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Vihreä Virkkunen ja
Mallikas Mäkinen
Läpi historian rakkaus löytyy samoista pienistä piireistä. Tämän parin kohdalla 
kohtalon sinetöi politiikka. Nyt toinen kurkottaa kohti eduskuntaa, ja toinen luo 
virkamiesuraa. Tavoitteet ovat molemmilla korkealla.

Teksti: Toni Peltonen
Kuvat: Janic Leino

VUONNA 1997 Jyväskylän valtuusto
kuhisee. Vastavalittu kaupunginvaltuus-
to kokoontuu ensimmäistä kertaa. Salin
on saanut sekaisin tuttuun tyyliin vank-
ka edustus keski- ja eläkeikäistä vakio-
kalustoa sekä isolle opiskelijakaupungil-
le tyypilliseen tapaan monta parikymp-
pistä aktiivia.

Salissa istuvat myös ensi kertaa varsi-
naisina jäseninä journalistiikan opiskeli-
ja Henna Virkkunen ja suomen kielen
opiskelija Matti Mäkinen. Virkkunen
kokoomuksen listoilta ja Mäkinen vih-
reiden.

Kaksikko kyllä jo tiesi toisensa. Kuten
kaikki vaikuttamistyöstä kiinnostuneet
jyväskyläläiset ennen pitkää.

”HENNA ON MEIDÄN perheen kasvis-
syöjä”, Matti Mäkinen tunnustaa avoi-
mesti puistonpenkillä kuvia otettaessa.

”Niin ja ajan pyörällä työmatkat”,
Henna Virkkunen lisää kettuillakseen li-
sää miehensä vihreydelle.

”Ja minä syön lihaa ja ajan autolla”,
Mäkinen lisää ja nauraa mojovasti päälle.

Tämä pari kestää kyllä hurttia huu-
moria, ja parin välinen pieni poliittinen
väriero ei kesää tee.

”Itse asiassa mielipide-eroja ei pelkäs-
tään ole puolueiden välillä, vaan niitä on
paljon myös puolueiden sisällä”, Virk-
kunen toteaa perinteisistä väristereoty-
pioista.

Hänelle oma puolue valikoitui luon-
nollisesti, koska tyttö kasvoi ravintola-
alan yrittäjäperheessä. Matti Mäkisellä
etsikkoaika kesti vähän pidempään, kun
oli niin hauskaa toimia JYYssä.

Ensin Mäkinen oli edustajiston jäsen.
Siitä hän siirtyi palkallisiin JYY-hom-
miin sosiaalisihteeriksi. Sen jälkeen Mä-
kisestä tuli edus-
tajiston puheen-
johtaja, mistä hän
ponnisti ylioppi-
laskunnan keula-
paikalle pääsih-
teeriksi neljän
vuoden ajaksi.

Ylioppilaskun-
takoulu toimi hy-
vänä pohjana luo-
via pienen Hankasalmen kunnan hallin-
tojohtajana, tai yleismies Jantuseksi ku-
ten Mäkinen hommaansa kuvaa.

HAKIESSAAN viimeiselle pääsihteeri-
kaudelleen Mäkinen alkoi olla huolis-
saan ylioppilaskuntamyyrien tyypistä ja
laadusta.

Rennot puolue-, harraste- ja ainejär-
jestöaktiivit tuntuivat korvautuvan tau-
on jälkeen taas pelkästään vaikuttami-
seen keskittyvillä järjestöedustajille. Sa-
ma koski niin puolueellisia kuin puolu-
eettomia edustajia. Kiristyvä opiskelu-
tahti tiputti harrastelijat pois.

Se tarkoitti, että hommat kyllä hoitui-
vat, mutta edustajiston kokouksissa ei
enää juotu kaljaa.

Uuden suunnan kliimaksi oli, kun
yleisön joukossa tyytyväisenä olutta sie-
maillut Mäkinen poistettiin eräästäkin
kokouksesta.

”SELLAINEN AKTIIVISUUS mitä oli
1980-luvulla ja 1990-luvun alussa, ei eh-
kä enää synny nykyisellä opintotukijär-
jestelmällä. Enää ei voi lojua seitsemää
vuotta ylioppilastalolla ja käydä vain vä-
lissä JYT:n näyttä-
möllä”, Mäkinen
toteaa kuvaten to-
dennäköisesti itse-
ään.

Aina ylioppilas-
kuntatoiminnan
ulkopuolelta po-
liittista vaikutta-
mista seurannut
Henna Virkkunen
muistaa samalta ajalta Ilokiven lavalta
toisen episodin, kun kysyn, onko paris-
kunnan parivuotias poika yhtään musi-
kaalinen.

”Matti ajattelee osaavansa laulaa to-
della hyvin, ja hänen suurimpia suosik-
kejaan on Kake Randelin. Matin yli-

opistoajan isoin
pettymys  oli, kun
hän JYT:n näytel-
mässä esitti raas-
tavan tulkinnan
Randelinin klassi-
kosta ja yleisö
vain nauroi vedet
silmissä”, Virkku-
nen kertoo.

Mäkinen muis-
taa tilanteen hyvin. Siitä hän toteaa vie-
lä yleisemmin, että jos opiskelija harras-
taa jotain ja opiskelee samalla täysipai-

noisesti, ei hänellä ole aikaa ylioppilas-
kunnassa vaikuttamiseen.

SEKÄ KAUPUNGISSA että ylioppilas-
kunnassa on vähän samaa vikaa. Vaikut-
tamaan ehtivät vain valikoidut ihmiset,
jotka eivät ehkä edusta demografisen ta-
saisesti kuntalaisia. Jotkut haluavat aina
vaikuttaa enemmän kuin toiset – syystä
tai toisesta.

Kaupunginvaltuustossa se näkyy sii-
nä, että siellä on kolmenlaista sakkia: elä-
keläisiä, kaupungin viroista tulleita kes-
ki-ikäisiä ja leijonannälkäisiä opiskeli-
joita.

JYYn edustajistossa on taas joko aine-
järjestö- ja harrastejärjestöaktiiveja tai
poliittisten nuorisojärjestöjen edustajia.

”Tärkeintä olisi, että ne tyypit, jotka
ovat aktiivisia Ylioppilasteatterissa, kuo-
rossa tai vaikkapa Jylkkärin avustajajou-
kossa, valikoituisivat myös edustajistoon
ja päättäisivät, mihin JYYn rahat käyte-
tään”, entinen pääsihteeri Mäkinen toteaa.

”2000-luvulla
tuntuu, ettei näil-
lä aktiiveilla ole
enää aikaa tai ra-
haa vaikuttaa yli-
oppilaskunnassa,
kun pitää samaan
aikaan opiskella,
tehdä töitä ja har-
rastaa.”

KAUPUNGIN- JA etenkin kunnanval-
tuustoissa yleinen ongelma on, että suu-
ri osa valtuutetuista on itse kaupungin
palkkalistoilla. Siksi heidän riippumat-
tomuutensa voidaan aina enemmän tai
vähemmän kyseenalaistaa. Heidän kun
pitäisi kai edustaa valtuustossa äänestä-
jiä, eikä työnantajaansa.

Valtuuston puheenjohtajan nuijaa hei-
luttava Henna Virkkunen ei pidä tätä kui-
tenkaan merkittävänä ongelmana Jyväs-
kylän kokoisessa kaupungissa. Suuressa
kaupungissa mahtuu isompaan valtuus-
toon enemmän variaatiota, joten valtuu-
tetuista pienempi osa on suoraan kau-
pungin työntekijöitä.

Toisin on pienemmissä kunnissa, jois-
sa jopa 80 prosenttia valtuutetuista on
kaupungin tai sairaanhoitopiirin rahaha-
nan äärellä. Yritä siinä nyt sitten päättää
kaupungin tehokkaasta rahankäytöstä.

Virkkusen mielestä kaupungin- ja
kunnanpäättäjien suurin ongelma tällä
hetkellä on kykenemättömyys tarttua
kunnolla kuntarakenteen ongelmiin,
kun nuoret ikäluokat supistuvat sekä
muun väestön ikääntyessä ja sairastaes-
sa.

Samaa mieltä on
Mäkinen, joka puu-
haa kovaa vauhtia
Hankasalmelle kun-
takumppaneita. On-
gelmana siinä työssä
vain on, ettei Savon
ja Keski-Suomen ra-
jamaastossa sijaitse-
valle kunnalle oikein
tahdo löytyä luon-
nollisia maarajan yh-
distämiä kunta-
kumppaneita.

LOPUKSI Matti Mäkinen innostuu ke-
humaan, miten hauskaa ja hyödyllistä on
osallistua ylioppilaskunnan toimintaan.

”JYYssä oppii ymmärtämään eri ta-
valla ajattelevia ihmisiä. Siellä oppii ky-
seenalaistamaan ja nauramaan myös
omille arvoilleen, mistä on vain hyötyä tu-
levaisuudessa. JYYhyn on kerääntynyt
paljon älykkäitä ihmisiä, joiden argu-

mentteja kannat-
taa kuunnella.”

Selvää on, että
Mäkinen kannat-
taa oman esi-
merkkinsä mu-
kaista ”pitkän
linjan” ylioppilas-
kuntavaikutta-
mista.

”Nykyään mo-
net pari vuotta
opiskelleet tyypit
kertovat, että he

ovat kokeneet yliopistossa kaiken. 13
vuotta yliopistossa lojuneena voin sanoa
heille, että ette ole. Olette kokeneet siitä
vain kalpean varjon”, Mäkinen toteaa ja
nauraa rehottaa päälle.

Itse asiassa mieli-
pide-eroja ei pelkästään
ole puolueiden välillä,
vaan niitä on paljon
myös puolueiden sisällä.”

Henna Virkkunen

”

Nykyään monet pari
vuotta opiskelleet tyypit
kertovat, että he ovat
kokeneet yliopistossa
kaiken. 13 vuotta yli-
opistossa lojuneena
voin sanoa heille, että
ette ole.”

Matti Mäkinen

”

Uuden suunnan klii-
maksi oli, kun yleisön
joukossa tyytyväisenä
olutta siemaillut Mäkinen 
poistettiin eräästäkin
edustajiston kokouksesta.
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