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Päätoimittajalta
na 2008, hakijoita oli vain 108. Hakijoiden
määrä voi heitellä monesta syystä, mutta silti
tämän kevään 330 hakijaan tulisi olla tyytyväinen.

K

Puoluelaisten mielenkiinnon kohteet ja erityisosaamiset ovat hyvin erilaisia. Opintojemme aikana meille luennoidaan useaan otteeseen kuinka kaikki on poliittista. Tämän
kevään Puolueohjelman on tarkoitus esitellä
edeltäjiensä tapaan puoluelaisten moninaisia
mielenkiinnon kohteita sekä tarjota tuleville
fukseille pieni häivähdys valintakirjeen mukana siitä, mitä ainejärjestö ja virkeä opiskelijakunta tuovat syksyllä tullessaan. Kevään
numeron voi sanoa kuvaavan hyvin tämän
hetkistä Puoluetta. Olemme hyvin erilaisista
opiskelijoista koottu joukko, joka kuitenkin
mahtuu samojen kansilehtien sisään kaikkine
valintoineen.

ulje omaa reittiäsi. Tuo kliseinen ilmaisu voisi olla peräisin mistä tahansa
elämänoppaasta tai yliopiston opiskelijapalveluiden tuottamasta esitteestä. Oman
epätieteellisen, mutta empiriaa huokuvan,
Edellisen kerran, kun pääsykoekirjaa uunäkemykseni mukaan puoluelaiset onnistuvat
distettiin vuonna 2008, hakijoita oli vain 108.
tässä tehtävässä kohtuullisen hyvin. Osaamme
hyödyntää yliopiston tarjoamat sivuainevaihHakijoiden määrä voi heitellä monesta syystä,
toehdot, haalia kasaan paljon opintojen oheen
mutta silti tämän kevään 330 hakijaan tulisi olla
järjestöpestejä, käydä töissä, olla käymättä
tyytyväinen.
töissä, venyttää opintojamme tai vastaavasti
juosta ne läpi. Osaamme vaikuttaa ja pitää oikeuksistamme huolta.
Puoluelaisten kiinnostus omaa oppiainettaan
kohtaan on tullut hyvin esille tämän kevään
pääsykoekirjauudistuksen yhteydessä. Olemme olleet mukana pitämässä keskustelua yllä
siitä, kuinka valintamenettelyiden uudistus
sekä laitoksen yhteinen pääsykoekirja (pois
lukien sosiaalityö) tulevat muuttamaan oppiainettamme tulevaisuudessa. Vaikka erilaisten
oppiainettamme koskevien muutosten seurauksia on tällä hetkellä vaikeaa arvioida, on
kuitenkin todettava, että tämän kevään hakijamäärät ovat huomattavasti suuremmat kuin
muutamana aikaisempana vuonna. Edellisen
kerran, kun pääsykoekirjaa uudistettiin vuon-

„

„

Kevään numeron tie käsiisi ei ole ollut täysin
kivuton, mutta ehdottomasti opettavaisempi ja sujuvampi kuin osasin odottaa. Kiitos ja
kunnia tästä kaikesta kuuluu panoksensa antaneille kirjoittajille ja päätoimittajan avuksi
löytyneelle ulkopuoliselle taittajalle.
Keväisin terveisin
ja tulevia uusia fukseja onnitellen

Suvi Lemetyinen
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Puheenjohtajalta

U

vähän samankaltainen, kun aloittelin viime
kesänä golfin peluuta ja olin ensimmäistä
kertaa ventovieraan kanssa pelikierroksella ja
pelkäsin koko ajan epäonnistumisia. Golf on
pelinä monesti ärsyttävä, joskus suorastaan
raivostuttava, mutta niin opettavainen. Kun
vieras, kokenut pelikaverisi odottaa sinua etsiessäsi metsään lyömääsi palloa, niin voitte
uskoa, että siinä joutuu käymään melkoisen
kamppailun itsehillintänsä säilyttämiseksi. Silti kierroksen jälkeen molemminpuolisesti toivotettiin toisillemme hyviä tulevia kierroksia
ja selvisin ainakin melkein hymy huulillani,
joka tapauksessa yhtä kokemusta rikkaampana. Ymmärsin kierroksen jälkeen, ettei pelini
parane mailaa puristamalla vaan hyväksymällä epävarmuuden läsnäolon ja antamalla itsellensä virheensä anteeksi.

„

usi vuosi alkoi Puolueen toiminnasKun vieras, kokenut pelikaverisi odottaa sinua
sa vauhdikkaasti Harjun jyrkkiä rinetsiessäsi metsään lyömääsi palloa, niin voitte
teitä pulkalla laskien ja yhtä nopeasti
on kevätkin vierähtänyt paremmalle puolelle. uskoa, että siinä joutuu käymään melkoisen kampMonilla varmasti pyörivät jo kesäsuunnitelpailun itsehillintänsä säilyttämiseksi.
mat mielessä, mutta palataan vielä kuluneeseen kevääseen. Oliko se onnistunut, olitko
tyytyväinen suorituksiisi? Välillä on hyvä tehdä reilua itsearviointia, palkita itseään, mutta Opintojen sarallakin kannattaisi muistaa, että
myös puuttua epäkohtiin. Opiskelijat jos ket- yksi pieleen mennyt suoritus ei pilaa kokonaikä tietävät, mitä on stressi ja kiire, jotka usein suutta. Me puoluelaiset muodostamme ainutdominoivat opintojen aikana. Elämäntaito- laatuisen verkoston, jossa voimme aina kysyä
oppaat toitottavat elämästä nauttimisen tärke- neuvoa ja vinkkejä toisiltamme, jos opinnoisyttä, mutta kuinka ottaa ilo irti hetkestä, jos sa jokin tuntuu menevän metsään. Aivan kupalauttamatta on useampi essee, esitelmä teke- ten tuntematon pelikaverinikin antoi minulle
mättä ja kandin palautus kolkuttelee jo mieles- kierroksen aikana vinkkejä pelini parantamisä. Väitänkin, että omalta mukavuusalueeltaan seksi. Periksi ei kannata antaa, sillä seuraava
silloin tällöin poistuminen ei ole paha asia, lyöntisi, tai yhtä hyvin esseesi, voi olla parhaaelämän nautinnollisuus kun on kovin suhteel- si.
linen käsite.
Toivotan kaikille puoluelaisille mielenkiinParasta olisi, jos arjestaan osaisi nauttia huo- toista kesää ja rohkeutta haastaa itsensä.
limatta kiireestä ja palautuspäivämääristä. En
tarkoita, että deadlinet ja tekemättömät työt
pitäisi laiminlyödä, vaan niiden kanssa pitäisi
oppia elämään tekemättä niistä stressaavampia kuin ne todellisuudessa ovat. Tilanne on
Meeri Haapakoski
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„

The Art of Manliness
Sitä alkaa tajuta, ettei olekaan aivan valmis.
Ehkä voi olla vielä jotain uuttakin opittavaksi.
Vaikka 16-vuotiaana luuli tietävänsä kaiken,
nyt tietää kaipaavansa lisää elämän oppitunteja. Pyörää ei onneksi tarvitse keksiä uudestaan.
On olemassa harvoja absoluuttisia totuuksia –
tässä niistä muutamia:
•

•

M

iehen elämä voi tuntua joidenkin
mielestä silkalta yllättävien pettymysten sarjalta. Mitä vanhemmiksi
tulemme, sitä vähemmän huomaamme tietävämme, ja sitä enemmän muistutamme isiämme. Miehet vieläpä kypsyvät naisia hitaammin, joten Ahaa!-elämykset saadaan silloin,
kun kanssasisaret ovat päässeet jujusta kiinni
jo monta vuotta aiemmin.

•
•

•

Iän karttuessa miehelle, myös politologille,
tulee oivalluksia omasta itsestä. Tarkastellessa
aikaa taaksepäin, tulee huomanneeksi miten
nuorena kollina itsestäänselvyyksinä pitämät
asiat näyttäytyvät näin hieman varttuneempana suorastaan tragikoomisilta.

•

Metrohousut ja reggaepipo eivät herätä rekrytoijan syvintä luottamusta, ellei haetussa
työpaikassa ole kyse metrohousu- ja reggaepipotehtaan linjastosta. Käsitteen ”laissez-faire”
huomaa soveltuvan taloustieteeseen, ei hiusten ja partakarvoituksen siistimispolitiikkaan.
Perseet olalle ja norjaa posliiniluuriin -mentaliteetti tiistai-illan vietossa kuuluu teini-ikään,
ei enää aikaan, jolloin teini-iästä on kulunut
kaksi viisivuotissuunnitelmaa.

•

•

•

If life gives you lemons, make lemonade.
Vaikeuksista selviää ottamalla itseään niskasta kiinni ja tekemällä töitä, ei heittäytymällä lapseksi miehen ruumiissa.
Mikäli parta ei kasva kunnolla, sen epätoivoinen kasvattelu näyttää todella typerältä. Viikset mallia amis ja eri ilmansuuntiin
törröttävät kuusi leukakarvaa eivät korosta
kenenkään maskuliinisuutta.
Keskustelu on 50 % kuuntelemista.
Älä koskaan yhdistä liian samanlaisilla
väreillä ja kuvioilla varustettuja housuja
ja paitaa, paitaa ja solmiota tai solmiota
ja taskuliinaa. Täysmusta solmio kuuluu
hautajaisiin, ”huumorisolmiot” roskakoriin.
Herrasmies ei kerro, eikä kersku. Vain
öykkärit rehvastelevat rahalla tai halventavat kauniimman sukupuolen voitonmerkeiksi.
Kohteliaisuus ei maksa mitään, mutta kasvaa korkoa uskomattoman paljon.
Niin fyysinen kunto kuin henkinenkin
hyvinvointi ovat huolehtimisen arvoisia
asioita. Hikoilu aina silloin tällöin on vain
hyväksi ja auttaa myös sietämään yleistä
ketutusta.
Juuri se oma musiikki-/elokuva-/taidemakusi ei ole minkään mitta. Todennäköisesti mieltymyksesi eivät kiinnosta ketään,
eivätkä ainakaan mikäli tuputat niitä jatkuvasti.
Jos et ole varma, käytä mustia sukkia.

Niilo Väkevä
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Kevään tapahtumasaldo

P

uolue on tarjonnut jäsenilleen kevään
mittaan moninaisia aktiviteetteja. Perinteisten tapahtumien lisäksi on koordinoitu yhteistapahtumia muiden ainejärjestöjen kanssa. Tästä tapahtumaraportista on
jätetty pois Puolueen omat olut- ja kahvihetket. Muista mainitsemisen arvoisista kissanristiäisistä selostamme kronologisessa järjestyksessä.
Puolue heräsi talvihorroksestaan tammikuussa mäenlaskun merkeissä. Haalareihin
sonnustautuneet rämäpäät valloittivat perinteiseen tapaan Harjun. Pulkkailun lomassa
ryystettiin kuumaa mehua ja mutustettiin tuoretta pullaa. Parin tunnin pulkkailun jälkeen
Harjulla patsasteli kourallinen kohmeisia ja
mäessä ryvettyneitä, mutta sitäkin onnellisempia, puoluelaisia.
Helmikuussa Puolue etsi yhteistä säveltä Fokuksen kanssa. Puolue <3 Fokus –sitseillä
huomattiin, että ainejärjestöjen juomalaulut
resonoivat keskenään oikein kauniisti. Vanhat ”kaunat” haudattiin (okei, ei nuoremmalla
opiskelijasukupolvella ole mitään patoutumia
Fokusta kohtaan, eihän?) ja ilta sujui lystikkäästi. Toasteina häärivät Eetu Heiska ja Vinski Veijola. Touhu pysyi heillä hyvin lapasessa,
teema oli onnistunut ja sitsaajilta saatiin roppakaupalla positiivista palautetta. Vanhat haavat revittiin kuitenkin auki reilun viikon päästä Mattilanniemessä. Lumifutisottelu päättyi
Fokuksen 2-1 –voittoon. Sitaatti eräältä fuksilta: ”Sen siitä saa, kun laittaa naiset kentälle.”
Puolueen mökkiviikonloppu järjestettiin niin
ikään helmikuussa. Ilmassa väreili suurta
sausage festin tuntua, ja sellaiseksi viikonloppu olisi mennytkin, ellei Pekkalan parempi
puolisko olisi urhoollisesti lähtenyt äijäkollektiivin mukaan. Tällä kertaa mökkeiltiin Piilutuvassa Luhangalla.
Minna Canthin päivää juhlistettiin – yllätys,
yllätys – Minna Canthin Conthauksella. Baa-
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Puolueen paintball-joukkue

rikierroksen välissä käytiin Minna Canthin
patsaalla, jossa nähtiin väsynyttä dramaturgiaa ja kännistä konttaamista. Tapahtuma voitiin julistaa kaikin puolin onnistuneeksi siinä
vaiheessa, kun eräs nimeltä mainitsematon
herrasmies päätti tyhjentää vatsalaukkunsa
Passionin lattialle.
Huhtikuussa Puolue otti osaa Dumpin organisoimaan poikkitieteelliseen tietovisaan ja pöytälätkäturnaukseen Annelissa. Mukana olivat
myös Asterix ja Parku. Allekirjoittaneilla oli
suuri ilo istua iltaa sohvalla, jonka päälle oli
hajusta päätellen hiljattain oksennettu. Kuun
puolivälin tienoilla seitsemän puoluelaista
nostivat aseet olille ja ottivat osaa yhteiskuntatieteellisen sisällissotaan, joka järjestettiin
Jämsässä. Vaikka Puolueen ja nuorempien yhteiskuntatieteilijöiden joukkueyhdistelmä ei
tuottanutkaan kokonaisvoittoa, oli adrenaliinin virittämä tunnelma silti positiivinen.
Tätä kirjoittaessa keväälle on vielä suunnitteilla Puolueen omat vappusitsit, joten voimme
ennustaa, että vappuviikolla on luvassa kosketuksen kadottaminen todellisuuteen.

Marjukka Mattila
Otto Laurila

KEBAB HOUSE
ö
Aukioloajat
ma-pe 10-22
la 11-22
su 12-22
Kauppakatu 14
40100 Jyväskylä

ö
Kebabien ehdoton kuningas!
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„

Koulutuspolitiikkaa käytäviltä
ja kabineteista

Varsinaista kokemusta meillä kummallakaan ei

ollut tällaisista tehtävistä, mutta kävimme innok-

„

kaina puolustamaan puolueislaisten etuja jatkuvassa
muutosmylläkässä, jossa paitsi arvoisa oppiaineemme, mutta myös koko laitoksemme elää.

P

uolue ry:n hallitus järjestäytyi perinteiseen tapaansa tammikuussa ja koulutuspoliittiset tehtävät annettiin allekirjoittaneiden hoidettavaksi. Varsinaista
kokemusta meillä kummallakaan ollut tällaisista tehtävistä, mutta kävimme innokkaina
puolustamaan puoluelaisten etuja jatkuvassa
muutosmylläkässä, jossa paitsi arvoisa oppiaineemme, myös koko laitoksemme elää.
Kopona toimimisesta saimme arvokasta perustietoa entisiltä kollegoiltamme ja JYY:n järjestämästä koulutuksesta. Olemme pyrkineet
tutustumaan henkilökuntaan ja osaltamme
vaikuttamaan asioiden tilaan käymällä ahkerasti oppiaine- ja laitoskokouksissa. Oppia on
kerätty myös muiden ainejärjestöjen koulutuspoliittisista käytännöistä JYY:n opetus- ja
tiedevaliokunnan kokouksissa. Tietoa on näin
siirtynyt molempiin suuntiin, mikä tietenkin
monipuolistaa ja laajentaa koulutuspoliittisen
edunvalvonnan mahdollisuuksia.
Kurssipalaute on keskeinen osa koulutuksen
kehittämistä, josta kopot osaltaan vastaavat.
Erityisesti nyt, kun uudet tutkintovaatimukset ovat tulleet voimaan syksyllä 2011, olemme kokeneet tärkeäksi selvittää opiskelijoiden
mielipiteitä kursseista, opetuksesta ja muista
käytännön järjestelyistä entistä enemmän..
Keväällä järjestettiin uusien vaatimusten mukainen, Mikko Jakosen vetämä Klassikot I
-peruskurssi, joka sai paljon positiivista palautetta. Kurssin sisältö ja opetus koettiin monipuoliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Mah-
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dollisena ongelmana nousi kuitenkin esille
sisällön laajuus suhteessa luentojen melko
niukkaan määrään. Paljon positiivista palautetta keräsi myös Tampereen yliopiston Tapani Turkan vetämä luentosarja Valtiokäsityksen
muutos II maailmansodan jälkeisenä aikana.
Varsin ristiriitaista palautetta on kuitenkin
kertynyt Kuntapolitiikan ja Poliittisen filosofian luentosarjoilta . Kuntapolitiikassa sisältö
koettiin kiinnostavaksi ja hyödylliseksi, mutta
suorittamiskäytännöt ja tiedonkulku olivat ja
ovat edelleen tätä kirjoitettaessa suuria kysymysmerkkejä, mikä ymmärrettävästi kuumentaa tunteita erityisesti näin lukuvuoden päättymisen lähentyessä. Poliittisessa filosofiassa
puolestaan kiitosta sai mm. luennoitsijoiden,
Mika Ojakankaan ja Arto Laitisen, keskusteleva luennointityyli. Ongelmaksi nähtiin kuitenkin mm. luentokalvojen epätasainen laatu
ja asiamäärän suhteuttaminen luentomäärään.
Mielipiteitä on toki tässäkin suhteessa yhtä
paljon kuin vastaajia ja vastausten hajontaan
on varmasti osaltaan syynä valtio-opin ja filosofian opiskelijoiden jokseenkin erilaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.
Yleisesti ottaen käytännön järjestelyt ovat ontuneet laitoksemme sisällä. Esimerkki tästä on
maaliskuun lopussa paljon keskustelua herättänyt, tiedekunnan päätöksestä toimeenpantu,
lukuvuoden opintojen suoritusajan rajoitus,
jonka mukaan kaikki osasuoritukset pitää
olla valmiina heinäkuun loppuun mennessä.
Tämä hankaloittaa suuresti opintojen oletettua vapautta. Ongelmaksi muodostuu esimerkiksi kirjojen määrä (lue: puute), kesäopintojen mahdottomuus ja erityisesti viimeisessä
periodissa aloitettujen kurssien loppuun suorittaminen, sillä jo syksyllä ilmoitettu tavoite
avautui käytännössä sekä henkilökunnalle että
opiskelijoille vasta nyt lukuvuoden loppumetreillä.

Tiedonkulkua parantaaksemme kevään missioksi otettiin kahvihetkien elvyttäminen henkilökunnan ja opiskelijoiden välisenä rentona
tapaamisena. Ongelmaksi muodostui kuitenkin paikka: vaellus metsän läpi ’’Mordoriin’’
taisi olla opiskelijoille liikaa, sillä kävijämäärät
tippuivat aiemmista. Henkilökunta-aktiivisuus oli kuitenkin kiitettävää, joten paikalle
vaivautuneet saivat tuoreen pullan ja kahvin
lisäksi myös välitöntä ja ajankohtaista tietoa
henkilökunnalta itseltään. Näemme tämän
hyvänä vaihteluna kasvottomaan sähköposti-

„

Opiskelijat tuntuvat seuraavan mielenkiinnolla

ja joskus myös huolestuneina, muun muassa tilaon-

„

gelmien ratkeamista, uuden pääsykoekirjan vas-

taanottoa ja vaikutuksia sekä jyväskyläläisen valtioopin suunnan kehittymistä ylipäätään.

tulvaan, joka varmasti vaivaa meistä useimpia.
Yhteistyö on varmasti helpompaa, kun henkilökuntaa kohtaa muulloinkin kuin etsiessään
paniikinomaisesti toukokuun lopussa apua
opintojen edistymiseen Kelan ja osa-aikatöiden ristipaineessa.

Yliopiston (tunkkaisilla) käytävillä olemme
myös kuullet opiskelijoiden suoria näkemyksiä tehdyistä muutoksista. Opiskelijat tuntuvat seuraavan mielenkiinnolla, ja joskus myös
huolestuneina, muun muassa tilaongelmien
ratkeamista, uuden pääsykoekirjan vastaanottoa ja vaikutuksia sekä jyväskyläläisen valtioopin suunnan kehittymistä ylipäätään.
Vaikka kesä tekee vääjäämättä (ja onneksi)
tuloaan, meidän työmme ei ole vielä tehty.
Kevään aikana toteutetaan vielä perinteinen
ainejärjestökysely, johon luonnollisesti toivomme mahdollisimman paljon vastaajia.
Tarkoituksenamme on tehdä koonti kaikista
keräämistämme luentopalautteista oppiaineen
johdolle lähetettäväksi, jotta arvokkaat sananne pääsevät käytännössä vaikuttamaan opetuksen kehittämiseen. Samalla uusilla fukseilla, vuosimallia 2012, on mahdollisuus päästä
nauttimaan entistä ehommasta jyväskyläläisestä valtio-opin opetuksesta.
Palveluksessanne ja keväisin terveisin
Laura Forssell
Veera Ylimaunu
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Kirjoittaja tekee Pro Gradu -tutkielmaansa Kiuruveden kaupungin imagovalinnasta LuomuSuomen pääkaupunkina ja siihen liittyvästä elinkeinopoliittisesta retoriikasta.

Luonnollisen puhtauden
sietämätön keveys

„

Sinä sairastutat maan kahdella
tavalla. Murjot sen pilalle teknisesti ja
levität pellolle lietteen mukana saas
teet, karjataudin jätökset.

„

tehotuotetuksi. Luonnosta poimittu ruoka-aines voi olla ”likainen”, mutta esimerkiksi sen
keittäminen tekee siitä ”puhtaan”, syömäkelpoisen.

M

Likaisuuteen liittyvät taudin ja sairauden käsitteet: materia väärässä paikassa voi johtaa
komplikaatioihin, jotka voivat toimia liaksi
kategorisoinnin perustana. Tautina pidetään
tilaa, joka on hoidettavissa, sairautena jotain
sellaista, jostei voi parantua. Molempiin sisältyy samassa mitassa hyvään ja pahaan jakamisen luonne: poliittinen paha on tauti tai
sairaus, jonka rohtona tai rajoittamiskeinona
on hyvä politiikka (Aaltola 2006). Nuoruus,
terveys ja puhtaus ovat elinvoimaisuuden ja
eloonjäämiskamppailun kannalta keskeisiä
käsitteitä.

Puhtauden käsitteellistämisen voidaan tehdä
esimerkiksi Mary Douglasin (1966) tapaan:
lika on vain materiaa väärässä paikassa. Kyse
on aineellisten asioiden, tavaran ja aineen, järjestyksestä ja ”luonnollisesta paikasta”. Puhdas merkitsee järjestystä, lika samaisen järjestyksen järkkymistä.

Tarttuvuus ja tartuntauhka oikeuttavat toimenpiteisiin, jota ei ”terveyden” eli normalisoituneiden poliittisten olojen aikana sallittaisi.
Se on poikkeustila, johon reagoiminen johtaa uuteen normaaliuteen, joka voi joko olla
entinen tila tai jollain tavalla sairauden koskettama uusi normaalius. Esimerkiksi taudin
kerran sairastunut voi saada sitä vastaan immuniteetin; kerran taloudellisista vaikeuksista
kärsiminen ja siihen tiukoilla leikkauslistoilla
reagoiminen voidaan katsoa johtaneet uuteen
hyvinvoinnin aikaan. Sairaus ja tauti ovat lian
kaltaisia kategorioita eli poliittisia kysymyksiä. Kategoriat elävät ajassa, eivätkä missään
nimessä ole vakioita.

(Kiuruvesi-lehti 3.3.1999)
itä ovat luonnollinen, terveellinen,
puhdas, tehokas, taloudellinen tai
eettinen? Kaikille näille adjektiiveille ja määreille voidaan asettaa jokin mitta:
kriteeristö, jonka täyttymistä arvioidaan. Näennäisestä selkeydestään ja yhteismitallisuudestaan huolimatta ne ovat kuitenkin ensisijaisesti poliittisia kysymyksiä. Kuka määrää,
miten kutakin asiaa mitataan, keillä on auktoriteetti arvioida kriteerien täyttymistä ja millä
perustein päätetään mittareiden reunaehdot –
nämä ovat politiikan aluetta.

Olennaista siis on, että materia itsessään ei
ole likaista tai puhdasta, vaan kyse on pelkästä sijainnin kategoriasta. Ruoka lautasella on
puhdasta eli täysin syömäkelpoista, mutta se
muuttuu ruokailun päätyttyä lautasen liaksi.
Samaten luonnon tuote voi muuttua tarpeeksi
pitkän prosessoinnin päätteeksi ei-puhtaaksi,
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Vastakkainasettelu luomun ja tavanomaisen
tuotannon välillä on se paloslainen poliittinen konflikti, politicking (Palonen 2003,

Kiuruveden kaupungin markkinointimateriaalia
Palonen & Parvikko 1993), joka kategorisoi
käsityksemme puhtaudesta. Määrittely hyvän
ja pahan, terveen ja sairaan tai luonnollisen ja
luonnottoman välillä on areena, polity, jolla
tätä kamppailua käydään. Keskustelu politisoi (politicize) biologian ja anatomian kaltaiset luonnontieteet vääntämällä niitä mukaan
argumentteihin ja irrottamalla yksityiskohtia
asiayhteydestään. Lopputuloksena (policy)
ovat formaalit kategorisoinnit, milloin ja millä
ehdoin mikäkin on hyvää, puhdasta ja luonnollista.

„

Luomu on messias, vapahtaja,
joka pelastaa tulevaisuuden
– sekä taloudellisesta näkökulmasta,
että luonnonsuojelullisesti.

„

Luomun kontekstissa puhtauden viitekehys rakentuu luonnonmukaisen tuotannon
paradig
maattisen paremmuuden varaan.
Luomun katsotaan edistävän terveyttä, pitävän lian ja sairauden poissa. Kategorisoinnit
ovat lähtökohtaisesti kvasiloogisia (Perelman
2007) – näennäisesti loogisia päätelmiä, joiden premissit kuitenkin ontuvat – kaikkea
ei pystytä eikä edes haluta perustella tie
teellisellä tiedolla. Paremmuuden ja puhtauden mielikuva riittää, koska lian, sairauden,
luonnollisuuden ja puhtauden määritelmät
ovat poliittisia kysymyksiä.

Tähän ajatukseen on sisäänrakennettu käsitys
maasta (luonnosta) henkilösubjektina, joka
sairastuu, kun ihminen tekee asiat ”väärin” eli
luonnottomasti. Luomu on messias, vapahtaja, joka pelastaa tulevaisuuden – sekä taloudellisesta näkökulmasta, että luonnonsuojelullisesti. Tehokkuus saa negatiivisen sisällön,
se on ikään kuin sairautta. Pitkällä aikavälillä
sairaus on kuolemaksi, elämälle se ei voi olla
kuin väliaikainen olotila.
Sama viitekehys rajoittaa myös luomua vastustavia argumentteja: puhtaus joko kyseenalaistetaan tai tehdään suora assosiaatio
likaisuuteen. Luonnonläheisyydestä ja luonnonmukaisuudesta tulee alkeel
linen, alkeellisuus on alkukantaista ja kehittymätöntä,
kehittymättömyys ei voi saavuttaa puhtautta.
Claude Lévi-Straussen määrittelyn (1975)
mukaisesti kulttuurin syntypiste on siinä het
kessä, kun ruokaa alettiin kypsentää – astuttiin raa’an syönnistä sivistykseen. Monimutkaistuminen ja teknistyminen voidaan ajatella
merkkinä paremmasta ja puhtaammasta, koska niillä saadaan etäisyyttä luonnon raakuuteen.
Superlatiivien käyttö – kuten paras, tehottomin, häpeällisin tai puhtain – on varsin tyypil
listä perversiosta ammentavaa vastustamisen
retoriikkaa (Hirschman 1991). Jokin asia on
perverssi, kun sen olemassaolo on kaiken
”luonnollisen järjestyksen” vastaista, kai-
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ken ymmärryksen ulkopuolella. Näillä eväin
voi vastustaa joko luomu- tai tavanomaista
tuotantoa. Argumentoinnin metodeissa ei sinällään ole eroa. Vastustettava asia on äärimmäisyyksiin asti olevaisesta järjestyksestä
poikkeava, todellisuuden irvokkain perversio.
Kun jostain rakennetaan argumentatiivinen
perversio, päinvastoin toimiminen näyttäytyy
”luonnollisena”. Eihän yksikään tiedostava
kuluttaja voisi valita ulkomaalaista lihaa tai
maitoa, jos vaihtoehtona olisi puhtaampana
pidetty suomalainen? Tai kukapa nyt kyseenalaistaisi reilun kaupan kahvin tai banaanit?
Ennalta määrätty moraalinen ja laadullinen
ylemmyyys on vastakkainasettelun molemminpuolista retorista peliä.
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Historian havinaa
Puolueen aikajanalta
Puolueohjelman ensimmäisessä numerossa vuonna 1984 esitettiin usealle kansanedustajalle
hyvin yksinkertaisen kuuloinen kysymys: ”Mitä politiikka on?”. Kysymykseen vastasi kymmenen silloista kansanedustajaa. Valtio-opin luennoilla istuneille kansanedustajien vastaukset
saattavat toimia oivallisena huumorinlähteenä. Silloiselta valtio-opin tuntiopettajalta Tapani
Kaakkurinniemeltä kyseiset kansanedustajat saivat risuja huonoista vastauksista.
- Poliitikot eivät enää osaa määritellä politiikkaa tai antaa sille teoreettista selitystä. He eivät
ymmärrä politiikan ilmiöitä kokonaisvaltaisesti, vaan menevät ilmiöiden mukana, missä heillä tosin on sentään jonkinlainen näkemys politiikan tekemisestä käytännössä.

Tässä teille koosteena muutamien
kansanedustajien asiantuntevia vastauksia:

Mauri Pekkarinen (kesk.)
Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista.
Kansan tehtävänä on määrätä mitä yhteiset
asiat ovat. Suomessa tämä hoidetaan edustuksellisuuden kautta.
Veikko Vennamo (smp)
Ilman kunnon kuria ja yhteiskunnallista järjestystä ei politiikassa voida käsitellä tärkeitä
yhteisiä asioita. Asioiden käsittelystä päättää
se, jolla on valtaa tehdä päätöksiä. Päätösvaltaa Suomessa käyttävät presidentti ja hallitus.
Kansan valta on olematon.
Erkki Tuomioja (sdp)
Politiikka on vallankäytön yhteistä järjestelyä.
Valta on taas sitä, että saadaan toinen käyttäytymään halutulla tavalla.
Osmo Soininvaara (vihr.)
Maailma on täynnä mitä erilaisempia käsitteitä, joista politiikka on vain yksi. Politiikka
on päällekkäisiä hierarkioita, joiden tehtävänä
on huolehtia kollektiivisista valinnoista. Hän
ei puutu valinnan sisältöön, vaan se on hänen
mielestään sopimuksen varassa. Elämässä on
sovittava erikseen, mikä kulloinkin on politiikkaa.

Jouni Särkijärvi (kok.)
Politiikka on asioiden hoitoa, jonka tavoitteena on jokin päämäärä. Politiikka on yleiskäsite toiminnan sisällölle. Englannin kielessä tätä
kutsutaan sanalla policy. Jokin asia voidaan
myös tulkita poliittiseksi, vaikka politiikan
asemasta puhutaan jostain muusta. Poliittiseen tarkoitukseen liittyy aina vallan-käsitys.
Poliittinen valta on siellä, missä asioita valmistellaan.
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Historian havinaa II
Puolue julkaisi syksyllä 1992 uusille opiskelijoille suunnatun Reaaliopinto-oppaan.
Sen sivuilta löytyi niin ainejärjestöaktiivien kuin opetushenkilökunnankin neuvokkaita kirjoituksia siitä, mikä Jyväskylässä uutta opiskelijaa odottaisi. Toimistotekniikan modernia kärkeä edustavalla kirjoituskoneella karhealle paperille taltioidut neuvot eivät saa mennä hukkaan (tai ehkä nämä neuvot juuri kuuluisivatkin
unholaan), joten Puolueohjelma julkaisee silloisen VoPo:n eli valtio-opillisen poliisin raportin uudelleen näin 20 vuoden jälkeen.

RAPORTTI 2, VOPO 9XX2XX2

S

yksyn saapuessa saapuvat myös uudet
opiskelijat, yhtä varmasti kuin itämafia
rajojen avautuessa. Valtio-opillinen poliisi on erittäin huolestunut ilmiöstä nimeltä
”takinkääntäjät”. Arvovaltaiset tahot nimittäin ilmoittivat, että kaupallisten ja teknisten tieteiden hakijamäärät ovat romahtaneet
yliopistoissa ja korkeakouluissa. Vastaavasti
humanististen- ja yhteiskuntatieteiden hakijamäärät ovat nousseet. Syyksi nämä samat tahot arvelevat yhteiskunnassamme vallitsevan
taloudellisen laman ja ahdingon. Ensin mainittujen alojenhan työllisyys on heikentynyt
rajusti sitten villin ja vauhdikkaan 80-luvun
lopun. Keitä ovat siis nämä opiskelijat, joiden
elämänuran valintaa taloudelliset nousut ja
laskut heilauttavat kuin myrskytuulet Hjalliksen venettä? Keitä ovat nämä, jotka muutama
vuosi sitten olisivat noususuhdanteessa surffanneet kauppakorkeaan, mutta nyt huopaavat
nöyrinä kuin kirkkoveneessä istuen päin humanistisen tiedekunnan lahoa tammiovea?
Vopo on saanut vihiä, että näitä ”takinkääntäjiä” olisi tulossa yliopistoomme, myös yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Vopo on
tietenkin erittäin huolestunut valtio-opin ainejärjestö Puolue ry:n tilanteesta ja tekeekin
kaikkensa, jotta ”takinkääntäjät” eivät soluttautuisi ainejärjestöömme, sillä seuraavan
nousukauden alkaessa Puolue olisi myynnissä. Vopo kehottaakin kaikkia valveutuneita
puoluelaisia tarkkailemaan uusia jäseniä. Seu-

raavat huomiot saattavat paljastaa ”takinkääntäjiä”: sivuainevalikoimassa yllättävän paljon
matemaattisia aineita, kuten tilastotiedettä,
matematiikkaa, fysiikkaa ja taloustieteitä; hän
käyttäytyy yllättävän tehokkaasti; aika on rahaa ja menetetty raha on menetetty korkotulo;
hän on käytännön asioissa taitava, jopa ”insinöörimäinen”; hän on eteenpäin pyrkivä ja
ulospäin suuntautunut; ja mikä parasta hänet
voi ostaa, sillä hän on materialisti; hän juhlii
intensiivisesti, jopa humalahakuisesti; hänen
opintonsa edistyvät!!; hän pyrkii valtaan, Puolueessa erityisesti puheenjohtajaksi tai rahaston hoitajaksi; ja vielä seikka, joka on vaikea
havaita, mutta tekee hänestä vaarallisen, hän
luulee tietävänsä mitä hän tekee.
Vopo jatkaa myös taistelua Tourulan mafiaa
vastaan ja jatkaa valvontaa omissakin sisäpiireissä. Alkoh... agentit palannevat kesälomiltaan, joten turvallinen Puolue-syksy voitaneen taata.

Valtio-opillinen poliisi
Ideologinen osasto

PUOLUEOHJELMA 1/2012

15

Interrail –
matka halki historian

„

Palazzo Vecchio ja Medicien palatsi
olivat renessanssiarkkitehtuurin malliteoksia, ja Daavidin patsaalla tosiaankin oli suhteellisen isot kädet

M

„

atkailu avartaa ja mikä voisi olla
avartavampaa kuin usean maan
kokeminen kolmen viikon aikana.
Euroopan vanha manner on kiehtovuudellaan maailman vilkkaimpia turistialueita, joka
tuottaa ihmetystä tällaiselle tavalliselle valtioopin opiskelijatallaajalle. Minä lähdin vuoden
2011 elokuussa kahden uhkarohkean vaasalaisen kanssa matkalle, joka ei muuttanut sen
enempää maailmaa kuin Hakkaraisen retki
vieroitushoitoonkaan. Lähdimme kuin kolme
muskettisoturia caesarmaisesti valloittamaan
Eurooppaa interrail-hengessä.
Milanoon saapuessamme hämyisenä iltapäivänä 1.8.2011 pystyimme tuntemaan maan
poliittisen ja historiallisen ilmapiirin. Berlusconin majesteetillinen synnyinkaupunki
otti meidät hieman nihkeästi vastaan, sillä
kaupunkia kansoittivat pääasiassa turistit,
tympeät ja pliisusti pukeutuneet paikalliset,
kerjäläiset ja… kerjäläiset. Etappimme ensimmäinen kaupunki häikäisi ainoastaan Tuomiokirkkonsa kolossaalisella ulkokuorella, ja
sillä faktalla, että erään ravintolan tarjoilijan
ex-tyttöystävä oli Jyväskylästä. Italian taloudellinen tilanne tuli erittäin hyvin näkyville
kaikissa italialaisissa matkakohteissamme.
Rooma oli sekava kerjäläislaumoineen ja sosiaalitukia vailla olevine köyhineen. Mahtavuuden ympärillä näkyi alati eritasoista kurjuutta
ja ”luokkaeroja”. Historiasta kiinnostuneena
olin Roomassa kuin seitsemännessä taivaassa;
Colosseumin varjo näytti yltävän kilometrien
päähän, Palatinuskukkulan palatsin rauniot
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osoittivat antiikin ajan mahtavuuden ja Pietarinkirkon kupoli oli jatkuvasti horisontissa.
Energiamme riittivät viisipäiväiseen Rooman
reissuun, jolloin saimme nähdä kylliksemme
yhtä ja toista valo- ja varjopuolta italialaisesta
kulttuurista.
Mussolini kuulemma sai aikanaan junat kulkemaan ajoissa ja hänen vaikutuksensa näytti
heijastuvan nykyaikaankin. Saavuimme Pisaan VR:n mittapuulla erittäin ajoissa. Italia
näytti mielestäni suurimman idyllisyytensä
juuri Pisassa ja Firenzessä. Pisan ”pikkukaupunki” tuotti hiljaisuutta mielenkiintoisella
tavalla. Kadut olivat pääasiassa tyhjiä, ja suurin osa ihmisistä (turisteista) oli kerääntynyt
Ihmeiden aukiolle ihastelemaan todellakin vinoa Pisan kaltevaa tornia. Viihdyimme rauhallisessa Pisassa vain yhden päivän ennen kuin
nousimme Firenzen junaan. Omasta mielestäni matkamme saavutti jo tässä vaiheessa kulminaatiopisteensä, sillä en tulisi nauttimaan
mistään muusta kaupungista enemmän kuin
Medicien ja Machiavellin Firenzestä, kaveriani kylläkin purivat lutikat paikallisessa
hostellissa. Firenzen Tuomiokirkko oli omaa
luokkaansa värimaailmallaan ja kolossaalisuudellaan, ja ilmapiiri tuntui joka paikassa
iloiselta ja turvalliselta. Palazzo Vecchio ja Medicien palatsi olivat renessanssiarkkitehtuurin
malliteoksia, ja Daavidin patsaalla tosiaankin
oli suhteellisen isot kädet. Machiavellilainen
tasavaltalaisuus näytti edelleenkin vallitsevan
kaupungin ilmapiirissä heijastuen paikallisista
ja vanhoista rakennuksista.
Firenzessä viivyimme yhden yön, jonka jälkeen hyppäsimme junaan, joka veisi meidät
Saksanmaalle, Freiburg am Breisgau oli päämäärämme nimi. Saapuessamme Alpeille
tunnelma tuntui heti vaihtuvan leppoisasta
eteläeurooppalaisesta konservatiiviseen ja
organisoituun saksalaiseen ilmapiiriin. Josta-

kin sattuman syystä sää muuttui heti Saksaan
saapuessamme sateiseksi auringonpaisteen sijaan. Odotukset olivat hieman monisyiset.
Astuessamme ulos rautatieasemalta huomasimme seisovamme sateessa idyllisessä keskiaikaa nähneessä ”pikkukaupungissa”. Kadut
olivat kapeita ja niiden sivuilla virtasi avonaiset vesijohdot. Saksalaiset tuntuivat olevan
loppujen lopuksi paljon leppoisampia verrattuna kiireisiin italialaisiin - stereotypioissa
riittää ihmeteltävää. Saksa näytti olevan puhdas ihmemaa verrattuna likaiseen ja kaoottiseen Italiaan. Olut oli hyvää, mutta kallista.
Saksa ei ollut Italia tai Suomi vaan jotakin siltä
väliltä.
Viivyimme Freiburgissa yhden yön, jonka jälkeen matkamme suuntasi Euroopan toiseksi
suurimpaan huvipuistoon eli Europa parkiin.
Sää oli edelleen sateinen, mutta se ei paljoa
huolettanut. Europa park rakentuu monesta suuresta alueesta, joissa ovat teemana eri
Euroopan maat ja huvilaitteet on muokattu
maiden teemojen mukaan. Norjasta löytyi
klassinen tukkijoki ja Sveitsistä vuoristojuna.
Suomea edustivat yksi Suomen lippu ja roskaastia, jossa luki ”jäte”.
Mielenkiintoisen kulturellin päivän jälkeen
astuimme yöjunaan, jonka oli tarkoitus viedä meidät Habsburgien Wieniin. 12 tunnin
yöjunan jälkeen olimme saaneet uuden ranskalaisen ystävän, paljon selkäsärkyjä ja unettomuutta. Wienkään ei auttanut asiaan, sillä
se oli suuri pettymys, ainakin minulle. Kaikki
kertomukset valistuksen ajan pääkaupungista
tuntuivat olevan liioittelua. Arkkitehtuuri oli
erittäin loistavaa ja ihmiset olivat ystävällisiä, mutta jotenkin tuntui siltä, että en pysty
kuvittelemaan Mozartia tuohon kaupunkiin.
Hofburg ja Belvederin palatsit olivat arkkitehtuurisesti erittäin suureellisia. Parhaiten mieleeni Wienistä jäivät maukkaat wienerschnitzelit, joita olisi jaksanut hotkia pari kappaletta
enemmänkin.
Wienissä vietimme kaksi kokonaista päivää, pesulakäyntiä myöten. Sieltä matkamme
taittui sadan tornin kaupunkiin eli Prahaan.

Petteri Paulaharjun kuvasatoa matkan varrelta

Wienin 1700-luvun arkkitehtuuriin verrattuna Praha on kuin kaupunki suoraan keskiaikaa kuvaavista saduista. Kapeat kadut ovat
täynnä pieniä kauppakojuja ja kahviloita.
Turisteja on kyllä pilvin pimein, mutta ilmapiiri tuntui erittäin historialliselta. Prahassa
yhdistyvät keskiaikainen rähjäisyys ja ritarillisuus. Päänähtävyyksiämme olivat Prahan
keskusaukio ja Prahan linna. Pääsimme jopa
käymään samaisessa huoneessa, jossa 30-vuotisen sodan aloittanut kuuluisa defenestraatio
tapahtui. Wienin ja Freiburgin sijaan Praha
muistutti hieman enemmän italialaisia kaupunkeja. Kerjäläisiä löytyi siellä täällä, mutta
harvemmin kuin Italiassa. Silti hiljattain edesmenneen Tsekin presidentin Vaclav Havelin
luomat ja aikaansaamat uudistukset näyttivät
jollakin tapaa modernisoineen Prahan yleistä
tunnelmaa. Siellä muuten satoi myös paljon.
Kaarlen sillan ja juutalaishautausmaan tuottaman nähtävyyskirjon jälkeen alkoi uusi
tuskastuttava yöjunareissu, tällä kertaa kohti
Oswiecimin kaupunkia Puolassa. Saavuimme
ränsistyneelle rautatieasemalle aamun pikkutunneilla. Katsoimme seuraavan Krakovaan
lähtevän junan aikataulun ja lähdimme kä-
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Petteri Paulaharjun kuvasatoa matkan varrelta

velemään kohti kaupungin keskustaa. Emme
aikoneet viipyä täällä kauaa. Aloimme nähdä
useita aidoin ympäröityjä alueita, joiden takana oli vanhoja parakkeja ja raunioituneita kivirakennuksia. Saavuimme modernin näköiselle valkoiselle rakennukselle, jonka kyltissä
luki Auschwitz-Birkenau. Olimme vihdoin
saapuneet huononkuuluisalle keskitysleirille.
Maksettuamme pienen pääsymaksun meitä
tervehti ironinen musta kyltti ”Arbeit macht
frei”. Kierreltyämme ulkotiloja jonkin aikaa,
löysimme tiemme muutamaan kiviparakkiin.
Sisätiloihin oli aseteltu kaikenlaisia tavaroita,
joita uhrit olivat ”jättäneet” jälkeensä; suuria
määriä hiuksista tehtyjä tavaroita, lasten leikkikaluja, matkalaukkuja, astioita… Näimme
myös kaikki ne purkit, jotka olivat sisältäneet
myrkkyä, joilla kaasutetut oli myrkytetty. Suurempi leirialue oli kutakuinkin täysin tuhottu
muutamaa puista parakkia lukuun ottamatta. Pääsimme kuitenkin kävelemään porttien
läpi, joiden kautta jokainen juna oli tuonut
tuhansia ihmisiä pakkotyöhön ja lopulta kuolemaan. Tämä vierailu oli todellakin tunteita
herättävä kokemus.
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Synkästä Auschwitzista matkamme jatkui
kohti entisen Puolan kuningaskunnan pääkaupunkia Krakovaa. Odotin samankaltaisen
tyylistä kaupunkia kuin Praha ja oikeassa olinkin. Krakovan vanha kaupunki sijaitsi täysin
keskustassa rajatulla alueella. Wavelin linna
ja keskustori osoittivat jonkin verran kaikuja
keskiaikaisesta loistosta, mutta päätavoitteemme oli päästä kuuluisille Wielizckan vanhoille
suolakaivoksille. Nämä suolakaivokset ovat
maailman vanhimpia, ja laskeuduttuamme
puiset portaat sadan metrin syvyyteen huomasimme, että kaivostyöntekijät olivat luoneet
maan alle oman maailmansa, Taru Sormusten
herrasta -trilogiasta tutun Morian. Suuriin onkaloihin oltiin veistetty suolakivipatsaita aina
Kopernikuksesta Josef Pilsudskiin. Kaivoksista löytyi myös suuri kirkko, jossa nykyäänkin
pidetään häitä ja muita jumalanpalveluksia.
Suuressa auditoriossa ravintoloineen ja lavoineen pidetään toisinaan NATO:n kokouksia.
Jätimme pitkän vaelluksen jälkeen Wielizckan
ja jatkoimme kiertelemistä Krakovan keskustassa. Krakova loi kuvan arkkitehtuuriltaan

„

„

Kylmän sodan tunnusmerkki Berliinin muuri ja DDR:n rakennuttama Berliinin tv-torni muistuttavat edelleenkin kaupungin kahtiajaosta.

tyylikkäästä ja vanhanaikaisesta, mutta olemukseltaan modernista kaupungista. Neuvostoliiton jättämä jälki tuli eteemme noustessamme Malborkiin vievään yöjunaan. Juna oli
kaikista rähjäisin ja epämukavin kulkuneuvo,
jolla matkan aikana kuljimme. Yö meni rattoisasti, mutta heräsin pieniin selkäkipuihin. Malbork on puolalainen pikkukaupunki
Pohjois-Puolassa, joka vaikutti erittäin hyväkuntoiselta. Kadut olivat siistejä ja kaupunki
huokui modernia ilmapiiriä. Ainoa vanhanaikainen rakennus, joka oli näköpiirissä, oli
Saksalaisen ritarikunnan vanha päälinna eli
Marienburgin linna. Marienburg on yksi suurimmista säilyneistä keskiaikaisista linnoista,
joka rakennettiin Saksalaisen ritarikunnan
suurmestarin asuinpaikaksi. Käyskentelimme
linnan suunnattomissa restauroiduissa tiloissa
(saksalaiset ja venäläiset olivat II maailmansodan aikaan pommittaneet alkuperäisen rakennuksen raunioiksi) ja ihmettelimme sen
aikaista puolustuksellista arkkitehtuuria. Linnalla tosiaan oli kolmet muurit ympärillään.
Malborkin jälkeen jatkoimme oletettavasti
Neuvostoliiton aikaisella junalla kohti Gdanskia, Itämeren rannikolle. Gdansk oli muihin
matkakohteisiimme verrattuna mitäänsanomaton, koska emme ehtineet siellä paljoakaan
viettää aikaa. Hansa-aikana rakennettu puinen nosturi oli yhä pystyssä ja hostellimme
suihkussa oli radio, josta tuli klassista musiikkia. Gdanskista lähdimme seuraavana aamuna kohti Berliiniä.
Berliini säväytti modernisuudellaan ja suuruudellaan. Joillakin alueilla oli metropolinkaltaisten rakennusten keskellä yhä vanhoja
Preussin ja Saksan keisarikunnan aikaisia monumentteja, kuten Brandenburger Tor. Vanhat

museot ja kirkot symboloivat sotia edeltävää
Saksaa. Kylmän sodan tunnusmerkki Berliinin muuri ja DDR:n rakennuttama Berliinin
tv-torni muistuttavat edelleenkin kaupungin
kahtiajaosta. Kaiken kaikkiaan Berliini toi
mieleeni erittäin modernin eurooppalaisen
kaupungin, jonka ristiriitainen poliittinen
menneisyys yritetään ainakin joltakin osin
peittää suurten betoni- ja metallirakennusten
alle.
Berliinin viehätyksen jälkeen lähdimme kulkemaan yöjunalla kohti viimeistä etappiamme
eli Kööpenhaminaa. Skandinaavisuus hiipi
pikkuhiljaa eteemme. Sää oli sateinen lähes
koko vierailun, mutta odotimme jo toiveikkaina viimeistä juna- ja laivamatkaa kotiin.
Kööpenhamina tarjosi Pienen merenneidon
patsaan lisäksi aitoa skandinaavista kalastajayhteiskunnan antia. Tuntui kuin koko kaupunki olisi ollut suurta kalastussatamaa, jossa
kohtaavat pohjoismainen hyvinvointi ja suurkaupungin syke.
22.8.2012 saavuimme pitkän juna- ja laivamatkan päätteeksi sateiseen Turkuun. Ruotsissa olimme päättäneet ihailla maisemia vain
julkisten kulkuneuvojen ikkunoista. Olimme
siis takaisin Suomessa, haikein mielin - mieli
teki takaisin maailmalle. Kotona voisi käydä
vain levähtämässä ja sen jälkeen jatkaa samaa
rataa, elämää raiteiden päällä…

Petteri Paulaharju
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Teksti on vertaileva kirja-arvio teoksista Geoffrey Best: Churchill – A Study in Greatness ja
Roy Jenkins: Churchill.

Näitä ovat ne haasteet, joita suuret
valtiomiehet joutuvat kestämään

Wikimedia Commons

joittajien näkemyksinä tapahtumista ja niiden
vaikutuksista.

P

äädyin lukemaan reilut 1200 sivua Sir
Winston Churchillin elämästä, koska en
oikeastaan tiennyt kuka hän oli. Muistin
toki, että hän toimi Iso-Britannian pääministeriä toisen maailmansodan aikana ja että hän
roikotti isoa sikaria suussaan lähes kaikissa
näkemissäni sodanajan valokuvissa. Voitonmerkkiin kohotetut sormet ja hidas, möreä
radioääni ovat asioita, joita monet muistavat,
mutta usein tiedon määrä rajoittuu näihin
tunnusmerkkeihin.
Tämän tekstin tarkoituksena ei ole käydä
Churchillin elämää läpi, vaan vertailla kevyesti kahta toisistaan poikkeavaa elämänkertateosta, jotka molemmat käsittelevät Sir
Winston Churchillin elämän alusta loppuun.
Hyvä lähtökohta vertailulle on, että samat kiistämättömät faktat aloittavat ja lopettavat teokset: Churchillin syntymä ja kuolema. Kaikki
näiden välillä tapahtuva onkin enemmän tai
vähemmän kiistanalaista, joten esille tuotuja
käsityksiä voidaankin pitää ainoastaan kir-
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Lähtökohdaksi kahden teoksen vertailulle on turha ottaa näkökulmaa, jossa kysyisin
kumpi teoksista on parempi. Voitaisiin toki
kysyä kumpi teoksista on todenmukaisempi
tai kumpi viihdyttävämpi, mutta paremmuus
riippuu siitä, mitä lukija teoksilta hakee ja
odottaa. Myöskään kirjoittajien perusteella
on turha lähteä arvioimaan kumpi teoksista
pääsee lähemmäksi totuutta, sillä molemmat
ovat ansioituneita kirjailijoita. Roy Jenkins on
21 yhden teoksen kirjoittaja, ”Churchill” jäi
kirjailijan viimeiseksi teokseksi tämän kuollessa vuonna 2003. Jenkins on ollut mukana
brittiläisessä politiikassa lähes puoli vuosisataa ja toiminut ministerinä sekä Euroopan komission puheenjohtajana. Paronin arvonimen
Jenkins sai vuonna 1987. Geoffrey Best ei ole
ollut mukana politiikassa, mutta on ansioitunut akateemikko. Hän on toiminut historian professorina Edinburghissa ja Sussexissa.
Teoksen kirjoitushetkellä vuonna 2001, herra
työskenteli Oxfordin St. Anthony’s Collegessa.
Silmiinpistävin ja varmasti helpoin vertailukohta kirjoille on niiden koko. Jenkinsin teos
on reilu 900 sivua, Bestin runsaat 300 sivua.
Koko ei ole aina tärkeintä, mutta kolminkertaisella sivumäärällä pääsee toki syvemmälle
Churchillin elämään.
Jenkins onnistuu tuomaan sivumäärällään
enemmän tietoa Churchillin nuoruudesta
lievästi huvittaviin mittoihin asti. Jenkins vie
lukijaa eteenpäin Churchillin läheisilleen kirjoittamien kirjeiden avulla, joissa nuori Winston kertoo rajuista poolo-otteluista ja tulitaisteluista Etelä-Afrikassa käydyn Buurisodan
aikana. Churchill taisteli tuossa sodassa,
vangittiin ja onnistui jopa pakenemaan. Best
käyttää Churchill nuoruuteen ja Buurisodan

aikaisiin tapahtumiin 10 sivua, kun Jenkins 64
sivua.
Vaikka Churchillin elämän päätapahtumat tulevat esille molemmista teoksista hyvin, Bestin
teoksesta puuttuu syvempi kuva Churchillin
persoonallisuudesta ja läheisistä. Lukemalla
lyhyen, tapahtumiin keskittyvän teoksen, voidaan luoda kuva jopa myyttisestä hahmosta,
jonka rohkeat päätökset ja periksi antamaton
luonne vaikuttivat sotien lopputuloksiin. Laajemmalla näkökulmalla päästään lähemmäksi totuutta, jossa teoksen päähenkilö tekee
virheitä, huonoja päätöksiä, on äkkipikainen
ja uhkarohkea - toisin sanoen inhimillinen.
Churchill oli läheisilleen usein erittäin vaativa käyttäen lähes kaiken vapaa-aikansa politiikkaan ja kirjallisuuteensa. Churchill käytti
enemmän rahaa kuin ansaitsi, joten hän turvautui lisätöihin kattaakseen kalliista samppanjasta ja hulppeista asunnoista koituneet
kulut.

„

Churchillin elämästä ja teoista voidaan olla montaa mieltä, mutta lähellekään täydelliseksi häntä tuskin kukaan
selväjärkinen voi kutsua.

„

Sivumäärä tuo esille paljon muita tapahtumia
ja henkilöitä, jotka olivat tärkeissä rooleissa
Churchillin elämässä. Uskoisin, että joillekin
lukijoille voisivat Jenkinsin kuvailemat poliittiset väännöt 1900-luvun alkupuolen brittiläisessä parlamentaarisessa järjestelmässä
tuottaa haukotuksia. Best ei juurikaan keskity
ennen maailmansotia olleeseen Churchillin
elämänvaiheeseen, jossa hän vaihtaa puoluetta useampaan kertaa ja ottaa kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Churchill oli vahva vapaakaupan kannattaja, mutta samalla vastusti
naisten aseman vahvistamista 1900-luvun alun
Iso-Britanniassa. Jenkins onnistuu tuomaan
huvittavia, vaikkakin melko epäolennaisia,
tapahtumia Churchillin poliitikon uralta. Jenkins kuvailee 1950-luvun alun tapahtumaa,
jossa Churchill vastusti parlamentin alahuoneessa esille nostettua Labourin aloitetta,
mutta ei osannut kuitenkaan vastustaa sitä
järkevällä argumentilla. Labourin edustajan
puhuessa aloitteen puolesta, kansallissankari

Churchill alkoi venkoilemaan penkillä kaivellen taskujaan. Tätä jatkui ja vähitellen monien parlamentin jäsenten huomio kiinnittyikin
jo penkin alle tähyilevään Churchilliin. Pian
kukaan ei kuunnellut enää Labourin jäsenen
puhetta vaan koko sali seurasi Churchillin
konttausta lattialla pää puoliksi penkin alla.
Puhetta pitänyt parlamentin jäsen keskeytti
närkästyneenä puheensa ja kysyi, että onko
Churchilliltä joku hukassa. Tähän Churchill
vastasi, että hän oli täysin varma, että hänellä
oli jossain yksi pastilli jäljellä. Alahuone repesi nauramaan eikä puheesta sen jälkeen tullut
enää mitään.
Siinä missä Jenkins tuo esille Churchillin kokonaisuutena jättäen henkilön arvioinnin lukijalle, Best tuo sekä hyvät että huonot puolet
henkilöstä esiin kirjoittaen samalla virkistävää kritiikkiä. Lukemalla kahta kronologista
teosta samaan tahtiin, tulee samanlainen olo
kuin kuuntelisi poliittista väittelyä. Molemmilla osapuolilla on hyviä argumentteja,
mutta kumpikaan ei ole oikeassa. Kyse onkin
kuulijasta (tässä tapauksessa lukijasta) ja hänen arvomaailmastaan, kumman argumentin
kannattajaksi päätyy. Churchillin elämästä ja
teoista voidaan olla montaa mieltä, mutta lähellekään täydelliseksi häntä tuskin kukaan
selväjärkinen voi kutsua. Churchill tekikin
suunnattomasti virheitä, mutta samalla onnistuen monissa asioissa. Se mikä nostaa hänet monen muun valtiomiehen yläpuolelle on
ahkeruus, jolla Churchill teki politiikkaa. Jopa
istuessaan taksissa, hän saneli sihteerilleen
jonkin tulevan teoksensa tekstiä palaten taas
pian poliittiseen päätöksentekoon. Churchill
julkaisi lukuisia eri teoksia ja hänet palkittiin
Nobelin kirjallisuuspalkinnolla vuonna 1953.
Molemmat teokset jäävät kuitenkin harmillisen etupainotteisiksi. Churchillin elämänvaiheista toisen maailmansodan jälkeinen aika
saa vähän huomiota. Jenkins käyttää vuoden
1945 jälkeiseen aikaan ainoastaan 110 sivua,
vaikka kyseessä on 20 vuoden ajanjakso, jolloin Churchill toimi uudestaan pääministerinä. Best käyttää tähän ajanjaksoon vajaat 60
sivua. Kumpikaan teos ei painotu toiseen maailmansotaan, mikä olisi voinut olla oletukse-
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na. Tämän tosin ymmärtää, koska Churchillin
sodanaikaista toimintaa ja elämää on kuvattu
lukuisissa kirjoissa, joissa muut elämänvaiheet
sivutetaan.
Molemmat teokset vievät lukijan läpi Winston Churchillin elämän kuvaten tärkeimmät
tapahtumat, päätökset ja niiden vaikutukset.
Best onnistuu antamaan kriittisemmän ja
kompaktimman kuvan Churchillistä, kun taas
Jenkins kuvailee päähenkilön elämää käyttämällä huomattavasti enemmän lähteitä ja
kiinnittäen huomiota myös sivuhenkilöiden
elämiin ja tapahtumiin, joilla tuskin on merkitystä lopputuloksen kannalta. Jos haluaa tutustua Winston Churchillin elämään nopeasti
ja saada kokonaiskuvan ehkäpä tärkeimmästä
britistä tähänastisessa länsimaisessa historiassa, suosittelen Bestin teosta. Jos taas haluaa
saada kuvan Winston Churchillin henkilöstä,

vioista ja vahvuuksista sekä kuvan Iso-Britannian poliittisesta historiasta 1900-luvun alusta
1960-luvun alkuun, suosittelen Jenkinsin teosta. Jos taas haluaa haastaa itsensä, voi lukea
kaksi erilaista teosta ja vertailla niitä. ”Näitä
ovat ne haasteet, joita suuret valtiomiehet joutuvat kestämään maansa puolesta” totesi itse
Sir Winston Churchill. Tosin tämän hän totesi
sen jälkeen, kun oli joutunut yöpymään hotellissa, jossa oli valtavia torakoita ja lounaaksi
ainoastaan pannukakkuja.

Kimmo Parhiala
Kirjoittaja on Puolue ry:n entinen puheenjohtaja ja nykyinen rivijäsen.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
www.yhteiskunta-ala.fi
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Haluatko vaikuttaa? Kiinnostaako
mukava yhdessä tekeminen?
Lähde ehdokkaaksi Jyväskylään!
Meidän porukassa saat olla oma
itsesi, Tehdään yhdessä parempi
kaupunki!
Yhteystiedot:
Jyväskylän Vasemmiston Kj.
paularastas@hotmail.com
puh: 040 5829591
lisätietoa sivujemme kautta
http://jyvaskyla.vas.fi/
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voi olla

„

Puutteet yhteishengessä saatetaan
kiistää roskapuheina. Eletään viktoriaanista teeskentelyä siitä, ettei meillä
ole haasteita

E

„

räs fukseista oli itselleni lapsi Keisarin
vaatteissa harmitellessaan, voivatko
puoluelaiset koskaan elää riitelemättä
keskenään. Tämä oli herättelevä kysymys. Yhteiskuntatieteilijän kai kuuluisi vastata: kyllä,
kaikki on mahdollista, ”kun toimeen tartutaan”, kuten oma maakuntalauluni päättyy.
Näennäisesti voi olla pirteää olla pitämättä jostakusta, joka on sopivalla etäisyydellä. Henkilö ei missään nimessä saa olla yksi
”meistä”, esimerkiksi kuulua samaan ryhmikseen, mutta sen urpon on oltava näkyvillä
ainakin kerran kuussa, jotta lähimuisti saa
tuotettua hyvät kicksit. Heijastamme omia,
niin hyviä kuin huonojakin piirteitä muihin. Ihmiset tekevät virheitä, mutta kannattaako heitä rangaista niistä asenteen tasolla?
Puutteita huomaa jokaisessa - usein myös itsessään. Pinnalta katsottuna ei ollut erityisen
yhdistävää jakaa jengiä kahtia syksyn puheenjohtajaäänestyksessä. Kevät on kuitenkin näyttänyt puheenjohtajakaksikon kyvyn
kantaa vastuuta, kestää vastoinkäymisiä ja rakentaa yhteispelillä ainejärjestöä. Vaalitaisto
saattoi lopulta tehdä ainejärjestölle enemmän
hyvää kuin huonoa. Ainejärjestön ehdokasasettelu taas kaipaa viilaamista; jatkossa olisi
pyrittävä siihen, että puheenjohtajaehdokkaat
ovat tiedossa jo viikkoa ennen syyskokousta.
Emme onneksi ole hyviä syyttelijöitä, mutta olemme korkeintaan keskinkertaisia
kehujia. Ihan oikeasti, milloin viimeksi osoitit vilpittömän kiitoksen jollekul-
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le ei-läheiselle? Jotain hiukan kiitti-moroa
enemmän kaupankassalle? Suomenruotsalaiset elävät onnellisempina, sekä monta vuotta muuta väestöä pidempään, koska
pitävät niitä pirun lasejaan puoliksi täynnä.
Puutteet yhteishengessä saatetaan kiistää roskapuheina. Eletään viktoriaanista teeskentelyä
siitä, ettei meillä ole haasteita. Sittenhän niihin ei tarvitse puuttua. Voivatko suomalaiset
hyvän päivän tutut antaa toisilleen rakentavaa
kritiikkiä sekä ottaa sitä vastaan vailla taustapotutusta? Olemme lisäksi hyvin itsepäisiä
- muuten yhteistyömme olisi turhan helppoa.
Puolueohjelmaan, sitseille ja kokouksiin saa
paremman pöhinän ja pölytyksen, kun nostetaan Me-henkeä. Menestys ruokkii menestystä. Kuuluisa pakollinen jargonvirke on ihan
todenperäinen. Ensimmäisten potkujen jälkeen on helpompi liu’utella tehdyllä ladulla.
Ryhmäytymisen momentum-aika vuodesta on
lukukauden aloittava syysrumba. Pysytäänkö
fuksiaisissa vanhassa fuksien keskinäisessä
toilailussa vai kokeillaanko fuksien ja wanhojen ryhmäyttämistä saman tien keskenään?
Jengit, fraktiot Puolueen sisällä, ovat sekä
pysyvät. Niiden pitää pysyäkin, vaikka kokoonpanot elävät ajan kuluessa. Suhtautuminen pienviiteryhmäsi ulkopuolisiin
on kuitenkin myös tahdonalaista. Suhtaudutko heihin epäsuorasti dissaten vai huumorilla kasvokkain kiusoitellen ja itseen
osuneille murjauksille naureskellen? Aikuisille haluan tässä muistuttaa: aikuisiahan
tässä kaikki ollaan, ei mitään munankuoria.
Laitoksen teoreettista osaamista kunnioittaen
marssin käytännön tasolle. Tahdon kehua lähes satunnaisotannalla muutamia teistä ihan
vilpittömästi. Pidän tasapainoisesta yhdistämisestä, jolla Meeri on meitä nämä kuukaudet
kaitsenut. Pidän Juulin tahdosta ja tarmosta,
jolla järjestörattaat pysyvät liikkeellä. Pidän

Suvin vastuunkannosta; paluusta päätoimittamaan Puolueohjelmaa, sekä viime vuoden
hallituksen johdosta. Pidän Animin koomikon kyvyistä. Pidän Joonaksen heilumisesta
kasan päällimmäisenä ja hänen meiningistään
(vaikka seinät ovat välillä täynnä kengänjälkiä). Pidän Veeran aktiivisuudesta ja Kimmon
(molempien herra Parhialan sekä Räisäsen)
isällisistä neuvoista. Tämä on ällöttävää julkista pehmoilua, mutta tarpeellista. Pienessä ainejärjestössä on yksinkertaisesti oltava
henkilökohtainen, vaikka ei aina nappaisi.
Tarvitsemme esikuvia. Haluan nostaa tässä
esiin kahden puoluelaisen nimen. Jos otamme Ville Henrik Pekkalan ja Eetu Heiskan
käytöksistä systemaattisesti oppia, tulemme
tuntemaan vaikutukset. Vaikutukset eivät
ole nopeita, kuten monien laihdutuskuurien
mainokset inttävät, mutta kenties kuten kotiansa vuosikaupalla rakentaneen puusepän.

Puolue on sloganinsa mukaan yhtenäinen. En
tiedä osuuko tämä väite maaliin. Iskulauseen
ollessa mikä tahansa, voimme asenteidemme
perusteella täyttää kuitenkin tämän jutun otsikon. Puolue voi olla torainen, pikkumainen tai
sitten se voi todella olla yhtenäinen. Käytännössä Puolue on yhtenäistynyt jo monta vuotta ollessaan samalla monista asiakysymyksistä
keskenään erimielinen. Samaa kehitystä on
ajettava edelleen eteenpäin. ”Fuksit, tutorit ja
vanhat älköön kenkään käykö toistaan vastaan!” Puolue on vahva vain, jos meillä pidetään yhtä.

Janne Lintilä
Kirjoittaja on 2. vuoden valtio-opin opiskelija
ja entinen Puolue ry:n hallituksen jäsen.
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„

Eurooppalainen veljeys
ja sen rajat

Kaiken solidaarisuus- ja luottamuspulan juuret ovat syvällä, niin kansalaisissa kuin myös päätöksiä tekevissä
poliitikoissa.

„

E

lämme parhaillaan mielenkiintoista aikaa. Ihanteinamme on Euroopan
laajuinen hyvinvointi ja veljeys, mutta
kriisitilanteet ja oman kansallisvaltion hätä
asettaa rajat tälle veljeydelle. Viime aikoina rajat ovat tulleet vastaan suhtautumisessa Kreikalle myönnettävään tukipakettiin, jota on
kritisoitu paitsi Suomessa, myös muissa euroalueen maissa. Kritiikki on sinänsä hyvin ymmärrettävää, sillä talouden taantuma vaivaa
niin Suomea kuin montaa muuta euroalueen
maata, mikä asettaa kansallisen edun etusijalle
valtioiden politiikassa. Jos apua annetaan, se
täytyy perustella siten, että EU ja tätä kautta
oma valtio hyötyy avun tarjoamisesta. ”Me ja
he”-tyylisestä ajattelumallista ei siis olla lähellekään päästy eroon, ja runsas pyyteetön apu
on valtioiden politiikassa vielä puhdasta utopiaa.
Ulkomaiden auttamista vastustavien mielestä
resurssit tulisi kohdistaa oman valtion kansalaisiin. Vaikka virallisesti käytössä on EU:n
kansalaisuus, tuntuu kuitenkin siltä, että tämä
on kriisipaikan tullen selkeästi toissijainen
kansalaisuus. Kun Eurooppaa uhkaa kriisi,
keskitytään turvaamaan oman maan etu ja
kaikki päätökset perustellaan tätä kautta, eli
ensin ”me” sitten ”he”. EU:n vahvuus perustuu sen jäsenten yhteistoimintaan ja toisaalta
myös yhteisön jäsenten keskinäiseen luottamukseen. Luottamuspula on viime aikoina
noussut pinnalle, mikä pahimmassa tapauksessa saattaa tuhota talousliiton, mikäli luottamusta ei saada syntymään uudelleen.
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Kaiken solidaarisuus- ja luottamuspulan juuret ovat syvällä, niin kansalaisissa kuin myös
päätöksiä tekevissä poliitikoissa. EU:sta ollaan
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana
kehitetty koko aika syvempää ja syvempää
unionia, mutta se tilanne, jossa eurooppalainen identiteetti saavuttaa ihmisten mielissä
edes tasavertaisen aseman kansalliseen identiteettiin verrattuna, on kaukana. Tätä indikoi
vuosittain tehdyt Eurobarometri-tutkimukset, jotka selvittävät EU-kansalaisten asenteita unionia, päätöksentekoa ja identiteettiä
kohtaan. Näissä käy selväksi kansallisen tai
alueellisen identiteetin ensisijaisuus, vaikka
moni kokeekin olevansa samaan aikaan myös
Euroopan kansalaisia. Unioni onkin syventynyt lähinnä vain paperilla, mutta riittävää yhteisöllisyyttä ja luottamusta ei kuitenkaan ole
vielä syntynyt.
Mitkä sitten ovat tulevaisuuden skenaariot
EU:n ja Euroopan osalta? Jos EU ei selviä tällä
hetkellä vallitsevasta kriisitilanteesta, mahdollisuutena voivat olla niin euroalueen hajoaminen kuin myös koko integraatioprosessin pysähtyminen. On väläytelty, että kriisiytyneet
euroalueen maat joutuisivat eroamaan eurosta, mutta onko tämä oikea ratkaisu? Mielestäni
tällainen toimintatapa tekisi euroalueesta vielä
heikomman, ja viestittäisi siitä, että ongelmat
ratkaistaan lakaisemalla ne sivuun ja jättämällä kriisiytyneet maat oman onnensa nojaan. Se
ei missään tapauksessa olisi omiaan lisäämään
yhteisön kykyä selviytyä yhdessä ongelmista
ja vahvistamaan yhteisön jäsenvaltioiden yhteenkuuluvuutta. Yhteisön tulisikin selviytyä
ongelmistaan yhtenäisenä, aivan kuten mikä
tahansa valtio. Sen pilkkominen osiin tai lohkominen ei tulisi olla missään tilanteessa oikea ratkaisu, mikäli haluamme mennä kohti
tiiviimpää integraatiota ja unionin kansojen
välistä luottamusta.

(Lähde: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb71/eb713_future_europe.pdf)

Eri asia on se, haluammeko oikeasti mennä syvemmälle integraatioprosessissa. Kuten edellä
tuli ilmi, eurooppalainen identiteetti ei ole kehittynyt vielä sille tasolle, että voisimme olettaa prosessille olevan EU:n kansalaisten tuki.
Mikäli olemme matkalla kohti liittovaltiota ja
syvempää unionia, olemme tässä kehityksessä
tulleet juuri siirtymävaiheeseen. Tämä siirtymävaihe onkin kaikista kriittisin, sillä näkemyksiä prosessin suunnasta ja tavoitteista on
monia, eikä kaikkia EU:n kansalaisia yhdistävää näkemystä tulevaisuudesta ole. Tämä
välitila aiheuttaa vääjäämättä epävarmuutta
siitä, kuinka kriisitilanteessa tulisi toimia ja
mitä voimme ylipäätänsä tehdä ongelmien
ratkaisemiseksi. Olemmeko siis vain löyhä
valtioliitto, joka pysyy koossa vain silloin kun
kaikki menee hyvin ja ongelmien tullessa jakaannumme?
Vaikeaksi tilanteen tekee se tosiasia, että välitilasta pois siirtymistä tuskin tapahtuu nopealla aikataululla. Kyse on viime kädessä
siitä, kenelle EU:n kansalaiset ovat valmiita
luovuttamaan vallan ja identifioituvatko he
EU:n vai kansallisvaltion kansalaisiksi. Vaikka
papereilla ja päätöksissä voidaankin edetä integraatiossa, tämä ei välttämättä tarkoita sitä,
että eurooppalaisen identiteetin kehitys pysyy
tässä mukana. Tällainen, ainoastaan poliittisissa pöydissä tapahtuva integraation syveneminen, johtaa pidemmän päälle päätösten
legitimiteetin puutteeseen ja yhä suurempaan

demokratiavajeeseen. Legitimiteetin puutteesta ja demokratiavajeesta myös viestittää se
tosiasia, että EU:n parlamenttivaaleissa selkeästi alle puolet kansalaisista käyttää äänioikeuttaan vaikka tiedossa on myös se tosiseikka,
että päätösvaltaa valuu yhä enenevässä määrin
EU:n monikansallisille päätöksentekoelimille.
Euroopan unioni on kuitenkin vielä suhteellisen nuori, mistä johtuen on vielä liian aikaista heittää kirvestä kaivoon eurooppalaisen
identiteetin ja yhteisöllisyyden synnyn osalta.
Näkisinkin parhaillaan käynnissä olevan Euroopan talouskriisin ensimmäisenä suurena
yhteisöllisyyden koitoksena. Jos Eurooppa
selviää yhtenäisenä jaloilleen, se on entistä
vahvempi ja yhteistyökykyisempi, sillä vaikeuksien voittaminen yhdessä, jos mikä rakentaa keskinäistä luottamusta Euroopan kansalaisten välille. Ennusmerkeistä ei kuitenkaan
voida vielä päätellä, että näin on käymässä
vaan euroalueen hajoamisen uhka leijuu yhä
ilmassa.

Tommi Liinalampi
Kirjoittaja on EU-asioista kiinnostunut historian ja valtio-opin opiskelija.
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Puolueohjelma kävi tapaamassa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n
toiminnanjohtaja Simo Pöyhöstä.

Omaan osaamiseensa
tulee uskoa

K

ari Palonen pitää syksyllä 1996 perinteiseen tapaansa valtio-opin perusteiden luentoa MaA103-salissa. Luentosalin penkillä istuu uutena fuksina Simo
Pöyhönen. Hänen omien sanojensa mukaan
tietty aktiivisuus, oppilaskuntatoiminta ja päivän politiikan seuraaminen johdattelivat vahvasti valtio-opin opintoja kohti Jyväskylään
armeijan jälkeen. Sivuaineina hänellä oli yliopistossa kansantaloustiedettä, yhteiskuntapolitiikkaa ja multimediaa.
Aktiivista päätoimista opiskeluaikaa Pöyhöselle kertyi Jyväskylässä vain noin kaksi vuotta. Tämän jälkeen muut hommat veivät mukanaan ja virallisesti hän valmistuikin vuonna
2008. Esimerkiksi JYY:n pääsihteerinä hän
toimi vuosina 2004-2006. Maisteriopintovaiheessa hän käytti hyväkseen mahdollisuuden
osallistua Aleksanteri-instituutin järjestämään
Itä-Euroopan ja Venäjän maisterikouluun,
jonka opetustarjonnan Pöyhönen kuvaa antaneen maanläheisempää kosketusta valtiooppiin kuin Jyväskylän tarjoaman opetuksen.
Nykyään Pöyhönen toimii juuri nimeään
vaihtaneen Yhteiskunta-alojen korkeakoulutetut ry:n toiminnanjohtajana. Toiminnanjohtajan töihin Pöyhönen siirtyi Akavan koulutuspoliittisen asiamiehen tehtävistä vuoden
2010 lopussa. Työ liitossa on hänen mukaansa
haastavaa ja juuri siksi erityisen mielenkiintoista. Yhteiskunta-alojen korkeakoulutetuille
ominaista on, että jäsenistö on hyvin pirstaloitunutta erilaisille työpaikoille. Suuria yksittäisiä työnantajia ovat Helsingin kaupunki,
eduskunta virkamiestasolla, ulkoministeriö
ja Tilastokeskus. Jäsenkunta on myös nuorta,
keski-ikä on noin 40 vuotta. Tästä syystä yhtenä liiton haasteena on tehdä tulevaisuudessa
hyvää eläkepolitiikkaa sekä varmistaa, että sitä
tehdään oikeiden ihmisten ehdoilla.
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Millaisia eväitä Pöyhönen kokee saaneensa
opinnoistaan?
— Kyllä suurin asia on varmasti kriittinen
ajattelu ja asioiden kyseenalaistaminen. Jos
joku pyrkii tuomaan esille jotain asiaa ainoana
ratkaisuna, sitä tiedostaa heti, että oikeasti on
olemassa myös muita vaihtoehtoja.
Pöyhösen mielestä alallamme ihmiset eivät
osaa tiedostaa omaa osaamistaan. Moni vasta
valmistunut aliarvioi omia taitojaan. Tällaisesta esimerkkinä toimii kielitaito. Jyväskylässä valtio-oppia opiskelevien tulee suorittaa
tutkintoonsa akateeminen taitotaso kolmesta
vieraasta kielestä.
—Akava-aikoina pyörin OECD-maiden yhteisissä jutuissa. Siellä pystyi hyvin toteamaan, kuinka kielitaidollisesti kovassa sarjassa suomalaisilla työmarkkinoilla ihmiset
ovat.
Risuja yliopisto saa Pöyhöseltä opinto-ohjauksen puuttumisesta. Hän toteaa, että 90-luvulla
opinto-ohjausta ei ollut juurikaan saatavilla.
Suurin osa alamme työpaikoista on ehdottomasti yliopiston ulkopuolella ja ohjauksen pitäisi olla sen mukaista.
—Ei ole sattumaa, että eduskunnan virkamiehistä tai ulkoministeriön työntekijöistä
iso osa on ”meikäläisiä”. Samaan aikaan on
kuitenkin muistettava, että meistä paljon pienempi osa on valtiolla ja kunnissa töissä kuin
yleensä luullaan, vain noin puolet.
Pöyhönen tiedostaa myös jo valmistuneiden
työelämässä olevien ihmisten osaamisen kehittämistarpeet.
—Nykyisillä työmarkkinoilla ei ole realistista,
että henkilö olisi 40 vuotta töissä vain YTM:n
papereilla. Laitokset eivät tarjoa tällä hetkellä
tarpeeksi lyhyttä täydennyskoulutusta niille,
jotka eivät halua lukea itseään lisureiksi tai
tohtoreiksi.

„
Liiton uuden nimen
on tarkoitus kuvata
jäsenistöä entistä
paremmin.

Mistä Pöyhönen kokee itse saaneensa omat
työelämävalmiutensa?
— Ne tulevat melkein kokonaan opintojen
ulkopuolelta. Kokous- ja neuvottelutaidoista
oppii esimerkiksi paljon ylioppilaskunnan
jutuissa toimiessa ja järjestöasioiden parissa.
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen täydennysopinnoissaan Tampereen yliopistossa
Pöyhöstä vastaan on tullut kursseja, joiden
opiskelijat ovat hyvin erivaiheissa opintojaan.
Tällaisten käytänteiden hän on kokenut monipuolistavan oppimistilannetta. Jyväskylän
opetuksen filosofisuudesta ja teoreettisuudesta puhuttaessa Pöyhönen toteaa kuitenkin,
että esimerkiksi klassikkokirjallisuutta ei luettaisi, jos niistä ei olisi jotain ammennettavissa
tähänkin päivään ja käytäntöön.
—Työllistymiseen ei tutkimusten mukaan
vaikuta se, mistä yliopistosta on valmistunut. Tietysti hyvin monet harjoittelupaikat
esimerkiksi ministeriöissä ovat keskittyneet
pääkaupunkiseudulle.
Liiton tulevaisuuden Pöyhönen näkee hyvin
valoisana. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti ja
vasta voimaan tullut nimen muutos Suomen
Valtiotieteilijöiden Liitosta nykyiseen Yhteiskunta-alan korkeakoulutettuihin auttaa liittoa
kuvaamaan entistä paremmin jäsenkuntaansa. Pöyhönen toteaakin pienessä liitossa laadun korvaavan määrän, niin palveluissa kuin
jäsenmäärässä. Liiton toimintamallien tulee

lisäksi olla hieman erilaisia kuin suurten liittojen, joilla on takanaan ammattiosastovoimaa.
Usein liittoon otetaan yhteyttä vain, kun
omassa työsuhteessa ilmenee joitain ongelmia. Liiton lakimiehet saavat yhteydenottoja
hyvin monenlaisista työpaikoista. Joskus riitatilanteen kummallakin puolella saattaa olla
liiton jäsen, mikä tekee tietysti sovittelusta
haasteellista. Liitto pyrkii tavoittamaan ihmisiä jo opintovaiheessa ja tarjoamaan tätä kautta palveluitaan. Pöyhösen mukaan työmarkkinoiden ja yliopistojen välistä vuoropuhelua
olisi lisättävä alallamme. Yhteistyöhön laitosten kanssa opiskelijoiden työelämätietouden
parantamiseksi ollaan liitossa erittäin valmiita
– pallo on heitetty yliopistoille asian etenemiseksi jo useasti.
Pöyhösen mukaan oman tiensä löytäminen
on opiskeluaikana tärkeintä. Vaikka valmistumisen häämöttäessä tuntuisi, että oma
osaaminen ei riitä työmarkkinoilla, on liiton
tutkimuksissa todettu vastavalmistuneiden
työllistyvän hyvin. Omia mielikuviaan mahdollisista työpaikoista tulisi myös monipuolistaa, koska yhteiskuntatieteilijän työmahdollisuudet ovat kaikkea muuta kuin rajalliset.

Suvi Lemetyinen
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Meeri Haapakoski

2010

puheenjohtaja

Juuli Viljanen

2010

+viherpeukalo

varapuheenjohtaja, tiedottaja
-kalenterin orja

+Trivial Pursuit

+helppo ylipuhua

Joni Toro

2010

Emmi Pakarinen

sihteeri
+hypnotisoiva nauru
+Monacon kokoinen perse
-potionit aiheuttavat
draamailua
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talousvastaava
-taiteellisesti maailman epäluovin
ihminen
+ahkera ja tuottelias viime hetken
paniikissa

2010
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Onko politiikka muuta kuin taitoa valehdella sopivalla tavalla?
Voltaire
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