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PÄÄKIRJOITUS

Olet etuoikeutettu. Edelleenkin.
Vuoden 2005 vallanvaihdon jälkeen Iranissa on kielletty, rajoitettu ja
tukahdutettu nälkävuoden mittainen lista asioita. Vakavampia, kuten
monenlainen oppositioliikehdintä, ja arkisempia, kuten takatukan pitäminen.
Ulkoisiin tapoihin puuttuminen ei vielä tapa henkistä elämää, mutta menneen
vuoden lokakuussa diktatuuri nappasi kuristusotteeseen Iranin yliopistot
kieltämällä kaksitoista oppiainetta.
Pannaan joutui niin filosofia, psykologia, naistutkimus, ihmisoikeudet kuin
yritysjohtaminenkin – myös valtio-oppi. Maan uskonnollinen johto totesi
kyseisten tieteiden asiasisältöjen perustuvan länsimaalaiseen kulttuuriin.
Oppiaineille ei saa perustaa uusia laitoksia ja nykyiset opetussuunnitelmat
tullaan tarkastamaan. Tuskinpa ultrakonservatiivit onnistuvat Iranista liberaalia
ajattelua kitkemään, mutta tästedes sitä ei harjoiteta tai opeteta ainakaan valtion
siunauksella.
Menetys ei rajoitu marginaaleihin. Iranin kolmesta ja puolesta miljoonasta yliopisto-opiskelijasta jopa kaksi miljoonaa
opiskelee humanistisia- tai yhteiskuntatieteitä.
Syksy oli moniäänisen tieteen kannalta ankea myös kotimaassa. Itä-Suomen fuusioyliopisto tarjosi analogian Iranin
ajatuskontrollille päättäessään lakkauttaa muiden muassa filosofian pääaineen. Ratkaisussa vedottiin valtakunnallisiin
päällekkäisyyksiin, filosofiaahan voi opiskella niin Vaasassa kuin Helsingissäkin. Päätepisteen sai samalla niin
valtiosääntöoikeus kuin ainutkertainen oikeusfilosofian pääainekin.
Tapauksista kumpikin antaa miettimisen aihetta. Monien mielestä maamme yliopistoihin runnottu uudistus on siivonnut
kyynärpäillä tieltään tuottamattomia tieteenaloja raivaten tilaa elinkeinoelämän preferensseille. Sivistyksen kissankehto
on saanut uudet isännät.
Mutta Iranin esimerkki on kaikessa masentavuudessaan miltei juhlallinen muistutus pääaineemme älyllisestä
potentiaalista.
Jos yhteiskuntatiede todella olisi niin joutavaa teorianpyörittelyä kuin meilläkin valitettavan usein annetaan ymmärtää,
miksi sitä olisi kiellettävä lailla? Onko politologia oikeasti pelkkää läntisten arvojen kyllästämää hapatusta, vai olisiko
äärikonservatiivien kammon taustalla pikemmin tieteenalamme antamat älylliset valmiudet kyseenalaistaa ja nähdä
vaihtoehtoja? Iranin hallitus vaistosi valtio-opissa uhan, ja sinäkin, arvon politologian opiskelija, kannat päässäsi samoja
sanelupolitiikan ja mielivallan vasta-aineita.
Yhteiskuntatieteillä on ollut ja tulee olemaan vastoinkäymisiä, ei vähiten siksi, että ne muuttuvat kehnosti esineiksi tai
rahaksi. Mutta ei valtiota voi kolikkoa heittämällä johtaa. Ilman kahisevaa voi kuitenkin toistaiseksi opiskella, ja tämän
tiedon valossa peräänkuulutan intohimoa valtio-opin opiskeluun. Meidän tulisi juhlia pääainettamme kuin viimeistä
päivää: haastamalla pehmoisia sammaltavat opettajat, lukemalla hyvää ja huonoa kirjallisuutta, silmäilemällä historiaa
korkealta ja matalalta, väittelemällä ja keskustelemalla myös silloin, kun ainejärjestö on kokoontunut hauskanpidon
merkeissä. Päivittäinen ympäristösi tarjoaa lukemattomia kyseenalaistamattomuuksia, jotka suorastaan kerjäävät ylleen
poliittisen katseen valokeilaa.
Oikeastaan, yliopistossahan se oppimisen juhla vasta alkaakin. Lapsille toistetaan peruskoulussa mantraa, jonka mukaan
oppiminen on etuoikeus. Tottahan tuo. Harva napero kuitenkaan tietää, että pahatkin maat useimmiten kouluttavat
lapsensa lukemaan, kenties jopa atomifyysikoiksi. Kriittisen, vapaan ja maailmoja avaavan teorian kannalta asia näyttää
olevan toinen. Siksi taikalause oppimisen etuoikeudesta konkretisoituu suurenmoisesti Mattilanniemessä. Pidetään siis
valtio-opista huolta, aina siihen asti kunnes laitos suljetaan.
...muuten, palatakseni Iraniin. Miten olisi Puolueen ekskursio Teheraniin? Kollegoillemme voisi kenties salakuljettaa
hieman Jyväskylän koulukunnan painotuotteita. Voi olla, että Iranin yhteiskunnallinen elämä kaipaisi niiden antia
enemmän kuin Nokian osaamista...

Jukka-Pekka Ronkainen
Kirjoittaja on Puolueohjelman päätoimittaja syksyllä 2010
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PUHEENJOHTAJALTA

Tehtävänä toimiva ainejärjestö
Puolue ry:n vuoden 2010 puheenjohtajana haluan käyttää puheenvuoron siitä, mitkä
ovat mielestäni nykyaikaisen ainejärjestön tehtävät ja miten olen kokenut niiden
toteutumisen omassa ainejärjestössämme vuonna 2010.
En ole kuullut tai havainnut juurikaan keskustelua siitä kysymyksestä miksi tietyn
oppiaineen opiskelijoita halutaan yhdistyksellä edustaa ja koota yhteen. Ainejärjestön
tehtävästä käydään toki usein huomaamattamme keskustelua liittyen hallituksen
toimeenpaneviin tapahtumiin, jotka voivat kirjoltaan vaihdella hyvinkin paljon.
Tapahtumaa tai muuta hallituksen toteuttamaan hanketta kritisoidaan, jos sen ei ajatella
palvelevan sitä tehtävää, jota varten ainejärjestö on perustettu. Koska Puolueen
säännöissä ainejärjestön tehtävää ei kovinkaan tarkkaan ole määritelty, syntyy toimintaa
koskevaa keskustelua ja kritiikkia tasaisin väliajoin. Näissä ajoittain hyvinkin värikkäissä
keskusteluissa saatetaan unohtaa se tosiasia, että ainejärjestön tehtäväkenttä on hyvinkin laaja ja näin heijastaa istuvan
hallituksen mielipiteitä ainejärjestön tehtävistä. Toinen asia mikä saattaa usein keskustelussa unohtua, on se näkökulma,
josta ainejärjestötoimintaa tarkastellaan. Uuden fuksin ja 6. vuoden opiskelijan näkemys ainejärjestön toiminnan
painopisteistä vaihtelee varmasti.
Oma henkilökohtainen näkemykseni ainejärjestön tehtävistä saattaa olla hyvinkin erilainen kuin monen muun ja
haluankin huomauttaa, että ainejärjestön virallinen ja yhdistyksen hyväksymä tehtävä löytyy yhdistyksen säännöistä.
Mielestäni Jyväskylän yliopiston valtio-opin opiskelijoita edustavan Puolue ry:n tehtävä on tuoda valtio-opin
opiskelijoita yhteen ja luoda opiskelijoille mahdollisuuksia tavata toisiaan. Opiskeluelämän tulisi olla jokaiselle
opiskelijalle aikaa, jota voi muistella ilolla. Sen tulisi olla aikaa jolloin saimme olla nuoria, villejä ja vapaita.
Ainejärjestö on mielestäni epäonnistunut, jos valmistuva yhteiskuntatieteilijä suree sitä, että ei saanut viettää tarpeeksi
aikaa juhlien omien opiskelutovereidensa seurassa. Ainejärjestön tapahtumissa tuleekin käyttää mielikuvitusta, jotta ne
omalla kekseliäisyydellään ja tunteellaan jättävät muiston ainutkertaisista tapahtumista. Kuka tahansa pystyy
järjestämään normaalit juhlat, mutta sellaiset juhlat, jotka kiirivät muidenkin ainejärjestöjen korviin aiheuttaen kateutta
ja kilpailuvimmaa, ovat juhlia joita ainejärjestömme hallituksen tulee suuressa viisaudessaan tulevaisuudessa järjestää.
Koska ainejärjestön tehtävänä ei ainoastaan ole järjestää juhlia, on hallituksen toimittava sen eteen, että oma
ainejärjestömme olisi uskottava. Tämä uskottavuus perustuu hallituksen kykyyn ottaa kantaa omaa oppiainetta koskeviin
päätöksiin. Uskottavuus perustuu siihen, että ainejärjestö toimii Suomen lain mukaan, pitää kirjaa toiminnastaan ja
toimii taloudellisen vakauden ja itsenäisyyden hyväksi. Uskottavuuteen vaikuttaa ainejärjestön ulkopuolelle näyttämä
kuva ja esimerkki. Lippu, akateemiset taidot ja perinteet, innostavuus sekä usko omaan ainejärjestöön määrittelevät sen
miten Puolue nähdään tulevaisuudessa muiden silmissä. Kun Puolueen edustaja osallistuu henkilökunnan kanssa
käytävään keskusteluun tai edustaa ainejärjestöä ulkosuhteissa, on Puolueen uskottavuudella suuri merkitys siihen,
minkälaisen vastaanoton edustaja saa.
Ainejärjestön tehtävänä ei ole olla poliittinen nuoriso- tai opiskelujärjestö. Järjestön toiminnan ei tule heijastaa siinä
toimivien jäsenten henkilökohtaisia poliittisia mielipiteitä. Tämä harvoin onnistuu, mutta sanottakoon se ääneen, että
Puolue ei saa olla vasemmistolainen eikä oikeistolainen, vielä vähemmän keskustalainen. Politiikan sekoittuessa
ainejärjestötoimintaan, saattaa onnistumisen kannalta erittäin tärkeä pitkäjänteisyys rikkoontua. Ainejärjestö tarvitsee
toimintaa, joka sopii mahdollisimman monelle valtio-opin opiskelijalle, jotta toimintaan tulisi jatkuvuutta. Jatkuvuuden
avulla toiminta kehittyy, siitä tulee mielekkäämpää ja monipuolisempaa, mikä taas osaltaan mahdollistaa sen, että
Puolueen toimeenpanevaan hallitukseen löytyy entistä osaavampia toimijoita. Vuonna 2010 näyttäisi siltä, että
ainejärjestötoiminta on kehittynyt vaiheeseen, jossa hallitustyöskentely houkuttelee monia ja toimintaan halutaan tulla
mukaan. Se on merkki siitä, että hallitus on onnistunut tuottamaan tapahtumia, joihin puolueen jäsenistö haluaa kerta
toisensa jälkeen osallistua.
Puolue täyttää ensi vuonna 30 vuotta, ilmeisesti. Surullista on, että vuosikymmeniltä ei ole jäänyt käteen juurikaan
mitään. Puolue on epäonnistunut luomaan kestäviä perinteitä ja verkostoja, jotka yhdistäisivät valtio-opin opiskelijoita
ikään, poliittiseen näkemykseen ja asuinpaikkaan katsomatta. Työ, jota tällä hetkellä ainejärjestössä tehdään, tähtää
siihen, että kyseiseen asiaan tulisi muutos. Vuosi 2010 on ollut erinomainen vuosi, joka on luonut sitä pitkäjänteisyyttä
ja kauaskatseisuutta, jota ainejärjestömme on niin kipeästi kaivannut. Jättäessäni puheenjohtajan tehtävät ainejärjestön
hallituksessa, toivon ja uskon, että olen omalta osaltani innostanut ihmisiä toimimaan ainejärjestössä ja näin antanut
oman kontribuutioni Puolueelle, jotta mainitsemani tehtävät tulisivat täytetyiksi.
Kimmo Parhiala
Tuleva Puolue ry:n rivijäsen
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AINEJÄRJESTÖ



Puolueen tapahtumakirjo on ollut myös tänä syksynä vivahteikas ja
suorastaan riehakas. Tapahtumiin on mahtunut niin perinteistä baarikierrosta
ja viihtyisiä illanviettoja yhteisillä oluthetkillä. Erityisesti hallitus on ollut
iloinen fuksien aktiivisuudesta ja osallistumisinnokkuudesta Puolueen
tapahtumiin.
Syksyn tapahtumakierre sai alkunsa tutusta ja turvallisesta baarikierroksesta,
jonka osallistujamäärä oli päätähuimavaa. Kierrosten välisessä huumassa
Puolue törmäsi muun muassa Jyväskylän infamous omaan poikaan Matti
Nykäseen ja hallituksen korviin kantautui myös huhuja baarikierroksen
täyttävän pyöreitä vuosia ensi syksynä.

Fuksiaisissa otettiin kantaa Venäjän
sisäpolitiikkaan.

Fuksien toivuttua ensimmäisen viikon pyörityksestä kiristettiin tahtia
entisestään fuksiaisten muodossa. Nimeltä mainitsemattoman (Koskinen)
vanhemman ylioppilaan mukaan: “Saapumiserä on hyvä”. Legendaarisessa
köydenvedossa viime vuonna saavutettu kunniakas voitto jouduttiin itku
kurkussa luovuttamaan Fokukselle, pienenä lohtuna toimi kuitenkin
Mephiston selätys.

Vanhemman puolueen väen vatsa- ja naurulihaksia testattiin ankaralla tavalla jo ensimmäisen rastin aikana. Illan
hämärtyessä ja mielen sumentuessa pitojen ohjattu osio päättyi keskustan tuntumaan, josta juhlakansa konttasi Yfi:n
viralliseen jatkopaikkaan järjestäjien kerätessä kaupungilta juhlijoiden jälkeen jättämiä taikamattoja sekä Suomi takaisin
autonomian aikaan -banderolleja. Hallitus halusi uusien opiskelijoiden pääsevän käsiksi sitsaamisen saloihin, joten
päätettiin järjestää Puolueen oma sitsikoulu lokakuussa, johon lisättiin ripaus taikaa. Lozzin ihanteellisessa ympäristössä
sitsien teema sekä tunnelma saatiin sidottua maagisesti yhteen. Helan går tuntui sujuvan niin Pimeyden ruhtinaalta kuin
teeveestä tutulta Harri Potteriltakin. Illan ikimuistettaviin hetkiin kuului esimerkiksi velhohatun puhelu kuumille
linjoille. Ensikosketuksesta sitsaamiseen hienosti selvinneiden fuksien ja vanhastaan rutinoitujen puoluelaisten taitoja
koetellaan toivottavasti heti keväällä uudestaan.
Anim Ullah & Suvi Lemetyinen

Syksyn sitseillä heittäydyttiin Harry... siis Harri Potterin maailmaan.
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FASISMI

FASISMIN VARJO MODERNISSA
ÄÄRIOIKEISTOSSA

Lukuisat kotka- ja vitsakimppusymbolit erottuvat selvästi suuren kansanjoukon keskeltä. Univormuihin pukeutuneet miehet seisovat jäykässä sotilasasennossa ja katsovat kylmästi suoraan
eteenpäin. Yhtäkkiä ihmismassa alkaa taputtaa ja tehdä korkeita käsitervehdyksiä. Parvekkeelle ilmestyy tympeäilmeinen mies univormussa, joka
yrittää saada väkijoukon hiljentymään heiluttamalla käsiään. Väkijoukko hiljenee kokonaan vähän ajan kuluttua ja parvekkeella seisova mies alkaa puhua. Hän puhuu italiaa vahvalla kielellä ja vain muutamia sanoja
käyttäen. Puheen loputtua väkijoukko
räjähtää korviasärkeviin suosionosoituksiin.
Edellä kuvatusta tapahtumasta voi herätä monenlaisia mielikuvia. Italiassa
syntyneestä fasismista kehittyi hyvin
nopeasti ideologia, jonka suurin osa
maailman ihmisistä tunnistaa lähinnä
negatiivisessa mielessä. Nykyaikana
samankaltaiset massatapahtumat ovat
harvinaisia, ja ne voisivat hyvinkin
herättää paheksuntaa tai jopa naurunalaisuutta. 1900-luvun alussa kehittynyt fasismi on kuitenkin jättänyt pysyvän jäljen ihmisten tulkitsemaan politiikkaan. Lukuisat äärioikeistolaisliikkeet ovat perineet joitakin fasismin
ominaisuuksia. Nykyiset äärioikeistopuolueet, kuten Itävallan vapauspuolue, Ruotsidemokraatit ja Hollannin
äärioikeistolainen Vapauspuolue ovat
kaikki ryhmittymiä, joilta löytyy nationalismiin pohjautuvia piirteitä. Äärioikeiston nousu maailmalla ja etenkin
Euroopassa on herättänyt median ja
poliittisten tahojen huomion, ja niiden ideologiat ottavat radikaalisti kantaa moniin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten maahanmuuttoon.

Kuitenkin äärioikeiston raja on nykypäivinä muuttunut entistä häilyvämmäksi. Äärimmäiseksi äärioikeistoksi
voi hyvin luokitella ainakin edellä

mainitun fasismin sen erittäin radikaalin totalitarismin tavoittelun takia. Monet nykyiset äärioikeistopuolueet eivät yleensä tavoittele valtion hallintaa
totalitaarisin keinoin, mutta harjoittavat nationalistisin periaattein maahanmuuttajien ja muiden ulkomaalaisten
syrjintää.
Tästä johtuen nykyisten äärioikeistopuolueiden ideologiat ja kannat ovat
jokseenkin periytyneet 1900-luvun
alun yhdestä huomattavimmista diktatuurisista aatteista ilman samankaltaista suuruudentavoittelua. Vaikka em-

suosion kasvu tulee luultavasti antamaan uusia useimmiten negatiivisia
mielikuvia ihmisten käsitykseen maahanmuutosta ja joskus jopa hallitusten toimintakyvystä. Roger Karapin
toteaa artikkelissaan Radical-right
and Neo-Fascist political parties in
Western Europe, että modernit äärioikeistopuolueet heijastavat uudenlaisina muotoina sodanaikaisen fasismin
elpymistä. Tämä väite ei tee suoraan
nykyaikaisista
äärioikeistoliikkeistä
fasistisia, mutta se osoittaa, että niillä
on jonkinlaiset yhteydet totalitaristiseen ideologiaan ylemmästä rodusta
ja muista radikaaleista aatteista.

"Monet nykyiset
äärioikeistopuolueet eivät
yleensä tavoittele valtion
hallintaa totalitaarisin
keinoin, mutta
harjoittavat
nationalistisin periaattein
maahanmuuttajien ja
muiden ulkomaalaisten
syrjintää"

Äärioikeisto on todellakin nousemassa, mutta se ei ole ollut monestikaan
median suuressa huomiossa. Nykyajan eurooppalaiset eivät varmaankaan enää vahvasti usko uuden Hitlerin ja natsivallan nousuun, vaan toivovat nykyisten yhteiskunnallisten
epäkohtien ratkaisemista ehkä jopa
hieman radikaaleimmilla keinoilla.
Mielestäni äärioikeistolaisliikkeiden
nousua tulisi seurata hieman tarkemmin, sillä näiden nousevien äärioikeistopuolueiden sekaan on voinut
liittyä myös erittäin radikaaleja toimia kannattavia ryhmittymiä.

me vähään aikaan (lähes 70 vuoteen)
ole nähneet diktatuureja, jotka voivat
rauhallisin mielin kutsua itseään fasistisiksi on monissa maissa syntynyt
uusia fasistisia liikkeitä, kuten neo-fasistit. Neo-fasistien lisäksi täysin fasistisina liikkeinä pitävät itseään esimerkiksi sadat niin kutsutut viharyhmittymät Yhdysvalloissa. Nämä ryhmittymät käyttävät enimmäkseen väkivaltaa "alempien" rotujen karkottamiseksi, ihailevat Hitlerin Saksaa ja käyttävät natsiunivormujen kaltaisia asusteita.

Etenkin maahanmuuttokysymyksen
suhteen tällaisten ääriliikkeiden kasvu voi lisätä väkivaltaisuutta ulkomaalaisia kohtaan joissakin länsimaissa. Yhteiskunnalliset muutokset
länsimaissa ja muuallakin saavat ennen vähäisen roolin politiikassa
omanneet liikkeet ja puolueet nostamaan ääntään ja suosiotaan. Äärioikeisto antaa varmasti muille puolueille ja liikkeille aihetta oman toimintansa muuttamiseen, mutta toivon,
että tulevaisuudessa ihmisten - varsinkaan eurooppalaisten - ei tarvitse
kutsua mitään hallitus- tai enemmistöpuoluetta fasistiseksi.

Vaikka monet "tavallisemmat" äärioikeistoliikkeet ovat myös hyvin maahanmuuttokriittisiä ne eivät ole saaneet sitä fasismin leimaa, joka yhdistäisi kyseisen organisaation historialliseen holokaustiin, sodanlietsontaan
tai äärimmäisen totalitarismin tavoitteluun. Näiden äärioikeistoliikkeiden

Petteri Paulaharju
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KIRJA-ARVIO

Isaac Asimov (1920-1992) on yksi
scifi-kirjallisuuden tunnetuimpia
ja arvostetuimpia tekijöitä. Asimovin katsotaan kuuluvan yhdeksi
”kolmesta suuresta” alan kirjailijasta, kahden muun ollessa Arthur
C. Clarke ja Robert A. Heinlein.
Asimov kirjoitti uransa aikana lukuisia romaaneja sekä lyhytkertomuksia. Kaikkiaan julkaisuja tuli
yli 500. Parhaimmillaan tarinoita
syntyi yksi per viikko -tahdilla.
Asimovin aiheista tunnetuimpia
ovat Robotti- sekä Säätiö-sarjat.
Säätiö-trilogiaa pidetään yhtenä
scifi-kirjallisuuden
parhaimpina
teoksina.
On noin vuosi 12 000. Ihmiset
ovat muodostaneet valtaisan galaktisen imperiumin, joka kattaa
miljoonia maailmoja ja ulottuu
linnunradan kaksoiskierteen käsivarresta toiseen. Imperiumi on
kuitenkin rappeutunut jo satojen
vuosien ajan ja on luhistumisen
kynnyksellä.
Psykohistorioitsija
Hari Seldonin mukaan imperiumi
tulee tuhoutumaan täydellisesti
seuraavan viidensadan vuoden kuluessa, eikä tuhoa voida enää estää. Tuhoa tulee seuraamaan 10
000 vuoden kaaoksen aika, joka
on kuitenkin mahdollista lyhentää
ainoastaan tuhanteen vuoteen.
Seldon perustaa linnunradan molempiin ääripäihin syrjäisille planeetoille kaksi säätiötä, joiden on
tarkoitus toimia uuden imperiumin pohjana.
Tästä lähtöasetelmasta alkaa Asimovin Säätiö-kirja, jossa seurataan
ensimmäisen säätiön syntyä ja kehitystä. Kirja on jaettu kolmeen
osaan ja kattaa noin sadan vuoden
mittaisen ajanjakson. Säätiö kohtaa kirjassa useita kriisejä, jotka
Seldon on tarkasti ennustanut. Seldonin psykohistoria ei käsitellyt
ihmisyksilöitä vaan miljardien ihmisten yhdelmiä. Yksilön reagointia ei voitu ennakoida matemaattisin keinoin, mutta tilanne oli aivan toinen, kun kyseessä oli miljardin ihmisen reagointi. Ensimmäinen osa keskittyy kolmeen tällaiseen ”Seldonin kriisiin” ja niiden ratkaisuun.

kaan ihmisillä on taipumus suhtautua hyvin uskonnollisesti asioihin, joita he eivät ymmärrä. Näin
ollen on vain loogista, että edistyksellinen ja unohduksissa ollut
teknologia luo tällaisen tilanteen,
etenkin kun sitä vielä tuetaan teknologian antajien puolelta. Uskonto ei ole kuitenkaan pitkällä
tähtäimellä täydellinen hallitsija
ja sen tilalle astuu luontevasti raha. Kaupankäynti tulee kehityksen kannalta pian huomattavasti
uskontoa joustavammaksi. Jokainen siirtymä tuntuu loogiselta ja
ainoalta vaihtoehdota: aivan kuten Seldon on asian psykohistorialla ennustanut.

Kun lähimmät imperiumista irtautuneet kuningaskunnat uhkaavat säätiötä ensimmäistä kertaa, riittää yksinkertainen diplomatia kriisin
voittoon: kuningaskunnat on pidettävä tasaväkisinä jolloin ne estävät toinen toistaan nousemasta liian voimakkaaksi. Näiden kuningaskuntien ihmiset alkavat pian suhtautua saamaansa teknologiaan kuin uskontoon. Tällä tavoin ihmiset pystyvät ymmärtämään kauan sitten unohdettujen laitteiden toiminnan. Säätiö
korostaa tätä ja nostaa itsensä uskonnolliseksi

"Asimovin mukaan ihmisillä on
taipumus suhtautua hyvin uskonnollisesti asioihin, joita he eivät ymmärrä"

Säätiötä lukiessa ei voi olla vertaamatta imperiumia ja sen rappiota nykyisiin sekä entisiin maailmanmahteihin. Asimov piti itse
säätiön esikuvana Rooman valtakuntaa sekä sen rappiota ja lopullista tuhoa. Asimovin selitys imperiumin rappioksi on suhteellisen yksinkertainen, joka on muotoiltu hyvin erään teoksen henkilön toimesta:
”Edellisestä kriisistä on kulunut
melkein sata vuotta, ja tänä aikana Säätiö on syyllistynyt jok'ikiseen Imperiumin paheeseen.
Joustamattomuuteen! Rajattomaan yksinvaltaan! Epäoikeudenmukaiseen tulonjakoon! Hallitsevalla luokallamme on vain yksi
laki: ei muutoksia. Yksi ohjenuora: pakko. Yksi halu: pitää kinni
omastaan!”.
Konservatismi ei saa Asimovin
kirjoissa kovinkaan suurta arvoa.
Menneisyyttä on hyvä kunnioittaa, mutta sen palvonnasta ei saa
tulla pakkomiellettä.

keskukseksi. Uskonto toimiikin toisen kriisin Hannupekka Kinnunen
ratkaisuna. Uskonnon merkitys alkaa pikkuhiljaa heiketä ja lopulta kaupankäynti sekä raha
syrjäyttävät sen kolmannen kriisin puhjettua.
Säätiössä on poliittisesti mielenkiintoinen visio
siitä, kuinka pieni, mutta teknologisesti ylivoimainen maailma pystyy nousemaan aluksi lähialueiden mahtavimmaksi tekijäksi ja myöhemmin uudeksi imperiumiksi. Asimovin mu-
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MIELIKUVITUS

Leikin lapsena Legoilla. Rakensin pieniä taloja, isoja linnoja – kaikki sopivasti kävelyteiden viereen lähiruokakauppoineen ja palveluineen. Infrastruktuuri muokkaantui jouhevasti ja kuvittelin kaupungin kehittymisen moderniksi yhteiskunnaksi, jossa poliisi esti yhteiskuntarauhan rikkojien katalat suunnitelmat ja yhteiskuntarauhanrikkojat oikeuttivat poliisin olemassaolon. Yhtäkkiä
koossa olikin jo valtio, joka alkoi mielikuvituksessa elää
omaa elämäänsä.
Oliko Legoilla leikkimisessä kyse siitä orastavasta ihmisen taidosta, josta politiikkakin kumpuaa – kyvystä kuvitella toisenlainen maailma? Kenties, sillä muistan uhmakkaan ja jopa röyhkeän vastauksen professori Pekka
Korhosen ensimmäisenä opiskelupäivänä kysymään kysymykseen, miksi halusimme lukea valtio-oppia. Oma
vastaukseni oli: ”koska täällä on kaikista suurimmat ajatukset ja kyky kuvitella yhteiskunta uusiksi”. Ajattelutapa sai vahvistusta, kun professori Kari Palonen puolestaan totesi ensimmäisellä luennolla, että politiikkaa on
siellä, missä voi tehdä asioita toisin. Politiikka on mielestäni mahdollisuuksien taidetta.
Leikin ja politiikan voimavara on mielikuvitus, joka vapauttaa meidät aiemmista ajatusmalleista ja kyseenalaistaa vallitsevat säännöt. Normeille kannattaa nauraa ja
ne kannattaa kääntää ylösalaisin, kuten narrit tekivät
väärän kuninkaan päivänä. Näin saadaan tärkeä perspektiivi esiin. Mielikuvitus takaa kyvyn kuvitella toisia
maailmoja, tutkia niitä, olla läsnä niissä ja leikkiä niissä. Perinteisiä sääntöjä pitää osata ihmetellä, asettaa ne
alttiiksi mielikuvitukselle ja terveelle kritiikille. Sääntöjen kyseenalaistamisen taito ja niiden rikkominen muokkaavat tilaa paremmille säännöille tai säännöttömyydelle – tilalle, joka vastaa paremmin sen hetkisiä yhteiskunnallisia oloja. Lapsen kyselykausi pitäisi siis jotenkin
osata ulottaa aikuisuuteenkin – kykynä ihmetellä, innos-

tua ja hämmästyä kokonaisvaltaisesti kaikesta ympäröivässä alati muuttuvassa maailmassa.
Leikkivä ihminen (homo ludens) haluaa jakaa leikin ja
politiikan toisten kanssa, mikäli Johan Huizingan
(1872-1945) teoriaa oikein tulkitsen. Mitä enemmän
leikkijöitä, sitä enemmän variaatiota leikissä ja sitä moninaisempi maailma on mahdollinen. Tilanne käy kuitenkin hankalaksi, jos leikkijät eivät pääse sopuun mielikuvituksen käytöstä ja yhteisen leikin säännöistä. Mielikuvituksen ja politiikan sijaan tilalle voi tulla vaihtoehdottomuutta. Vaihtoehdottomuus murhaa leikin ja
politiikan. Vaihtoehtoja on politiikassa aina niin kauan
kun erimielisyys maailmassa sallitaan. Vaihtoehdottomuudessa joku leikkijä pyrkii ylimmäiseksi vallankäyttäjäksi, joka tyrannisoi muiden leikit omaksi hyödyksi
ja muuttaa leikkimisen säännöt epäoikeudenmukaisiksi.
Vaihtoehdottomuus ei inspiroi ketään ja se on aina jonkun konstruoima. Leikin monimuotoisuus puolestaan
inspiroi siihen, että ihmiset uskaltautuvat muuttamaan
ja kehittämään omaa ympäristöään, käyttäytymistään ja
keskustelemaan asioista uusista näkökulmista. Faktan
(reaalimaailman) ja fiktion (mielikuvitusmaailman) sekoitus luo vahvimmat poliittiset liikehdinnät. Toinen
kuvailee miten asiat ovat, toinen taas miten ne voisivat
olla. Kumpaakin tarvitaan, mutta nykytilanteen muuttamiseksi tarvitaan unelmoijia ja leikkijöitä, jotka lähtevät
muuttamaan maailmaa.
Tuu leikkii mun kaa!

Joachim Kratochvil
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KÄSITEHISTORIAN
KRUUNUNPRINSSI
Valtio-opin tuorein professori Mika Ojakangas
tutkii natseja ja ilmentää jyväskyläläisyyttä
Mika Ojakangas imaistiin jyväskyläläiseen valtio-oppiin kunnolla vuonna 1992 hänen aloittaessaan laitoksella tutkijana. Oppiaineen voimahahmo Kari Palonen järjesti mannerEuroopassa tutkijaseminaareja, joissa
myös Ojakangas reissasi. Perustutkinnon ja väitöksen hän teki Helsinkiin,
mutta vastaväittäjänä toimi niin ikään
nimekäs jyväskyläinen, Ojakankaan
nykyistä professuuria pitänyt Sakari
Hänninen. Yhteistyö jatkui, ja 1990luvun lopulla Ojakankaan Carl Schmitt -kurssit kuuluivat jo jyväskyläläiseen vakiokalustoon.
Edustaako Ojakangas siis arkkityyppisesti jyväskyläläistä valtio-oppia?
”Lähimpänä minua ovat oikeastaan
tässä samassa virassa toimineet tyypit
kuten Sakari Hänninen ja Tuija Pulkkinen. Me tehdään hyvin samanlaista
juttua, politiikan teoriaa ja poliittisen
ajattelun historiaa”. Jyväskylä erottuu
muusta suomalaisesta valtio-opista
käsitehistoriallaan ja sitoutumattomuudellaan tieteellisiin metodeihin.
Ojakankaan poliittisen ajattelun professuuri on Suomessa ainoa lajiaan.

kohteena oli Foucault. Sitten törmäsin antikvariaatissa
joihinkin Uno Cygnaeuksen kirjoituksiin. Niiden
myötä väitöskirja muuttuikin Foucault'n kritiikiksi”.
Myöhemmin kasvatusaiheet ovat jääneet. Viimeiset
viisi vuotta Ojakangas on työstänyt omatunnon aatehistoriaa. Pöytälaatikossa pursuaakin noin 400-sivuinen käsikirjoitus. ”Se ei ole ihan vielä valmis”.
Natsismi, totalitarismi ja autoritaarinen hallinto ovat
aiheina Ojakankaan kestosuosikkeja. Hän on aina 90luvulta lähtien tutkinut sivutoimisesti Carl Schmittiä.
”Schmitt oli natsi. On tietenkin paikallaan kysyä, mitä
natsismi tarkoittaa, mitä oli olla natsi ja että ketkä olivat oikeasti natseja. Natsipuolueen jäsenetkö? Oliko
Schmitt ennemmin opportunisti?” Natsismi näyttäytyykin tutkittaessa melko epämääräiseltä käsitteeltä ilman selkeää ideologista ydintä. Siihen liittyi erilaisia
suuntauksia ja ristiriitoja, ”vähän kuin viime aikojen
homokiistat luterilaisessa kirkossa”. Sama päti neuvostososialismiin, mutta sen yhteydessä ristiriidat pystyttiin kuittaamaan dialektiseen materialismiin kuuluvina, Ojakangas vitsailee.

Alkujaan keskipohjalaisesta Ylivieskasta tulevan Ojakankaan on ajanut
Jyväskylään juuri omaleimainen valtio-oppi. Hän reissaa Mattilanniemeen ja Jyväskylän kakkoskotiin Helsingistä käsin. ”Kyllä Jyväskylä pieneltä tuntuu, mutta on sillä puolensakin. Helsinki voi välillä ahdistaa,
se väenpaljous”. Jyväskylän kulttuuritarjonnalle työntäyteiseltä valtio-oppineen elämältä ei valitettavasti tahdo riittää aikaa.
Oliko se Schmitt oikeasti natsi?
Mika Ojakangas on tutkinut muun
muassa kasvatusta, uskontoa ja natsismia. Hänen väitöskirjansa käsitteli
kasvatusvallan historiaa. ”Silloin
omissa porukoissani kiinnostuksen
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Huippumuoti haussa
Valtio-oppi on melko fragmentoitunut oppiaine. On vaikeaa sanoa,
millainen valtio-oppi on parhaillaan
tekemässä tuloaan muotiin. 80-lukuun nähden kehitys on mennyt
yleisesti ottaen empiirisestä teoreettiseempaan suuntaan. ”Toisaalta
kansainvälisesti ottaen myös vanhakantainen, amerikkalaistyylinen positivismikin elää ja voi hyvin. Se on
pitänyt pintansa kulttuurintutkimuksen aallossa, toisin kuin muissa yhteiskuntatieteissä. Ei kuitenkaan
meillä Jyväskylässä”. Varsinaisia
trendejä rakentavat opiskelijoiden ja
jatko-opiskelijoiden uudet sukupolvet. Trendit ovat suhteellisia, eri porukat saattavat elää hyvin erilaisissakin akateemisissa ilmastoissa.
Ojakankaan oma sukupolvi viehättyi silloin vähemmän luetusta italialaisesta ja ranskalaisesta poliittisesta
ajattelusta, kuten Giorgio Agambenista, Jacques Rancièresta ja Alain
Badiousta. ”Sen jälkeen 2000-luvulla en ole niin osallistunut uusiin juttuihin, joihin opiskelijoilla tuntuu
olevan kiinnostusta sekä täällä että
muualla. Olin tosin suomentamassa
Hardtin ja Negrin Imperiumia ja
i ekiä olen lukenut, mutta esimerkiksi tämän commons-ajattelun suhteen huomaan olevani vähän poissa
kelkasta”.
Ojakankaan nuoruudessa opiskeltiin paljon omalähtöisesti, esimerkiksi lukupiirejä järjestettiin paljon
itse. Viralliset opetussuunnitelmat
sisällyttivät hitaasti uusia ja mielenkiintoisia ajatussuuntia, joten aloite
oli otettava omiin käsiin. ”Jos haluaa oikeasti ymmärtää jotakin, on
opiskeltava paljon enemmän ja sy-
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”Siinä on jotain vanhakantaista, että tieteen ulkopuolisten uskotaan osaavan hallinnoida tiedettä paremmin tai
johonkin haluttuun suuntaan”

vemmin kuin mitä valtio-opin tai min- min luettua. Ensin meinasin hylätä puokään aineen opetussuunnitelma sisäl- let, mutta sitten otin lempeämmin”,
tää. Todellinen oppi tulee ulkopuolel- Ojakangas naurahtaa.
ta”.
Kenen tahansa yliopistomuutos?
Skandaali Mattilanniemessä
Yliopistolaisten arki on viime vuodet
Ennen Jyväskylän professuuria Ojakan- tarkoittanut uudistuksia uudistuksien
gas teki viisi vuotta monen yliopistolai- perään: tuottavuusohjelma, uusi palksen unelmaduunia, eli keskittyi omiin kausjärjestelmä, uusi laki ja rahoitusaiheisiinsa akatemiatutkijana. Kuiten- malli, uusi hallintomalli, eikä uudistuskin pelkkä ”kopissa istuminen homeis- ten virta välttämättä ole vielä ohi. Ojaten kirjojen kanssa ei pitemmän päälle kangas on myllerryksen keskellä melko
ala pelkästään stressaamaan, vaan tyyni, mutta kriittinen. ”Mulla ei ole
myös tekemään hulluksi”. Opetus voi mitään sitä vastaan, että toiminnan kriolla joskus rankkaa, massaluennot teerinä on tuloksellisuus ja innovatiivimyös fyysisesti, mutta se tuo tarpeellis- suus, esimerkiksi akateemisten julkaisuta vaihtelua yliopistotyöhön. Enemmän jen laatu ja määrä – päinvastoin. Nyt
frontaaliopetukseen kuin keskusteluun tavoitteiden ja keinojen välillä tuntuu
suunnitellut tyypilliset suomalaiset kuitenkin olevan iso kuilu, kun lisäänluentosalit saavat Ojakankaalta pyyh- tyvä kontrolli ei näytä johtavan paranekeitä. ”Surkeita. Jyväskylän C4-sali on viin tuloksiin ja innovaatioihin.”
piristävä poikkeus, siitä Alvar Aallolle
pisteet. Siellä ihmiset ovat kontaktis- Suomen Akatemian tilastot tulosjohtasa”.
misen vuosilta 2000-2010 kertovat, että yliopistoista tehtyjen kansainvälisten
Ojakangas on nykytoimensa aikana eh- julkaisujen määrä on laskenut. ”Siinä
tinyt jo aiheuttaa opiskelijoiden keskuu- on jotain vanhakantaista, että tieteen
dessa pienimuotoista kohua laittamalla ulkopuolisten uskotaan osaavan hallinjohdantokurssin suoritusmuodoksi val- noida tiedettä paremmin tai johonkin
tio-opille epätavallisen monivalintaten- haluttuun suuntaan”.
tin. Mitä ihmettä, herra professori?
”Syyni olivat oikeasti aika pragmaatti- Professori huomaa, että myös opiskelu
set. 150 esseessä on paljon arvostelta- on nykyään tuloksellistettua. Suoritustavaa näin kiireiseen syksyyn, monivalin- voitteet ovat liki kaksinkertaistuneet
tojen korjaamiseen menee vain pari Ojakankaan opiskeluajasta ja valmistupäivää. Lisäksi Helsingissä kaverini ko- mistavoitteita sekä opintotukijärjestelkeili tällaista ratkaisua ja kokemukset mää on kovitettu erilaisilla kontrolleilolivat positiivisia. Tavallaan tämä on jo- la. ”Tämäkö on syynä siihen, että omapa haastavampi tentti, testaa tiukem- lähtöinen opiskelu on jäänyt vähem-

mäksi, että sille ei ole tilaa? Ilman sitä
opiskelusta ei saa läheskään niin paljoa irti, eivätkä valmistuneet yksinkertaisesti pärjää esimerkiksi akateemisella uralla”.
Kylmenevästä nykymenosta huolimatta
Ojakangas kannustaa opiskelijoita
nauttimaan opiskeluajastaan ja kiinnostumaan asioista. ”Ottakaa kaikki irti, mitä haluatte ja saatte. Älkää ainakaan opintojenne alussa murehtiko liikaa valmistumisen jälkeistä aikaa”.
Selviytymisseikkailu 2020
Jyväskylän valtio-oppi on pystyssä yhä
kymmenen vuodenkin päästä, jos yliopiston johdon suosio jatkuu. ”Enköhän vielä silloin opeta täällä”, Ojakangas miettii. Oppiaineet elävät suomalaisessa yliopistomallissa kuitenkin
myös sisältöjensä kautta, sillä istuvan
ja vaihtuvan henkilökunnan vaikutus
niihin on suuri. Meidän profiiliamme
on kauan hallinnut Kari Palosen jättiläismäinen hahmo. Sen oheen ojakangaslaista suuntausta taitaa onneksi löytyä valikoimasta vielä pitkään.

Joonatan Virtanen
Kirjoittaja opiskelee valtio-oppia ännättä vuotta ja on alkanut Tukholmasyndrooman tyyliin rakastaa skinneriläistä ajatushistoriaa
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SOKRATES
JA
TOTTELEMATTOMUUS

Sokrateen (469 eaa – 399 eaa) filosofiassa tottelevaisuus ja
tottelemattomuus ovat merkittävässä roolissa, mikä tulee
erityisesti esiin Platonin teksteistä Apologia ja Kriton. Ensimmäinen näistä on Sokrateen puolustuspuheenvuoro tämän oltua vangittuna epäjumalien palvonnasta sekä nuorison turmelemisesta. Jälkimmäinen koostuu vuoropuhelusta Kritonin kanssa, jossa Kriton yrittää saada Sokrateen pakenemaan vankilasta ja Ateenasta.

hyvän työn, minkä ihminen voi mielestäni toiselle tehdä:
yritin saada teidät uskomaan, että tärkeämpää kuin mikään
muu on kehittää itsensä mahdollisimman hyväksi ja viisaaksi ja että valtion parantaminen on tärkeämpää kuin mikään muu julkinen toiminta” (apologia 31). Sokrates siis
katsoo toimiensa olevan valtion hyväksi, eikä niinkään sen
vastaista, kuten hänen syyttäjänsä asian näkevät. Tässä
mielessä Sokrateen filosofia on hyvin lähellä kansalaistottelemattomuutta.

Apologiassa korostuu yksi Sokrateen filosofian perusajatuksista: omantunnon seuraamisen tärkeys. Omatunto, eli logos, koostuu jokaisen meidän omasta harkinnasta tehdä
niin kuin oikeaksi katsoo. Näin tulee toimia, kuten Sokrates esimerkillään näytti, myös siinä tapauksessa että toiminta olisi suoraan päättäjien intressien vastaista. Sokrates totesi tämän syyttäjilleen hyvin selkeäsanaisesti: ”Kuuntelen
kuitenkin mieluummin jumalaa kuin teitä enkä aio lakata
harrastamasta filosofiaa niin kauan kuin elän ja hengitän.
Tulen aina tavatessani neuvomaan ja opastamaan teitäkin
ja sanomaan tapani mukaan”. Tärkeintä on seurata sitä polkua minkä katsoo oikeaksi, ei sen polun seuraaminen jota
käsketään seuraaman.

Lakien kunnioituksen tärkeys tulee esiin Kritonissa, joka
voi vaikuttaa ristiriitaiselta Apologian kanssa, missä Sokrates korostaa oman polun seuraamista ja tottelemattomuuttaan. Sokrates kertoo Kritonille, että hänen on yksinkertaisesti seurattava omaa logostaan, minne tämä sitten hänet
johdattaakin. Kritonissa sekä lait, logos että jumala käskevät kaikki Sokrateen pysymään vankilassa. Kuten Sokrates
itse asian ilmaisee: ”Olen aina noudattanut toiminnassani
vain sellaisia periaatteita, joita harkinnan jälkeen olen pitänyt parhaina. Enhän minä voi luopua entisestä kannastani
vain siksi, että nyt on käynyt näin”.

Sokrateen tottelemattomuus ei kuitenkaan tarkoita lakien
tai valtion vastaisuutta. Hän ei missään vaiheessa ilmoita
vastustavansa lakeja, vaan Ateenan päättäjiä ja näiden tekoja. Samalla Sokrates korostaa omaa ulkopuolisuuttaan todeten, ettei ole ollut kiinnostunut omaisuuden haalimisesta,
poliittisista juonitteluista tai tavoittelemaan sotilaallisia johtotehtäviä: ”Otin tehdäkseni jokaiselle erikseen suurimman

Sokrateelle tärkeää oli samalla ihmisten ajattelun herättäminen. Hän korosti jokaisen oman ajattelun tärkeyttä, vaikka se rikkoisi valtion päättäjien arvostaman status quon.
Platon vertasi myöhemmin Sokrateesta paarmaan, joka puremallaan saa hevosen liikkumaan. Sokrateen purema oli
filosofia ja kohteena, eli hevosena, toimi Ateenan valtio.
Hyvä kansalainen ei ole siis alistetun tottelevainen vaan
osaa ajatella oma-aloitteisesti. Dana Villa yhdistääkin
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SOKRATES
Sokrateen ajattelussa filosofian olennaisesti kansalaisuuden käsitteeseen: ”Socrates was the first to suggest that citizenship must be informed by these two intimately related
kinds of integrity, typically seen as the virtues of "good
men" or "philosophers" but not citizens”.
Sokrateen filosofiassa yksilön moraalinen omatunto ja intellektuellinen rehellisyys nousee perinteisten kansalaishyveiden (tottelevaisuus, isänmaanrakkaus, uhrautuvuus, kyseenalaistamattomuus) yläpuolelle. Kansalaisten tulee olla ennen kaikkea hyveellisiä ja oikeudenmukaisia, heidän tulisi
arvostaa poliittisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan yhtä
paljon kuin perhettään ja omaisuuttaan. Poliittisen järjestelmän vakaus ei rakennu pelkästään lakien ja instituutioden
varaan, vaan myös kansalaisten luonteen ja moraalin varaan. "For only a stable political order is built not simply
on laws and institutions but (as Rousseau observed) on the
character and mores of its citizens". Kansalaisuus ja filosofia kuuluvat siis olennaisesti yhteen. Hannah Arendtin mukaan Sokrateen tuomiosta alkoi läntisessä maailmassa kehitys joka nimenomaan pyrki erottamaan nämä kaksi toisistaan. Oman ajattelun tilalle kansalaishyveeksi nousivat tottelevaisuus ja kyseenalaistamattomuus.

maan muita. Villan ajatuksen mukaisesti, Sokrateen filosofiassa on hyveellistä juuri sellaiset asiat, jotka korostuvat
kansalaistottelemattomuudessa. Kansalaisten on tärkeää
toimia omantuntonsa mukaisesti, ollen samalla eriytyneitä
valtiosta kyetäkseen ajattelemaan eri tilanteissa itsenäisesti, eivätkä näin ollen ota päättäjien määräyksiä annettuina.

Hannupekka Kinnunen
Kirjallisuutta:
Platon – Teokset I
Dana Villa – Socratic Citizenship
Hannah Arendt - Socrates

Sokrateen filosofian mukaisesti kansalaisten tulee aktiivisesti osallistua poliittiseen sekä yhteisölliseen toimintaan, eikä pelkästään totella ylhäältä annettuja määräyksiä. Sokrateen ihanteiden mukainen kansalainen on yksilö, joka tiedostaa mikä on oikein ja oikeudenmukaista ja pyrkii autta-

Älyllistä hehkua ainakin vuodesta 1984 Puolueohjelman sähköinen arkisto
osoitteessa www.puolue.fi!
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Sota on mielikuva, jonka rakentavat kirjeenvaihtajat. Suomalaistoimittajat kertovat journalistin työstä konfliktialueilla.
Maailmansotiin asti sotakirjeenvaihtaja oli sarkatakkinen tekoeversti, joka tarinoi valtakunnan sotaretket parhain päin.
Kulttuurihahmon kouraan istui kivääriä paremmin kynä:
Neuvostoliitolla oli Vasili Grossmaninsa, Suomella tulenkantaja Olavi Paavolainen ja härmäläisgonzon kantaisänä
tunnettu Veikko Ennala.
Titteli on jäänyt elämään, mutta nykyisin sotauutisistamme
vastaavat journalistit, jotka vierastavat koko virkanimikettä.
”Sotakirjeenvaihtaja on raflaava nimitys. Se sopi maailmansodissa, Koreassa ja Vietnamissa pitkään puurtaneille eisuomalaisille konkareille”, sanoo Rauli Virtanen, laskutavasta riippuen maailman jokaisessa itsenäisessä valtiossa
vieraillut vapaa toimittaja. ”Kannan mieluummin titteliä
rauhankirjeenvaihtaja. Se kertoo myös työni motiiveista. Uskon, että voin jossain määrin vaikuttaa ihmisten maailmankuvaan”.
Mutta miksi tämä journalistien alalaji pyrkii sinne, mistä
kaikki muut yrittävät päästä pois? ”Kyllästyin totaalisesti kotimaan politiikkaan. Se toistui aina samanlaisena: ei yllätyksiä, ei luovaa ajattelua. Ulkomaantoimittajan työ haastaa jatkuvaan opiskeluun. On ymmärrettävä syyt ja seuraukset”,
nykyään Ylen Ulkolinja-ohjelmaa tuottava Vesa Toijonen
kertoo.
Helsingin Sanomien ulkomaankirjeenvaihtaja Pekka Mykkänen raportoi Bosniasta ja Ruandasta jo ennen kuin oli jättänyt journalistiikan gradunsa Jyväskylän yliopistoon. ”En
ikinä unohda sitä ensimmäistä päivää Sarajevossa. Se, miltä kuulostaa kun tykin kranaatti räjähtää liki vieressä. Se oli
kuin olisi astunut surrealistiseen maalaukseen”, Mykkänen
kuvailee. Hän alleviivaa toimittajan vastuuta rehellisyyden
edistäjänä. ”Hyvä sotajournalismi näyttää sodan raadollisuuden, paljastaa agendat ja piiloagendat ja parhaimmillaan edistää rauhanomaisen ratkaisun syntymistä”.
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Tunteita ilman tunteilua
Mykkäsen debyyttikeikka oli murrosvaihe määriteltäessä
uutta etiikka nykyaikaiseen konfliktiraportointiin. Kylmän
sodan haalettua 1980-luvun lopulla alettiin luopua suloisen kirkkaasta ajatuksesta, jonka mukaan uutinen olisi
puhdas heijastuma todellisuudesta. Vaihtokauppana alettiin nähdä uutinen kulttuurituotteena, jonka journalisti rakentaa paitsi näkemästään, myös tulkinnoistaan ja tunteistaan. Objektiivisinkin toimittaja harjoittaa valintoja eikä
kukaan ole empatialleen immuuni.
Varsinkin Bosnian sota sai monen journalistin sisällä kiehumaan niin väkevästi, ettei sivustakatsojan rooli enää riittänyt, varsinkin kun toimittajia haettiin usein säälimättä
tähtäinristikkoon, monesti tapporahaa vastaan. Seikkailuhengen ja kyllästymisen tyhmänrohkea huipentuma lienee
jenkkitoimittaja Scott Andersonin viinanhuuruinen retki
Radovan Karad i in nappaamiseksi, jonka Richard Shepard dramatisoi viihderainaan The Hunting Party.
Rauli Virtanenkin kertoo päivittäneensä käsityksensä objektiivisuudesta Bosniassa: journalistin on asetuttava uhrien puolelle. Myös Pinochetin Chilessä oli vaikeaa pysyä
tyynenä. Kontaktietäisyydellä diktaattorista mielen läpi
pyyhälsi villi ajatus: pitäisikö sittenkin tehdä palvelus Chilen kansalle...
Virtanen tyytyi sivaltamaan Pinochetia sanallisesti, mutta
1970-luvulla ei oltu rähmällään pelkästään itään. ”Arvostelin Pinochetia siinä määrin, ettei Uusi Suomi suostunut julkaisemaan artikkeliani”, Virtanen kertoo.
Ei päivää ilman uutista
1990-luvun alku oli radikaali muutos sotajournalismin ammattirutiineille. Persianlahden sodassa CNN sai yksinoikeuden raportoida Bagdadista. Öiset televisiokuvat Irakin
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pääkaupunkia moukaroivista risteilyohjuksista maalasivat
mielikuvan kirurgisen tarkasta täsmäsodankäynnistä. Käynnistyi nopeuden ja reaaliajan nimeen vannova aikakausi sotaraportoinnissa.
Yleisökin on oppinut levottoman informaatioajan tavoille.
Sitä kuitenkaan ei ole opittu, että sodassa on päiviä, jolloin
ei tapahdu mitään. ”Netti ja kaapeli-tv luovat sellaisen vaikutelman, että aina pitäisi olla uutisia, vaikka mieluummin
pitäisi olla tarkkaan raportoitua materiaalia. Ei se, että joku
seisoo räjähtäneen talon edessä mikrofoni kädessä tarkoita
sitä, että tieto olisi relevanttia tai ajan tasalla”, Pekka Mykkänen kritisoi mutta lisää, ettei kaapelijättien kanssa edes tarvitse lähteä kilpasille. ”Aihevalinnoissa ja tarkkuudessa
CNN ja vastaavat on helppo päihittää”.
1990-luvun alun Afrikan verisiä konflikteja todistanut Peik
Johansson on samaa mieltä Mykkäsen kanssa. ”Kirjeenvaihtajan ylläpito on kallista puuhaa ja työnantaja tahtoo vastineeksi päivittäisen uutisensa. Se pakottaa keskittymään toissijaisiin tapahtumiin”. Vesa Toijonen näkee työkäytännöissä
amerikkalaisvaikutteita. ”Olemme kopioineet amerikkalaisesta mediasta sen, että läsnäolo on tärkeintä. Ylen toimittaja seisoo pimeässä yössä ja kertoo mitä paikalliset ajattelevat sen sijaan, että haastattelisi heitä, ja vain nimiplanssi
kertoo missä toimittaja on”.
Paikallissankarit
Hotellissa lymyävistä ja paikallisia kollegoitaan käsikassaroina hyödyntävistä journalisteista on keskusteltu Irakin sodan
yhteydessä, vaikka ilmiö ei ole uusi. Toisaalta länsimainen
journalisti voi hankkia paikallisreportterille leivän pöytään
palkkaamalla hänet tuntosarvikseen. Yhtä kaikki, Committee to Protect Journalists -järjestön tilastot osoittavat, että
suurimpaan vaaraan asettuvat juuri kriisialueiden paikalliset
journalistit. Valtaosan vuodesta 1992 lukien tapetuista yli
800 journalistista voidaan katsoa raportoineen poliittista
kriisiä tai sotaa. Heistä 87 prosenttia on ollut kriisialueiden
paikallisväkeä, mutta vain 4 prosentissa tapauksista syylliset
on saatu tuomiolle.
Ostamallaan stoorilla ratsastaminen voi kuitenkin päättyä
nolosti, tietää Vesa Toijonen. ”Piiritetyssä Sarajevossa työskenteli muuan saksalainen tv-toimittaja. Eräänä päivänä hänen palkkaamansa bosnialaisryhmä palasi reissultaan hotellille ja saksalainen alkoi leikata "juttuaan". Äkkiä kuului laskeutuvan kranaatin suhina ja saksalainen maastoutui pöydän alle ja huusi varokaa! Räjähdyksen jälkeen ääni kuului
uudelleen ja uudelleen, koska se oli bosnialaisen ryhmän
kuvaamalla materiaalilla”.
Sotaa ja poppia

Aiempaa tarkemmin tullaan myös punnitsemaan se, mihin
sotiin ylipäänsä halutaan lähettää reportteri. Kun resurssit
natisevat kotimaan uutisoinnissa, mistä riipiä rahat kirjeenvaihtajan henkivartijoihin?
Ja uskaltaisiko vaikka YleX riskeerata kuulijakuntaansa sotareportaaseilla? Tuskinpa. Edeltäjänsä oli kuitenkin rohkeampi. ”Raportoin Somalian kriisistä 1993 Radiomafian iltapäivässä. Koostin pieniä inserttejä, joiden välissä soi hittibiisejä”, kertoo Peik Johansson. ”Vakava aihe ei poissulje
rentoa tulokulmaa. Tähän mennessä parhaita ja harvoja lukemiani suomalaisjuttuja Somalian merirosvoista oli Citylehdessä ilmestynyt reppari. Sehän oli nerokas yhdistelmä”,
hän kehuu. Sittemmin Voima-lehteä perustamassa ollut Johansson on tietoisesti pidättynyt televisioraportoinnista.
”Kuulo sulkee kaiken pois. Siksi radio on paras väline taustoitettuun, intiimiin sotaraportointiin”.
Manipuloinnin kanssa elettävä
Vähälläkin mielikuvituksella voi ymmärtää, kuinka vahvasti
sodan osapuolet tarvitsevat ulkomaailman huomiota ja ymmärrystä. Toimittaja voi torjua ainakin osan pajunköydestä
tekemällä kotiläksynsä, mutta kiire ja kaaos petaavat väistämättä vaaraa manipuloinnille. Tai kielitaidottomuus. ”Kosovo-dokumenttia tehdessäni serbian ja albanian tulkit olivat
melkein toistensa kurkussa, kun he eivät päässeet yksimielisyyteen joidenkin lauseitten kääntämisessä”, Rauli Virtanen
kertoo. Sama pätee jopa hyväntekijöihin. Vaikka avustusjärjestöt usein maksavat suojelurahat toimittajienkin turvallisuudesta, on heilläkin oma lehmänsä ojassa.
”Myös avustusjärjestöt manipuloivat toimittajia. Heidän toimeentulohan on monesti riippuvaista kriiseistä, joiden alkaessa järjestöillä on taipumus suurennella kriisin luonnetta. Siten perustellaan avustusjärjestöjen osallistumisen välttämättömyys”, Vesa Toijonen selittää.
Avustusjärjestöt ovat myös omaksuneet nykyaikaista sodankäyntiä leimaavan embedded-käytännön, jossa toimittajat
päästetään lähemmäs tapahtumia sillä ehdolla, että nämä
pysyvät isäntiensä liekassa. Angloamerikkalaista tapaa on
kritisoitu kiitollisuudenvelan synnyttämisestä ja yhden lokaation tapahtumien ylikorostumisesta. Falklandin sodassa
esitelty menetelmä on rantautunut 2000-luvulla myös Suomen Puolustusvoimiin.
”Toimittajat sidotaan sotilaisiin Afganistanissa. Rautaista
kontrollia ja haastateltavien valikointia toimittajan puolesta
perustellaan turvallisuudella, totta kai”, Toijonen sanoo.
Ruma sota voi tuottaa rumaa journalismia. Toimittajan on
kyseenalaistettava koko ympäristönsä ja harkittava tarkkaan,
minkä viipaleen koko sekamelskasta kulloinkin välittää
kotimaahansa. Ajalliset ja henkiset rahkeet harvoin enää
riittävät mallikelpoiseen journalismiin, mutta kiiltävät
kehykset eivät sodan kasvoja kaunista.
”Sodissa totuus ja todellisuus vääristyvät. Kaikki valehtelevat, siviileistä kenraaleihin, ja toimittajan tehtävä on usein
selvittää, kuka valehtelee vähiten”, lataa Pekka Mykkänen.

Rahapula on mediatalojen krooninen kiusa. Tiedotusvälineet ovat supistaneet kirjeenvaihtajaverkkojaan kultavuosista raskaalla kädellä, ja tulevaisuudessa tiedonsaanti on entistä enemmän jättimäisten uutistoimistojen käsissä. Sotajournalismin monopoli on myös tempaistu tiedotusvälineiltä. Jukka-Pekka Ronkainen
Sen osoitti vuonna 2003 salanimen Salam Pax taakse kätkeytynyt irakilaisbloggari, joka päivitti suurelle lukijakunnalle Bagdadin kuulumisia vielä pommitusten keskeltä.
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VERTAISTUKI / GRADU

PIINA
Veikkaan, että jokunen Puolueohjelman lukija kärvistelee
gradunsa tai proseminaarinsa kanssa. Ei se mitään. Olkoon
tämä vertaistukikolumni.
Kuulopuheen mukaan jokin graduopas kehottaa
opiskelijaa suhtautumaan opinnäytetyöhön tuttavallisesti ja
kutsumaan tekelettään lempeästi erisnimellä. Päätin
välittömästi nimetä epämääräisen gradumöhkäleeni
Piinaksi. Nimi oli silkkaa intuitiota.
Lähtökohtaisesti pidän graduoppaita yltiöoptimistisena
hapatuksena ja hymistelynä. Tutkimustulos ei minkään
maailman
järjen
mukaan
kirkastu
hokemalla
voimalausetta.
Kuvitelkaa nyt. Ommm. Olen ihan hyvä ihminen. Graduni
on ihan jees. Ihan kiva. Ommm. Aikuiset ihmiset, jösses.
Erisnimiajatuksessa on hymistelyn sijaan potentiaalia.
Tymäkkä nimi, se jos mikä auttaa survomaan
opinnäytetyön idean ja olemuksen kompaktiin muotoon.

Mutta Piina.
Piina on ilmiselvästi väritön marisija. Ruikuttajien
ruhtinatar. Piina valittaa aiheetta väräjävällä äänellä,
tuhertaa itkua ja polkee jalkaa. ”Tän piti olla meidän
yhteinen harrastus”, marisee Piina, kun livahdan
litterointipuuhista kahvitauolle.
Piina-gradun vastakohta on ansiokkaasti valmistunut Uljas.
Kovakantinen ja kultakirjaimilla nimetty Uljas paistattelee
kirjahyllyn kunniapaikalla. Uljaan syntyä muistellaan
syvällä rintaäänellä kuin rankempaakin taisteluretkeä,
mutta lopussa kiitos ja niin edelleen.
Toivoa pitkittyneeseen Piinaan antaa graduoppaan
porsaanreikä. Mikään ei nimittäin estä muuttamasta
gradun nimeä.
Ehkä Piina joskus hellittää. Ehkä Piinasta kuoriutuu lopulta
Uljas.
Millä nimellä sinä kutsut graduasi?

Jykevä filosofian gradu voisi olla nimeltään Aatos. Reima
on reipas ja rinta rottingilla, ilmiselvää liikuntatiedettä.
Gunnar
puolestaan
keikaroi
mahtipontisen
monimutkaisella teoriahäkkyrällä, mutta loppuajatelmasta
kukaan ei pääse selvyyteen.
Erisnimi inhimillistää oivallisesti valtavan tuntuisen urakan
lempeän tuttavalliseksi henkilösuhteeksi.
Kuinka nohevaa olisikaan graduntekijän todeta reippaalla
äänellä ”Täräytinpä juuri kuosiin Jorman sisällysluettelon”
tai ”sain ängettyä Kari-Pekkaan vielä muutamia
diskursseja”.
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Nina Moisio
Kirjoittajan mielestä varteenotettavin tapa pakoilla gradun
kirjoittamista on huushollin pito.

MATKAKUVAUS

Matkakuvaus:
Kolumbia
”Älä lähde sinne! Sut ryöstetään ja tapetaan siellä!” Kun
kerroin lähteväni käymään Kolumbiassa, herätti se monissa
tuntemissani ihmisissä ihmetteleviä ja kielteisiä reaktioita.
22 vuotta täyttänyt, ei koskaan Euroopan ulkopuolella
käynyt, matkustamassa maahan, josta ihmiset median
kautta tietävät huumeet, FARC-sissijärjestön ja Shakiran.
Lopulta lähtöpäivä lähestyi. Laukku kiireessä pakattuna
kiirehdin lentoasemalle, josta matka kulkisi Amsterdamin ja
New Yorkin kautta Bogotaan.

opin pian tervehtimiskäytännön. Alussa tervehditään ja
kerrotaan oma nimi, jonka jälkeen esittäytyminen
päätetään ilmaisuun ”hauska tutustua” (mucho gusto).
Paikalliset olivat todella miellyttäviä ja kyselivät paljon
Suomesta. Paikallisista erikoisuuksista jäi mieleen muun
muassa bocadillo (joka ei siis tässä tapauksessa tarkoita
voileipää), paikallinen makea suupala. Mieleen ja
makumuisteihin jäivät myös esimerkiksi freijoa,
guanábana, mango ja bandeja paisa.

Turvatarkastukset olivat tiukat, etenkin New Yorkin (ja
Atlantan) kohdalla. Paikallisilla Syyskuun 11. 2001 hyvin
siis vielä muistissa. Tuoreimpana käytäntönä eiamerikkalaisten on täytettävä ESTA-hakemus Yhdysvaltoihin
matkustaessa tai matkustaessa kyseisen maan läpi. ESTAhakemuksen kysymykset ovat paikoin mielenkiintoisia.
Onneksi
rajaviranomaisten
haastattelut
hoituivat
suhteellisen nopeasti.

Paikallinen musiikkityyli on hieman iloisempaa kuin
Suomessa. Monia kertoja, joskus myöhään yöhön asti
tanssimme muun muassa reggaetonin, merenguen ja
vallenaton tahdissa. Alkoholia kulutetaan ajoittain paljon,
mutta harvemmin humalahakuisesti, toisin kuin monissa
länsi- ja pohjoismaissa. Yleensä alkoholia käytetään
hauskanpidon yhteydessä.

New Yorkissa puoli vuorokautta varrottuani kello läheni
kahdeksaa. Jälleen tiukkojen turvatarkastusten läpi ja nokka
kohti Bogotaa. Bogotassa viivyin yhden yön, jonka jälkeen
matka suuntautui poispäin Bogotasta, Tenjoon, pieneen
idylliseen kylään, jossa viipyisin melkein kuukauden.
Tenjossa ensimmäisenä pisti silmään miltei kaikkialla
näkyvät vuoret, jotka näkyivät taustalla ikään kuin jossain
maalauksessa, sekä pieni suuri ristikukkula. Luonto ja
eläimistö oli erilaista verrattuna kylmään Pohjolaan. Kun
Suomessa olemme tottuneet näkemään puut rivissä
sotilasmaisesti, Kolumbiassa puut olivat vähän siellä täällä.
Kolibreista
puhumattakaan,
ihmeellistä
oli
myös
paikallisten lintujen viserrys. Viserrystä voisi verrata
tilanteeseen, jossa homo sapiens kohtaa tyrmäävän donnan
ja päästää suustaan vihellyksen. Myös rakennustyyli vaihteli
paljon, ajoittain jopa pienelläkin alueella. Yhtenä hetkenä
törmää vaatimattomampiin asumuksiin ja toisena hetkenä
silmiin osui loisteliaita haciendoja.
Paikallisiin tutustuessa, enimmäkseen Tenjon ympäristössä,

Aika kului mukavasti myös kierrellessä eri puolilla
Cundinamarcan hallintopiirissä. Naapurikylässä, Tabiossa
sekä muissa kylissä, Bogotassa ja Toliman hallintopiirissä,
Melgarissa. Kylien keskustat muistuttavat aika paljon
toisiaan, kun taas Bogota ja Tenjo eroavat toisistaan
paljonkin. Siinä, missä Tenjo on viehättävä ja rauhallinen
pikkukylä (jossa paikallisia kuormajuhtia ovat autot,
moottoripyörät ja aasit), on metropolipääkaupunki Bogota
meluisa ja paikoiteillen ilmansaasteet käyvät päälle. Bussit
ovat yleensä pienempiä verrattuna Suomen busseihin
(lukuun ottamatta Transmileno-nimen alla kulkevia
busseja). Rahastuksen hoitavat kuskien mukana hengaavat
rahastajat kaikissa busseissa.
Bogota, Kolumbian metropolipääkaupunki on varsin
vaihteleva
kokonaisuus.
Löytyy
marketteja
ja
katukauppoja, rikkautta ja köyhyyttä, rehellisiä ja
vähemmän rehellisiä. Bogotan eteläinen osa on
köyhempää, vaikka alueella on myös hienoja, moderneja
kauppakeskuksia. Bogotan pohjoinen osa taas on
vauraampaa
ja
meininki
on
siellä
hieman
länsimaisempaa.
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MATKAKUVAUS
Bogotassa vierailin myös kahdella yliopistolla ja
vallankumouksellisuus oli aistittavissa ja nähtävissä
hienojen seinämaalausten viidakossa.
Viimeisinä
päivinä
pääsin
tutustumaan
hieman
kauempana, toisessa hallintopiirissä (Tolimassa) sijaitsevaan
Melgariin. Tie vei viileästä Tenjosta alas todella lämpimään
Melgariin, jossa lämpötilat olivat suurin piirtein samaa
luokkaa kuin Suomen menneen kesän lämpötilat (28-35
astetta). Maisemat olivat luonnollisesti henkeäsalpaavia,
kun laskeuduimme vuorilta ja ajoimme muun muassa
tierra templadan läpi. Ikkunasta näin korkeita, ajoittain
puiden peittämiä vuoristoja ja vaikuttavan vaarallisia
pudotuksia. Mitä alemmas laskeuduimme, sitä useammin
palmuja tuli vastaan, kuten myös hienoja asuinalueita
uima-altaineen (piscinas). Talot olivat monin paikoin
valkoisia ja lämpimän ilmaston vuoksi niihin oli tehty
reikiä, etteivät olot kävisi sisällä liian tukaliksi.
Sotilastukikohtia oli myös nähtävissä (kieltämättä paras
mahdollinen ympäristö kouluttautua!) hienoine vapaaajanviettopaikkoineen. Lisäksi matkan varrella oli jälleen
nähtävissä hienoja käsitöitä sekä eräänlaisia pieniä kojuja,
joissa myytiin käsitöitä ja ruokaa.
Kolumbia on, kahteen sanaan tiivistettynä, erilainen ja
monipuolinen. Erilaisuus näkyy valitettavasti myös
sosiaalisissa ongelmissa, joita Kolumbiassa on kieltämättä
paljon. Maa on köyhä ja monet tietävätkin muun muassa
FARC-sissijärjestön ja USA:n tukeman hallituksen
keskenään käymät sotatoimet, jotka ovat suurena osasyynä
Kolumbian nykytilanteeseen. FARC-sissien toiminta ollaan
kuitenkin
saatu
rajoitettua
viidakkoalueille
ja
rajavyöhykkeille Álvaro Uriben oikeistolaisen hallituksen
ansiosta. Turvallisuus olikin se teema, joilla voitettiin vaalit,
kuten huomasin ollessani Kolumbiassa (vaalien voittajana
oli entinen puolustusministeri Juan Manuel Santos

Antanas Mockusia vastaan). Muut ongelmat jäivät
vähemmälle huomiolle. Tilanne muistuttaa etäisesti
Suomen tilannetta, kun täällä vaalit todennäköisesti
voitetaan maahanmuuttoteemalla muiden ongelmien
jäädessä sivummalle.
Mittavista haasteista huolimatta Kolumbia onnistuu
säilyttämään lumonsa ja loisteensa. Kertaakaan ei tullut
vaaratilanteita, yhtään kertaa ei tarjottu huumeita, eikä
uhattu tappaa ”gringomaisen” olemukseni takia. Se, mitä
media meille välittää on ehdottoman yksipuolista, eikä
kerro Kolumbiasta oikeastaan mitään. Kehotankin kaikkia
heittämään ennakkoluulot ja aikaisemmat ”tiedot” syrjään
ja valitsemaan lomakohteeksenne Kolumbian. Kolumbia
on käymisen ja kokemisen arvoinen maa, joka avartaa eikä
jätä kylmäksi. Vamos!

Heikki Ekman

"Puolue on aurinko, jota kohti kaikki maan pinnalla kasvava kurkottuu"
Mihail olohov

1981
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KOLUMNI

V E R KO STO ID U
NUORI
VAKOOJA!

Istuessani Kansalliset Menestyjät ry:n 125. vuosijuhlassa
Raahen kaupungintalolla ymmärsin, että verkostot ovat tärkeä väline, jonka avulla teistä rakkaat ystävät tulee osa tätä
hyvinvointivaltiota. Päätin siis jälleen kerran avata sanallisen arkkuni, kertoa nuoruudestani ja antaa samalla tärkeän
opetuksen. Istukaa alas, lukekaa ja yrittäkää uskoa, että tämä on tositarina.
Ollessani nuori, komea ja hyväihoinen opiskelija 60-luvun
Pomarkussa, ymmärsin välittömästi mikä merkitys yhdistys- ja järjestötoiminnalla oli. Ensimmäinen ja luonnollinen askel oli lähteä mukaan vakoilukillan toimintaan. Minut määrättiinkin heti ensimmäisenä vuonna hallitukseen
Suojelupoliisin yhteyshenkilöksi. Siperia opettaa, niin
myös Pomarkku. Jouduin oppimaan neuvottelutaidot kantapään kautta kun Suojelupoliisin silloin neuvottelija K.K.M
Rautaniska onnistui kiristämään vakoilukillalta tietovuotosopimukseen johtaneen PLO-oikeuden hallituksen kokouksiin. Onneksi onnistuin levittämään iltapäivälehtiin huhun, jonka mukaan Rautaniska olisi antanut positiivisen
EPO-näytteen curlingin PM-kilpailuissa Jussarössä ja hän
menetti näin uskottavuutensa.
Vakoilukillan jälkeen liityin puoluetoimintaan, Kokoomukseen tietysti. Poliittinen toiminta antoi hyvät valmiudet puolustaa omaa kantaani nenänuuskan kriminalisoinnin purkamisessa, hyvät argumentointikyvyt ja sanottakoon nyt, että
olin Nykypäivä-lehden ”1971 Vuoden kähmijä”. Vaikka
eduskuntaan asti en koskaan yltänytkään virkamiesurani
johdosta, oli poliittisesta toiminnasta valtava hyöty. Liityin
myös muihin yhdistyksiin, joiden toiminnan koin olevan
lähellä omaa sydäntäni. Pomarkku-Nato -seurassa vaikutin
vuodet 1972-1977, viimeisen vuoden valtuuston varapuheenjohtajana, tosin jouduin eroamaan ärsyttävän nenänuuskan salakuljetukseen liittyvän välikohtauksen vuoksi,
muistelmissani aion kuitenkin oikaista tapaukseen liittyvät
väärinkäsitykset.

nun ja Jaana Pelkosen yhteenlaskettu facebook-ystävien
määrä on yli 25.000. Olen saanut tuttavia monelta elämän osa-alueelta, tunnen niin vapaamuurareita, vapaapalokuntalaisia kuin vapaata uimahallipukeutumista ajavan
Bara Bröst -yhdistyksen jäseniäkin. Poliitikko I. Kanerva
kutsuu minut kerta toisensa jälkeen puolivuosittain järjestettävään ”Shake It with Ike and do possibly something else too” -yksityistilaisuuteen Turun saaristoon. Ilman näitä
verkostoja istuisin puolivuosittain yhden illan enemmän
katsellen Marienhoffia ja käyttäen luumulla maustettua
nenänuuskaa.
Verkostoista on sinulle, rakas opiskelijatoveri, valtavasti
hyötyä! Älä pelkää lähteä mukaan oman kiltasi tai ainejärjestösi toimintaan. Siellä opit järjestämään, johtamaan, kalastamaan krapulassa kilpaa ja kähmimään. Nämä vain
muutama taito mainitakseni. Muuten sinulle saattaa käydä
kuin ystävälleni Vellu Jauholle (nimi muutettu), jonka organisointitaidot olivat työelämässä niin heikot, että hän
päätyi Forssan käräjäoikeuden lähettämänä vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. Jauhon tehtävänä oli vuonna 1989
aloittaa italialaisten hydrauliikkanostimien maahantuonti.
Viikon tiukkojen hintaneuvottelujen tuloksena Interpol pidätti Jauhon kansainvälisiltä vesiltä kun hän yritti paeta vesijetillä Sisilian mafiaa. Jauho oli yrittänyt naamioitua Greta Garboksi ja oli paetessaan päätynyt vahingossa kidnappaamaan Marsalan kaupungin pormestarin. Hydrauliikkanostinyritys oli ollut niin pettynyt Jauhon neuvottelukykyihin, että oli siis päättänyt turvautua mafian apuun.
Ole rohkea, verkostoidu, mutta älä tee niinkuin Vellu Jauho!

Hugo Mulqvist, VTT

Yhdistystoimintaa jatkoin Pomarkku-Nato -seuran jälkeen
pitkään ja tälläkin hetkellä olen muutamissa pienissä yhdistyksissä edelleen mukana. Järjestöjen kautta olen verkostoitunut todella hyvin ja kuriositeettina sanottakoon, että mi-
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Ottaa vastaan palautetta kuluneesta kaudesta!

Puolueohjelma II / 2010

TYÖMARKKINAT

HS 13.9.2010

Puolueohjelma II / 2010

