta virastosta. 
Harjoittelupaikka
oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä
näköalapaikka
valtionhallintoon.
Harjoittelu antoi hyvän irtioton
opiskeluelämään, sillä sen avulla pystyn hieman paremmin hahmottamaan omia tulevaisuuden suunnitelmiani. Suosittelen harjoittelua jokaiselle
valtio-opin opiskelijalle, sillä sen
tuoma kokemus on kullanarvoista!

Olin puoli vuotta harjoittelussa
Kansaneläkelaitoksella
Jyväskylän
keskustassa. Minut palkattiin verk-

komarkkinoinnin kampanjaan, johon on palkattu aikaisempina vuosinakin väkeä yhteiskuntatieteellisestä
tiedekunnasta. Työnkuvaani kuului
asiakaspalvelua ja muita toimiston arjen pyörittämiseen liittyviä tehtäviä.
Erityistehtäväni oli auttaa ja opettaa
ihmisiä käyttämään Kelan verkkosivuja ja sen toimintoja. Asiakaspalvelu
Kelassa oli joskus hieman vaativaa,
etenkin silloin kun ihmiset eivät olleet
hirveän tyytyväisiä Kelan tekemiin
päätöksiin. Silloin sitten ihmetellään
yhdessä, että mikä on mennyt pieleen.
Vaikka Kela ei ehkä ole maineeltaan
kaikkein trendikkäin paikka olla
töissä, niin itse viihdyin siellä valtavan
hyvin. Työssä oppi Suomen sosiaaliturvajärjestelmästä yhtä jos toista, ja
tämän lisäksi pääsi tutustumaan Kelan
organisaatioon ja sen rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Yllättävän
moni asia virtaa Kelan kautta, kuten
monet kansainväliseen vakuuttamiseen ja sairaanhoitoon liittyvät asiat.
Myös Kelan ”tädit”, eli työporukkani, oli äärimmäisen mukavaa sakkia.
Toimiston arki rullasi suhteellisen
vaivattomasti hyvän työilmapiirin takia ja muilta sai vertaistukea, jos joku
asia alkoi kismittää. Uskon Jyväskylän
Kelan vastaisuudessakin rekrytoivan
porukkaa joko johonkin kampanjaan tai kesätöihin ja mahdollisuuden
auetessa suosittelen lämpimästi valtio-opin
opiskelijalle
työskentelyä Kansaneläkelaitoksella. Hyvää
työkokemusta ja mukavaa puuhaa!
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Uuden puheenjohtajan
tervehdys
JYY järjesti nyt loppuvuodesta 2014
AcademicLove-kampanjan,
jonka
tarkoituksena oli jakaa opiskelijoiden
kokemuksia yhteisöllisyyden tunteesta opiskelija-arjessa. Aloin myös itse
pohtimaan missä olen yhteisöllisyyttä eniten yliopistourani aikana kokenut. Minulle yhteisöllisyys tarkoittaa
ennen kaikkea opiskelukavereita ja
heidän kanssaan vietettyä aikaa ja
jaettuja kokemuksia. Luentoja meillä
valtio-opissa on todella vähän ja kaikilla omat kiireet ja menot joten yhteisen ajan löytäminen opiskelukavereiden kanssa on usein todella haastavaa.
Sitten se iski, Puolueen oluthetket.
Tietysti. Oluthetket ovat olleet loistava kuukausittainen tilaisuus, johon
puoluelaiset ovat yhdessä kokoontuneet. Kaikki mahtavat opiskelijakaverit samassa paikassa, samaan aikaan
- yhteisöllisyyttä ja yhdessäoloa parhaimmillaan. Erityisen iloinen olen
siitä kuinka hyvin eri vuosikurssit ovat
aina ottaneet uudet opiskelijat vastaan
ja osaksi Puoluetta. Paljon keskuudessamme huudeltu iskulause ”Puolue on
yhtenäinen” todella pitää paikkansa ja
parhaiten sen olen itse saanut kokea
erityisesti oluthetkissä ja tietysti myös
muissakin Puolueen tapahtumissa.
Tulevana vuonna haluan erityisesti kehittää Puolueen yhteisöllisyyttä
ja tehdä Puolueesta entistä helpom-

min lähestyttävän koko jäsenistölle.
Aion suhtautua avoimesti uusiin ideoihin ja kokeilla rohkeasti uutta,
mutta samalla kunnioittaa Puolueen
arvokkaita perinteitä. Mielestäni parhaiten tämä onnistuu hallituksen ja
koko jäsenistön välisellä yhteistyöllä,
mutta myös ottamalla oppia esimerkiksi toisilta järjestöiltä ja toteuttaa
heidän kanssaan yhteistä opiskelijoiden edunvalvontaa ja tapahtumia.
Olen erittäin innoissani ja otettu
saadessani toimia Puolue ry:n tulevana puheenjohtajana ja erityisen
iloinen olen siitä kuinka moni ensimmäisen vuoden opiskelija lähti
hallitustoimintaan mukaan kehittämään yhteistä ainejärjestöämme.
Haasteita ja opittavaa riittää varmasti
kaikille, mutta meillä on monipuolinen, innovatiivinen ja innokas hallitus toteuttamaan Puolue ry:n tulevaa
vuotta, joten en ole yhtään huolissani!
Mukavaa ja rauhallista loppuvuotta
kaikille
puoluelaisille,
nähdään viimeistään ensi vuoden ensimmäisessä oluthetkessä!
Uusi puheenjohtaja
Essi Tarkiainen
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Kaamos
“Voimme tehdä lain, että aurinko paistaa yöllä. Mutta ei se silti
paista”, totesi Teuvo Hakkarainen
hiljattain puolustaessaan kantaansa
avioliittolakia koskevassa kes
kustelussa. Netin näsäviisaimmat
veivät hetkessä pohjan Hakkaraisen
analogialta huomauttaessaan, että
aurinko kyllä paistaa keskikesän aikaan öisinkin näillä leveyspiireillä.
Hakkaraisen unohdus on kuitenkin täysin ymmärrettävä. Marraskuussa aurinko ei paistanut
liioin päivällä kuin yölläkään.
Jyväs
kylässä auringon valosta sai
nauttia vaivaiset kymmenen tuntia.
Vaikka olisi nähnyt yli 50:nä vuotena aurinkoisia kesäöitä, kuten
kansanedustaja Hakkarainen, voi
niiden olemassaolon unohtaa tyys
tin vuoden pimeimpään aikaan.
Pimeä aika aiheuttaa ihmisissä,
edellä mainitun kaltaisen, ajoittaisen unohtelun lisäksi, myös
muita ikäviä seurauksia: sekava
unirytmi, väsymys, apea mielia
la ja keskittymisvaikeudet olivat marraskuussa kirjaston kahvipöydän
kestopuheenaiheita.
Kaikki tämä ajoittuu tietysti vuoden kiireisimpään aikaan, kun syksyn opiskelut olisi saatava pakettiin

ennen joulunviettoon lähtemistä.
Keskusteluissa on myös ilmennyt syksyn pimeyden aiheuttamien oireitten olevan varsin yksilöllisiä. Toisilla unirytmi siirtyy vain
hieman, toiset saattavat valvoa
kokonaisia öitä. Myös syksyisen
väsymyksen heijastuminen o
miin
töihin ja opintoihin on yksilöllistä.
Itse kuulun siihen joukkoon,
joka kokee syysapatian aina
melko voimakkaana. Nukkumaanmeno viivästyy ilman syytä aamun pikkutunneille saakka, päivät
menevät ohi väsymyksen vuoksi

ja muutenkin vähäisestä keskittymiskyvystä on jäljellä vain rippeet.
Tämä syksy on onneksi ollut
tavallista parempi. Suurimpa
na syynä näen kirkasvalolampun
halailemisen lisäksi muuttopuuhien
aiheuttaman positiivisen stressin ja
kiireisen aikataulun, joka on pakottanut väsymyksen taka-alalle.
Myös
säännöllisen
epäsäännöllinen liikunta ja muut arkiset
aktiviteetit auttavat jaksamaan.
Kaikilla on varmasti omat keinonsa, joiden avulla syksystä voi
tehdä itselleen siedettävämmän.
Mikäli oireet kuitenkin muuttuvat sietämättömiksi tai eivät ota
loppuakseen, voi olla syytä kääntyä ammattilaisen avun puoleen.
“Mielenterveyden ongelmat ovat
yliopisto- ja korkeakouluopiskeli-
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joiden yleisimpiä terveysongelmia”,
kerrotaan YTHS:n sivuilla. Tämän
vuoksi mielenterveyden ongelmien hoitamiseen panostetaan.
Kuitenkin
suuresta
asiakasmäärästä johtuen palvelut
saattavat olla ruuhkaisia, joten
mikäli apua tarvitsee, kannattaa sitä aina hakea hyvissä ajoin.
Haluaisin vielä lisätä, että minulla on omakohtaisia kokemuksia
YTHS:n mielenterveyspalveluista
ja ne ovat yksinomaan positiivisia. Myöskään hoidon hakemisen
kynnystä ei kannata nostaa tai tehdä sitä itselleen hankalaksi ajattelemalla, että siinä olisi jotakin
hävettävää. Aina ei vaan pärjää
omillaan, eikä onneksi tarvitsekaan!
Toivottavasti arvon lukijat ovat
jo kaamoksensa selättäneet keinolla millä hyvänsä, vaikka taivaalle
katsominen suo edelleen vain harvoin lohtua. Täytynee vain luottaa
siihen, että kyllä se aurinko vielä
joskus paistaa.

Teemun TOP-3
1. Ei se päämäärä, vaan liike, sanoi
Eduard Bernstein jo aikoinaan.
Vaikka tehtävät tuntuisivat mielettömiltä ja väsyttäisi, on hyvä silti
painaa eteenpäin! Tietenkin on
osattava myös levätä, mutta liikaa
yksinolo passivoi ja lisää väsymystä entisestään.
2. Ruoanlaitto ja liikunta. Kaksi asiaa, jotka piristävät, vaikka
aloittaminen saattaakin tuntua
vaikealta.
3. Kaverit. Kirjasto on muutakin
kuin hyvä opiskelupaikka. Juttuseura piristää ja kavereilta saa
loistavaa vertaistukea pimeyden
selättämiseen.

Yölläkin, vaikka Viitasaaren visiiri
muuta väittäisikin.
Rauhallista joulua
uuttavuotta!

ja

hyvää

Teemu Rinkinen
Hallituksen sosiaalipoliittinen
vastaava
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