
HELMIKUISENA myöhäisiltana kuuluu 

Aleksandriassa melkoinen naputus. 

Ahkerat valtsikalaiset ne varmaankin 

siellä tekevät tunnollisesti esseitään, 

raporttejaan ja kvantin harjoituksiaan. 

Väärin. Suurin osa pakertaa sen jutun 

kimpussa, jonka sattuivat lupaamaan 

ainejärjestölehtensä päätoimittajalle 

Kuppala-illan päätteeksi. 

Syntyy kaikkea runoista 

sosiaalipoliittisiin vitsipal-

stoihin ja syväanalyyseistä 

räppärihaastatteluihin.

Kaikki, jotka järjestöleh-

tiin kirjoittavat, toki kiroavat 

ylimääräistä deadlinea, mutta 

samalla ottavat kiitollisina 

vastaan julkaisupaikan omille 

ajatuksilleen. Järjestölehtijutun 

päästäminen hyppysistään päätoimit-

tajan muokattavaksi ja yleisön armoille 

sattuu syvälle sydämeen, mutta samalla 

sen näkeminen painettuna oikeassa 

lehdessä on todella innoittavaa.

 Järjestölehti tarjoaa akateemista 

tietoammattia kohti ajautuvalle opiske-

lijalle erinomaisen ja motivoivan paikan 

kokeilla ja kehittää omia kirjoitustaito-

jaan. Se, että osaa roiskaista tenttikirjan 

sisällön lauantaiaamuna paperille ei riitä 

kirjoitustaidon mittariksi, ja niinpä moni 

haluaa testata tekstiensä vastaanottoa 

järjestölehden kautta.

SUURI RUNSAUS

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on 13 

ainejärjestöä, jotka tekevät yhteensä 

kahtatoista eri järjestölehteä. 

Näiden lisäksi on Tutkain. Kun 

suurin osa lehdistä ilmestyy 

neljästi vuodessa, on tuloksena 

kelpo määrä dokumentteja 

tuleville opiskelijaelämän his-

torioitsijoille: yhteensä noin 45 

numeroa vuodessa. Yhdessä 

julkaistussa numerossa on 

keskimäärin ehkä noin 12 jut-

tua, jolloin julkaistujen tekstien määrä 

nousee arviolta 550 tienoille. Siis puoli 

tuhatta juttua vuodessa valtsikalaisten 

tuottamaa journalismia. Tuntuu 

käsittämättömältä ajatella, että 

joku lukee tätä kaikkea.

Tiedekunnan kirjastoon 

tulee jakoon vuosittain tu-

hansia kappaleita eri lehtiä, 

joita voi poimia luettavak-

si aulan ikkunalaudalta. 

Lehtiä ottavat mukaansa 

julkaisevan ainejär-

jestön jäsenet. Vaikka 

lehdet ovatkin jaossa koko tiedekunnan 

opiskelijamassalle, koostuu pääasiallinen 

lukijakunta juuri ainejärjestöläisistä.

LEHDET JÄRJESTÖIDENTITEE

TIN SELKÄRANKANA

Syy oman järjestön lehden valitsemi-

seen löytynee tuttuudesta: on mukavaa 

lukea tuttujen kirjoittajien juttuja, joiden 

aiheet ovat enemmän tai vähemmän 

oman alan parista. Ja toisaalta 

voi olettaa lehden 

olevan hyvä jutunaihe 

lounaalla tai Kuppa-

lassa, sillä kaikki ovat 

kuitenkin lukeneet sen, 

ja monet tietysti myös 

kirjoittaneet siihen.

Toinen syy oman 

ainejärjestön lehden va-

lintaan voisi olla se, että se 

on oman ryhmän yhteinen 

juttu. Tämä ei kuitenkaan välttämättä 

tarkoita, että järjestölehdet pyrkisi-

vät olemaan jonkinlaisia jäsenlehtiä. 

Päinvastoin, lehtivalikoimaa Klixillä 

tarkkaillessa tulee ilmi kaksi 

pääajatusta, joita lehden 

tekijöillä tuntuu tietoisesti tai 

tiedostamatta olevan: tehdään 

joko uskottavaa aikakauslehteä 

tai puolitieteellistä, yhteiskun-

nallisiin asioihin keskittyvää 

julkaisua.

Ainejärjestöt sijoittavat 

lehtiinsä ison osan omasta identi-

teetistään. Yhdistyksen toimintakult-

tuurin jatkuvuus voi hyvinkin olla täysin 

lehden harteilla: kaikilla järjestöillä ei ole 
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tapahtumaperinteitä saati irtainta omai-

suutta, hallitukset tulevat ja menevät ja 

nettisivuja ei kukaan lue tai ainakaan 

päivitä. Niinpä ainoa jatkuva, pysyvä ja 

perinteinen osa järjestöstä onkin usein 

sen julkaisema lehti. Tiedekunnan ja 

Metsätalon kirjastoissa säilytetään kaik-

kien ainejärjestölehtien vuosikertoja, ja 

muutamia, kuten Poleemia, on säilötty 

perustamisvuodesta lähtien. Myös 

kansallisarkisto on ajoittain pyytänyt 

kappaleita lehdistä kulttuurihistoriallista 

säilytystarkoitusta varten.

Monille vanhoille aktiiveille, jotka 

nyt ovat esimerkiksi professoreita, voikin 

järjestölehti olla ainoa side aineen nyky-

opiskelijoihin. Monissa lehdissä, kuten 

Minervan Pöllössä, on myös pyydetty 

oppiaineen nuorempia tutkijoita kirjoit-

tamaan lehteen. Näin lehti liittää tutkijat 

ja opiskelijat yhdeksi yhteisöksi ja avaa 

opiskelijoille hieman tutkijan näkökul-

maa. Tässä korostuukin ainejärjestöleh-

tien yhteisöllisyyttä luova funktio.

TALOUDELLINEN TAAKKA  

AINEJÄRJESTÖILLE

Järjestölehtien kovasta arvostuksesta 

jäsenistön parissa kertoo se, että usein 

pienen järjestön vuosittaisista tuloista 

lähes kaikki menee lehden painamiseen 

ja muuta toimintaa joudutaan pyörit-

tämään likimain nollabudjetilla. Tämä 

voi jatkossa aiheuttaa 

ongelmia, mikäli 

puheet HYY:n 

järjestölehtituen 

lakkauttamis-

esta pitävät paik-

kansa. Rahoituk-

sen järjestäminen voi 

muodostua vaikeaksi 

varsinkin pienten 

järjestöjen pienilevik-

kisillä lehdillä, sillä mainoksien saamin-

en voi olla hyvin hankalaa.

Ratkaisu voisi löytyä tilaajakannan 

luomisesta. Lehtien laatu on yleisesti 

ottaen varsin korkea ja siksi esimerkiksi 

alumnit voisivat hyvinkin olla kiinnos-

tuneita tilaamaan oman alansa julkaisua, 

jonka ote ei aina ole niin vakava. Kun 

pahimmasta nettimediahuumasta on 

myös ainejärjestökentällä vähitellen 

toivuttu, voisi tyylikkään, kiinnostavan 

ja tuoreen paperilehden mainostaminen 

lähiryhmille olla varsin tuottoisaakin. Jos 

yhdistykset kerran arvostavat lehtiään 

lippulaivoina, joihin ollaan valmiita pa-

nostamaan, eikö myös varainhankinta ja 

tilaajien saaminen olisi vaivan arvoista?

VALTSIKAN LEHDET  

YHTEISKUNNASSA

Pääosin lehdet pyrkivät painottamaan 

muuta kuin sisäpiirimateriaalia. Pää-

toimittajat pyrkivät tähän valitsemalla 

teemoiksi yhteiskunnallisia tai muuten 

yleisesti kiinnostavia aiheita ja teemoja. 

Kuitenkin lehdet heijastelevat pikem-

minkin kirjoittajien henkilökohtaisia 

näkemyksiä kuin ainejärjestön yht-

eneväistä mielipidettä. Yhteiskunnal-

lisuus tulee mukaan kokonaiskuvaa 

tarkasteltaessa.

Järjestölehtien vahva yhteiskun-

nallinen ote antaa kuvan voimak-

kaista poliittista ja maailmaapa-

rantavista pyrkimyksistä. Harva 

päätoimittaja kuitenkaan myöntää 

tekevänsä lehteä vaikuttusmah-

dollisuudet mielessään, vaikka 

osatavoitteena ne ovat monilla. 

Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan yhtei-

nen lehti Kajahdus on päätoimittajiston 

mukaan olemassa yhteisöllisyyden, tie-

donvälityksen ja harjoittelun vuoksi. ”Ja 

samalla tulee se maailmakin pelastettua”, 

lisää päätoimittaja Minna Nurminen. 

Samansuuntaisia ajatuksia tuntuu olevan 

enemmistöllä päätoimittajista.

Tarinan mukaan tiedekunnan lehdis-

tä vanhinta, Tutkainta, tilasi aikoinaan 

myös presidentti Kekkonen. Vuonna 

1964 perustettu 

lehti oli hyvä kanava 

nuorten yhteis-

kunta-aktiivien 

ajatusmaailman 

seuraamiseen, var-

sinkin poliittisesti 

räväköinä taisto-

laisuuden aikoi-

na. Nykyisinkin 

järjestölehtiä 

toisinaan postitetaan 

kansanedustajille ja muille vaikuttajille, 

sillä yhteiskunnallisen alan opiskelijoi-

den mielipiteet rehellisessä järjestöleh-

dessä voivat olla tehokasta lobbausta.

YLLÄTTÄVYYDESSÄÄN HIENOJA

Ainejärjestölehden asemaa yhteiskun-

nassa ja erilaisten aikakauslehtien 

tulvassa pohti Kontaktin pää-

toimittaja Pauli Komonen 

numerossa 4/2007: ”Se ilmes-

tyy milloin sattuu, se sisältää 

mitä sattuu ja sitä lukevat ketkä 

sattuu.” Järjestölehti on väistämät-

tä katkonainen, sekalainen ja outo. 

Mutta tässä on Komosen mielestä 

juuri sen paras puoli, sillä kevyeen 

”pintamoskaan verrattuna ainejärjes-

tölehti on jaloa, viisasta apurahataidet-

ta”. Ainejärjestölehden hienous piilee 

juuri siinä, että olemattoman laadun- ja 

sisällönvalvonnan takia lehteen päätyy 

ennalta-arvaamattoman hienoa sisältöä, 

joka huonoimmillaankin herättää uusia 

ajatuksia.
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KTTO: KAPITAALI

Perustamisvuosi: Käpykaarti 

1974, Kapitaali 1992

Päätoimittajat 2011: 

Jaakko Meriläinen ja Matti 

Mitrunen

”Meillä on paljon vaihtuvia 

palstoja, ja pysyvyyttä 

tuovat mielenkiintoiset 

ja perinteikkäät vakiopalstat. Viime 

vuonna lehdessä ilmestyi myös keskiaukea-

man tyttö.”

KEHO: KEHOTUS

Perustamisvuosi: 1992.

Päätoimittaja 2011: Aleksi 

Mallea

”Kehotus pyrkii pitämään edes 

jossain määrin pinnalla kehityksen 

kannalta tärkeitä aiheita.”

VOO: POLICY

Perustamisvuosi: 1978

Päätoimittaja 2011: Antti Ojala

”Policy on aktiivinen valtio-opin opiskelijoiden 

äänitorvi, joka laadukkaan opiskelijajourna-

lismin ohella valvoo lukijoidensa etuja. Policy 

lähetetään kaikille VOO:n jäsenille kotiin.”

POLHO: POLEEMI

Perustamisvuosi: 1975

Päätoimittajat 2011: Simo Ortamo, Veikko 

Jarmala, Hanna Marjoranta ja Eetu Jokela

”Lehti on mielestäni olemassa ennen kaikkea 

siksi, että poliittisen historian opiskelijoilla 

on foorumi, jolla parantaa ja harjoitella 

kirjoittajan, kuvittajan tai vaikkapa taitta-

jan taitojaan vapaassa ilmapiirissä. ”

STATUS: STATUSLEHTI

Perustamisvuosi: 1975

Päätoimittajat 2011: 

Otto Halmesvaara ja Topias 

Haikala

”Jokaisen lapsen unelma on 

saada askarrella oma lehti!”

MANA: VÄKI

Perustamisvuosi: 1997

Päätoimittaja 2011: Emma 

Rimpiläinen

”Parasta Väessä on spontaanius ja 

ennakkoluulottomuus: joka nume-

rossa on tosi erilaisia juttuja ihan eri 

aihepiireistä, mutta jotenkin ne aina 

onnistuvat liittymään antropologiaan.”

STIGMA JA STYDI: KAJAHDUS

Perustamisvuosi: 1974 Sospoli, 1984 

Stigma-lehti, 2004 Kajahdus

Päätoimittajat 2011: Minna 

Nurminen, Veli Airikkala ja Petra 

Malin

”Lehti luo yhteisöllisyyttä opis-

kelijoiden kesken ja antaa tietoa 

ainejärjestöjemme toiminnasta, 

alastamme ja alamme opis-

kelijoista. Ja samalla tulee se 

maailmakin pelastettua.”

MEDIA: GROTESKI

Perustamisvuosi: 1979

Päätoimittajat 2011: Iiris 

Lagus, Tapio Ikkala, Sonja 

Saarikoski, Jussi Sippola

”Groteski on ennakkoluulot-

tomille ideoille ja hyville teks-

teille avoin julkaisu, joka an-

taa viestinnän opiskelijoille 

oivan mahdollisuuden 

päästä toteuttamaan itse-

ään ja hankkia arvokasta 

kokemusta lehdenteosta.”

DILEMMA: MINERVAN PÖLLÖ

Perustamisvuosi: 1979

Päätoimittajat 2011: Vesa Korkku-

la, Ifeoma Kulmala, Juho Pääkkönen

”Pöllö kertoo paljon omasta ajas-

taan ja siksi onkin valaisevaa lukea 

vaikkapa 1990-luvulla julkaistuja 

numeroita.”

TASO: IRTOLAINEN

Perustamisvuosi: 1996

Päätoimittaja 2011: Jaana Kiesiläinen

”Parasta Irtolaisessa on sen vapaamuotoisuus 

ja -mielisyys. Toisin kuin monissa muissa 

ainejärjestölehdissä, Irtolaisessa ei ole 

teemanumeroita, vaan 

aihe on aina vapaa. 

Tuloksena on mainio 

kevyttä, vakavaa ja kaik-

kea siltä väliltä yhdistävä 

sillisalaatti.”

MOODI: TYYPPIARVO

Perustamisvuosi: 1985

Päätoimittaja 2011: Kaisa 

Kunnas

”Lehti yhdistää pientä ainejärjestöämme: 

se informoi tulevista tapahtumista ja antaa 

kuvan siitä, missä ja miten tilastotiedettä käy-

tetään. Uusille tulokkaille se toimii tärkeänä 

infopakettina tilastotieteestä ja Moodista.”

KONTAKTI: KONTAKTI

Perustamisvuosi: 1974

Päätoimittaja 2011: Siiri Saastamoinen

”Lehti on olemassa hauskanpitoa 

varten. Lehtemme toimii foorumina 

pikkusosiologien asiallisten ja härs-

kien ajatusten jakamiseen.”

KANNUNVALAJAT: TUTKAIN

Perustamisvuosi: 1964

Päätoimittaja 2011: Tiina Liukkonen

”Tutkain tarjoaa avoimen fooru-

min kriittiseen keskusteluun ihan 

kaikille valtiotieteellisen tiedekunnan 

opiskelijoille. Tutkaimen tarkoituksena on 

herättää keskustelua Valtsikassa opiskelusta, 

työelämään siirtymisestä sekä ajankohtaisista 

yhteiskunnallisista aiheista. Lisäksi Tutkain 

rakentaa valtsikalaisten yhteistä identiteettiä, 

viihdyttää, valaisee ja inspiroi.”
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