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PÄÄKIRJOITUS

Puolueohjelma on yhtenäinen!

Viimeistään kuluneen syksyn edarivaalien myötä
korviini alkoi kantautua sisällöltään ja sävyltään
sekalaisia keskustelunpätkiä siitä, kenen joukoissa kukakin seisoo ja mille puolueelle itse
kukin on sielunsa myynyt.
Valtio-opin opiskelijoiden porukassa
tällainen pohdiskelu on enemmänkin sääntö
kuin poikkeus, joten en käytä palstatilaa keskivertovaltio-oppineen ajatusmaailman kummastelemiseen. Sen sijaan Puolueohjelman suhteen
tällaiseen mietiskelyyn ei pitäisi olla tarvetta.
Viimeistään siinä vaiheessa, kun ilmassa alkoi liikkua spekulaatioita siitä, kallistuuko
tämä Puolueohjelman numero poliittisesti oikealle vai vasemmalle, aloin pohtia lehden linjaa ja
sitä, millaisilla juttuvalinnoilla voitaisiin välttää
leimautuminen poliittisen kentän jompaan kumpaan nurkkaan.
Sanomattakin on selvää, että ainejärjestön ja
siten myös sen julkaiseman lehden tulisi olla, ja
ovatkin, poliittisesti sitoutumattomia.
Määritettäköön siis lehden virallinen
linja, joka ei tähän mennessä liene jäänyt kenellekään epäselväksi.
Puolueohjelman kantavina teemoina
ovat valtio-oppi ja politiikka, joten erilaisten
puoluepoliittisten toimijoiden esittelyiltä ei voida välttyä.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lehti ilmaisisi kannatustaan muille poliittisille tahoille kuin
Puolue ry:lle, joka sitoutumattomuudestaan huolimatta voidaan paloslaisesti määrittää hyvinkin
poliittiseksi toimijaksi.
Viime keväänä käyty Puolueen sähköpostilistan käyttöä koskeva debatti poiki lentävän lauseen, joka mielestäni sopii myös tähän
yhteyteen: Puolue on yhtenäinen!
Jätetään siis vasemmiston ja oikeiston
välinen köydenveto muihin yhteyksiin ja luodaan
puoluerajat ylittävä hyvä ainejärjestöhenki.
NINA MOISIO
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Draamaa edarissa

Jyväskyläläiselle yliopistopolitiikalle on leimallista, no, poliittisuus. Täällä on tärkeää olla
sitoutunut. Eri ryhmien väliset kiistat voivat
ulkopuolisen silmissä vaikuttaa huvittavilta ja
turhan vakavilta. Poliittisella sitoutumisella on
kuitenkin myös puolensa. Ihmiset eivät pelkää
leimautumista ja se on jopa suotavaa. On parempi saada ikuinen leima otsaansa kuin esiintyä
poliittisesti sitoutumattomana viisastelijana.
No entäs ne haittapuolet? Pahimmillaan
eri ryhmät pysyvät omissa oloissaan ja kauhistelevat kuinka nuo toiset ovat ihan väärässä. Näin
edustajistovaalien tiimellyksessä, kaikki ryhmittymät ryömivät ulos koloistaan ja kuuluttavat
ilosanomaansa kampuksella. Vaalipaneeleissa
mitellään siitä, miksi juuri me olemme parempia
kuin nuo toiset. Joillekin tämä voi olla hämmentävää tai jopa ahdistavaa. Miksei kaikki vaan voi
olla kavereita ja unohtaa se ikuinen puoluepolitiikka?
Parhaimmillaan poliittinen sitoutuneisuus on rikkautta. Kun ollaan eri mieltä, saadaan
aikaan keskustelua, joka voi johtaa yhteistyöhön
eri tahojen kesken. Mikäs sen mukavampaa.
Näinhän sen pitäisikö mennä, eikö? Edustajistossa eri ryhmittymät ovat samassa sopassa
päättämässä asioistamme. Yliopistopolitiikan ei
tarvitse olla yhtä suurta konsensusta, pikemminkin yhtä suurta kompromissia. Samassa sopassa
olevat edustajat joutuvat väkisinkin miettimään
yhdessä, miten homma saadaan toimimaan.
Sopasta on mahdotonta edes yrittää päästä pois.
Eikä pidäkään yrittää.
Kaikkia ryhmiä tarvitaan, jotta sopasta saadaan tasapainoinen makuelämys. Täytyy
olla vähän luomuporkkanaa, pirkkaperunaa ja
HK:n sinistä. Poliittisesti sitoutuneita ja sitoutumattomia tarvitaan, jotta kaikki muistaisivat,
että toisellakin tavalla voi asiaa ajatella. Se on
mielestäni hyvää yliopistopolitiikkaa.
KRISTIINA TAMMINEN
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UUTISET

Hallitus vuodelle
2010

Puolueohjelma

Historiallinen voitto

ilmestyy kahdesti

köydenvedossa

Marraskuun lopulla pidetyssä yhdistyksen
syyskokouksessa valittiin Puolueelle uusi
hallitus. Puheenjohtajana toimii Kimmo
Parhiala ja varapuheenjohtajaksi valittiin Nette Männistö. Hallituksen jäseniä
vuonna 2010 ovat Eetu Heiska, Anim
Ullah, Moona Kuukka, Suvi Lemetyinen,
Katariina Karjalainen, Kati Rannanpiha,
Ville Pekkala ja Esa Lappalainen.

myös 2010

Vuoden 2009 fuksit katkaisivat vuosikausia jatkuneen tappioputken ja voittivat
Fokuksen fuksiaisissa perinteisesti järjestetyssä köydenvedossa.
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Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin
Puolueohjelman tuleviksi päätoimittajiksi
Nina Lindberg ja Jukka-Pekka Ronkainen.
Molemmat päätoimittavat yhden numeron
tulevan vuoden aikana.
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VAIHTO

Unessa vaihtokokemus Portugalista
Teksti & kuvat Nina Lindberg
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VAIHTO

Miten päästä yli parhaimmasta ajasta elämäänsä? Ensinnäkin hyväksymällä sen,
ettei koskaan enää tule olemaan yhtä
vapaa kuin niinä kuukausina vaihdossa.
Toisekseen antamalla itselleen oikeuden
romantisoida kyseistä aikaa mielin määrin,
mutta yrittämällä pitää mielessä, ettei sitä
aikaa saa enää koskaan takaisin. Jälkeenpäin vaihtoaika vaikuttaa unelta, täysin
irralliselta osalta elämää, joka on vaikea
millään lailla kytkeä maailmaan täynnä
odotuksia ja velvoitteita – juuri sitä pahinta
– arkea.
Lähdin vaihtoon hyvinkin sekavissa tunnelmissa. Kuinka itkinkään silmät päästäni
Helsinki-Vantaalla, Frankfurtin lentokentällä sekä vielä keskellä rankkasadetta
Porton keskustassa sunnuntai-iltana, ympärilläni ei ristinsieluakaan. Tosiasia, ettei
Etelä-Euroopassa harrasteta sisälämmitystä, ei parantanut tunnelmaani vaan kääriytyneenä toppatakkiin skypettäen Suomeen
vietin ensimmäisen yöni Portossa.
Ennen varsinaisen opiskelun alkua Portossa lähdin kuukaudeksi pieneen vuoristokaupunkiin, Covilhaan, jossa osallistuin
EILC-kielikurssille. Kurssin tarkoituksena
oli ajaa osallistujat sisään portugalilaiseen
kulttuuriin ja tarjota eväät jokapäiväiselle selviytymiselle maan kielellä. Tässä
tehtävässä kurssi onnistui täysin. Meitä
kärrättiin pitkin ja poikin itäistä Portugalia
sekä opetettiin syömään ”oikeina” aikoina
ja ”oikeita” asioita. Toisin sanoen tämä
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tarkoitti aamupalaa kotona sekä yliopistolla, leivonnaisia jokaisella tauolla sekä
lounasta kahdelta iltapäivällä ja illallista
kymmenen aikaan illalla. Vastapainona
mielipuoliselle syömiselle oli 90 asteen
mäkien kapuaminen päivittäin yliopistolta
kotiin sekä vaeltelut vuorella viikonloppuisin.

” 24-vuotiasta,
hulluimmat opiskelijavuodet kokenutta
eivät enää kiinnostaneet jääpalaleikit ja
Pimps and sluts
-teemaillat.”

Kuukausi vierähti uskomattoman nopeasti ja pian jouduin palaamaan Portoon.
Elämä Covilhassa jäi kummittelemaan
mieleeni ja vietinkin ensimmäisen kuukauden lähinnä kestiten ystäviäni jotka
vierailivat luonani Covilhasta. Ongelmaksi koitui ylimielinen asenteeni ESN (Erasmus Student Network) -bileitä kohtaan.
24-vuotiasta, hulluimmat opiskelijavuodet
kokenutta eivät enää kiinnostaneet jää-
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palaleikit ja Pimps and sluts -teemaillat.
Pelastuksenani olivat asuinkumppanini,
jotka olivat viettäneet Portossa jo yhden
lukukauden. Portosta paljastui heidän
kauttaan täysin uusi, vaihtoehtoinen puoli,
jota en uskaltanut odottaakaan.
Porto on maan kulttuurinen kehto. Joka
viikko kaupungissa on ilmaisia konsertteja, teatteri- ja katutapahtumia. Kaupunki
elää jatkuvasti ja on täynnä pieniä piilotettuja kahviloita, taidegallerioita ja savuisia piilokapakoita. Parhaana antina olivat
kuitenkin casa de fadot, paikalliset pienet
kuppilat, joissa sai kuulla portugalilaista
kansanmusiikkia, fadoa. Fado iskee suoraan sieluun. Se on kaipuun ja nostalgian
rikastamaa tunnelmallista musiikkia, jossa
kaksi kitaraa säestävät ilmeikästä mies- tai
naislaulajaa. Parhaimmillaan se on kuppiloissa, joihin paikalliset mummot ja papat
kokoontuvat laulamaan. Yksi esiintyy,
toiset kuuntelevat, jotkut kyynelehtivät
ja jotkut vaipuvat oman elämänsä epätoivoon. Ei kuulosta eteläeurooppalaiselta
mentaliteetilta, eihän?
Opiskelu Porton yliopistossa oli positiivinen kokemus. Universidade do Porto on
maan paras yliopisto ja tämä näkyy tavassa, jolla vaihto-oppilaista pidetään huolta.
Survival kit ei ollut ehkä Jyväskylän yliopiston luokkaa, mutta prepaid-liittymällä
ja kaupungin kartoilla pääsi jo pitkälle.
Luennot osoittautuivat hyvinkin miellyttäviksi; 20 oppilaan ryhmät jossa opetus
perustui opiskelijoiden osallistumiselle.
Ongelmia minulle tuotti kuitenkin portugalin kieli. Opin kieltä juuri sen verran
että pystyin käymään keskustelua ja ymmärtämään pääosin mitä minulle puhuttiin.
Virhe oli mennä puhumaan professorille

VAIHTO

portugalia, joka vuolaasti kehui kielitaitoani ja joka määräsikin minut parantelemaan
sitä vielä entisestään lukemalla 500-sivuisen kirjan portugaliksi ja tekemällä siitä
kriittisen analyysin. Tästä seurauksena
matkustelu alkoi yllättäen maistua paremmalta kuin opiskelu ja pääsiäisen jälkeen
vietin pääasiassa aikani reissun päällä tai
vieraita kestittäessä

” Paikalliset ovat
äärettömän turhautuneita politiikkaan,
mutta jaksavat
jauhaa siitä yöt
läpeensä.”

Mitä tulee maan kansalliseen politiikkaan,
on kiinnostavaa kuinka jokainen puolue
on nimetty jollain tavalla sosialistiseksi. Paikallinen SDP osoittautui yllättäen
keskustaoikeistolaiseksi ja Salazarin oikeistodiktatuurivallan peruja on se, ettei
mikään puolue uskalla julistautua suoraan
oikeistolaiseksi. Paikalliset ovat äärettömän turhautuneita politiikkaan, mutta
jaksavat jauhaa siitä yöt läpeensä.
Paras paikka poliittiselle keskustelulle on
satavuotias kahvila Piolho (suom. täi),

joka oli yksi vallankumouksen tärkeimmistä suunnittelupaikoista. Paikallisen
tavan mukaan iltaelämä alkaa kyseisestä
kahvilasta. Keskiyöllä Piolhon edusta täyttyy opiskelijoista ja muusta akateemisesta
ja vähemmän akateemisesta väestä. Kahvilan ulkopuolella seistään parhaimmillaan
viisi tuntia, jonka jälkeen yö (aamu) jatkuu
läheisissä yökerhoissa. Kotiin on tavallista
taapertaa kello kymmenen aamulla, kunnollisen aamiaisen jälkeen. Mielenkiintoista paikallisessa juomakulttuurissa on
se, ettei ylilyöntejä tapahdu (paitsi Queima
das Fitas -opiskelijafestivaalin aikana toukokuussa) mutta yössä viihdytään aamuun
asti ja silti luennolle tai töihin raahaudutaan unettomasta yöstä huolimatta. Maassa
ei myöskään olla huolissaan alkoholin
vaikutuksen alaisena autoilusta ja tämä
kieltämättä näkyi ajotavoissa.
Liikenne, sekä julkinen että yksityinen,
poikkeaa Suomesta radikaalisti. Portossa,
joka on suurin piirtein Tampereen kokoinen kaupunki, löytyy metro, kattava
bussiverkosto sekä toimiva lähiliikennejunaverkosto. Tämän lisäksi jokaisella
kaupunkiin johtavalla tiellä on tietullit.
Silti yksityisautoilu kukoistaa. Portugali
on autojen paratiisi. Jalankulkijat väistävät
autoilijoita, liikennevaloista ei välitetä ja
taajama-alueella saatetaan posottaa satasta jumputtaen drum’n’basea. Portugaliin
mentäessä taskuvarkaita ei tarvitse pelätä
yhtä paljoa kuin autoilijoita.
Huolimatta vastuuttomasta autoilusta,
portugalilainen kulttuuri on suomalaisen
helposti omaksuttavissa. Jaamme samanlaisen melankolisen mentaliteetin ja ken-

ties pienen ulkopuolisen tunteen. Molemmat päinvastaisilla periferioillaan joutuvat
taistelemaan paikastaan eurooppalaisessa
yhteistyössä aina tuntien pientä alemmuudentunnetta naapureitamme kohtaan
(Suomi – Ruotsi, Portugali – Espanja).
Molemmat ovat murheellisten laulujen
maita.

”Miksi vaihtovuosi
tuntui unelta?”

Portugaliin ei ollut vaikea sopeutua eikä
kulttuurishokista ollut tietoakaan. Itseasiassa paluu Suomeen tuntui vaikeammalta.
Mihin jäi poskisuudelmat, kohteliaisuus
ja myöhäiset illalliset kera hyvän ja halvan viinin? Kaikesta romantisoimisestani
huolimatta, ne jäivät siihen maahan, jossa
päivittäin tunsin huonoa omatuntoa pohjoismaalaisesta hyvinvoinnistamme kulkiessani kortteleiden läpi, jossa ihmisillä ei
ollut edes juoksevaa vettä. Vaihto-opiskelun huumassa on helppo unohtaa ympäröivä todellisuus, mutta joka on kieltämättä
yksi niistä syistä jonka takia vaihtoon
lähdetään.
Miksi vaihtovuosi tuntui unelta? Kuvittele eteesi iltahämärä, auringon kultaama
oranssi taivas ja kaupungin valot, jotka
heijastuvat edessäsi kiemurtelevasta joesta. Jaat ystäviesi kanssa pullon portviiniä ja
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viestiiviestii ja ke

korkeakouluharjoitte
kehitysvies
Teksti:

ﬁnland.ﬁ, Kehitys-Utveckling –lehti sekä
kehitysviestinnän toimittamat julkaisut.
Näiden lisäksi kehitysviestintä on mukana
eri tapahtumissa.

Sain laitoksen harjoittelutuen varasijalta
maaliskuun puolenvälin jälkeen. Olin siis
myöhässä harjoittelupaikkahaussa, sillä
useat paikat oli täytetty jo tammikuussa
loppuvuonna tuen saaneilla. Kyselin harjoittelupaikkaa ensisijaisesti ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosastolta, jonka
viestintäyksikön kehitysviestintäryhmässä
löytyikin vielä tilaa yhdelle harjoittelijalle.
Kehitysviestintäryhmän tehtäviä ovat kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön
liittyvä kansalais-, media- ja sidosryhmäviestintä, viestinnän keinoin toteutettava
tuki oppilaitoksissa ja muualla suomalaisessa yhteiskunnassa toteutettavalle
globaalikasvatukselle sekä kehy-asioihin
liittyvä asiakas- ja tietopalvelu. Lyhyesti
sanottuna kehitysviestinnän tehtävänä on
kertoa kansalaisille, mihin Suomen kehitysyhteistyövarat menevät ja mitä niillä
saavutetaan sekä lisätä tietoisuutta kehitysmaista. Tiedotuksen pääkanavina toimivat kehitysviestinnän verkkosivut global.
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Kokemukseni ja tietämykseni kehitysyhteistyöasioista olivat ennakkoon varsin
vähäiset. Kehitysviestintäläiset kuitenkin
korostivat, että kyseessä on harjoittelu,
joka tutustuttaa uuteen ja antaa osviittaa siitä, haluaako jatkaa kehitysasioiden
parissa. Uskon, että paikka oli minulle
lopulta aivan paras harjoittelupaikkavaihtoehto kaikin puolin, niin henkilökohtaisen
oppimisen ja kehittymisen kannalta kuin

”Työtehtävät olivat
moninaisia ja
mielekkäitä.”
myös tulevan työuran ja verkostoitumisen
puolesta.
Harjoittelutehtävikseni oli suunniteltu
tutkimus sosiaalisen median käytöstä ulkoministeriön kumppanuusjärjestöissä,
kehitysyhteistyön rahoitushankkeiden
sekä vuosikertomuksen kieliversioiden

PUOLUEOHJELMA

päivitykset nettisivuille, kouluille suunnatun YK:n vuosituhattavoitteisiin liittyvän
elokuvan postituksen järjestelyt, digitalisoitujen diakuvien arkistoiminen ulkoministeriön sähköiseen kuva-arkistoon,
hallinnollisia tehtäviä ja asiakaspalvelua
sekä muutaman verkkojutun kirjoittamista. Lopulta tein kaikkia edellä mainittuja
asioita. Näiden lisäksi pääsin osallistumaan ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyrysen pressitilaisuuksiin, YK:n
apulaisasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten
seminaariin ja humanitaarisen avun päivän
tiedotukseen sekä kirjoitin useita juttuja
niin ministeriön ulkoisille kuin sisäisille
verkkosivuille.
Työtehtävät olivat moninaisia ja mielekkäitä. Ensimmäinen tehtäväni oli kartoittaa
ulkoministeriön kumppanuusjärjestöjen
sosiaalisen median käyttöä. Kumppanuusjärjestöillä tarkoitetaan kehitysyhteistyötä
tekeviä kansalaisjärjestöjä, joita ministeriö ensisijaisesti tukee. Kirjoitin aiheesta
koosteen UM:n arkistoon sekä global.ﬁnland -sivuille. Sosiaalinen media, sen puolet ja vaiheet tulivat tutuksi, sen merkitys
organisaatioiden viestinnässä on muodostumassa entistä tärkeämmäksi. Sen vuoksi
myös kehitysviestintä käyttää aktiivisesti
sosiaalisen median keinoja.

Satu S

TYÖHARJOITTELU

kehittyykehittyy –

tteluni ulkoministeriÖn
viestinnÄssÄ
Satu Seppänen

Olin myös mukana suunnittelemassa ja
toteuttamassa ensimmäistä maailman
humanitaarisen avun päivän viestintää
Suomessa. Kartoitin haastateltavia, kirjoitin verkkojuttuja ja kokosin taustatietoja.
Haastattelin humanitaarisen avun päivään
liittyen Suomessa vierailulla olevaa Uniceﬁn Costa Rican edustajaa sekä puhelimitse
Maailman elintarvikeohjelman Tshadissa
toimivaa suomalaisjohtajaa.
Näiden lisäksi osallistuin ministeriön järjestämään seminaariin apulaisasiantuntijoille ja YK:n vapaaehtoisille, jotka toimivat kentällä parhaillaan tai olivat juuri
palanneet pestiltään. Seminaari oli antoisa,
tein siitä jutut niin ulkoisille kuin ministeriön sisäisille verkkosivuille. Apulaisasiantuntija- ja vapaaehtoisohjelmat ovat
myös käytännön esimerkkejä siitä, mihin
ja miten kehitysyhteistyövaroja käytetään:
suomalaista nuorta osaamista ja sitoutumista välitetään sitä kautta YK:n alaisiin
järjestöihin ja eritoten kentälle.
Sisällöntuoton lisäksi myös verkkosivujen
päivitys tuli tutuksi. Vaikka päivitysjutut olivatkin rutiininomaista puurtamista,
olivat sisällöt opettavaisia ja myöhemmin
ymmärsin, kuinka merkittävää sinänsä irrallisten yksityiskohtien päivitys oli kokonaisuuden hahmottamisen kannalta, sillä

ne konkretisoivat kehityspoliittista ohjelmaa sekä käytännön kehitysyhteistyötä.
Arkistoitavien kuvien kautta hankkeet, numerot ja kohteet tulivat konkreettisiksi.
Tiedotusasioiden puitteissa saa olla yhteyksissä monen tahon suuntaan. Koin, että
harjoittelupaikkani oli oiva näköalapaikka verkostoitumisen ja osastojen välisen
yhteistyön kannalta. Kehitysviestintä oli
aiemmin osa kehityspoliittista osastoa,
nykyisin siis osa viestintä- ja kulttuuriosastoa. Yhteistyötä tehdään oikeastaan
kaikkien ministeriön tahojen kanssa, pää-

kanssa mm. humanitaarisen avun päivän
ja apulaisasiantuntija-seminaarin raportoinnin puitteissa. Yhteistyön ja juttujen
kirjoittamisen myötä laajentui kuvani siitä,
mitä kaikkea ulkoministeriössä tehdään,
ja mikä osasto vastaa mistäkin asiasta.
Tutustuin ihmisiin, pääsin harjoittamaan
small talkia ja arkipäivän diplomatiaa.
Vaikka, tai ehkä ennen kaikkea juuri siksi,
että ulkoministeriössä virkamiehet ovat
pääosin tehtäväkierrossa ja tehtävät tai
posti vaihtuvat, on tärkeää hoitaa suhteita,
pystyä toimimaan eri ihmisten kanssa.

suuntina kuitenkin kehityspoliittinen osasto sekä Afrikan ja Lähi-idän osasto, tietysti
myös osaltaan kehitysmaiden edustustot.

Harjoitteluni alkoi kesäkuun lopulla
ja päättyi elokuun loppuun. Harjoittelu laajensi näkemystäni kansainvälisestä
politiikasta erityisesti kehitysmaiden ja
kehitysyhteistyön suuntaan. Ulkoministeriössä harjoittelulle on haastavaa saada
jatkoa. Onnistuin kuitenkin saamaan vielä
kuukauden mittaisen pestin uuden kehitysviestintäpäällikön sihteerinä, ja tällä
hetkellä työskentelen kehitysviestinnässä
konsulttisopimuksella tehden kuvaprojektia pääkumppanuusmaiden hankekuviin
liittyen.

Olin yhteyksissä kumppanuusjärjestöihin,
viestintä- ja kulttuuriosaston ryhmiin ja
yksiköihin, toimin yhteistyössä kehityspoliittisen osaston monien yksiköiden

Olen kovasti kiinnostunut lähtemään ministeriön tai eri järjestöjen kautta kentälle
katsomaan, mitä Suomen, EU:n tai YK:
n rahoittamilla hankkeilla konkreettisesti saavutetaan. Tulevaisuudessa suuntaan

”Ulkoministeriössä harjoittelulle on
haastavaa saada
jatkoa. ”
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EI KOSKAAN KAUPPAKADUN
APPROA
TEKSTI & KUVA: NINA MOISIO

Olemus on kiireinen, kädenpuristus lyhyt
ja napakka. Ensivaikutelma tukee ministerin nettisivuille rakennettua mielikuvaa
”kaurapuurolla kasvatetusta” yrittäjäperheen lapsesta, joka ”omaksui ahkeran
työnteon jo pienestä pitäen”.
Opetusministeri, kunnallispoliitikko ja kokoomusvaikuttaja Henna Virkkunen tuo
kaikessa tehokkuudessaan mieleen kuvan
entisestä kympin tytöstä ja nykyisestä
uraohjuksesta, vähän kireästä ja huumorintajuttomasta suorittajasta. Opiskelijasta,
joka jätti tulematta bileisiin, koska luki
tenttiin. Mielikuva vahvistuu keskustelun kuluessa. Haastattelussa Virkkunen
solahtaa teﬂonpintaiseen poliitikon rooliinsa ja väistää persoonaansa koskevat
kysymykset.
Henna Virkkusen reitti yliopisto-opintoihin ei ollut aivan tavanomainen. Peruskoulun jälkeen jatkostaan epävarma
Virkkunen suuntasi töihin talleille ja iltalukioon. Hevosharrastus veti hänet muutamaksi vuodeksi Tanskaan. Parikymppisenä Virkkunen palasi Jyväskylään ja päätyi
avoimen yliopiston väylän kautta opiskelemaan pääaineenaan journalistiikkaa.
Sivuaineinaan hän luki naistutkimusta,
valtio-oppia ja Euroopan integraatiota.
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– En ehtinyt viettää varsinaista opiskelijaelämää. Koko opiskeluaikansa töitä
tehnyt Virkkunen ei koskaan nostanut
opintolainaa. Eikä ehtinyt Kauppakadun
Approon.
– Opiskelu ei ollut pelkkää suorittamista,
tein sitä omaksi ilokseni. Virkkunen hoiti
suuren osan opinnoistaan esseinä, mitä hän
pitää hyvin kehittävänä opiskelutapana.
Valtio-opin opinnoista muistiin on jäänyt
Virkkusen mielenkiintoiseksi kokema kirjallisuus. Entä onko politiikan teorioiden
tuntemuksesta ollut hyötyä ihan oikealla
poliittisella uralla?
– On. Valtio-opin opiskelu auttaa asettamaan asioita erilaisiin teoreettisiin viitekehyksiin. Ministeri toteaa opintojen
lisäävän kykyä kriittiseen, itsenäiseen ja
analyyttiseen harjoitteluun. Myös järjestöpolitiikkaan osallistuminen oli Virkkusen
mukaan arvokas kokemus.
Maisteriksi hän valmistui 2001. Kipinä
jatko-opintoihin riitti lisensiaatintyöhön ja
toistaiseksi keskeneräiseen, jäissä olevaan
väitöskirjaan.
– Ihana, kuvailee Virkkunen tiedustellessani nyky-yliopisto-opiskelijoiden tilan-
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netta. Perusteiksi hän mainitsee opintotuen
mahdollistaman täysipäiväisen opiskelun
ja tasa-arvoisen opiskelun maksuttomuuden. Kehittämiskohteitakin on. Virkkusen
mukaan opiskelu ei ole kansainvälisesti
arvioiden tarpeeksi, no, kansainvälistä ja
nimeää tavoitteen, jonka mukaan kaikkiin
korkeakoulututkintoihin pitäisi sisällyttää kansainvälistymisjakso vuoteen 2015
mennessä. Ongelmaksi ministeri mainitsee opettajien määrän suhteessa opiskelijoiden joukkoon, joka laitoksesta riippuen
saattaa olla hyvinkin vinoutunut. Myös
korkeakouluopintojen keskimäärin myöhäinen aloittaminen on yksi kohteista,
joihin tulisi ministerin mukaan puuttua.
Oikeilla jäljillä ollaan.
Palataanpa opintotukeen ja siihen, onko
se aivan oikeasti riittävä. – Ei siihen nähden, että sen pitäisi riittää täysipäiväiseen
opiskeluun. Se siitä ihanasta. Entä mitä
sanoo opiskeluaikansa Keskisuomalaisen
leivissä ja myöhemmin yrityksen osakkaana paukutellut Virkkunen opiskelijoiden
työssäkäynnistä?
– En pidä sitä huonona. Toisaalta ideana
ei ole työskennellä täysipäiväisesti, toteaa ministeri. Virkkunenkin myöntää, että
opiskelijat tarvitsevat tukea ja ohjausta
eivätkä välttämättä ehdi laukata töissä
luentojen välissä.

HENKILÖT

POLITOLOGI
MAAILMANHISTORIAN

RUORISSA
TEKSTI: JUKKA-PEKKA RONKAINEN
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Meillä valtio-opissa ollaan kokettia sakkia.
Meidän tulisi pyrkiä vaalimaan kollegiaalista perintöämme ja muistaa omiamme. Siksi esittelenkin erään ajankulkua
peukaloineen politologin, jonka tarinasta
populaari sotahistoria on aika erinomaisesti vaiennut. Hänen nimensä on Richard
Sorge.
Tämän neuvostovakoojan elämäntarinasta
ei puutu dramatiikkaa: sitä värittää marxismin maustama romanssi, ripaus sotarintaman rumaa epiikkaa ja viinanhuuruiset
vakoilutehtävät 30-luvun Japanissa.
”Puna-Bondin” tarina alkaa silloisen Venäjän, nykyisen Azerbaidzhanin Bakussa
vuonna 1895. Saksalaisen kaivosinsinööri-isän ja tämän venäläisen vaimon vesa
palasi perheensä mukana Saksaan pikkupoikana. Ensimmäisen maailmansodan
sytyttyä parikymppinen Sorge värväytyi Saksan armeijaan, joka sijoitti hänet
opiskelijapataljoonaan (sic) itärintamalle.
Keisarillinen Saksa katsoi Sorgen taistelumenestyksen rautaristin arvoiseksi, mutta
kranaatinsirpale päätti sotaretket.
Edessä oli toipilasjakso sotasairaalassa,
jossa veteraanin haavoja voiteli sisar hento
vasemmistolainen. Hänen ja Sorgen välille
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kehittyi lyhyt suhde. Myös appiukko oli radikaali edistyksellinen ja pönkitti tuoreen
veteraanin sosialistiherätystä. Tervehdyttyään Sorge aloitti fanaattisen opiskelun,
joka lopulta poiki tohtorin tutkinnon
valtio-opissa Hampurin yliopistosta. Jo
opiskeluaikana Sorge oli päättänyt, ettei
kirjaviisaus riitä: hän haluaisi olla osa isoa
V:tä, vallankumousta. Poliittisesti turbulenttina aikana Sorge allekirjoitti uskontunnustuksensa ja liittyi vastaperustettuun
Saksan kommunistiseen puolueeseen.
Tuolloin kommareita ei katsottu hyvällä
opinahjoissa eikä edes hiilikaivoksilla, joten Sorge sai aatteensa vuoksi potkut sekä
opettajan että hiiliduunarin vakansseista.
Lehtimaailma ei sorsinut likaista sosialistia, ja Sorge alkoi ansaita elantoaan journalistina. Vuonna 1925 hän lähti Neuvostoliittoon. Kommunistinen ”maailmanpuolue”
Komintern halusi ottaa saksalaismarxistista kaiken hyödyn irti, ja katso: Richard
Sorgesta kuoriutui Neuvostoliiton kätyri.
Toimenkuvaan kuului runsaasti työmatkoja
pitkin ja poikin Eurooppaa. Vuonna 1929
edessä oli paluu Saksaan. Poliittinen ilmapiiri jyrkentynyt, joten Sorgea kehotettiin
ystävällisesti liittymään natsipuolueeseen
ja välttämään vasemmistohampuusien
kanssa veljeilyä. Ollakseen herättämättä liikaa huomiota agenttimme värväytyi
sikäläiseen Maaseudun Tulevaisuuteen
eli Deutsche Getrade-Zeitungiin. Turve-
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journalisti sai komennuksen Kiinaan, ja
väitetään, että siellä työskennellessään
Sorge tapasi englantilaisen Roger Hollisin, jonka hän onnistui ”käännyttämään”
Neuvostoliiton sotilastiedustelu GRU:n
vakoojaksi.
Palattuaan Englantiin Hollisista tuli lopulta tiedustelupalvelu MI5:n johtaja.
Vuonna 1933 Kiinan visiitin jälkeen Sorge, nyt koodinimeltään ”Ramsay”, komennettiin ensin Saksaan verkottumaan
tulevaa tehtäväänsä varten. Tällä kertaa
hän myös otti ja liittyi NSDAP:hen. Prominentti vakoojalupaus passitettiin Neuvostoliittoa idässä painostaneen Japanin
ytimeen.
Tokiossa Sorge työskenteli samassa
vakoilurenkaassa, jonka riveissä OttoWille Kuusisen vaimo Ainokin aikoinaan maanpetturoi. Sorgen virallinen
status oli edelleen toimittaja, nyt hänen työnantajansa oli natsisympaattinen
Frankfurter Zeitung. Ylistipä Japanin
kirjeenvaihtajan tekstejä jopa avoimen
kansallissosialistinen Geopolitik-aviisi.
Tokiossa Sorge pönkitti kovan ryyppymiehen mainettaan ja oli tunnettu playboy, vieläpä natsien suosima sellainen.
Nerokas raikuli-imago ohjasi huomion toisaalle Sorgen hämärähommista,
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mutta suruton luonne oli myös vähällä
kostautua. Vuonna 1938 Sorge rysäytti juovuspäissään moottoripyörällä päin
tiiliseinää kantaen takkinsa taskussa tulenarkoja dokumentteja, joista hän onnistui
sairaalassa täpärästi hankkiutumaan eroon.
Mainiot kusetus- ja vuorovaikutustaidot
mahdollistivat Richard Sorgelle mainiot
suhteet Saksan Japanin suurlähetystöön,
eritoten itse lähettiläs Herbert von Dirkseniin. Verkostot laajenivat, jopa Japanin pääministeri oli ainoastaan parin
tutun etäisyydellä. Sorgen ansiosta Stalin tiesi etukäteen niin Japanin ja Saksan suunnitelmista Kominternia vastaan,
vuoden 1940 Saksa-Japani -sopimuksesta
kuin Pearl Harborin hyökkäyksestäkin.
Sorgen aisapari, japanilainen toimittaja
Hotsumi Ozaki sai vuonna 1935 selville, että Japani oli päättänyt toistaiseksi
lykätä väistämätöntä sotaansa Neuvostoliiton kanssa: näin ollen Stalin saattoi
talven 1941 kriittisinä hetkinä siirtää 40
divisioonaa Siperiasta länsirintamalle.
Jos Stalin, tuo mokoma vajaakasvuinen maantierosvo, olisi uskaltanut
luottaa vakoojiinsa, ei mitään kriittisiä
hetkiä Stalingradeineen olisi välttämättä edes tarvinnut käydä läpi. Vuoden
1940 joulukuussa Richard Sorge lähetti
Stalinille painavan viestin: Saksa suunnittelee operaatio Barbarossan käynnistämistä seuraavan vuoden kesäkuussa.

Lipevä Sorge kuitenkin nautti Stalinin henkilökohtaista antipatiaa, joten generalissimus päätti olla uskomatta moisia huhuja.
Vuoden 1941 elokuussa Sorge tarkensi
Ozakin kuusi vuotta aiemmin paljastamaa
tietoa idän uhasta. Hän tiedotti Stalinille,
ettei Nipponista olisi luvassa hyökkäystä,
ennen kuin Moskova olisi vallattu, Siperiassa riehuisi sisällissota ja keisarillisen
Kwantung-armeijan miesluku olisi kolminkertainen verrattuna puna-armeijan
itävahvuuteen. Sen Stalin sentään päätti
uskoa, ja saattoikin toden teolla keskittyä
fascistien torjuntaan länsirintamallaan.
Nuo tiedot saattoivat kenties pelastaa
maailman akselivaltojen hirmuvallalta.
Samaan hengenvetoon lienee pakko lisätä, että tuo manööveri sysäsi puolet
Euroopasta kommunismin kitaan, mutta,
luvalla väittäen, ehkä kuitenkin parempi,
että kävi näin. Pelkästään Sorgen ja kumppaneidensa vakoiluansiot ovat toisaalta
oivallisia esimerkkejä siitä, miten paljon
suurvaltojen johtajat tiesivät sodan ratkaisevista käänteistä jopa vuosia ennakkoon.
Omituiset radiolähetykset Saksan suurlähetystöstä olivat alkaneet kiehtoa japanilaisten tiedustelupalvelua. Richard Sorge
saatiin kiinni kaksi kuukautta sen jälkeen,
kun hän oli välittänyt elintärkeän tiedon
Japanin hyökkäämättömyydestä Neuvostoliittoon vuonna 1941. Seurasi kolmen
vuoden viruminen vankilassa ilman, että

Stalin olisi tehnyt mitään auttaakseen
vakoojaansa.
Sorge olisi luultavasti saatu pelastettua vaihtamalla tämä japanilaisiin
vankeihin, mutta Stalinia hänen kohtalonsa ei kiinnostanu. ”Kiitollisuus
on koirien sairaus”, hän kommentoi.
Richard Sorgesta ei saatu kiduttamalla irti mitään olennaista tietoa. Niinpä hänet hirtettiin Japanissa marraskuun 7. päivä vuonna 1944.
Jahka Stalinista aika jätti ja Neuvostoliitossa uskallettiin taas puhua edes puoliääneen, alkoi Sorgen poliittisen kameleontin
maine hiljalleen levitä. Maine vakuutti
myös länsimaat. Vuonna 1961 valmistui
eurooppalaisena yhteishankkeena elokuva
Qui êtes-vous, Monsieur Sorge?. Leffa oli
hitti myös Neuvostoliitossa, jossa Sorge
julistettiin vuonna 1964 virallisesti Neuvostoliiton sankariksi.
Legenda elää tässäkin ajassa. Amerikkalaisen oikeiston lemmikkikirjailija Tom
Clancy on kuitannut yksiselitteisesti:
”Richard Sorge was the best spy of all
time”. Annetaan kuitenkin deﬁnitiivinen
mielipide itseoikeutetusti James Bondin
(lontoolaisessa eliittikoulussa slaavilaisia
kieliä opiskelleen aristokraatin) - luojalle
Ian Flemingille: ”Sorge was the man
whom I regard as the most formidable spy
in history”.
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VASTADEMO
JA
KANSALAISTOTTE

TEKSTI: HANNUPEKK

Nykyisin kuulee mitä enenevissä määrin
puhuttavan demokratian kriisistä ja kansalaisten passivoimistumisesta. Äänestysprosentit ovat laskeneet tasaisesti lähes
kaikkialla, esimerkiksi Yhdysvalloissa
äänestysprosentti on ollut jo pitkään noin
50, Suomessa puolestaan hieman yli 70.
Ovatko kansalaiset passivoitumassa ja
onko koko edustuksellinen demokratia
kriisissä?
Kokoomusnuoret aloittivat lokakuussa
tähän liittyen näkyvän ’Vaikuta paremmin’-kampanjan, jonka tarkoituksena on
saada erityisesti nuoria kiinnostumaan
politiikasta. Kampanjan lähtöajatuksena
on se, että äänestäminen ja poliittisien
puolueiden kautta vaikuttaminen ovat parhaita keinoja saada oma ääni ja näkemys
kuuluviin. Liiton pääsihteeri Esa Aulan
mukaan ”Demokraattisessa Suomessa
päätökset tehdään poliittisten puolueiden
kautta. Siksi kokoomusnuoret on paras
tapa edistää asioita”. Lisäksi kampanjan
tiedotteessa todetaan, että kokoomusnuorten mielestä ”spreijaaminen tai Aku Ankan
äänestäminen eivät ole parhaita tapoja
vaikuttaa”. Tässä valossa kokoomusnuorten näkemys kansalaisvaikuttamisesta on
hyvin selkeä, eli äänestämällä ja liittymällä
tai vaikuttamalla poliittiseen puolueeseen
kansalainen saa mielipiteensä parhaiten
kuuluviin. Ovatko nämä todellakin ainoat

16

vaikuttamisen keinot demokratioissa, tai
ylipäätään edes parhaat?
Collège de Francen professori Pierre Rosanvallon on kirjassaan ’Vastademokratia’
tarkastellut edustuksellisen demokratian
kriisiä ja kansalaisten passivoitumista erityisesti epäilyn ja epäluulon näkökulmasta. Kirjan tarkoituksena on myös valaista
demokratian nykytilaa. Rosanvallonin
mukaan demokratiat ovat aina kohdanneet
vastarintaa, joka ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että vallitseva demokraattinen instituutio haluttaisiin romuttaa. Pikemmin
sitä halutaan parantaa. Vastademokratian

” Poliittisuutta voidaan
toteuttaa muutenkin
kuin kirjoittamalla
numero paperiin tasaisin väliajoin.”
käsite liittyy juuri tähän. Sillä ei tarkoteta
demokratian vastaisuutta, vaan vastakkaista demokratiaa.
Vastademokratia ei toimi normaalin edustuksellisen demokratian korvaajana, vaan
nimenomaan täydentäjänä joka siihen
lisäulottovuuden. Rosanvallon kuvailee,
että ”vastademokratia ei ole deomokratian vastakohta; pikemminkin se on de-
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mokratian muoto, joka vastustaa toista,
yhteiskuntaan hajautuneen epäsuoran
vallan demokratiaa; se on organisoitua
epäluulon demokratiaa, joka asettuu vaalien legitimoimaa demokratiaa vastaan”.
Poliittiseen prosessiin osallistuminen demokratioissa nähdään usein pelkästään
äänestämisenä, mikä ei Rosanvallonin
mielestä ole missään nimessä riittävää.
Valvonta, vastustaminen ja tuomitseminen
eivät ole demokratian turmelemista, vaan
sen olennaisia muotoja.
’Vastademokratia’- kirjassa todetaan, että
kansalaisten passivoituminen ja poliittinen apaattisuus on osittain myytti, josta
kertoviin indikaattoreihin tulee suhtautua
pienellä varauksella. Rosanvallon korostaa, että meidän tulee nähdä asiat hieman
isommassa mittakaavassa ja keskittyä tarkastelemaan kansalaisten osallistumisessa tapauhtuneita muutoksia. Poliittinen
osallistuminen ei siis rajoitu pelkästään
puoluepoliittiseen toimintaan tai äänestämiseen. Rosanvallonin kirjassa nämä
vastademokratian toimet on jaettu kolmeen linjaan: kansalaisten demokratiassa
harjoittamaan valvontaan, vastustamiseen
ja tuomitsemiseen. Näkökulma on siis
hyvin erilainen kuin mitä se on kokoomusnuorten kampanjassa, joka kannattaa nimenomaan äänestämiseen ja puoluepoliittiseen vaikuttamiseen perustuvia keinoja.
Vastademokratia haastaa myös vaaleihin
pohjautuvan demokratian.

ILMIÖT

EMOKRATIA
JA
TELEMATTOMUUS

NNUPEKKA KINNUNEN

Poliittisuutta voidaan toteuttaa muutenkin
kuin kirjoittamalla numero paperiin tasaisin väliajoin.
Hyvä esimerkki vastademokraattisesta toiminnasta on kansalaistottelemattomuus.
Sillä tarkoitetaan kansalaisten harrastamaa
väkivallatonta tottelemattomuutta tiettyä
lakia tai hallituksen tai valtion ajamaa politiikkaa vastaan. Tarkoituksena on saada
aikaan muutos kyseisessä laissa tai politiikassa. John Rawls ja Jürgen Habermas
ovat omissa määritelmissään katsoneet
kansalaistottelemattomuuden olevan väkivallatonta, julkista, omantunnon syihin
perustuvaa toimintaa, joka on lainvastaista
ja jolla yritetään saada aikaan muutoksia
yhteiskunnassa.

Lutherin katolisen kirkon vastaisuus ovat
hyviä esimerkkejä. Nykyisen muotonsa
kansalaistottelemattomuus sai 1900-luvulla Mohandas Gandhin johtamassa Intian
itsenäisyystaistelussa sekä tämän jälkeen
Martin Luther Kingin johtamassa mustien
kansalaisoikeustaistelussa. Näiden kampanjoiden menestystä tuskin voi kukaan
kiistää.

channels of change no longer function,
and grievances will not be heard or acted
upon, or that, on the contrary, the government is about to change and has embarked
upon and perists in modes of action whose
legality and constitutionality are open to
grave doubt”.

Lisäksi kansalaistottelemattomuutta harrastavan on toimittava mahdollisimman
avoimesti sekä hyväksyttävä mahdolliset
rangaistukset. Kansalaistottelemattomuudeksi ei voikaan laskea mitä tahansa lakia
rikkovaa toimintaa. Tällä tavoin pyritään
erotamaan kansalaistottelemattomuus puhtaasti rikollisesta toiminnasta sekä yleisestä huliganismista ja mellakoinnista.

Kansalaistottelemattomuus voi siis olla
menestyksellistä ja toimivaa oikein käytettäessä. Esimerkiksi Martin Luther Kingin
johtama kansalaisoikeusliike pyrki vaikuttamaan lainsäädäntöön ja poliittisiin
päättäjiin perinteisten vaikuttamiskeinojen
ulkopuolelta protesteilla, lakoilla ja boikoteilla. Mustat olivat vuosien saatossa
huomanneet normaalin poliittisen vaikuttamisen asemansa parantamiseksi hyödyttömäksi: äänestäminen oli tehty vaikeaksi,
ellei jopa mahdottomaksi. Kaikki vähänkään tärkeät poliittiset ja kunnalliset virat
olivat suljettuja. Toisin sanoen kokoomusnuorten peräänkuuluttamat vaikuttamiskeinot eivät olleet toimivia.

Martin Luther Kingin mukaan yksi kansalaistottelemattomuuden päätavoitteista
on päättäjiin vaikuttaminen. Poliittinen
vaikuttaminen ja kansalaistottelemattomuus eivät ole siis toisiaan poissulkevia
ilmiöitä. Tottelemattomuudella pyritään
saamaan enemmistön huomio vähemmistön kokemiin vääryyksiin. Esimerkiksi
King perusteli kansalaisoikeusliikkeen toimintaa seuraavasti: ”You are quite right in
calling for negotiation. Indeed, this is the
very purpose of direct action. Nonviolent
direct action seeks to create such a crisis
and foster such a tension that a community
which has constantly refused to negotiate
is forced to confront the issue. It seeks so
to dramatize the issue that it can no longer
be ignored”.

Kansalaistottelemattomuus ei ole ilmiönä
mikään uusi, vaan sen historia on ulotettavissa aina antiikin Kreikkaan ja erityisesti Sokrateen ﬁlosoﬁaan saakka. Kansalaisten harjoittamaa tottelemattomuutta
auktoriteetteja kohtaan on ilmennyt läpi
vuosisatojen. Kristittyjen tottelemattomuus Rooman lakeja kohtaan tai Martin

Kansalaistottelemattomuuden polittinen
merkitys tulee esiin silloin, kun normaali
tai perinteinen poliittinen vaikuttaminen
on tehty hankalaksi tai jopa mahdottomaksi. Muun muassa Hannah Arendt on
todennut, että”civil disobedience arises
when signiﬁcant number of citizens have
become convicted either that the normal

Kansalaistottelemattomuus toimii poliittisen vaikuttamisen keinona. Sen poliittinen merkitys korostuu erityisesti silloin,
kun normaalien parlamentaaristen reittien
kautta kulkevat muutokset ovat hankalia. Kansalaistottelemattomuuden avulla
voidaan vaikuttaa päättäjiin ja pyrkiä vaikuttamaan vallitsevaan yhteiskunnalliseen
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Söderhamnin kautta maisteriksi
Hugo Mulqvist

Syksy on kuin Uralin pihjala, tämä tarkoittaa, että opinnot ovat päässeet alkamaan ja
harmaa arki on koittanut niin vanhemmille
kuin uusillekin opiskelijoille. 8. vuoden
opiskelijat kiskovat hylsy-tolppa-hylsymenetelmällä kohti pelottavaa kandia samalla kun sinisilmäiset fuksit ilmoittautuvat 57 nopan verran syksyn kursseille,
joista vähintään 35 noppaa on tulossa
X-alkuisilta kursseilta. Samalla osa on
havainnut kuluttaneensa alkoholiin 15002000 euroa ainoastaan syys-marraskuun
aikana. Tuttavani Helmutin tyttöystävä
Birre karkasi pensselinaamaisen perhokalastajan mukana Juupajoelle, nyt Helmutin
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asunto on täynnä tyhjiä yhden tähden jallupulloja, joita hän yrittää parhaansa mukaan
hankkia lisää, mutta orastava ilmaembolia estää asunnostapoistumisen. Aina on
hyviä syksyjä ja sitten niitä huonompia
syksyjä, mutta paineen alla ne helmetkin
syntyvät!
Jotta et vajoaisi yliopiston 60-luvun
tunnelmalla varustettuun epäonnistumishylkäämiskierteeseen, olen päättänyt auttaa sinua, opiskelijaystäväni! Nyt kun olet
saanut jo kasvatettua tuttavapiiriäsi etkä
ole ottanut aivan liikaa opintoja ensimmäiselle vuodelle (olettaen huomioon,
että seurasit 0,74 €:n neuvoja!), on aika
alkaa opiskella ja organisoida elämäsi järjestykseen. Avain tasapainoiseen opiskeli-
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jaelämään löytyy arjen harmoniasta. Mikä
tahansa asia elämässä liikaa nautittuna ei
ole terveellistä. Ei, ei edes se mitä ajattelet.
Tulee haavoja, trust Hugo, Hugo knows.
Vaikka porvari nukkuu puoleenpäivään,
se ei tarkoita että sinä voisit. Voit esimerkiksi testata Rocky Balboa-metodia,
jossa heräät klo 3.45 kun naapurissa asuva
taidehistorioitsija saapuu Villistä Yöstä.
Kiskaiset 6-24 raakaa kananmunaa ja kuvittelet että niiden olevan opintopisteitä,
jonka jälkeen kiskot Kortepohjan X-talon
rappuset ylös rapukävelyllä villasukat käsissä. Tällaisen harjoituksen jälkeen olet
sekä fyysisesti että henkisesti betonia!
Älä siis nuku puoleenpäivään, vaan aloita
päiväsi kohtuullisena ajankohtana.
Nouseeko lompakosta kroonisen persaukisuuden tuoksu? Turha stressata, rahan saaminen tässä yhteiskunnassa on
kiinni ainoastaan mielikuvituksesta! Kun
itse 70-luvulla opiskelin teollisuusvakoojaksi Pomarkussa, työskentelin sukellusveneessä, jolla salakuljetettiin nenänuuskaa
Söderhamnista Ruotsin puolelta. Vaikka
työ oli rankkaa limakalvoille, sain niillä rahoilla täydennettyä miinusmerkkistä
tasettani. Jos rehellistä työtä ei ole tarjolla, voit aina vähentää menojasi tulojen
lisäämisen sijasta. Opiskelija voi säästää
pitkän pennin, jos esimerkiksi tekee omat
kuivalihansa vaihtoehtoisia lihanlähteitä
käyttämällä. Unohda Teryaki Beef Jerkey,
käyt hakemassa Woikosken lihatehtaalta strutsin, josta juustohöylällä silpaiset
lastuja K-talon kuivaushuoneeseen kuivumaan. Helppoa ja hauskaa, kyse ei ole
kuin kekseliäisyydestä!
Tässä ainoastaan muutama esimerkki innovatiivisesta kekseliäisyydestä,
jota sinäkin ﬁksu ystäväni voit harjoittaa jotta selviät yliopistosta ilman turhia katatonisia skitsofrenioita tai vatsakalvonvaihtoja. Paras neuvo, jonka
voin tällä kertaa sinulle antaa on: Unoh-
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